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 Scopurile educaţiei 

ecologice sunt aceleaşi peste 

tot în lume: de a menţine şi 

îmbunătăţi calitatea mediului, 

cât şi de a preveni problemele 

de mediu ale viitorului.  

Educaţia ecologică este 
educaţia informaţiei, prin 
lărgirea cunoştinţelor despre 
mediu. Copiii învaţă ce 
înseamnă încălzirea globală, 
valorificarea deşeurilor solide, 
consecinţele degradării 
mediului, rolul pe care ei 
trebuie să-l joace în 
cunoaşterea şi prevenirea 
problemelor de mediu. 
Educaţia ecologică oferă 
fiecărui individ posibilitatea de 
a manifesta o atitudine 
responsabilă faţă de mediul în 
care trăieşte.  

Prin educaţia ecologică se 
urmăreşte sensibilizarea 
omului faţă de ecosistemul în 
care îşi desfăşoară activitatea, 
optimizarea relaţiei dintre om şi 
natura înconjurătoare. Factorii 
care generează necesitatea 
educaţiei ecologice sunt: 
consecinţele dezastruoase ale 
dezechilibrului dintre mediu şi 
dezvoltare, industrializarea 

neraţională care are ca efect 
poluarea şi chiar distrugerea 
naturii, apariţia unor boli 
generate de degradarea 
cadrului natural de existenţă 
(poluarea aerului, a apei, a 
solului).  

Sensibilizarea copilului 
trebuie să meargă pe linia 
cultivării respectului faţă de 
mediul natural, a folosirii 
raţionale a resurselor, a 
responsabilizării în legătură cu 
gestionarea deşeurilor, a 
estetizării mediului, a sporirii 
resurselor.  

Educaţia cu privire la mediu 
presupune un set de acţiuni ce 
vizează structurarea unei 
culturi ecologice a omului 
contemporan, bazată pe 
stăpânirea unor cunoştinţe, a 
unor explicaţii, pe interiorizarea 
de atitudini şi conduite 
responsabile faţă de mediul 
înconjurător.  
Educaţia ecologică asigură 
conştientizarea tuturor 
obligaţiilor noastre faţă de 
mediul înconjurător, ajutându-i 
pe copii să-şi evalueze şi să-şi 
clarifice atitudinea faţă de 
mediu, dar şi contribuţia lor la 
rezolvarea tuturor provocărilor 
mediului ambiant. Copiii 
trebuie să ştie: cum se 
plantează un copac, cum 
trebuie folosite pesticidele, 
cum se pot obţine recolte 

bogate fără a maltrata şi sărăci 
terenul.  

Educaţia ecologică are în 
vedere cinci obiective: 

 conştientizare: sprijin 
acordat copiilor pentru a 
ajunge la un nivel de 
conştiinţă şi atenţie faţă de 
mediul înconjurător şi 
problemele sale, pentru a 
dezvolta capacitatea de a 
observa şi alege stimuli, de 
a prelucra, perfecţiona şi 
extinde aceste percepţii, de 
a folosi această nouă 
calitate într-o varietate de 
cazuri; 

 cunoştinţe: sprijin acordat 
copiilor pentru a ajunge la 
o înţelegere a modului cum 
funcţionează mediul 
înconjurător, cum apar 
problemele legate de 
mediu şi cum pot fi ele 
rezolvate; 

 atitudine: sprijin acordat 
copiilor pentru a-şi însuşi 
un set de valori: grijă faţă 
de mediu, motivaţie şi 
dorinţă de a participa la 
acţiuni menite să 
îmbunătăţească condiţiile 
de mediu; 

 abilităţi: sprijin în vederea 
însuşirii unor abilităţi 
necesare pentru 
identificarea şi investigarea 
problemelor de mediu şi 
pentru participarea la 
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rezolvarea acestor 
probleme; 

 participare: sprijin în 
vederea însuşirii de 
experienţe pentru a folosi 
cunoştinţele şi abilităţile 
căpătate în luarea unor 
decizii bine gândite, 
pozitive, pentru rezolvarea 
problemelor de mediu.  

Primele forme organizate de 
cunoaştere a mediului 
înconjurător sunt activităţile 
derulate în grădiniţă.  

Curiozitatea preşcolarilor 
contribuie la asimilarea unor 
cunoştinţe despre mediu şi 
protecţia acestuia, asigurând 
dezvoltarea capacităţii de a 
gândi logic şi a interpreta 
corect anumite aspecte din 
jurul lor. Ei vor înţelege, spre 
exemplu, rolul pădurii, efectele 
exploatării excesive a naturii- 
mediu de viaţă pentru floră şi 
faună, sursă de hrană pentru 
oameni şi animale, mijloc de 
recreere şi odihnă.  

În ceea ce priveşte educaţia 
mediului, copiii sunt gestionarii 
şi consumatorii de mâine ai 
resurselor naturale. De aceea 
se impune încă de la vârsta 
preşcolară educaţia ecologică. 
Preşcolarii sunt la vârsta 
descoperirilor: învaţă culorile 
privind cerul, iarba, florile, 
micile vietăţi şi animalele, sunt 
personajele din poeziile, 
poveştile şi cântecele 
preferate, toate lucrurile din 
mediul înconjurător au o 
poveste pentru ei.  

Copiii trebuie să se apropie 
cu dragoste de natură şi să 
înveţe s-o ocrotească. La 
această vârstă se pun bazele 
primelor cunoştinţe, deprinderi, 

în ceea ce priveşte 
cunoaşterea omului, a mediului 
înconjurător şi a relaţiei dintre 
aceştia, având convingerea că 
putem să trezim interesul 
copiilor pentru tot ce-i 
înconjoară şi să le formăm o 
atitudine pozitivă faţă de 
mediu.  

În acest context, în cadrul 
activităţilor instructiv-educative 
un rol important îi revine 
cadrului didactic. Este bine să-i 
învăţăm pe copii să-şi menţină 
curiozitatea pentru tot ceea ce 
ne înconjoară, să o 
transformăm în interes de 
cunoaştere, permanent 
dezvoltat prin crearea de 
situaţii care să le permită şi să-
i stimuleze spre noi căutări, noi 
experienţe, întrebări.  

În scopul formării unui 
comportament ecologic care să 
permită copiilor să acţioneze în 
folosul naturii, educatoarea are 
în vedere următoarele 
obiective:dezvoltarea 
capacităţii de cercetare, 
explorare, investigare a 
mediului; cunoaşterea fiinţelor 
şi fenomenelor din mediul 
înconjurător şi caracteristicile 
acestora; înţelegerea 
necesităţii protejării mediului; 
identificarea unor reguli şi 
norme de comportament 
ecologic în diverse situaţii; 
creşterea dorinţei de a ocroti, 
respecta şi proteja natura prin 
implicarea copiilor în activităţi 
cu caracter experimental şi 
demonstrativ; manifestarea 
disponibilităţii copiilor de a 
participa la acţiuni de îngrijire 
şi protejare a mediului aplicând 
cunoştinţele dobândite.  

În educarea deprinderilor de 
atitudine ecologică faţă de 
mediul înconjurător şi natură, 
educatoarea trebuie să se 
ocupe de următoarele aspecte: 
păstrarea curăţeniei în curtea 
grădiniţei, în parcuri, păduri; 

menţinerea integrităţii arborilor 
şi florilor; plantarea de pomi, 
de flori şi îngrijirea lor; 
participarea copiilor la activităţi 
practice de protejarea 
mediului.  

Prin metodele folosite 

(conversaţia, explicaţia, 

observaţia, experimentul, 

problematizarea, studiul de 

caz, învăţarea prin 

descoperire, jocul de rol), copiii 

înţeleg modul de funcţionare a 

mediului, problemele cu care 

se confruntă datorită varietăţii 

factorilor de poluare precum şi 

necesitatea implicării de la cea 

mai fragedă vârstă în 

rezolvarea problemelor de 

mediu. Activităţile desfăşurate 

deschid calea spre cunoaştere 

a copiilor şi facilitează 

însuşirea noţiunilor despre 

mediu, deoarece se pune 

accentul pe folosirea 

cunoştinţelor în contexte 

variate, pe rezolvarea de 

situaţii-problemă, situaţii-

experiment, pe dezvoltarea 

gândirii şi a raţionamentelor 

specifice. Formele de abordare 

pentru educaţia ecologică sunt 

dintre cele mai diverse: 

observări, experimente, 

povestiri ştiinţifice, convorbiri, 

jocuri didactice, desene, 

plimbări şi excursii, activităţi 

practice în natură. Protecţia 

naturii reprezintă cea mai 

importantă preocupare a 

mediului înconjurător. În 

activităţile extracurriculare se 

pot desfăşura diverse acţiuni: 

”Plimbare în cartier” (care 

vizează obiectivele:  să 

observe schimbările petrecute 

în natură, în anotimpul toamna, 

să colecteze materiale 

necesare în desfăşurarea unor 

activităţi practice, să protejeze 
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mediul înconjurător); ”Unde se 

aruncă gunoiul?” (obiectivele 

vizate fiind următoarele: să 

cunoască modalitatea de 

ambalare a gunoiului, să 

cunoască locul unde se pot 

arunca gunoaiele, să ia 

atitudine faţă de cei care nu 

respectă acest lucru);” Aer 

curat”- plimbare în pădure 

(care vizează obiectivele: să 

cunoască importanţa păstrării 

aerului curat, să cunoască 

soiuri de plante care cresc în 

pădure, să ocrotească şi să 

iubească pădurea). Ajunşi pe 

teren, copiii au observat multe 

lucruri noi: că e multă umbră; 

aşezaţi jos, şi-au dat seama că 

iarba este mai rece decât pe 

câmp. Îndemnaţi să privească 

în jur şi să spună din ce cauză 

în pădure e umbră şi e mai 

rece, au observat că aici 

copacii sunt bătrâni şi 

rămuroşi, de aceea soarele nu 

poate pătrunde. După ce s-au 

odihnit puţin, au pornit la 

plimbare prin pădure. Copiii 

împărţiţi în mai multe echipe au 

primit diferite sarcini.  

În această activitate, sub 

îndrumarea educatoarei, copiii 

au avut prilejul să aplice 

cunoştinţele dobândite şi să-şi 

însuşească altele noi. În 

completarea activităţilor de 

educaţie ecologică am ieşit cu 

copiii în natură atunci când ne-

a permis timpul şi de fiecare 

dată am fost alături de ei 

pentru a le arăta, îndruma şi 

răspunde la întrebările puse în 

legătură cu mediul. 

Diversitatea acţiunilor 

extracurriculare pe care le-am 

desfăşurat cel puţin odată pe 

lună au avut un aport benefic 

asupra formării personalităţii 

copilului. Când i-am antrenat în 

aceste activităţi, le-am spus 

despre rolul pe care-l vor juca 

atunci când vor fi mari şi ei vor 

decide.  

 

 

Activităţile ecologice îşi 

găsesc finalitatea în 

comportamentele dobândite de 

copii: de a fi mai buni, mai 

sensibili faţă de mediul 

înconjurător, de a fi mai 

protectori, mai plini de 

solicitudine, de a acţiona mai 

disciplinat, de a fi mai 

responsabili, mai plini de 

iniţiativă şi mai prompţi în 

respectarea unor reguli.  

Activităţile de educaţie 

ecologică ajută copiii să 

manifeste sensibilitate faţă de 

întreg mediul şi problemele lui, 

să înţeleagă funcţionarea 

mediului, interacţiunea 

oamenilor cu mediul şi despre 

cum pot fi rezolvate problemele 

legate de mediu; ei dobândesc 

valori şi sentimente de grijă 

faţă de mediu, învaţă să 

utilizeze cunoştinţele şi 

abilităţile dobândite, în vederea 

unor acţiuni pozitive şi bine 

gândite care vor conduce la 

rezolvarea problemelor 

mediului. Prin antrenarea 

copilului în diferite acţiuni de 

educaţie ecologică, grădiniţa 

alături de şcoală şi familie, 

contribuie la formarea unui 

comportament şi a unei culturi 

ecologice.  
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A învăţa copilul, de la vârsta 

cea mai fragedă să respecte 

regulile de igienă personală, să 
se obişnuiască cu un regim 
raţional de alimentaţie, 
înseamnă a rezolva în cea mai 
mare parte problema esenţială 
a formării comportamentului 
igienic, dar trebuie incluse şi 
noţiuni şi cunoştinţe despre 
relaţiile interumane şi igiena 

acestora, despre propria 
persoană în scopul 
autocunoaşterii, despre boală 
şi sărăcie, despre sănătatea şi 
îmbolnăvirea naturii sau a 
planetei.  

 

 
 

 
TEMA;” EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE” 
MIJLOC DE REALIZARE; ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
TIPUL DE ACTIVITATE; Verificare şi sintetizare a cunoştinţelor  
FORMA DE ORGANIZARE; frontal, individual, pe echipe  
DURATA; 30 de minute 
 
BENERIFIARII ACTIVITĂŢII; 

- Copiii grupei” Greieraşii” 
- Educatoarele grupei 

SCOPUL: 
- Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur, a unui 

stil de viaţă sănătos.  
- Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin cunoaşterea conţinutului 

de educaţie pentru sănătate (societate), a normelor necesare integrării în viaţa socială şi 
reguli de securitate personală şi de grup.  

OBIECTIVE GENERALE: 
 Însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup.  
 Dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a membrilor conunităţii.  
 Formarea unui stil de viaţă sănătos.  
 Prevenirea accidentelor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate.  
 Dezvoltarea personală (autocunoaşterea) şi constituirea unei imagini pozitive despre sine, ce 

ajută la dezvoltarea carierei personale.  
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
D. S.  - Să recunoască alimentele aflate în coş şi pe cele de pe 
piramida alimentelor; 

- Să cunoască rolul alimentelor în viaţa omului; 
- Să recunoască comportamente excesive care pot afecta 
sănătatea (consum excesiv de dulciuri, mai ales ciocolată, 
sucuri); 

- Să cunoască şi să respecte reguli de igienă alimentară şi de protecţie în vederea păstrării 
sănătăţii; 

D. L. C. -Să spună de ce este necesar să mâncăm alimente sănătoase; 
- Să comunice impresii, să-şi exprime păreri proprii în legătura cu cele constatate; 
- Să conştientizeze efectele negative ale unei alimentaţii nesănătoase; 
- Să ia parte activ la discuţii, să se exprime corect în propoziţii corect formulate; 

D. EC -Să interpreteze cântece şi jocuri muzicale:(“Vesel sunt că-s sănătos!”“ Sănătos vei fi!”) 
D. O. S, - Grupa mare să obţină prin tăiere o salată de fructe pe care o vor servi la masa de prânz; 

- Grupa mijlocie vor obţine prin aplicaţie fişe cu piramida alimentelor; 
- Grupa mica vor colora fişe cu fructe şi legume; 

EVALUARE : Se va face prin aprecierea verbală, prin răspunsurile copiilor, expunerea lucrărilor şi 
degustarea salatei de fructe 
STRATEGII DIDACTICE 
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia”exerciţiul, lucrul individual, în grup, jocul,  
MIJLOACE DIDACTICE: Planşa reprezentând piramida alimentelor, imagini reprezentând diferite 
alimente decupate, penicanol, planşa cu piramida alimentelor, fişe cu piramida, culori, fructe, cutiţe 
şi farfurii din plastic, sorţuleţe, bonete, planşete, DVD, televizor  
 
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 
DURATA: o zi 
 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 
METODE ŞI 
PROCEDEE 

EVALU-ARE 

Moment 
organizatoric 

Se vor organiza spaţiul şi climatul educaţional într-un 
mod optim desfăşurării activităţii propuse: aerisirea 
sălii, pregătirea materialului didactic, aranjarea 
scăunelelor sub forma de semicerc.  
Copiii vor intra în mod ordonat în sala de grupă şi se 
vor aşeza în semicerc pe scaunele.  

Exerciţiul 
organizatoric 

 

Captarea 
atenţiei 

Educatoarea face precizări la calendarul naturii legate 
de dată şi anotimp.  

