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CUVÂNT – ÎNAINTE 

 

 

Veselia, zâmbetul pur și manifestarea liberă atât în context școlar, cât și în cel extrașcolar 

caracterizează copilul dezvoltat armonios, într-un mediu propice, în care el descoperă și cunoaște din propria 

experiență și, totodată, se  regăsește pe sine. Dezvoltarea personală a copilului nu este doar o activitate într-o 

continuă dinamică, dată de creștere, maturizare, trăire, intensificare și diversificare în timp a emoțiilor și 

sentimentelor, ci și o activitate creativă care susține și ajută copilul sau adolescentul să-și descopere resursele 

interioare, să dezvolte modalități proprii de soluționare a problemelor pe care le întâmpină în existența sa. 

Dezvoltarea personală a copilului, realizată din timp și eficient fie de cadre specializate, fie de familie, are ca 

finalitate integrarea rapidă a tânărului în societate, adaptarea ușoară a acestuia la schimbări și, firește, accesul 

la un viitor împlinit, adaptat și echilibrat. 

În cadrul școlii, orele de Consiliere și dezvoltare personală reprezintă o oportunitate de a aborda cu 

elevii, în mod liber și creativ, diferite teme din larga sferă a domeniului dezvoltării personale, teme pe 

marginea creșterii nivelului de adaptabilitate în diferite medii de viață, a cultivării și stimulării inteligenței 

emoționale, a dezvoltării comunicării și a abilităților de exprimare sau pe marginea dobândirii de 

comportamente și atitudini adecvate în găsirea de soluții la rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

tinerii în viața de zi cu zi. Dacă școala nu permite îndeajuns, în cadrul disciplinelor specifice, participarea 

elevilor la activități de dezvoltare personală, familia poate susține copiii/tinerii participarea acestora la 

cursuri de dezvoltare personală desfășurate în cadrul cercurilor din cadrul palatelor și cluburilor copiilor sau 

în perioada vacanțelor, în cadrul activităților nonformale de tip „Școală de vară”. Larga paletă a activităților 

extrașcolare au în centru dezvoltarea personală a copilului, cu scopul de a aduce acestuia pe chip zâmbet și 

veselie autentică pe toată perioada creșterii lui.  

Autorii ghidului de dezvoltare personală intitulat „SĂ NU UITĂM SĂ FIM COPII” vin în sprijinul 

celor ce educă și cresc copii, al părinților și educatorilor, în demersul inițiat. Experiența autorilor materialului 

în activitatea didactică școlară și extrașcolară aduce un plus de valoare publicației, căci lucrul creat din 

propria trăire prinde suflet și inspiră la lectură și aplicare în practică. 

Învățați, așadar, copiii să zâmbească, să se bucure de lucruri mici și de ei înșiși, îmbrățișați-