Conversaţia  

Reactualizarea 
cunoştinţelor 
 
 
 
 

Copiii vor viziona la DVD filmuleţul” In grădina de 
legume” 
Se va purta o scurtă discuţie referitoare la necesitatea 
unei alimentaţii sănătoase cu multe vitemine şi 
minerale.  
Copiii vor recita poezia; 

“HORA LEGUMELOR” 
de Lucia Muntean 

Legumele toate, toate, 
Sunt izvor de sănătate, 

Fiecare – n felul ei 
Ne ajută cu temei, 

Usturoiu – alungă boala, 
Ceapa vindecă răceala, 
Frunza verde de spanac 

 
Brainstorming 
 
Explicaţia 
 
Conversaţia 

 
Observarea 
comportament
ului copiilor 
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 Este bună la stomac, 
Iar salata neaparat 
Face bine la ficat, 

Morcovi, cartofi, varză, 
Roşiile şi fasolea, 

Au pornit şi ele hora / 
Oricum ar fi costumate, 

Fierte, crude, toate, toate, 
Sunt izvor de sănătate / 

  

Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 
 
 

Copiilor li se prezintă Piramida alimentelor.  
Li se anunţă tema activităţii; 
“Educaţie pentru sănătate” 
Li se prezintă copiilor obiectivele activităţii / 

Explicaţia 
 
 

Frontală 
 
 

Dirijarea 
învăţării 

Educatoarea va prezenta piramida alimentelor şi 
explicarea alegerii acestei teme.  
Impreună cu copiii se vor recunoaşte alimentele 
aşezate începând de la baza piramidei.  
Educatoarea împreună cu copiii vor alcătui o piramidă 
alimentară prin aplicarea unor imagini pe o piramidă 
pusă la dispoziţia copiilor.  

Explicaţia 
Conversaţie 
Exerciţiul.  
 

Aprecieri 
verbale 
 
 

 Educatoarea împarte copiii în trei grupuri.  
GRUPA MARE 
Copiii de la această subgrupă vor fi micii bucătari care 
prin taierea fructelor în mici cubuleţe care au fost 
înainte spălate, vor realiza o salată de fructe cu care îi 
va servi la masa de prâz, ca desert şi pe colegii lor mai 
mici. GRUPA MIJLOCIE  
Copiii de la această grupă vor realiza o fişa prin 
aplicaţie intitulată” Piramida alimentelor” având drept 
exemplu planşa observată.  
GRUPA MICĂ 
Copiii de la grupa mică vor primi fişe cu conturul unor 
legume sau fructe.  
Vor primi indicaţia să coloreze desenul respectiv 
respectând culoarea fructului sau legumei ilustrate în 
fişă. 

Explicaţia  
 
Metoda 
învăţării 
reciproce 
 

Relaţionarea 
în timpul 
formării 
echipelor 
 
Constituie 
grupurile după 
cerinţele 
educatoarei 
 

Obţinerea 
performanţei 
 

Educatoarea le va cere copiilor de la grupa mică să 
execute corect respectând culoarea fructului şi legumei 
ilustrată în fişă. şi să respecte conturul desenului.  
Grupa mijlocie va primi indicaţia să aplice penicanol pe 
spatele desenului şi uitându – se la planşa”Piramida 
alimentelor” să aplice corect pe fişa primită obţinând o 
piramidă proprie.  
Grupa mare îmbrăcaţi cu şorţuleţe şi bonete, fiecare 
având un cuţit şi o farfurie de plastic vor tăia în 
cubuleţe mici fructele primate pe un tocător propriu, 
fructele tăiate copiii le vor aşeza în farfurii urmând să 
fie puse toate fructele tăiate într – un vas mare unde 
se va obţine salata de fructe.  
La masa de prânz toţi copiii vor degusta această salată 
obţinută.  

Explicaţia 
 
Exerciţiul 

Activitatea, 
implicarea 
copiilor în 
cadrul 
grupurilor 
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Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

La masa de prânz toţi copiii vor primi salata de fructe 
preparată de grupa mare fiecare în paharul lui şi vor 
mânca cu plăcere această salată realizată de colegii 
lor.  

  

Încheierea 
activităţii 

Educatoarea face aprecieri asupra modului de 
desfăşurare a activităţii recompensând copiii pentru 
dărnicia cu care au realizat lucrările.  
Copiii vor cânta” Daca vesel se trăieşte ‚’ 

Conversaţia   

 
RESURSE BIBLIOGRAFICE: 
1. M. E. C. T. , - Curriculum pentru învăţământul preşcolar – prezentare şi explicitări, Bucureşti, 

2009.  
2. PREDA VIORICA, PLETEA MIOARA, GRAMA FILOFTEIA, Ghid pentru proiecte tematice, 

Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.  
3. Activitate integrată în grădiniţă – ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 

Editura Didactica Publisting House, 2008.  
4. Revista Învăţământul Preşcolar nr: 3-4/2010; nr: 3-4/2011, Editura Arlequin, Bucureşti, 2010, 

2011.  
 

 

Utilizarea portofoliului ca 
metodă alternativă de evaluare 
se impune din ce în ce mai 
mult atenţiei şi interesului 
cadrelor didactice în practica 
şcolară curentă. Termenul este 
relativ nou în terminologia 
ştiinţelor educaţiei, dar ideea 
exprimată de concept în sine 
nu este în mod necesar 
inovativă în sfera practicilor 
evaluative. Deşi în sensul de 
bază portofoliul s-a lansat în 
domeniul artei şi în contextul 
ştiinţelor educaţiei s-a impus 
nevoia existenţei unei metode 
de evaluare flexibile, 
complexe, integratoare, ca 

alternativă viabilă la 
modalităţile tradiţionale de 
evaluare. (Stoica, A. 
”Evaluarea curentă şi 
examenele", p. 63) 

Portofoliul reprezintă”cartea 
de vizită" a elevului, prin care 
profesorul poate să 
urmărească progresul, în plan 
cognitiv, atitudinal şi 
comportamental, la o anumită 
disciplină, de-a lungul unui 
interval de timp mai lung (un 
semestru, un an şcolar sau 
chiar un ciclu de învăţământ).  
Un portofoliu se compune în 
mod normal din materiale 
obligatorii şi opţionale, 
selectate de elev şi/sau 
profesor şi care fac referire la 
diverse obiective şi strategii 
cognitive. Conform lui Ioan 
Cerghit, portofoliul cuprinde ”o 

selecţie dintre cele mai bune 
lucrări sau realizări personale 
ale elevului, cele care îi 
reprezintă şi care pun în 
evidenţă progresele sale; 
alcătuirea portofoliului este o 
ocazie unică pentru elev de a 
se autoevalua, de a-şi 
descoperi valoarea 
competenţelor şi eventualele 
greşeli. În alţi termeni, 
portofoliul este un instrument 
care îmbină învăţarea cu 
evaluarea continuă, progresivă 
şi multilaterală a procesului de 
activitate şi a produsului final. 
Acesta sporeşte motivaţia 
învăţării.” (Cerghit, I 2002, p. 
315).  

Portofoliul se prezintă ca o 
metodă de evaluare complexă, 
longitudinală, proiectată într-o 
secvenţă mai lungă de timp, 
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care oferă posibilitatea de a se 
emite o judecată de valoare, 
bazată pe un ansamblu de 
rezultate. Acest instrument 
reprezintă o colecţie din 
produse ale activităţii elevului, 
selectate de el însuşi, 
structurate şi semnificate 
corespunzător. Portofoliul oferă 
o imagine completă a 
progresului înregistrat de elev 
de-a lungul timpului pentru 
care a fost proiectat, prin 
raportarea la criterii formulate 
în momentul proiectării. Acesta 
permite investigarea 
produselor elevilor, care, de 
obicei, rămân neimplicate în 
actul evaluativ, reprezentând 
un stimulent pentru 
desfăşurarea întregii game de 
activităţi. Portofoliul se poate 
încadra într-o evaluare 
sumativă, furnizând nu doar o 
informaţie punctuală, într-un 
anumit moment al achiziţiilor 
elevului, ci chiar o informaţie 
privind evoluţia şi progresele 
înregistrate de acesta în timp, 
alături de informaţii importante 
despre preocupările sale.  

Portofoliul preia funcţiuni ale 
altor instrumente evaluative 
care”se topesc" în ansamblul 
acestei metode. Această 
caracteristică conferă 
portofoliului atât o valoare 
instructivă cât şi una formativă. 
Pentru clasele primare 
portofoliul se poate constitui 
într-un element de motivare şi 
de deschidere a apetitului de 
colectare a unor elemente 
relevante pentru cunoaşterea 
şi amplificarea experienţei 
elevului care se cere a fi 
întărită.  

In continuare vă prezint 
structura portofoliului aplicat la 
clasa a IV-a, în timpul 
cercetării mele in vederea 
realizării lucrării metodico-
ştiinţifice pentru obţinerea 

gradului didactic I.  
Titlul portofoliului: „Limba 
română este patria mea" 
 MAPA TEMATICĂ nr. 1 - 
„Lasă-mă prin patria de cuvinte să 
colind. . .” (elemente de 
vocabular) 
Mapa tematică este alcătuită din 
fişe - citat, fişe-rezumat, fişe de 
identificare, recunoaştere, de 
dezvoltare şi de creaţie: cuvinte 
cu înţeles asemănător (sinonime), 
cu înţeles contrar (antonime), cu 
mai multe înţelesuri (cuvinte 
polisemantice), cuvinte compuse, 
familii de cuvinte.  
O parte din fişe sunt alcătuite de 
elevi; altele (cele de dezvoltare şi 
de creaţie, sunt date de învăţător).  

 MAPA TEMATICĂ nr. 2 - 
„Eminescu, Luceafărul poeziei 
romaneşti” 

Fişa nr. 1 
Pe baza metodei investigaţiei 
elevii au alcătuit fişă de autor (cu 
ajutorul învăţătorului) 

Fişa nr. 2 
„Era frumos cum numa-n vis/Un 
înger se arată. . .”, mapa cu 
material ilustrativ - portrete 
eminesciene în timp.  

Fişa nr. 3 
„Poetul nepereche. . .” 
Fişa-citat (a, b, c, d...) cu secvenţe 
din cele mai frumoase poezii, 
grupate tematic - natura, copilăria, 
istoria.  

Fişa nr. 4 
„Te aştept bădiţa Mihai.. . .” 
Prietenia dintre Eminescu şi Ion 
Creangă (secvenţe ilustrative, 
extrase din scrisori xeroxate).  

Fişa nr. 5 
Ce putem spune despre poezia 
„Revedere" - fişa aplicaţii  

 MAPA TEMATICĂ nr. 3 - 
„Scrisori pentru fluturi şi flori” 

Fişa nr. 1 
„Animalul meu preferat" - 
redactarea unui text despre 
animalul preferat.  

Fişa nr. 2 
„L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă?" 
(mapa cu material ilustrativ - 
fotografii, imagini cu diferite plante 
şi animale, desene reprezentând 
alcătuirea unei plante sau a unui 
animal observat).  

Fişa nr. 3 
„Ghici ce e?" 
Ghicitori despre plante şi animale 

Fişa nr. 4 
„Mică enciclopedie din Lumea 
celor care nu cuvântă" - fişa 
cuprinde curiozităţi, descrieri şi 
observaţii din lumea plantelor şi 
animalelor; colaje (folosind 
diverse materiale naturale: frunze, 
rămurele, flori presate).  

Fişa nr. 5 
„Poezii şi povestiri despre 
vieţuitoare" - fişa cuprinde 
fragmente din diferite poezii, texte 
scrise de autori cunoscuţi, despre 
plante şi animale.  

 MAPA TEMATICĂ nr. 4 
„Cum am făcut ceea ce mi s-a 
cerut…” - evaluarea; probele de 
evaluare şi rezultatele obţinute pe 
parcursul anului şcolar.  
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Educaţia integrată se referă 
în esenţă la integrarea în 
structurile învăţământului de 
masă a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale(copii cu 
deficienţe senzoriale, fizice, 
intelectuale sau de limbaj, cu 
uşoare tulburări psio-afective şi 
comportamentale defavorizaţi 
socio-economic şi cultural, 
copii din centrele de asistenţă 
şi ocrotire, copii infectaţi cu 
virusul HIV etc. ) pentru a le 
oferi un climat favorabil 
dezvoltării armonioase şi cât 
mai echilibrate a personalităţii 
acestora. Alături de conceptul 
de educaţie integrată îl 
regăsim şi pe cel de educaţie 
incluzivă, reprezentând esenţa 
unui sistem educaţional 
caracterizat prin promovarea 
egalităţii în drepturi şi 
responsabilităţi, implicarea 
activă a comunităţii în 
programele şcolii, flexibilitatea 
programelor şcolare, 
parteneriat cu familia.  

Succesul educaţiei incluzive 
este asigurat de comunicarea 
dintre familie şi şcoală. 
Comunicarea şi colaborarea 
eficientă dintre cadrele 
didactice şi părinţi se bazează 
pe câteva elemente: 

Respectul (reciproc) – poate 
fi indus de către cadrele 
didactice. Este esenţial să se 
plece de la premisa că părinţii 
sunt cei mai importanţi 
profesori din viaţa copilului; 
respectul şi înţelegerea 
dovedită de către cadrul 
didactic în faţa complexităţii 

problemelor, poate induce 
respectul reciproc; 

Atitudinea imparţială, care 
solicită gândirea pozitivă şi 
deschisă despre familii, 
evitarea judecăţilor evaluative 
şi dezaprobatoare. Atitudinea 
imparţială înseamnă 
încurajarea familiilor de către 
cadrele didactice în acţiunile 
de evaluare a propriilor decizii, 
fără a interveni în aceste acte; 

Empatia faţă de părinte 
poate fi uşor sesizată de către 
acesta prin atitudinea deschisă 
către dialog şi comunicare 
sinceră.  

Prin comunicare eficientă cu 
familia, aceasta ajunge să-şi 
conştientizeze rolul în educaţia 
şi integrarea cu succes a 
copilului său. Familia trebuie 
să exercite o influenţă pozitivă 
asupra copilului, rolul său fiind 
foarte important în dezvoltarea 
acestuia din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral, 
reprezentând mediul normal în 
care personalitatea unui copil, 
cu sau fără deficienţe, se 
dezvoltă armonios sub toate 
aspectele.  

Şcoala incluzivă şi toate 
cadrele didactice trebuie să 
creeze un mediu propice 
implicării familiei în 
recuperarea, adaptarea şi 
integrarea propriului copil cu 
cerinţe speciale, prin: 

 Solicitarea tuturor familiilor 
cu copii care prezintă 
cerinţe educative speciale 
să participe la aplicarea 
programului educaţional şi 
terapeutic propus; 

 Recunoaşterea cerinţelor şi 
drepturilor familiilor de a 
alege dacă, în ce măsură, 
cum şi când pot participa la 

cât mai multe activităţi 
terapeutice, pentru 
continuarea lor acasă; 

 Includerea familiilor, în mod 
obişnuit şi consecvent, în 
schimbul de informaţii 
despre copil; 

 Identificarea resurselor din 
cadrul programului 
educaţional şi recuperator-
terapeutic al elevilor cu 
cerinţe educative speciale 
prin care se pot sprijini 
activităţile părinţilor; 

 Anunţarea familiei în 
legătură cu activităţile 
propuse în programul 
recuperator-terapeutic şi 
informarea asupra 
schimbărilor survenite în 
cadrul programului; 

 Stimularea unei comunicări 
sincere, obiective în 
vederea educării şi 
recuperării copiilor urmărind 
împreună progresul 
înregistrat de copil în 
diverse situaţii de viaţă.  
Barierele în calea unei 

comunicări eficiente cu părinţii 
în ceea ce priveşte integrarea 
copilului cu cerinţe 
educaţionale speciale sunt 
determinate în special de 
insuficienta informare asupra 
acestui relativ nou domeniu. În 
practica educaţională s-au 
constatat de nenumărate ori că 
în planul relaţiei educaţionale 
apar destule obstacole: 
a) blocaje determinate de 

caracteristicile persoanei 
angajate în comunicarea 
didactică; 

b) blocaje determinate de 
relaţiile social-valorice 
existente între participanţii 
la relaţia de 
comunicare didactică; 
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c) blocaje determinate de 
canalul de transmisie; 

d) blocaje determinate de 
particularităţile domeniului 
în care se realizează 
comunicarea didactică.  

Motivaţia mea a pornit în 
primul rând de la premisa că 
familia şi şcoala reprezintă 
principalele instanţe 
responsabile de educaţia 
copilului, şi cu atât mai mult a 
celui cu CES. Distribuirea 
responsabilităţilor între cele 
două instituţii este firească şi 
posibilă în condiţiile în care 
ambele sunt pregătite în egală 
măsură pentru a-şi exercita 
funcţia educativă pe care o 
deţin. Pe de altă parte însă, 
cercetările efectuate atestă 
faptul că părinţii se confruntă în 
prezent cu o multitudine de 
probleme în educaţia copiilor 
pe care deseori nu ştiu cum să 
le gestioneze pentru o 
rezolvare cât mai eficientă şi 
cu efecte pozitive pe termen 
lung. Aceştia sunt supuşi unei 
noi abordări asupra vieţii, care 
presupune un alt tip de cultură 
a educaţiei în familie, mult 
diferită de cea învăţată. Părinţii 
sunt implicaţi profund în 
activitatea profesională, 
motivată de satisfacerea 
nevoilor economice specifice 
familiei, muncind adesea în 
străinătate(acolo unde munca 
este mai bine apreciată şi 
recompensată), lăsând copilul 
de cele mai multe ori în grija 
bunicilor, acest fapt generând 
incoerenţă la nivelul sistemului 

de valori pe care familia îl 
poate transmite, o stare de 
nesiguranţă a copilului şi de 
nemulţumire de sine a 
părintelui. Un alt fel de 
abandon al copilului de către 
părinte este cel în care 
părintele pune pe umerii şcolii 
întreaga responsabilitate 
legată de educaţia copilului.  

Indiferent de natura cauzei 
care creează dificultăţi familiale 
în monitorizarea evoluţiei 
educaţionale a copilului cu 
CES, efectele asupra actorilor 
implicaţi sunt cât se poate de 
clare: 
pentru părinţi absenţa 
echilibrului şi a satisfacţiilor pe 
care ar trebui să le ofere 
familia unită, imaginea de sine 
în plan profesional fiind afectă 
de eşecul ca părinte; copilul 
sărăcit de o familie 
responsabilă, care să pună 
accent pe educaţia acestuia, 
promovând valori autentice, 
nu–şi va defini complet 
identitatea familială, socială şi 
culturală, nu va fi pe deplin 
capabil să-şi asume propriile 
responsabilităţi faţă de sine, de 
familie, de societate.  

Dacă între şcoală şi familie 
există o relaţie de comunicare 
activă atunci activitatea de 
integrare a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale îşi va 
atinge scopurile propuse. Este 
de presupus că înţelegerea de 
către părinţi a rolului 
profesorului logoped, şi a 
noţiunilor privitoare la 
tulburările de limbaj pe care le 
are copilul se află în relaţie 
valorică cu buna desfăşurare a 
activităţii corectiv-terapeutice 
desfăşurată de către cabinetul 
logopedic.  

Comunicarea familie-şcoală 
se bazează pe urmărirea 

intereselor familiale, rolul 
parental nefiind foarte bine 
definit, părinţii nu-şi înţeleg 
corect funcţiile în educaţia 
copilului, implicarea părinţilor 
în activitatea şcolară a copiilor 
fiind percepută ca o obligaţie.  

Se impune aşadar o acţiune 
de sensibilizare a părinţilor 
copiilor cu CES asupra rolului 
pe care-l au în sprijinirea şcolii 
în implementarea programelor 
de recuperare a acestor copii, 
precum şi stimularea 
comunicării permanente dintre 
şcoală şi familie printr-o 
atitudine sportiv-empatică şi 
proactivă, dovedind prin 
acţiunile sale, că reprezintă un 
veritabil agent al schimbării.  
 Aceste acţiuni ar avea pe 
deplin succes dacă programele 
iniţiate de şcoală :”Şcoala 
părinţilor”,”Cursuri de 
dezvoltare personală pentru 
părinţi şi copii”, ar atrage un 
număr cât mai mare de 
participanţi, din rândurile 
părinţilor copiilor cu CES, care 
să conlucreze cu şcoala în 
vederea găsirii unor soluţii 
comune viabile, într-un climat 
de comunicare deschisă, 
activă, inovatoare.  

Necesitatea cunoaşterii şi 
aplicării acestui tip de 
comunicare, cu discernământ 
şi consecvenţă profesională 
reclamă atingerea 
următoarelor obiective: 

 cunoaşterea şi înţelegerea 
rolului comunicării în 
societate şi şcoală; 

 surprinderea dificultăţilor şi 
barierelor comunicării în 
cazul copiilor cu cerinţe 
educative speciale; 

 identificarea atitudinilor 
care blochează 
comunicarea 
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interpersonală, 
intergrupală; 

 exersarea atitudinii de 
înţelegere şi ascultare 
activă; 

 aplicarea tehnicilor 
de comunicare educaţional
ă eficientă; 

 crearea unui mediu şcolar 
propice integrării copiilor cu 

CES, alături de ceilalţi 
copii, eliminându-se 
atitudinile segregătoare şi a 
judecăţilor stereotipizate.  
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Necesitatea de a forma şi 
dezvolta competenţe prin 
procesul de învăţământ este 
astăzi acceptată ca imperioasă 
în majoritatea sistemelor 
educaţionale.  

Psihologia învăţării şi-a pus 
dintotdeauna problema 
obiectivelor care trebuie atinse 
în procesul instruirii. La 
început, obiectivele erau 
formulate la modul general, 
fără a se face o legătură 
sistematică între calităţile 
intelectului ce se doreau a fi 
formate şi conţinutul 
programelor şcolare.  

În ordine istorică, 
comportamentismului îi revine 
meritul de a fi atras atenţia 
asupra legăturii stricte care 
trebuie să existe între 

obiectivele înscrise în 
programă şi testarea 
performanţelor atinse. Cu 
transformarea obiectivelor în 
ţinte riguroase ale procesului 
de instruire, se trece de la 
didactica clasică la tehnologiile 
didactice.  

Două deschideri au fost 
explorate ulterior. Prima, cea a 
practicii didactice, a dus la 
apariţia taxonomiilor. A doua 
pornea de la a recunoaşte că 
procesele intelectuale sunt 
reale şi testabile şi a dus la 
ştiinţa cogniţiei.  

În concepţia lui Bloom, 
taxonomia este un sistem de 
clasificare a scopurilor, care 
respectă o regulă specială şi 
anume aceea a ordinii reale. 
Această „ordine reală” se 
traduce printr-o anumită 
ierarhie a scopurilor. 
Comportamentele simple ale 
celor care învaţă constituie 
baza unora de ordin mai înalt, 

iar acestea vor constitui, la 
rândul lor, temelia unora şi mai 
înalte.  

Pasul următor pe care l-a 
făcut didactica a fost găsirea 
modalităţilor de a atinge aceste 
obiective. Căile de atingere a 
obiectivelor au fost numite 
tehnologii.  

Astfel au apărut tehnologii 
diverse, materializate în tipuri 
variate de manuale şi auxiliare 
didactice care urmăresc să 
răspundă cât mai bine 
cerinţelor unei anumite norme 
de grup; dacă trecem dincolo 
de intenţiile taxonomiilor 
bloomiene, această cale ne 
duce la ideea unor tehnologii 
multiple care urmăresc 
atingerea aceloraşi obiective în 
condiţiile de învăţare foarte 
diferite.  
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Proiectarea şi definirea 

competenţelor 
Avantajele proiectării 

centrate pe competenţe. 
Termenul de competenţă are 
numeroase accepţii: el a migrat 
uşor dinspre domeniul 
profesional-tehnic către 
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 
mobilitatea cunoştinţelor şi 
deprinderilor în situaţii/contexte 
noi şi dinamice.  

Definirea competenţelor. 
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 măsură 
să orienteze demersurile 
tuturor agenţilor implicaţi în 
procesul de educaţie.  

Pentru a asigura o marjă 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.  

Fundamente psihologice 
privind formarea 
competenţelor 
 Pentru formarea 
competenţelor cheie la elevii 
din clasele nivelului primar este 
important să avem în vedere 
unele particularităţi psihologice 
ale acestora.  

La vârsta claselor primare, 
copiii se ridică la un nivel de 
generalizare mai mare faţă de 
cei din grădiniţă, pot grupa mai 
lesne obiecte după o însuşire 
comună şi esenţială. În 
acţiunile lor rămân legaţi de 
concret şi fac legături între 
acţiune şi cuvânt. Continuă 
procesul de formare a 

limbajului interior, elevul 
trăieşte emoţii şi sentimente, 
este atras de personaje şi 
încearcă să le imite.  

Copilul începe să fie stăpân 
pe sine, îşi ordonează 
gesturile, are putere de 
concentrare mai mare, poate 
participa la activităţi de 
învăţare mai mult timp decât în 
perioada grădiniţei. Este atent 
cu propria persoană, se poate 
interioriza. Simte şi manifestă 
dorinţa de a-i ajuta pe cei mici, 
doreşte să converseze mai 
mult cu cei mari şi să fie 
ascultat; îşi poate prezenta 
anumite idei şi încearcă să le 
susţină, pune întrebări şi 
aşteaptă răspunsuri. Orizontul 
de cunoaştere se lărgeşte, 
vrea să se comporte 
asemenea celor mari, uneori 
depăşindu-şi posibilităţile şi 
descurcându-se uşor când nu 
reuşeşte, de aceea are nevoie 
de sprijin în întărirea încrederii 
lui în forţele proprii.  

În perioada şcolarităţii, copiii 
înregistrează importante 
progrese în dezvoltarea fizică 
şi intelectuală, iar învăţarea 
organizată devine tipul 
fundamental de activitate. În 
şcoală obţin cunoştinţe, îţi 
formează priceperi şi 
deprinderi pe care n-ar putea 
să le dobândească singuri. 
(Tinca Creţu, 2007).  

Prin trecerea la clasele 
nivelului primar, copiii îşi 
schimbă statutul social, devin 
elevi, mai importanţi în familie 
şi în grupul de copii. Ca 
urmare, competenţele cheie 
sunt prezentate alături de 
competenţele specifice 
nivelului primar: 

 competenţa de comunicare 
în limba română şi în limba 
maternă în cazul 
minorităţilor: operarea cu o 
varietate de mesaje 
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verbale şi nonverbale 
pentru a recepta şi 
transmite idei, experienţe, 
monitorizarea propriei 
comunicări şi adaptarea 
acesteia la diferite categorii 
de audienţă; utilizarea 
corectă şi eficientă a 
limbajelor însuşite la 
diferite discipline sau pe căi 
informale şi nonformale 

 competenţa de comunicare 
în limba străină începe pe 
cale formală în clasa a III-
a, dar sunt elevi care au 
această competenţă 
formată, la nivel incipient, 
în familie şi în grădiniţă 

 competenţele digitale se 
formează diferenţiat în 
învăţământul primar din 
ţara noastră, deoarece 
dotarea cu calculatoare e 
diferită, iar în curriculum nu 
este prevăzută o disciplină 
care asigură această 
competenţă 

 competenţele de 
matematică, ştiinţe şi 
tehnologice vizează 
formarea unor strategii 
funcţionale în vederea 
rezolvării de probleme; 
aplicarea de principii şi 
metode de investigaţie 
pentru a explora şi explica, 
la nivelul claselor primare, 
procese naturale şi sociale; 
formarea capacităţilor de 
analiză critică, de 
argumentare pe bază de 
dovezi pertinente 

 competenţele sociale şi 
civice au în vedere 
formarea de abilităţi de 

utilizare a serviciilor 
publice, sociale şi culturale 

 competenţele 
antreprenoriale sunt în 
stare incipientă în 
învăţământul primar şi se 
manifestă prin activarea 
spiritului de iniţiativă şi 
antreprenorial în 
gestionarea evoluţiei 
personale, disponibilitatea 
pentru efort fizic şi 
intelectual 

 competenţa de 
sensibilizare şi de expresie 
culturală se exercită prin 
conştientizarea drepturilor 
şi a responsabilităţilor, prin 
relaţionare interpersonală 
pozitivă, prin susţinerea 
cooperării în grupurile de 
învăţare, prin respectarea 
diversităţii socio-culturale 

 competenţa de a învăţa să 
înveţi urmăreşte 
automotivarea în privinţa 
propriului potenţial de 
reuşită, aplicarea unor 
tehnici de muncă 
intelectuală care 
valorizează autonomia în 
procesul învăţării, 
asumarea responsabilităţii 
pentru propria învăţare 

Competenţele specifice 
grupate pe competenţele cheie 
influenţează pozitiv procesul 
de predare-învăţare-evaluare.  
 

Noutăţi în curriculum-ul 
pentru învăţământul primar-
clasa pregătitoare 

Curriculum-ul pentru 
învăţământ primar, specific 
clasei pregătitoare, reprezintă 
o noutate în învăţământul 
românesc, fiind conceput astfel 
încât să respecte principiul 
continuităţii între nivelurile 
sistemului de învăţământ şi în 
vederea atingerii nivelului de 
performanţă elementar în 

formarea competenţelor cheie 
care determină profilul de 
formare al elevului (la sfârşitul 
clasei a II-a).  

Elaborarea Planului-cadru 
de învăţământ pentru 
învăţământul primar, ciclul 
achiziţiilor fundamentale (clasa 
pregătitoare, clasa I şi clasa a 
II-a) are în vedere dezideratele 
profilului de formare al copilului 
care finalizează clasa a II-a, 
profil determinat de domeniile 
de competenţe cheie 
specificate în articolul 68 din 
LEN nr. 1/2011. În mod 
concret, până la finalul clasei a 
II-a, se urmăreşte atingerea 
unui nivel de performanţă 
elementar în formarea 
competenţelor cheie.  

Programele şcolare pentru 
clasa pregătitoare sunt 
concepute astfel încât, la 
finalul ciclului achiziţiilor 
fundamentale, elevii să atingă 
un nivel de performanţă 
elementar în formarea 
competenţelor cheie. 
Curriculum-ul de clasă 
pregătitoare menţionează 
următoarele competenţe 
generale şi specifice: 

1. competenţe de 
comunicare 

2. competenţe de bază 
specifice matematicii, 
ştiinţelor şi tehnologiilor 

3. competenţe de utilizare 
a tehnologiei informaţiei 
ca instrument de 
învăţare şi cunoaştere 

4. competenţe sociale şi 
civice 

5. competenţe 
antreprenoriale 

6. competenţe de 
relaţionare şi exprimare 
culturală 
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7. competenţe 
metacognitive (a învăţa 

să înveţi) 
 Competenţele de 
comunicare stau la baza 
formării celorlalte competenţe 
şi, în acelaşi timp, sunt 
dependente de acestea. 
Finalităţile programelor de 

dezvoltare personală sunt mai 
degrabă direcţii de dezvoltare, 
decât comportamente, achiziţii 
bine definite. Elevul are nevoie, 
pentru a se dezvolta, de 
încurajare.  
 

 

  
 
 

 

Cunoştinţele de algebră pe 
care elevii le dobândesc în 
mod sistematic în clasele 
gimnaziale sunt strâns legate 
de procedeele de calcul 
numeric învăţate în clasele 
primare. După ce elevii şi-au 
însuşit cunoştinţele despre 
diversele operaţii cu numere, ei 
sunt apţi să treacă pe 
nesimţite, încă din ciclul 
primar, la o treaptă superioară 
de abstractizare, când se 
introduc calcule cu variabile. 
Prin trecerea la calcule cu 
variabile, micii şcolari se ridică 
la cea de-a doua treaptă de 
abstractizare, când operaţiile 
cu numere determinate sunt 
înlocuite cu operaţii cu numere 
nedeterminate sau variabile.  

Strâns legată de 
introducerea unor noţiuni de 
algebră în şcoala primară este 
şi educarea limbajului 
matematic al micului şcolar. 
Notaţiile folosite în cadrul 
algebrei sunt o parte esenţială 
a acestei discipline cu care 
copilul trebuie obişnuit 
progresiv. Predarea algebrei 
este, în general, legată de 
două teme principale: ecuaţii şi 
funcţii, concepte de bază pe 
care trebuie să le prefigurăm la 
copil încă din clasele primare.  

Ecuaţiile ajută pe elev la 
rezolvarea pe o cale mai 
simplă a problemelor, iar 
studiul funcţiilor îi ajută pe 
aceştia să studieze 
fenomenele în dezvoltarea şi 
dependenţa lor. Deşi până nu 
de mult se considera că studiul 
temeinic al algebrei se poate 
face numai în ciclul gimnazial, 
totuşi raporturile dintre 

aritmetică şi algebră dezvăluie 
o serie de probleme care, încă 
din şcoala primară, conduc la 
studiul unor dependenţe 
funcţionale. De aceea, iniţierea 
copiilor din clasele primare în 
studiul algebrei trebuie să se 
facă în mod progresiv, astfel 
încât elevii să nu aibă impresia 
că rezolvă o problemă nouă. 
Învăţătorul trebuie să valorifice 
conştient cunoştinţele elevilor 
despre operaţii şi proprietăţile 
operaţiilor şi să le folosească 
în predarea unor sumare 
elemente de algebră. Căile prin 
care se pot introduce 
elementele de algebră în 
şcoala primară sunt multiple.  

Rezolvarea unor ecuaţii 
simple prin judecăţi asupra 
conţinutului acestor ecuaţii 

În aceste procedee, elevii 
înlocuiesc termenul 
necunoscut cu o literă care 
poate ţine locul unui număr, 
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literă care se numeşte 
nedeterminată sau variabilă.  
 Exemple: Ce număr este x, 
astfel încât următoarea 
egalitate să fie adevărată: x + 
20 = 40? 

Dacă x este numărul 10, 
adică x =10, primul membru al 
acestei egalităţi devine: 10 + 
20 = 40, ceea ce nu este 
adevărat, prin urmare x nu 
poate fi numărul 10. Dacă x 
este numărul 20, adică x = 20, 
atunci primul membru al 
egalităţii devine: 20 + 20 = 40.  

Aceste exerciţii pot avea un 
caracter foarte variat. E de 
observat că ele nu necesită 
cunoaşterea proprietăţilor 
operaţiilor şi nici cunoaşterea 
legăturii dintre operaţia directă 
şi cea inversă ei.  

Alte exemple: 
  40 – x = 20; 30 – x = 10.  

Elevii trebuie îndrumaţi de 
către învăţător pentru a rezolva 
o gamă cât mai întinsă şi 
variată de ecuaţii simple, 
folosind judecăţi asupra 
conţinutului exerciţiilor.  

Cea de a doua modalitate 
prin care pot fi introduse 
noţiunile de algebră în clasele 
primare este utilizarea 
formulelor numerice. 
Formulele numerice conţin, 
sub o formă mai concentrată, 
etapele de rezolvare a unei 
probleme şi-l pot face pe elev 
să-şi dea seama de rostul şi 
originea expresiilor algebrice. 
Fie, de exemplu, 
problema:”Am cumpărat de la 
piaţă, în prima zi, 2 kg de 
mere, iar a doua zi, 4 kg de 
mere. Câţi bani am cheltuit, 

ţinând cont de faptul că un kg 
de mere costă 3 lei? 

Operaţiile necesare 
rezolvării acestei probleme pot 
fi scrise în următoarea formulă 
numerică: 

2  3 + 4  3 = 6+12 = 18 sau 

(2 + 4)  3 = 6  3 = 18 
O altă modalitate pentru 

introducerea treptată a 
noţiunilor de algebră o 
constituie utilizarea 
formulelor din geometrie 
care conţin calcule cu 
variabile. Aceste formule 
conţin, sub forma unor reguli 
de calcul, un enunţ generalizat. 
De exemplu: De la regula 
pentru aflarea ariei 
dreptunghiului, care se scrie 
Aria = Lungimea x lăţimea, se 
poate scrie prescurtat A = L x l. 
Deşi în această formulă, la 
început, elevul nu ştie că 
literele L şi l sunt simboluri, el 
vede în aceste litere iniţialele 
unor cuvinte. Totuşi, prin 
folosirea lor repetată şi prin 
înlocuirea acestor simboluri cu 
numere, elevii se obişnuiesc 
treptat cu calculul algebric.  

O altă modalitate pentru 
pregătirea terenului în vederea 
introducerii algebrei o 
constituie scrierea 
prescurtată a enunţului unei 
probleme. În aceste modele 
de probleme, cantităţile 
necunoscute sunt notate 
prescurtat prin cifre romane, 
ceea ce uşurează în mod 
simţitor punerea problemelor în 
ecuaţie.  

Exemplu: ”Trei elevi au 
împreună 600 de timbre. Ştiind 
că cel de al doilea elev are cu 
100 de timbre mai mult decât 
primul, iar cel de al treilea cu 
200 de timbre mai mult decât 
primul, să se afle câte timbre 
are primul elev.  

Enunţul problemei poate fi 
scris prescurtat astfel: 

I + II + III = 600 
II = I + 100 
III = I + 200 

De la această formă până la 
transcrierea simbolică, cu 
ajutorul variabilelor, nu există 
decât un singur pas, şi anume: 

x + y + z = 600 
y = x + 100 
z = x + 200 

Raporturile dintre aritmetică 
şi algebră, în afara unor 
dificultăţi conceptuale, pot fi 
bine ilustrate prin utilizarea 
metodei figurative. Metoda 
figurativă orientează însuşi 
demersul algebric în 
rezolvarea problemelor pe cale 
geometrică. De exemplu:”Un 
muncitor parcurge într-o zi o 
distanţă oarecare, în a doua zi 
parcurge de două ori mai mult 
decât în prima zi, iar în a treia 
zi de trei ori mai mult decât în 
prima zi. Să se afle ce distanţă 
a parcurs în fiecare zi, dacă tot 
drumul măsoară 600 km.  
 Pentru a afla ce distanţă a 
parcurs, vom reprezenta 
distanţa parcursă într-o zi 
printr-un segment-unitate. Se 
înţelege că distanţa parcursă 
în a doua zi o vom prezenta 
prin două segmente-unitate, iar 
distanţa parcursă în a treia zi, 
prin trei segmente-unitate. Prin 
urmare, vom avea: 
I + II + III = 60 km  
I  |----|  
II  |----|----| 
III  |----|----|----| 
        1     1  1    1    1    1 
llllll |----|----|----|----|----|----| 
 
6 l = 60 km. Deci, distanţa 
parcursă în prima zi este de  
60 : 6 = 10 km.  

Există o analogie între 
operaţiile pe care le-am 
parcurs în rezolvarea acestei 
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probleme pe cale grafică şi 

operaţiile de rezolvare a 
problemei prin punerea ei în 
ecuaţie: 

x = drumul parcurs în prima 
zi 

2 x = a doua zi 

3 x = a treia zi 
x + 2 x + 3 x = 60 km 
6 x = 60 
x = 60 : 6 
x = 10 

 

 
Corespondenţa etapelor în rezolvarea problemei: 

Grafic Algebric 

1. reprezentarea mărimii necunoscute printr-un 

segment 

1. alegerea necunoscutei 

2. exprimarea mărimilor din problemă cu ajutorul 

segmentului-unitate; 

2. exprimarea mărimilor necunoscute 

cu  ajutorul necunoscutei 

principale; 

3. reprezentarea grafică a mărimii necunoscute cu 

ajutorul segmentului-unitate; 

3. stabilirea ecuaţiei de rezolvare;  

4. aflarea mărimii segmentului necunoscut. 4. rezolvarea ecuaţiei. 

Deosebirea dintre metoda algebrică şi metoda grafică constă în faptul că, în cazul rezolvării 
grafice, se operează cu un element vizibil, segmentul-unitate, pe când în cazul rezolvării algebrice 
se operează cu variabile.  

Utilizarea unor sumare elemente de algebră în clasele primare are o importantă valoare 
formativă, deoarece formează la elevi capacitatea de a stabili conexiuni mai largi între diferite 
cunoştinţe şi le dă posibilitatea să transpună mai de timpuriu, în limbajul algebric, operaţiile cu 
mărimi.  
 

Bibliografie: 
1. Mihail Roşu, Didactica matematicii în învăţământul primar, Bucureşti, 2006 
2. Ioan Neacşu, Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
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3. Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000 

 
 

 
 
CLASA: a IV-a  
ÎNVĂŢĂTOR: prof. înv. primar Militaru Daniela 
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi Tehnologii 
OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice 
SUBIECTUL: Coşuleţ cu ouă de Paşti 
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 
COMPETENŢA GENERALĂ: Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi 
tehnici adecvate 
COMPETENŢE SPECIFICE:  

C1. 2. Evidenţierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în  
 compoziţii în mediul înconjurător şi în imagini 

C2. 1. Valorificarea unor materiale şi tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj  
 intenţionat 
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C2. 3. Realizarea de produse unicat, personalizate şi 

utilizabile, în urma desfăşurării unor  
 activităţi, dominant manuale, creative şi ludice 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă,  
munca în echipă, analiza, turul galeriei; 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe, individual; 
MATERIALE FOLOSITE: şabloane, carton colorat, hârtie creponată, lipici, foarfece, ouă colorate,  
abţibilduri, panglică, lumânări colorate, planşe cu etapele de lucru, prezentare de diverse materiale 
în PowerPoint; 
  

Nr.  
crt.  

Momentele 
lecţiei 

C Conţinutul învăţării 
Strategii 
didactice 

Forme de 
organizare 

1.  Moment  
organizatoric 

 
 
 
 
 
C1.2 

 Asigurarea condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea lecţiei.  
 Împărţirea colectivului de elevi pe echipe  
(pe catedră se află ecusoane cu diferite 
imagini, fiecare elev îşi alege o imagine şi 
se aşează la masa pe care se află acea 
imagine). Elevii vor fi împărţiţi în 4 grupe. 
Se denumeşte echipa şi fiecare membru al 
echipei.  
 Distribuirea materialului necesar activităţii 
(mape care conţin carton colorat, 
abţibilduri, lipici, foarfece, panglică, hârtie 
creponată, şabloane, ouă vopsite în 
acuarelă, lumânări colorate).  

- conversaţia 
- explicaţia 

- frontală 

2.  Captarea 
atenţiei 

 
 
 
 
 
C2.1 

 Se prezintă poezia”La Paşti” de George 
Coşbuc, în PowerPoint. Elevii urmăresc 
prezentarea acesteia şi apoi se poartă 
discuţii referitoare la Sărbătoarea Învierii: 
- Cum s-a numit poezia? 
- Ce reprezintă pentru noi, românii 
creştini, Paştile? 
- Cum aşteaptă oamenii această 
sărbătoare? 
- Ce pregătiri se fac? 
- Unde merg oamenii în noaptea de 
Înviere? De ce? 

- conversaţia - frontală 

3.  Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

  Astăzi la ora de arte vizuale şi abilităţi 
practice vom lucra pe echipe un coşuleţ cu 
ouă încondeiate, deoarece suntem în 
apropierea sărbătorii de Paşti.  

- conversaţia 
- explicaţia 

 
 
 
 

4.  Explicarea 
tehnicilor de 
lucru şi a 
criteriilor după 
care vor fi 
evaluate 
lucrările la 
sfârşitul orei.  

 
 
 
C2.3 

 În faţa clasei sunt expuse trei planşe cu 
trei dintre etapele de lucru: conturarea 
după şablon, decuparea după contur şi 
lipirea/asamblarea coşuleţelor.  
 Li se explică elevilor că celelalte etape: 
pictarea ouălor cu lumânări colorate, 
ornarea şi înfrumuseţarea coşuleţelor 
depinde de imaginaţia şi creativitatea 
fiecărei echipe.  
 Fiecare grupă va avea de realizat acelaşi 
coşuleţ, diferite fiind doar animăluţele din 
carton ce susţin coşuleţul.  

- conversaţia 
- explicaţia 
- demonstraţia 

- frontală 
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   Pe ecranul de proiecţie vor fi afişate pe tot 
parcursul orei etapele de lucru şi criteriile 
după care vor fi evaluate lucrările. 
ETAPELE DE LUCRU 
1. Încondeierea ouălor 
2. Conturarea elementelor coşuleţului 
3. Decuparea după contur 
4. Lipirea/asamblarea elementelor 
5. Înfrumuseţarea coşuleţului 
 
 CRITERII DE EVALUARE 
1. Respectarea tehnicii de lucru şi a temei 
2. Conturarea elementelor 
3. Decuparea după contur 
4. Lipirea şi asamblarea corectă a 
elementelor 
5. Acurateţea lucrării 
6. Aspectul estetic 
7. Creativitatea în realizarea lucrărilor 

  

5.  Realizarea 
propriu-zisă a 
lucrării 

C2.3  După explicarea etapelor şi a tehnicilor de 
lucru elevii vor fi îndrumaţi şi 
supravegheaţi.  
 Li se vor mai da explicaţii acolo unde este 
nevoie.  
 Pentru crearea unei atmosfere de lucru 
cât mai plăcute, activitatea se va 
desfăşura pe fond muzical,”Anotimpurile” 
de Vivaldi.  

- munca în 
echipă 
- munca  
independentă 
- exerciţiul 

- pe echipe 
- individuală 

6.  Evaluarea C2.1  După finalizarea lucrărilor se va folosi ca 
metodă de evaluare”turul galeriei”.  
 Fiecare echipă va trece pe rând pe la 
mesele celorlalte echipe şi va acorda 
calificative ţinând cont de respectarea 
criteriilor de evaluare. Dacă vor acorda 
calificativ mai mic de”foarte bine”, vor  

- analiza 
- turul galeriei 
- conversaţia 

- frontală 

6.  Evaluarea C2.1 trebui să explice ce criterii sau etape în 
realizarea coşuleţelor nu au fost 
respectate.  
 La sfârşit lucrările şi fişele cu calificative 
vor fi expuse. Fiecare echipă va pune 
întrebări celorlalte echipe dacă nu vor fi 
mulţumite de calificativele primite.  
 Se fac aprecieri finale evidenţiindu-se 
efortul colectiv pentru realizarea lucrărilor.  

- analiza 
- turul galeriei 
- conversaţia 

- frontală 
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Hiperactivitatea cu deficit de 
atenţie este o tulburare de 
comportament frecventă ale 
cărei simptome caracteristice 
sunt neatenţia, hiperactivitatea 
şi impulsivitatea. Debutează în 
copilărie, dar poate persista la 
un număr important de 
persoane şi la vârsta adultă. 
Tulburarea are efect negativ 
asupra învătării şcolare şi 
poate deteriora relaţiile sociale 
ale copilului.  

Atenţie: unii copii sunt mai 
activi decât alţii şi fiecare copil 
poate fi la un moment dat 
foarte agitat, poate întâmpina 
dificultăţi în concentrarea 
asupra sarcinii fiind uşor 
distras de ceea ce se întâmplă 
în jurul său, dar nu întotdeauna 
este vorba despre un copil 
hiperactiv cu deficit de atenţie.  

Cum recunoaştem un copil 
hiperactiv cu deficit de atenţie? 

 
Pentru diagnosticarea 

tulburării că hiperactivitate 
trebuie să apară mai multe 
caracteristici din lista de mai 
jos, iar acestea să fie mai 
evidente în raport cu alţi copii 
de aceeaşi vârstă şi cu acelaşi 
nivel de dezvoltare. În plus, 
aceste manifestări trebuie să 
apară în mai multe arii de 
activitate.  
A. Neatenţia: 

 Deseori nu observă 
detaliile, iar în realizarea 

temelor de casă sau a altor 
activităţi fac greşeli 
datorate neatenţiei; 

 De multe ori întâmpina 
dificultăţi când trebuie să-şi 
menţină atenţia 
concentrată la teme sau la 
joc, pentru un timp mai 
îndelungat; 

 De cele mai multe ori când 
alţii îi vorbesc da impresia 
că nu ascultă; 

 De multe ori nu urmează 
întru totul cerinţele celorlalţi 
şi nu poate finaliza temele 
sau celelalte activităţi, 
sarcini; 

 Deseori are greutăţi în 
organizarea temelor şi a 
altor activităţi; 

 Adesea evita sau respinge 
activităţile care îi solicită 
efort mintal (de exemplu 
participarea la lecţii sau 
realizarea temelor).  

 B. Hiperactivitatea: 

 Deseori îşi mişcă mâinile şi 
picioarele sau nu-şi 
găseşte locul pe scaun; 

 Frecvent se ridică în clasa 
sau în alte situaţii în care ar 
trebui să stea pe scaun; 

 Aleargă sau se caţără în 
situaţii în care acest 
comportament este 
inadecvat; 

 Are dificultăţi când trebuie 
să se joace sau să facă 
alte activităţi în linişte; 

 De multe ori este agitat şi 
are o activitate motorie 
exagerată, care nu poate fi 
influenţată prin reguli 
sociale sau prin 
observaţiile părinţilor.  

C. Impulsivitatea: 

 Deseori răspunde fără să 
aştepte ca întrebarea să fie 
complet formulată; 

 Are dificultăţi în a-şi 
aştepta rândul la joc sau în 
alte activităţi de grup; 

 Îi întrerupe şi îi deranjează 
frecvent pe ceilalţi (de 
exemplu se amestecă în 
discuţiile sau în jocul 
celorlalţi); 

 Deseori vorbeşte foarte 
mult, fără să-i pese de 
constrângerile sociale.  

Vă sună cunoscut ? 
S.S. este elev în clasa a II- 

a. Imediat după începerea 
şcolii, d-na învăţătoare şi 
părinţii observă că băiatului îi 
este greu să se concentreze la 
activităţile din clasa şi tema de 
acasă, ocupându-se cu: luarea 
gumei de şters a colegului, 
cotrobăirea în ghiozdan, 
căţărarea pe mobilier etc. 
Orice lucru, chiar şi cel mai 
neînsemnat, îi distrage atenţia, 
astfel că nu este de mirare că 
el îşi termină foarte rar 
sarcinile şcolare. Când vine 
acasă, de cele mai multe ori, 
nu ştie ce teme are de făcut. 
Rezolvarea acestor teme 
durează întotdeauna o 
veşnicie, tergiversându-se cât 
mai mult. Temele care ar putea 
fi rezolvate în mod normal în 
20-30 de minute sunt rezolvate 
în mai bine de o oră asta doar 
dacă mama stă lângă el; fără 
ajutorul mamei nu sunt 
terminate niciodată. După 
rezolvarea temelor atât mama 
cât şi copilul sunt complet 
epuizaţi.  
Cum se poate lucra cu un copil 
hiperactiv? 
 Pentru ameliorarea 
comportamentului copilului 
hiperactiv este necesară 
formarea unei echipe: cadrul 
didactic - copil - părinţi. 
Totodată, trebuie îndeplinite 
anumite condiţii, cum ar fi: 
1. Crearea unui climat 

favorabil de înţelegere, 
apreciere, acceptare şi 
încurajare; 
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2. Stabilirea şi negocierea 
unor reguli: seriozitate, 
confidenţialitate, 
punctualitate, răbdare, 
respect faţă de celălalt, 
sinceritate, dreptul la 
propria părere.  

3. Existenţa unor calităţi 
proprii cadrului didactic 
(acesta îndeplineşte rolul 
de moderator): 
responsabilitate, 
cunoaşterea de sine şi 
maturitate emoţională, 
deschidere către noi 
experienţe, dorinţa de a 
ajută pe alţii, empatică, 
acceptarea unor stiluri de 
viaţă şi valori diferite, 
încredere în eficientă unor 
metode şi a lucrului în 
echipa, inventivitate, simţul 
umorului, curajul de a-ţi 

acceptă propriile 
vulnerabilităţi, vigoare 
(energie fizică şi forţă 
psihologică).  

 
CONCLUZII 
Copiii hiperactivi şi cei cu 
tulburări opozante, determină 
probleme atât în familie cât şi 
la şcoală. Este bine să ne 
informăm, să stabilim 
împreună cu specialiştii 
modalităţile de intervenţie atât 
în familie cât şi în şcoală şi 
vom reuşi să facem faţă 
situaţiilor dificile apărute în 
educarea acestor copii. Putem 
trăi bucuria că mulţi copii 
reuşesc să ajungă la o 
normalizare a 
comportamentului.  
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Cu răbdare, să dăm copiilor o minte chibzuită, 
un ideal de viaţă potrivit cu menirea neamului nostru.” 

Simion Mehedinţi 
 

Procesul educaţional din instituţiile de 
învăţământ presupune şi forme de muncă 
didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Acestea sunt activităţi extracurriculare şi se 
desfaşoară sub îndrumarea cadrelor didactice 
în şcoală, în afara activităţilor obligatorii sau în 
afara şcolii.  

Oricât ar fi de importantă educaţia 
curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, nu trebuie uitate influenţele 
formative ale activităţilor extracurriculare 
exercitate asupra copilului. Activităţiile 

extracurriculare contribuie la completarea 
procesului de învăţare.  

Astfel, vizitele la muzee, expoziţii, 
monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a 
intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în 
starea lor naturală, opere de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, stimulează activitatea 

Prof. Mariana ALEXANDRU 
 Şcoala Gimnazială nr. 2 Bîcu, 
 comuna Joiţa, judeţul Giurgiu 

 

Contiunare în pagina 21 

COPILUL HIPERACTIV CU DEFICIT DE ATENŢIE 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 

Prof. Mădălina PREDICA 
Şcoala Gimnazială Nr. 3  

Uzunu 
 

Continuare în paginile 22, 23, 24, 25, 26 



Pagina 22 din 44                                                 Catedra 79                       Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Alte 
activităţi cu influenţă formativă sunt cele 
turistice - excursii, tabere - care contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei şi 
respectului pentru frumosul din natură.  

Spectacolele constituie o altă formă de 
activitate extracurriculară, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Acestea 
apelează permanent la afectivitatea copilului, 
fiind o sursă de impresii puternice.  

Serbările, ca activităţi extracurriculare 
desfăşurate în şcoală, se desfăşoară în 
preajma sărbătorilor de iarnă cu scopul de a 
valorifica tradiţiile, obiceiurile, specificul 
poporului nostru. Elevii cântă colinde şi se 
bucură de magia sărbătorilor de iarnă. 
Frumuseţea colindelor împrăştie puritatea, 
iubirea, dragostea de aceste comori preluate 
din moşi strămoşi. Un eveniment atât de 
important, Învierea Domnului, este un prilej de 
bucurie şi orice persoană trăieşte intens toate 
etapele care duc la înălţarea sufletească de-a 
lungul acestor importante săptămâni. În aceste 
săptămâni este necesar să se desfăşoare 
activităţi extraşcolare care au ca scop formarea 
unor personalităţi armonioase, cu adâncă trăire 
şi familiarizarea tânărului cu semnificaţiile 
religioase ale zilelor care premerg şi urmează 
Învierii Domnului.  

 
O serbare la care toţi copii participă este 8 

Martie. În această zi deosebită ei oferă 
mămicilor felicitări, în confecţionarea cărora şi-
au pus toata dragostea.  

Activităţi extracurriculare moral-civice, se 
desfăşoară în 1 Decembrie şi 24 Ianuarie, zile 
în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiţie, patriotism, iubire de 

neam şi ţară. În fiecare an, în 15 
Ianuarie,”Luceafărul poeziei româneşti” este in 
inimile copiilor care îl omagiază, recitându-i 
versurile.  

Promovând valorile naţionale învăţăm să ne 
apreciem, să valorificăm virtuţile noastre ca 
naţie. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze 
anumite trăiri, să iubească ţara, neamul şi pe 
cei de lângă el. Iubirea, colaborarea, dăruirea 
ne face mai buni, mai valoroşi şi acest lucru 
elevii îl află indirect şi din aceste activităţi 
literar-artistice.  

Este important ca aceste activităţi să se 
desfăşoare de la vârstele mici. Orice cadru 
didactic trebuie să adopte o atitudine creatoare 
în modul de realizare al activităţilor, să 
încurajeze elevii, astfel încât cei cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să-şi dezvolte 
înclinaţiile, aptitudinile, talentul, descoperindu-şi 
poate domeniul în care ei vor fi performanţi.  

Este destul de greu să se găsească mult 
timp pentru pregătirea acestor activităţi, dar 
rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activităţi 
frumoase care înnobilează sufletul omului şi 
care îi dau strălucire celui care aspiră la frumos.  
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PROIECT DIDACTIC 
 
 
 
Unitatea de învăţământ:  
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Uzunu 
Clasa: a III- a 
Propunător: prof. înv. primar: Cristea Fulvia 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Unitatea de învăţare: Textul în versuri 
Subiectul lecţiei: Fiind băiet păduri cutreieram 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Tipul lecţiei - Predare-învăţare 
Scopul activităţii: Conştientizarea sistemului limbii şi a semnificaţiei componenţelor sale.  
Valorizarea intereselor elevilor din perspectiva exprimării de idei, de păreri.  
Antrenarea progresivă a competenţelor de ascultare şi a proceselor cognitive esenţiale.  
Discipline implicate în lecţie: 

 Limba şi literatura română 

 Matematică 

 Arte vizuale şi abilităţi practice 
Competenţe specifice: 
Limba şi literatura română 

1. 2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportarea la mesajul audiat în contexte de 
comunicare familiare.  
1. 5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului 
audiat.  
3. 1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare.  
3. 2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit.  
3. 6. Aprecierea valorii cărţilor.  
4. 2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal.  
4. 4. Povestirea pe scurt a unor întâmplări imaginate/trăite.  
4. 5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei.  

Matematică 
2. 1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0-10000 şi a fracţiilor subunitare sau 
echiunitare cu numitori mai mici sau egali cu 10.  
2. 5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0-10000 şi de împărţiri folosind tabla 
înmulţirii, respectiv tabla împărţirii.  
3. 1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi reprezentări în situaţii familiare.  
Arte vizuale şi abilităţi practice 
2. 3. Valorizarea elementelor de limbaj plastic în compoziţii tematice.  
2. 5. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază 
elementele de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.  

Obiective operaţionale: 
a) cognitive 

OC1- Să citească textul poeziei corect, conştient şi expresiv.  
OC2- Să alcătuiască oral enunţuri cu noile cuvinte identificate în poezie.  
OC3- Să răspundă la întrebări legate de structura textului în versuri.  
OC4- Să desprindă informaţii despre conţinutul şi trăsăturile textului.  
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b) afective 

OA1- Să colaboreze cu membrii grupului.  
OA2- Să-şi exprime sentimentele faţă de 
specificul poeziei eminesciene.  

b) psiho-motorii 
Opm1-Să-şi coordoneze activitatea oculo-motorie 
pentru citire-scriere.  
Opm2-Să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul lecţiei.  
 RESURSE: 
I. METODOLOGICE: 
 Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, 
activitatea independentă, lectura explicativă, Brainstorming-ul, Cubul, activitatea pe grupe,  
b) Mijloace de învăţământ/Materiale didactice 
- informativ demonstrative: Poezii, de Mihai Eminescu, planşe cu poeţi români,  
- de exersare şi informare: videoproiector, laptop, CD, fişe de muncă independentă.  
c) Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală 
d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri 
verbale, calificative.  

II. Temporale: 45 minute 
III. Umane: 17 elevi 
 
IV. BIBLIOGRAFIE: 

- oficiale: Programele şcolare pentru disciplinele: Limba şi literatura română, Matematică, 
Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobate prin OMEN 3418/19. 03. 2013  

- ştiinţifice:Suport curs- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competenţelor cheie la şcolarii mici. Program de formare de tip”blended learning’’ pentru 
cadrele didactice din învăţământul primar, 2013.  

 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
Moment organizatoric 
Se pregătesc materialele necesare unei bune desfăşurări a lecţiei.  
Se asigură climatul de încredere reciprocă pentru reuşita actului didactic.  
Captarea atenţiei 
Elevii primesc fişe de muncă independentă.  
Sarcini de lucru:  

1. Realizaţi corespondenţa dintre portretele poeţilor şi creaţiile literare corespunzătoare.  
2. Completati propoziţia lacunară. (Anexa 1) 

Reactualizarea structurilor cognitive anterioare 
Analizând fişele de muncă independentă, am constatat că majoritatea elevilor au scris că” Mihai 
Eminescu este cel mai mare poet naţional şi universal”.  
În argumentarea acestui enunţ am prezentat biografia acestuia (prezentare Power Point).  
Elevii au scris pe tablă şi pe caiete tot ce ştiau/ce au aflat despre Eminescu şi creaţiile sale.  
Enunţarea temei şi a obiectivelor 
Anunţ elevii că îşi vor îmbogăţi cunoştinţele cu o altă poezie a marelui geniu” Fiind băiet păduri 
cutreieram’’.  
Scriu titlul pe tablă, iar elevii în caiete.  
Elevii sunt informaţi că vor lucra exerciţii diferite, cu aplicabilitate şi la disciplinele”Matematică’’ şi” 
Arte vizuale şi abilităţi practice’’.  
Anunţ obiectivele clar, pe înţelesul elevilor.  
Dirijarea învăţării 
Prezentarea textului poeziei(PPT) 
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Explic elevilor că: 

- Universul naturii eminesciene are două 
coordonate:lumea-terestră, reprezentată 
printr-o varietate de motive lirice (pădurea, 
izvorul, iarba, teiul, frunzele) şi dimensiunea 
cosmică(Luna fiind stăpâna Universului 
eminescian, prezentă în creaţii şi natura 
diurnă, aureolată de strălucirea solară.  

- Imaginea naturii, ce joacă un rol esenţial, redă senzaţii de imagini specifice copilăriei sale, 
asociată cu farmecul şi protecţia pădurii. Acest lucru se observă din titlul poeziei.  

Cer unui elev să citească poezia, model.  
În continuare elevii citesc independent textul integral şi notează cuvintele/expresiie necunoscute.  
Se discută pe marginea însemnărilor făcute.  
Elevii răspund la întrebările: 

1) Ce redă titlul poeziei? 
R: Titlul poeziei redă tonul nostalgic, comunicând de la început evocarea copilăriei.  
2) Unde şi-a petrecut Mihai Eminescu primii ani de viaţă? Cum? 
R. M. Eminescu şi-a petrecut primii ani de viaţă la Botoşani şi Ipoteşti, cutreierând împrejurimile 
şi desfătându-se în mijlocul unei naturi încântătoare.  
3) Din câte strofe este alcătuită poezia? 
R. Poezia este alcătuită din patru strofe.  
4) Câte versuri conţine fiecare strofă? 
R. Fiecare strofă conţine câte opt versuri.  

Expun elevilor câteva lucruri despre conţinutul şi trăsăturile textului.  
Aceştia consemnează notiţele în caiete: 
Poezia este constituită din trei părţi. Deoarece noi vom studia doar primele două strofe, ne vom 
rezuma la primele două părţi.  

- În prima parte poetul îşi exprimă dragostea şi admiraţia profundă faţă de natură ale cărei 
frumuseţi le-a cunoscut încă din copilărie.  

- Peisajul sugerează şi sentimentul de nostalgie al maturului pentru copilăria pierdută.  
- În partea a doua, apariţia Lunii declanşează impresia de mister, dă peisajului un aspect 

ireal, îl transportă pe copil într-o lume fantastică de basm.  
Elevii vor fi împărţiţi pe grupe, în funcţie de aptitudini şi vor răspunde sarcinilor solicitate. (Anexa 

2) 
Obţinerea performanţei 

Elevii primesc fişe de muncă independentă (Anexa 3) cu următoarea sarcină de lucru: 
Identificaţi versurile corespunzătoare numerelor date pentru efectuarea unor calcule, cu 
respectarea ordinii efectuării operaţiilor.  
Asigurarea retenţiei şi transferului 

Cer elevilor să realizeze un afiş pentru promovarea concursului” Eminescu, iubesc poezia ta!’’ 
Tema pentru acasă 

Cer elevilor să compună o poezie alcătuită din două strofe, în care să folosească şi cuvintele: 
păduri, izvor, basm, Luna, cer.  
Aprecieri finale 
Se fac aprecieri individuale dar si colective.  
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ANEXA 1 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 
1. Realizaţi corespondenţa dintre portretele poeţilor şi 
creaţiile literare corespunzătoare.  
2. Completaţi propoziţia: 
……………. este cel mai mare poet naţional 
 

 
“A-nflorit o păpădie!’’ 

“ De pe-o bună dimineaţă’’ 
 

 
“ Oaspeţii primăverii’’ 
“Concertul în luncă’’ 

 
“Căţeluşul şchiop’’ 
“Bondarul leneş’’ 

 

 
“Balada unui greier mic’’ 
“Rapsodii de primăvară’’ 

 
“Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 

Românie” 
“Revedere’’ 

“ Somnoroase păsărele’’ 

 
 

ANEXA 2  
METODA DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE -”CUBUL’’ 

 
DESCRIE! – Tabloul naturii prezentat în prima strofă a poeziei.  
COMPARĂ! – Ce se reia în primul vers al poeziei? 
APLICĂ! – Redaţi prin desen versurile din strofa a II-a.  
ARGUMENTEAZĂ! – De ce strofa a II-a debutează cu”luna’’? 
ANALIZEAZĂ! – Analizaţi substantivele care sugerează strălucirea miraculoasă a Lunii? 
EFECTUEAZĂ! – Diferenţa dintre anul decesului(1889) şi anul naşterii(1850) lui Mihai Eminescu: 

a) diferenta scrisă cu numere formate din cifre arabe; 
b) diferenţa scrisă cu numere formate din cifre romane.  

 
ANEXA 3  

 FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 
 

Citiţi versurile şi numerele corespunzătoare fiecărui vers: 
“Fiind băiet păduri cutreieram - 9500 
Şi mă culcam ades lângă izvor – 123 

Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam – 24 
S-aud cum apa sună-ncetişor – 96 

Un freamăt lin trecea din ram în ram – 6 
Şi un miros venea adormitor – 56” 

Rezolvaţi exerciţiul: 
Versul 1 – Versul 2 X Versul 3 + Versul 4 : Versul 5 X Versul 6 = 
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Trei lucruri sunt de remarcat la ediţia 
aniversară a Festivalului „Glasuri cristaline”: 1) 
a reunit oameni inimosi, iubitori de frumos, care 
cred şi pun pasiune în ceea ce fac; 2) s-a 
desfăşurat în cea mai frumoasă sală de 
spectacole din municipiul Giurgiu şi 3) a oferit 
micilor artişti un prilej de bucurie, dându-le 
posibilitatea să se afirme în faţa unui public 
numeros. 

Ediţia aniversară, a X-a, a Festivalului 
judeţean de muzică corală pentru preşcolari şi 
elevi din clasele I-VIII „Glasuri cristaline”, a fost 
organizată sub deviza „Ştim cu toţi cânta!”, în 
zilele de 29 şi 30 mai a.c., de către Casa 
Corpului Didactic Giurgiu şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Giurgiu în parteneriat cu Centrul 
Cultural Local „Ion Vinea”, care a fost gazda 
festivalului prin sala de spectacol de la Ateneul 
„Nicolae Bălănescu” Giurgiu. 

Cele două zile de festival au debutat cu 
premierea celor care au contribuit, pe parcursul 
celor zece ediţii, la promovarea şi valorificarea 
culturii muzicale, la păstrarea unor tradiţii 
privind corurile de copii din judeţul nostru, 
formarea unor personalităţi armonioase, 
sensibile şi creative în rândul copiilor, capabile 
să se exprime prin muzică, să comunice, să 
vibreze afectiv şi să aprecieze valorile artei 
muzicale: doamnele educatoare- Georgeta 
Breazu, Marinela Stan, Lavinia Iancu, Greta 
Apetrei, Maria Bălănică, Ionica Baroşi, 
Valentina Gherman, Maria Ioniţă, Ioana 
Dumitrache, doamnele profesoare- Mariana 
Manole, Tudora Vasile, Geanina Arizan, Florica 
Bogdan, Mihaela Alexandrescu, Mariana 
Şurlică, domnii profesori- Viorel Bratu, 
Constantin Nicolae, Viorel Cristea, Ion Stan, 
preşedintele festivalului– doamna profesoara, 
Maria Băiatu, reprezentanţi ai agenţilor 
economici, Consiliului Local şi Judeţean 
Giurgiu, organizatorilor şi partenerilor. 

Echipa din spatele scenei şi-a îndeplinit cu 
succes misiunea. Ne-am completat unii pe alţii, 
am pus la dispoziţie toate resursele pentru ca 
micii artişti, coordonatorii, spectatorii şi invitaţii 

să se poată bucura de două zile reuşite, pe 
acorduri muzicale.  

Rând pe rând au urcat pe scenă 42 de 
formaţii de preşcolari şi elevi din clasele I-VIII, 
respectiv 845 de copii coordonaţi de 60 de 
cadre didactice din grădiniţele şi şcolile din 
municipiu şi judeţ.  

 
Publicul a avut parte de un repertoriu variat, 

cuprinzând atât cântece din folclorul copiilor cât 
şi din muzica marilor compozitori români şi cea 
tradiţională, fiind captivat de tot ce au prezentat 
coriștii.  

A fost o reală efervescenţă născută din 
cântec, din dans, din frumuseţea costumelor 
purtate de micii artişti de pe scenă, ilustrând 
printr-un adevărat maraton muzical cuvintele 
marelui Beethoven: "Muzica trebuie să fie 
scânteia ce aprinde focul în spiritul omenesc ". 

 

  

DIN ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC 
„GLASURI CRISTALINE” LA ANIVERSARE 

Prof. Mădălina OPRIŞAN,  

Casa Corpului Didactic  

Giurgiu 
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În vederea identificării nevoii de formare, la începutul 

lunii februarie 2017, am aplicat un chestionar pe un eşantion 
format din 47 unităţi şcolare, 18 din mediul urban şi 29 din 
mediul rural. Acestea reprezintă: 5 grădiniţe din mediul urban, 
35 şcoli cu clasele I-VIII, din care 26 în mediul rural şi 9 în 
mediul urban, şi 7 licee din care 3 în mediul rural şi 4 în mediul 
urban.  

Au răspuns chestionarului 906 persoane (68 educatoare, 838 profesori şi personal didactic 
auxiliar). 

Interpretarea chestionarului pentru determinarea nevoilor de formare continuă a 
personalului didactic. 

 
Întrebările aplicate: 

1. Precizaţi dacă în anul şcolar 2015-2016 aţi participat la activităţi de formare derulate prin 

CCD Giurgiu:  

 Da  - 378 

 Nu  - 446 

 
46 % dintre respondenţi au participat la cursuri de formare derulate prin CCD Giurgiu  

 

2. Dacă aţi răspuns negativ atunci specificaţi care au fost motivele pentru care nu aţi 

participat la cursuri de formare prin CCD Giurgiu:  

 m-am perfecţionat prin grade didactice - 143  

 nu am dorit          - 126 

 nu am putut (specificaţi motivul)   - 182 

 
 

Aţi participat în anul 2015-2016 la cursuri de 

formare derulate prin CCD?

378; 46%

446; 54%

Da

Nu

Motivele pentru care cadrele didactice nu au 

participat la cursuri de formare

143; 32%

126; 28%

182; 40%

m-am perfecţionat prin grade didactice 

nu am dorit

nu am putut (specificaţi motivul)

ANALIZA NEVOII DE FORMARE PENTRU FUNDAMENTAREA 
OFERTEI DE PROGRAME A CASEI CORPULUI DIDACTIC GIURGIU, 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018 

Prof. dr. Lucica ABABEI, 
Casa Corpului Didactic  

Giurgiu 
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32 % din cadrele didactice care nu au participat la cursuri 

în anul şcolar trecut au susţinut grade didactice, acumulând 90 de 

credite profesionale transferabile. 

40% din cadrele didactice care nu au participat la cursuri 
în anul şcolar trecut au specificat că nu au putut, motivul fiind ca 
nu au fost informaţi în şcoală despre perioadele de desfăşurare a 
acestora, sau că au avut probleme personale. 
 
3. Consideraţi importantă activitatea de formare continuă/ perfecţionare pentru cariera unui 
cadru didactic?  

 Da - 743 

 Nu - 38 

 
95% dintre respondenţi consideră formarea continuă importantă, fapt care reprezintă un 

lucru îmbucurător, întrucât demonstrează atitudinea pozitivă faţă de perfecţionare. 
 

4. În ce măsură aţi aplicat la clasă competenţele dobândite la cursurile de formare 

 În foarte mare măsură - 129   

 Mare măsură     - 507 

 Mică măsură     - 74 

 
72% dintre respondenţi au constatat ca s-a îmbunătăţit calitatea educaţiei în instituţie, în 

urma participării acestora la programe de formare, ceea ce demonstrează că achiziţiile acumulate 
au fost aplicate în practică aducând un plus de valoare 
 

 

Consideraţi importantă activitatea de formare 

pentru cariera didactică?

743; 95%

38; 5%

Da Nu

În ce măsură aţi aplicat la clasă competenţele 

dobândite?

129; 18%

507; 72%

74; 10%

În foarte mare măsură        Mare măsură Mică măsură

Prof. dr. Lucica ABABEI, 
Casa Corpului Didactic  

Giurgiu 
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5. Alegeţi domeniul în care aveţi nevoia de formare: 

 Curriculum              - 96, 

 Proiectare              - 84, 

 Metode şi mijloace           - 157, 

 Organizarea şi conducerea colectivului de elevi  - 111,  

 Evaluare               - 86,  

 Nevoi speciale în clasă          - 272,  

 TIC                - 161 
 

 
 

La această întrebare, pe care o putem asimila cu o nevoie de formare pentru cele trei domenii, 
specialitate, management şi TIC, 28 % consideră că au nevoie de abilităţi pentru a rezolva nevoile 
speciale în clasă, 11% consideră că au nevoie de abilităţi suplimentare pentru Organizarea şi 
conducerea colectivului de elevi precum şi manageriale, 17 % integrarea tehnologiei multimedia, 
iar 16 % consideră prioritare metodele şi mijloacele utilizate în predarea specialităţii(disciplinei). 
Răspunsurile ne ajută în formularea ofertei pentru acest an şcolar, dar ne şi atrag atenţia că 
trebuie să facem o mai mare popularizare cursurilor de TIC şi celor care formează competenţe 
pentru utilizarea mijloacelor media, întrucât aproape toate şcolile sunt dotate cu asemenea 
mijloace. 
 
6. Din Oferta de programe CCD alegeţi programele la care aţi dori să participaţi: 

Nr. 

crt 
Denumirea cursului 

Nr. 

cursanţi 

1.  Management educaţional  120 

2.  Managementul proiectului 52 

3.  Programul ERASMUS+ proiecte educaţionale cu finanţare europeană 100 

4.  Banca naţională de date pentru gestionarea formării continue a personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar 

58 

5.  Formarea metodiştilor 53 

6.  Prevenirea corupţiei în educaţie 25 

7.  Asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie de către organizaţiile şcolare 52 

Alegeţi domeniul în care aveţi nevoie de formare:
96; 10%

84; 9%

157; 16%

111; 11%
86; 9%

161; 17%

272; 28%

Curriculum  Proiectare

 Metode şi mijloace Organizarea şi conducerea colectivului de elevi

 Evaluare  TIC

 Nevoi speciale în clasă
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8.  Repere psihopedagogice pentru susţinerea examenului de definitivat  150 

9.  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 
pregătitoare 

25 

10.  Metode moderne în predare 383 

11.  Utilizarea instrumentelor de instruire online 280 

12.  Educaţie ecologică 37 

13.  Succes/insucces în învăţarea şcolară 121 

14.  Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale 88 

15.  Abordări moderne în psihologia copilului  150 

16.  Abordarea comportamentelor inadecvate la şcolarul mic 203 

17.  Consiliere şi orientare 189 

18.  Depistarea copiilor cu ADHD şi metode de lucru pentru corectarea deficitului 
de atenţie 

307 

19.  Educaţie antreprenorială 28 

20.  Drepturile fundamentale ale omului în UE 51 

21.  Managementul financiar al unităţilor de învăţământ preuniversitar 70 

22.  Curs de formare pentru secretar şcoală, administratori financiari, contabili 70 

23.  Manager inovator 75 

24.  Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri 
naţionale 

67 

25.  Tehnici Informaţionale Computerizate 120 

26.  Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate 52 

27.  Formator de formatori  32 

28.  Manager resurse umane 25 

 

În ceea ce priveşte tematica pe care ar prefera-o cursanţii la cursurile de formare: Pe 
primul loc cu 383 de alegeri cursul „Metode moderne în predare”, cu 307 de alegeri, cursul 
„Depistarea copiilor cu ADHD”, urmat cu 150 de alegeri de cursul „Abordări moderne în psihologia 
copilului”, apoi de „Utilizarea instrumentelor de instruire online” 280, Tehnici Informaţionale 
Computerizate – 120. Se observă că absolut pentru toate situaţiile, alegerile din mediul rural sunt 
mai numeroase ceea ce ne demonstrează nevoia mai mare de formare manifestată în acest 
mediu. 
 

Prof. dr. Lucica ABABEI, 
Casa Corpului Didactic  

Giurgiu 
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7. Alegeţi varianta convenabilă de organizare a cursurilor de formare: 

 În timpul săptămânii, după programul şcolar 186 

 În timpul vacanţelor 306 

 În week-end 226 

 În ziua metodică a disciplinei de specialitate 125 

 

Le ce cursuri din oferta CCD ati dori să participaţi?
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Varianta convenabilă de organizare a cursurilor 

de formare

186; 22%

306; 36%

226; 27%

125; 15%

n timpul săptămânii,  după programul şcolar
 În timpul vacanţelor
În week-end
În ziua metodică a disciplinei de specialitate
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Cele mai multe alegeri sunt pentru perioada vacanţelor şi în week-end. Practica ne-a 
demonstrat că în perioada vacanţelor intersemestriale sunt programate şi alte activităţi, iar în cea 
de vară, deşi le-am solicitat, cadrele didactice nu prea răspund. Ziua metodică este o variantă 
viabilă dar numai pentru cursurile care au ca grup ţintă aceeaşi categorie de cadre didactice  sau 
au aceeaşi specialitate. 
 

8. Ce forme de perfecţionare, organizate de CCD răspund aşteptărilor dumneavoastră? 

 stagii tematice     - 244 

 seminarii interactive   - 338 

 sesiuni de comunicări  -180  

 simpozioane     - 102 
 

 
 
Cei mai mulţi dintre respondenţi, reprezentând 38 % din total, consideră seminariile interactive 

ca modalitatea cea mai adecvată pentru valorificare competenţelor dobândite la cursuri. Deşi CCD 
a organizat simpozioane, concursuri, festivaluri, totuşi considerăm că cea mai la îndemână 
modalitate de valorificare a competenţelor ar trebui să fie activităţile din şcoală, respectiv comisii 
metodice, consilii profesorale, alte activităţi la nivel de şcoală. Consider că trebuie să facem o mai 
mare conştientizare în acest sens, eventual cu sprijinul inspectorilor de diferite specialităţi. 
 

 

Revista editată de: 
 

Adresa: Str. Nicolae Droc Barcian, Nr. 8,  
Giurgiu, RomâniaTel. / fax. 0246212638 

Web: www.ccdgiurgiu.ro 
E-mail: ccdgr2002@yahoo.com  

Ce forme de perfecţionare răspund aşteptărilor 

dumneavoastră?

244; 28%

338; 38%

180; 21%

102; 12% 7; 1%

stagii tematice seminarii interactive sesiuni de comunicări

simpozioane altele

Prof. dr. Lucica ABABEI, 
Casa Corpului Didactic  

Giurgiu 
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Pentru a avea elevi interesati de ştiinţă, 
profesorii trebuie să fie motivaţi şi instruiţi 
corespunzător, să aibă acces la oportunităţi de 
formare de înaltă calitate şi la resurse pe care 
să le folosească în activitatea de predare de-a 
lungul carierei.  

Abordarea interdisciplinară a unor 
subiecte, învăţarea bazată pe cercetare, 
utilizarea tehnologiei, pot reprezenta alternative 
în predarea disciplinelor STEM (ştiinţă, 
tehnologie, inginerie şi matematică), astfel încât 
impactul asupra elevilor să fie unul pozitiv. 

Sistemele de învăţământ de înaltă 
calitate, care permit tinerilor să dezvolte 
competenţe cheie, să fie creativi şi să devină 
cetăţeni activi, sunt un factor determinant al 
bunăstării economice şi sociale actuale şi 
viitoare. Printre acestea, competenţa în STEM 
este din ce în ce mai văzută ca un obiectiv 
politic fundamental. Competenţa în STEM este 
o formă de alfabetizare de bază care implică 
inzestrarea tinerilor europeni cu cunoştinţe, 
aptitudini şi înţelegere, pentru a participa pe 
deplin în societate, pentru a influenţa şi modela 
viitorul şi pentru a participa la activităţi 
economice care depind tot mai mult de 
competenţele STEM. 

Cu toate acestea, subiectele STEM nu 
sunt populare în şcoli. Scăderea interesului 
pentru stiinta în rândul tinerilor a fost inclusă în 
numeroase rapoarte de cercetare şi politici, 
conferinţe şi evenimente în ultimul deceniu. 

Tendinţele demografice europene sunt, 
de asemenea, îngrijorătoare: devenim o 
populaţie în curs de îmbătrânire cu mulţi oameni 
de ştiinţă, tehnicieni şi cercetători apropiaţi de 
pensionare. Meseria de profesor din Europa 
este, de asemenea, o profesie in curs de 
îmbătrânire, o treime din profesorii avand vârsta 
de peste 50 de ani. Înlocuirea acestor lucrători 
cheie într-o societate a cunoaşterii necesită 
dezvoltarea unei culturi ştiinţifice în care sa 
existe un interes mult mai mare pentru STEM. 

În 2009, European Schoolnet, împreună 
cu Comisia Europeană, a lansat Scientix, 
avand ca obiective principale : să promoveze 

noi tehnici de predare, să îi ajute pe profesori 
să-şi prezinte subiectul într-o manieră 
interesantă şi relevantă, să stimuleze învăţarea 
bazată pe cercetare şi să sprijine crearea de 
reţele între profesioniştii STEM. 

Scopul final este de a inspira tinerii, de 
a-i atrage în studiile şi carierele STEM şi de a 
promova şi susţine colaborarea europeană în 
domeniile predării, cercetării şi politicilor STEM 

Ce pot obţine în calitate de profesor? 
• Descoperiţi surse de inspiraţie pentru 

ore, 
• Beneficiati de traducerea gratuita a 

materialelor didactice din arhiva Scientix 
• Descoperiţi şi participaţi la proiecte 

europene din sfera educaţiei STEM, 
• Participaţi la activităţi de formare online, 
• Participaţi la ateliere şi cursuri de 

dezvoltare profesională naţionale şi 
europene, 

• Participaţi la activităţi naţionale şi locale  

 
De la lansarea sa in 2009 Scientix a colectat 

şi a pus la dispoziţie informaţii esenţiale privind 
mai mult de 200 de proiecte educaţionale 
finanţate din fonduri publice, a publicat peste 
1000 de materiale de predare şi învăţare STEM 
si a organizat mai mult de 30 de evenimente 
pentru profesori, manageri de proiect şi 
cercetători. 

Portalul online Scientix 
http://www.scientix.eu/home a fost creat în 
2010 pentru a cunoaşte cele mai bune practici 
în educaţia ştiinţifică din întreaga Uniune 
Europeană şi de atunci a susţinut profesori, 
şcoli, factori de decizie politică, cercetători şi alţi 
actori din Uniunea Europeană prin furnizarea de 
materiale didactice şi expertiză, fiind o platformă 
de dezvoltare a cunoştinţelor, total gratuită şi 
disponibilă în limbile engleză, olandeză, 
franceză, germană, italiană, română şi spaniolă. 
Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului 
Scientix (2013 - 2015) a fost de a extinde 
această comunitate la nivel naţional. Prin 
reţeaua de puncte naţionale de contact (PNC), 
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Scientix a luat legătura cu comunităţile 
naţionale de profesori şi a contribuit la 
dezvoltarea de strategii naţionale pentru o mai 
bună absorbţie a strategiilor de predare a 
ştiinţelor şi matematicii bazate pe interogare şi 
alte demersuri inovatoare. 
 Personal am beneficiat de avantajele oferite de 
Scientix prin participarea la prima Conferinţă 
Scientix, desfăşurată la Bruxelles in 2011, la 
Conferinţa Naţională Scientix organizată în 
România în 2015, la workshopul organizat în 
Future Classroom Lab în 2015, dar şi prin 
utilizarea resurselor puse la dispoziţie pe 
portalul online. Resursele Scientix sunt 
materiale utile pentru conceperea planurilor de 
lecţie http://www.scientix.eu/resources, care pot 
fi selectate în funcţie de disciplină / temă, vîrstă 
sau tip de activitate.  
Explorarea spaţiului este un subiect care 
trezeşte interesul la orice vârstă, astfel încât 
conexiunea dintre noţiunile teoretice şi lumea 
reală se poate face într-un mod care să 
stimuleze creativitatea, gândirea critică şi 
colaborarea. 
 Una din Resursele Scientix 

http://www.scientix.eu/resources/details?res

ourceId=6875 am folosit-o în studiul ecuaţiilor 

de mişcare, pornind de la un subiect de 

actualitate, lansarea rachetelor în spaţiu. 

 
 

Lecţia a fost proiectată pentru metoda 
Inquiry based learning, folosind etapele : 
orientare, conceptualizare, investigaţie, 
concluzii şi discuţii. 

În etapa de orientare elevii au vizionat 
un video pe site-ul ESA (Agenţia Spaţială 
Europeană -  http://www.esa.int/Education/ 
Teachers_Corner/Rockets_and_Technology_R

esources) în care au vazut cum sunt lansaţi 
sateliţii şi rachetele. 

 
În etapa de conceptualizare au proiectat 

şi au construit o rachetă pe care au lansat-o pe 
baza presiunii aerului, folosind un simulator ( 
Open Source model rocket). 

După construcţia rachetei a fost 
analizată stabilitatea acesteia şi au fost 
identificate variabilele care pot afecta distanţa 
parcursă sau înălţimea atinsă de racheta 
(numarul si forma aripilor, lungimea rachetei, 
unghiul de lansare, presiunea aerului. 

Dispozitivul de lansare a fost realizat 
folosind instrucţiunile propunătorilor, costul fiind 
de aprox. 60 Ron.  
Construcţia rachetei 
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 Cilindru cu diametru de 2,5 cm şi 

lungime de 21 cm.  
 Pentru vârful rachetei de pune o mică 

bilă de plastelină care va crea 
extramasa şi care va oferi stabilitate 
rachetei. 

 Racheta nu are propulsie şi va fi 
accelerată cu aerul comprimat. După 
lansare singura forţă care acţionează 
asupra rachetei este gravitaţia 

În etapa de investigaţie s-a lansat racheta 
pentru diferite unghiuri şi s-a măsurat distanţa 
parcursă pentru fiecare unghi. 

În etapa de concluzii s-au calculat 
viteza, acceleraţia, timpul de urcare şi înălţimea 
maximă atinsă de rachetă, folosind cunoştinţele 
şi formulele învăţate la orele de fizică. 

În final elevii au discutat despre modul 
cum sunt afectate rezultatele experimentale de 
modificarea variabilelor. 

Ce vor învăţa elevii :  
 Designul rachetei afectează stabilitatea 

şi distanţa parcursă, 
 Să aplice ecuaţiile mişcării pentru 

acceleraţie constantă, 
 Să identifice parametri si să determine 

experimental aceşti parametri, 
 Să dezvolte idei şi să formuleze ipoteze, 
 Să explice cum se modifică rezultatele 

prin modificarea unor variabile, 

 
 
Bibliografie:  

 www.scientix.eu 

 www.esa.int 
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Cum putem verifica dacă un unghi este 
drept? Există mai multe posibilităţi: cu un echer 
sau un raportor. S-ar putea concepe şi 
construcţia cu rigla şi compasul, a unui unghi cu 
care să-l comparăm. Dar există şi o cale mai 
simplă. Dacă, de exemplu, îndoim o foaie astfel 
ca cele două jumătăţi rezultate să coincidă, 
atunci linia după care am îndoit şi marginea foii 
formează un unghi drept. Ea este 
perpendiculară pe marginea foii. Dacă 
desfacem foaia, vedem că s-au obţinut de fapt 
patru unghiuri drepte, două la dreapta şi două la 
stânga liniei după care am îndoit. Când 
desfacem un ziar, găsim multe asemenea 
unghiuri drepte, datorate îndoirii hârtiei de 
tipografie. 

Nu este important unde sunt situate 
aceste unghiuri. Deoarece toate sunt egale, li 
se dă tuturor acelaşi nume: “unghi drept”. 
Unghiuri drepte găsim la multe obiecte din jurul 
nostru. În fiecare cameră, la mobilă, uşi şi 
ferestre găsim colţuri în formă de unghi drept. 
Cărămizile, pietrele de pavaj, cutiile şi 
geamantanele- la toate găsim unghiuri drepte. 
Chiar şi în circulaţia rutieră unghiul drept are 
importanţa lui. “O mare pagubă materială s-a 
produs joi într-un accident de circulaţie. O 
maşină care venea din strada Parcului s-a 
ciocnit cu un Maxi-Taxi care venea din dreapta, 
din strada Eremia.” La această răscruce s-au 
mai întâmplat accidente. Unghiul sub care se 
întretaie cele două străzi este prea ascuţit. 
Desigur, dacă acestea s-ar întretăia sub un 
unghi drept vizibilitatea ar fi mai bună. 
Majoritatea străzilor se intersectează în unghiuri 
drepte. 

Unghiurile drepte sunt avantajoase din 
multe motive. O suprafaţă plană poate fi 
acoperită uşor cu figuri la care există numai 
unghiuri drepte. Exemplu: pătrate sau 
dreptunghiuri. De asemenea o parte a spaţiului 
poate fi umplută uşor cu corpuri ale căror muchii 
formează unghiuri drepte, adică cuburi 
paralelipipedice. Majoritatea cutiilor de 
împachetat au formă de paralelipiped 
dreptunghic, care se pot introduce uşor în cutii 
mai mari, iar acestea în lăzi. Ele se pot “stivui” 
foarte uşor. Toate astea au şi avantajele că 

volumele lor pot fi calculate uşor datorită 
unghiurilor drepte. 
 La măsurarea unor suprafeţe mari, de 
exemplu terenurile agricole, unghiul drept are 
un rol important. Pentru a trasa un unghi drept 
pe teren se pot folosi echere de câmp sau 
echere cu oglinzi, cu care se poate privi “după 
colţ”. Topograful caută să descompună un teren 
în triunghiuri şi trapeze cu unghiuri drepte 
deoarece e uşor de calculat aria. 

Acest procedeu l-au folosit, încă vechii 
egipteni, cu ani în urmă. Se relatează că pentru 
a măsura terenurile inundate de Nil în fiecare 
an, ei foloseau numai triunghiuri cu câte un 
unghi drept, trasate pe teren. Foloseau atunci, 
pentru aceasta, o frânghie cu 13 noduri aflate la 
distanţe egale. Primul şi ultimul se legau 
împreună şi întindeau frânghia astfel încât la 
nodul al patrulea se obţinea un unghi drept. Ei 
au folosit acest procedeu şi la construcţia 
templelor şi a piramidelor. Era aproape o 
ceremonie, când apăreau “întinzătorii de 
frânghie”, atunci când se începea construcţia 
unui templu. 
 

 
   
 Aceştia nu erau meseriaşi obişnuiţi, ci 
aparţineau unei anumite tagme a castei 
preoţeşti. Nu spuneau secretul nimănui. Dar şi 
indienii, în urmă cu mai bine de 2500 de ani, 
foloseau pentru construcţia altarelor, triunghiuri 
cu laturile de 5, 12, 13 sau 15, 36, 39. Aceste 
numere au devenit cunoscute şi în Grecia. Le-a 
cunoscut şi renumitul matematician şi 
comerciant Thales din Milet, care a călătorit 
mult. El a fost stimulat să se ocupe mai mult şi 
mai profund de matematică. El ştia că un unghi 
înscris într-un semicerc este drept, aşadar într-
un semicerc se pot construi pe diametru 
nenumărate triunghiuri dreptunghice. 
Renumitul matematician Pitagora din Samos a 
fost elevul lui Thales. Se poate ca acesta să-i fi 
relatat despre numerele de mai sus. Totuşi 
Pitagora a cunoscut folosirea acestor numere în 
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cursul unei călătorii în Egipt şi de atunci n-a mai 
avut linişte. El a cercetat multe triunghiuri 
dreptunghice, catetele şi ipotenuzele lor. A găsit 
până la urmă că: “ariile pătratelor care pot fi 
construite pe catete sunt împreună cât aria 
pătratului care poate fi construit pe ipotenuză”. 
  În Egipt şi în India se spunea că dacă laturile 
unui triunghi au anumite lungimi, avem de-a 
face cu un triunghi dreptunghic. Pitagora a 
afirmat reciproca: “În orice triunghi dreptunghic 
suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul 
ipotenuzei”. Aşadar, într-un triunghi dreptunghic 
se poate calcula lungimea ipotenuzei dacă se 
cunosc lungimile catetelor. De asemenea se 
poate calcula lungimea unei catete dacă este 

cunoscută lungimea celeilalte şi a ipotenuzei. 
Ce lungime are o catetă a unui triunghi 
dreptunghic dacă cealaltă catetă a lui are 
lungimea de 12 cm, iar ipotenuza de 15 cm? 
 O problemă asemănătoare se pune, dacă 
vrem să-i cumpărăm mamei de ziua ei o faţă de 
masă. Masa este rotundă, iar la magazine au 
feţe de mese pătrate. Putem calcula diagonala 
acestor pătrate şi o putem compara cu 
diametrul şi înălţimea mesei. Aşa putem 
cumpăra o faţă de masă potrivită. Vom vedea 
că lungimile catetelor şi ipotenuzei nu sunt 
totdeauna numere întregi. Într-adevăr, 
triunghiurile dreptunghice cu lungimile laturilor 
numere întregi sunt foarte interesante. 
Asemenea numere a, b, c care se află în relaţia 
a² + b² + c² se numesc numere pitagorice. Se 
mai spune că ele formează un triplet de numere 
pitagorice. În tabelul de mai jos avem mai multe 
asemenea numere: 

     

 a  b  c  d  e   f 

 3  5  7   9  11  2 

 

 4  12  24  40  60  9 

 5  13  25  41  61  1 
  

 Aceste numere pitagorice au proprietăţi 
interesante: 

 -unul dintre cele două “numere-catete” 
trebuie să fie divizibile cu 4  

 -în fiecare triplet de numere pitagorice 
apar, chiar dacă numai ca divizori ai numerelor, 
numerele fundamentale 3, 4 şi 5 din cel mai 

vechi şi cel mai simplu exemplu pe care îl 
cunoşteau încă egiptenii. 

 -în fiecare triplet pitagoric numerele 3, 4 
şi 5 intervin ca divizori. Aceasta nu înseamnă 
întotdeauna un divizor al unui “număr-catetă” şi 
că 5 este un divizor al unui “număr ipotenuză”. 

  
  

  
   
  

 

 TEOREMA LUI PITAGORA: 
 

În orice triunghi dreptunghic suma ariilor 
pătratelor construite pe catete este egală cu 
aria pătratului construit pe ipotenuză. 

 Lunulele lui Hipocrate: 
 Lunulele cenuşii au laolaltă aceeaşi arie ca şi 
triunghiul dreptunghic. 
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Şcoala nu mai trebuie privită ca un loc în 

care profesorul predă, iar elevul ascultă. 

Învăţarea trebuie să devină eficientă atunci 

când elevii participă în mod activ la procesul de 

învăţare. Trebuie cultivată o atitudine pozitivă 

faţă de matematică prin utilizarea unor metode 

interactive de grup, prin integrarea adecvată în 

lecţiile de matematică, crescând astfel eficienţa 

învăţării noţiunilor matematice, şi ca urmare 

crescând şi randamentul şcolar al elevilor. În 

timpul unei ore de matematică i se va cere 

elevului să caute, nu să asculte, să găsească 

răspunsuri adecvate, nu să înregistreze, să 

creeze, să-şi imagineze, nu să memoreze, să 

descopere şi să argumenteze cu exemple 

personale. 

Aplicarea metodelor si tehnicilor 

interactive, centrate pe actvităţi de grup, asigură 

elevilor formarea şi dezvoltarea unei gândiri 

flexibile, a imaginaţiei, a creativităţii, a 

comunicării şi colaborarii între colegi. Ele au un 

impact extraordinar între elevi datorită 

caracterului ludic pe care il au, făcând lecţiile 

mai interesante, iar elevii înţeleg mult mai bine 

caracterul practic al conţinutului. De asemenea, 

activitatea pe grupuri este importantă şi în 

relaţia elevi-profesor pentru că elevii sunt tot 

timpul dirijaţi şi observaţi de către profesor. 

Chiar dacă, programa prea stufoasă şi 

timpul alocat nu ne permit întotdeauna, este 

bine ca la orele de matematică să fie folosite 

mai des aceste metode, pentru ca elevii să fie 

stimulaţi cu activităţi frumoase şi antrenante, 

pentru a învăţa mai uşor, pentru a fi mai 

captivaţi de lecţiile de matematică, iar 

rezultatele vor fi mult mai bune. 

Iată 2 exemple de folosire a metodelor 

interactive în diferite momente ale lecţiilor de 

matematică din gimnaziu: 

1.METODA CUBULUI 

Este o metodă folosită atunci când se 

urmăreşte explorarea unei situaţii din mai multe 

perspective. 

Are urmatoarele etape: 

- Se confecţionează un cub din carton, iar pe 
feţele acestuia se scriu verbele: descrie, 
compară, analizează, asociază, aplică, 
argumentează. 

- Se anunţă tema lecţiei; 
- Se împart elevii in şase grupe, fiecare 

primind câte o sarcina de lucru de pe feţele 
cubului; 

- Fiecare grupă rezolvă sarcina primită, 
colaborând, expunându-şi fiecare ideile şi 
redactând raspunsurile finale pe o coală de 
hartie; 

- Când a expirat timpul de lucru, fiecare grupă 
prezintă în faţa clasei răspunsurile finale, 
ceilalţi din celelate grupe putând să intervină 
pentru a corecta sau pentru a aduce 
completări, dacă este cazul. 
 Am folosit această metodă cu suces şi 
randament maxim în cadrul unei lecţii 
deschise, la cercul de matematică, la clasa 
a VIII a, la lecţia de recapitulare a prismei 
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drepte, unde elevii au primit urmatoarele 
sarcini de lucru: 
Pentru verbul ”descrie”: 

- Defineşte prisma regulată şi prisma dreaptă, 
cubul şi paralelipipedul dreptunghic; 

- Realizaţi reprezentările plane a corpurilor 
studiate şi desfăşurările lor plane; 

- Identificaţi elementele acestora; 
Pentru verbul ”compară”: 

- Stabiliţi asemanări şi deosebiri între prisma 
oblică şi prisma dreaptă, paralelipiped şi 
paralelipiped dreptunghic, paralelipipedul 
dreptunghic şi cub. 
Pentru verbul ”asociază”: 

- Asociaţi fiecărei prisme studiate formulele 
de calcul pentru volum şi arie (laterală, 
totală), aria bazei, perimetrul bazei şi 
identificaţi obiecte cunoscute din mediul 
înconjurător care au forma corpului 
respectiv. 
Pentru verbul ”analizează”: 

- Analizaţi secţiunea diagonală, secţiuni cu un 
plan paralel cu baza în corpurile studiate. 
Realizaţi desene corespunzătoare în care 
să puneţi în evidentţă toate planele de 
secţiune şi forma secţiunii rezultate. 
Pentru verbul ”argumentează”: 

- Analizaţi şi justificaţi valoarea de adevăr a 
următoarelor propoziţii: 

- a) înălţimea prismei drepte este egală cu 
muchia laterală 

- b) baza paralelipipedului dreptunghic este 
pătrat 

- c) diagonala unui cub cu muchia de 5 cm 

este egală cu 10 3 cm 

- d) aria laterală a unei prisme drepte cu baza 
pătrat cu latura de 4cm şi muchia laterală de 
2 cm este egală cu 32 cm. 
Pentru verbul”aplică”: 

- Calculaţi Al, At şi volumul unui cub cu latura 
de 6 cm. 

- Aflaţi aria laterală, aria totală şi volumul unui 
paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 
4 cm, 6 cm si 8 cm. 
După expirarea timpului de lucru (20 min.) 

pentru evaluare am aplicat metoda”TURUL 
GALERIEI”, care constă în următoarele etape: 

Materialele realizate au fost expuse în clasă 
în 6 locuri vizibile. Elevii din fiecare grupă şi-au 
prezentat mai întâi sarcina de lucru primită şi 
modul de realizare a ei, apoi au trecut, pe rând 
pe la fiecare poster al colegilor de la altă grupă 
şi au acordat acestora o notă. După ce fiecare 
elev a vizitat ”galeria” şi a notat corespunzător 
producţiile colegilor, s-au discutat notele primite 
şi obiectivitatea acestora, s-au făcut aprecieri şi 
s-au corectat eventualele erori. 

Aceste două metode le-au plăcut foarte mult 
elevilor mei, fiind mult mai cooperanţi şi mai 
deschişi, iar de atunci incerc să folosesc mult 
mai des, în limita timpului disponibil, astfel de 
metode antrenante. 

„Învăţarea în grup exersează capacitatea de 
decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală 
muncii, dar şi o complementaritate mai mare 
aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o 
participare mai vie, mai activă, susuţinută de 
foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare 
reciprocă, de cooperare fructuoasă”(Ioan 
Cerghit,1997, p.54) 
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A sunat clopoţelul! Cei 16 elevi ai clasei a 

VIII-a B, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 

Singureni sunt fericiţi! În perioada imediat 

următoare va avea loc festivitatea de premie, 

apoi examenele de evaluare naţională, 

admiterea la liceu şi ….vacanţa mare! 

 Atunci când diriginta, profesor Pascu T. 

Elena Gabriela, le-a amintit că trebuie să 

recondiţioneze mobilierul pe care l-au deteriorat 

în cei patru ani, petrecuţi în sala de clasă, elevii 

nu au fost foarte încântaţi.  

 Acesta a fost momentul când doamna 

dirigintă a dat citire unui ANGAJAMENT semnat 

de toţi elevii clasei, prin care erau de acord să 

participe fiecare financiar la achiziţionarea 

materialelor necesare dar şi prin muncă fizică în 

prima săptămână din vacanţa mare, dacă nu li 

se scade nota la purtare celor patru colegi, care 

într-un moment de răutate, au deteriorat băncile 

şi au mâzgălit scaunele. 

 S-au mobilizat: un părinte a achiziţionat 

autocolant, chit pentru lemn, şmirghel, lac 

pentru lemn şi vopsea neagră.  

 
Fără chef, joi 22 iunie 2017 pe la orele zece 

cei şaisprezece elevi au venit la şcoală. Au 

curăţat băncile, au umplut zonele goale din 

palul băncii cu chit, au aşteptat să se usuce, 

timp în care şi-au amintit diverse întâmplări 

petrecute în şcoală în cei patru ani de gimnaziu. 

Dacă la început munceau destul de 

morocănoşi, orele paisprezece i-a găsit destul 

de bine dispuşi şi cu toate băncile arătând ca 

noi. Autocolantul lipit cu minuţiozitate a făcut 

minuni. Soarele dogorea şi în sala de clasă 

căldura era insuportabilă. Au propus să 

recondiţioneze scaunele într-o altă zi. 

 “Luni 26 iunie 2016! Când se afişează 

rezultatele EVNAŢ 2017” a sugerat doamna 

dirigintă. Cu toţii au acceptat. Luni, au venit mult 

mai bine dispuşi, decât în ziua precedentă şi 

nerăbdători să vadă rezultatele. Fiecare îşi 

amintea şi povestea întâmplări haioase despre 

anii de gimnaziu, muncind cot la cot, astfel încât 

atunci când domnul director a afişat rezultatele 

evaluării şi scaunele erau şlefuite (scrisul de pix 

şi marker înlăturat) şi lăcuite, iar părţile din fier 

nu mai erau ruginite, ci negre ca abanosul. 

Fericirea a fost maximă, când au constatat că 

toţi elevii clasei a VIII-a B au promovat 

examenul la Limba şi literatura română aşa cum 

promiseseră doamnei diriginte, profesorul de 

limba română.  

 Au realizat cât de important este să nu 

deteriorezi baza materială a şcolii, cât de greu 

se recondiţionează un obiect, au înţeles că şi 

colegii lor mai mici au dreptul să se bucure de 

mobilier sigur şi curat, şi mai ales au realizat cât 

de important este să faci parte dintr - un colectiv 

unit” Toţi pentru unul şi unul pentru toţi!”.  

 La ultima “oră de dirigenţie”, au constatat cu 

melancolie că au încheiat o perioadă frumoasă 

din viaţa lor – gimnaziul. S-au bucurat de acel 

angajament, care le-a oferit ocazia să mai 

petreacă câteva clipe împreună şi să se bucure 

alături de doamna dirigintă de rezultatele 

obţinute la evaluare. 

 Au înţeles şi de ce “munca înnobilează pe 

om”, atunci când au fost apreciaţi pentru modul 

cum au recondiţionat mobilierul. 
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“Dacă omul n-a primit decât o educaţie defectuoasă 
sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-
a produs pământul. De aceea legiuitorul trebuie să 
facă din educaţia copiilor prima şi cea mai serioasă 
din preocupările sale." (Platon)  
 

Educaţia integrată a copiilor cu CES, cu 
asigurarea unor resurse şi modalităţi de 
intervenţie şi de sprijin, constituie o provocare 
autentică pentru activitatea de până acum a 
cadrelor didactice, atât a celor din învăţământul 
general, cât şi a celor din învăţământul special. 
Pentru cadrele didactice din unităţile 
integratoare, implicaţiile majore se structurează 
pe cel puţin trei direcţii principale: schimbarea 
atitudinii, perfecţionarea/ dezvoltarea 
profesională şi modificarea practicii la grupă.  

Copiii cu CES fac parte din societatea 
noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au 
nevoie de o permanentă socializare şi 
colaborare cu alţi copii pentru asigurarea 
integrării sociale a lor. Prin contactul direct cu 
elevii din alte instituţii şcolare şi prin participarea 
alături de ei la diverse activităţi se realizează 
diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare 
măsură, a tendinţelor de agresivitate, 
contribuind la îmbunătăţirea modului lor de 
viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul 
necesar integrării sociale a copiilor cu dizabilităţi 
este cu cât mai activă, cu atât mai eficientă, 
argumentul suprem constituindu-l beneficiile 
psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând 
asumarea de roluri sociale proprii în comunitate 
şi stabilirea de relaţii sociale.  

 
Crearea unor parteneriate între şcoală, 

familie şi comunitate dar şi între diverse instituţii 
şcolare, presupune succesul elevilor la şcoală şi 
mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 

ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii 
pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. „Unde-s mulţi, puterea creşte” 
spune învăţătura populară şi numai prin unirea 
efortului părinţilor, cadrelor didactice, a şcolii şi 
a comunităţii se poate face o mai bună integrare 
a copiilor cu CES. Asistenţa psihopedagogică 
specifică acordată acestor elevi este şi ea foarte 
importantă. Aceasta se realizează de către 
psihopedagog, profesor itinerant, consilier 
şcolar, ca şi de alţi profesionişti (inclusiv medici) 
sau de echipe de intervenţie multidisciplinară. 
Există, în principal, două etape importante în 
modificarea comportamentelor: observarea 
sistematică a comportamentelor în cauză, 
inclusiv a faptelor care precedă şi a celor care 
urmează; ascultarea activă – angajarea într-o 
relaţie de parteneriat cu copilul - este foarte 
importantă mai ales la vârsta preşcolară şi 
şcolară mică; manipularea acestor conduite şi 
evenimente în scopul obţinerii conduitei 
dezirabile.  

Din experienţa personală pot afirma că 
profesorul poate folosi în procesul de predare-
învăţare- evaluare diverse strategii şi intervenţii 
utile: în primul rând trebuie să ţină cont de 
crearea unui climat afectiv-pozitiv. Stimularea 
încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, 
încurajarea sprijinului şi cooperării din partea 
colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 
colegilor, încurajarea independenţei şi creşterea 
autonomiei personale sunt aspecte 
semnificative de care cadrul didactic trebuie să 
ţină cont în vederea facilitării integrării şcolare a 
acestor copii. Este foarte important ca noi, 
cadrele didactice, să le încurajăm eforturile, să 
îi sprijinim, să îi apreciem pozitiv în realizarea 
sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă. De 
asemenea, folosirea frecventă a sistemului de 
recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, 
astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai 
mic progres, centrarea învăţării pe activitatea 
practică nu sunt de neglijat când vorbim despre 
copii cu CES. De cele mai multe ori, când 
lucrăm cu elevi cu cerinţe educative speciale, 
ne gândim la sarcini împărţite în etape mai mici, 
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realizabile, la folosirea învăţării afective, la 
adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, 
evaluare, dar şi la sprijinirea elevului să devină 
membru al unui grup. Este bine să organizăm 
activităţi de grup care să stimuleze comunicarea 
şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, 
activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de 
echipă), să îi sprijinim emoţional, să folosim un 
limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui 
de înţelegere. 

 
Aşezarea în prima bancă a elevilor cu 

deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii 
iluminării, adecvarea materialelor didactice sunt 
aspecte pe care profesorul nu le omite când 
lucrează cu astfel de copii. Poziţia profesorului 
trebuie să fie astfel încât fiecare elev să-l poată 
vedea, iar în dialogul profesor-elev, profesorul 
să vorbească stând numai cu faţa spre elevi. O 
altă perspectivă ce nu poate fi omisă de către 
cadrul didactic este aşezarea copiilor cu 
hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele 
banci, astfel încât să nu le distragă atenţia 
restul colectivului şi să fie aşezaţi în apropierea 
elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca 
modele pozitive. Încurajarea oricărei tentative 
de comunicare, indiferent de natura ei este 
importantă. Profesorul trebuie să fie ferm, 
consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul 
ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului, să fie comentată acţiunea 
elevului şi nu personalitatea lui. Este indicat ca 
profesorul să aprecieze limita de suportabilitate 
a elevului (să nu-l jignească sau umilească), să 
folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine 
deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu 
încrunte privirea).  

Într-o abordare incluzivă, toţi elevii 
trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia 
să îi fie valorificate calităţile, pornind de la 
premisa că fiecare elev este capabil să 
realizeze ceva bun. Consider că nu 
există”reţete" pentru integrarea copiilor cu CES 
în învăţământul de masă. Cei care manifestă 
deschidere pentru integrarea acestora vor găsi 
şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul 
la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. 
Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 
împreună, să se accepte şi să se ajute la 
nevoie. Subtilele devieri de la normele fireşti, 
constituie bariere puternice, care împiedică 
derularea procesului de integrare în 
învăţământul de masă a copiilor cu deficienţe 
mintale şi/sau tulburări de comportament. Se 
impune, în această situaţie, renunţarea, cât mai 
curând, la inerţia instalată în activitatea 
educaţională, culturală şi socială în care sunt 
antrenaţi atât copiii cu deficienţe, cât şi familiile 
lor.  
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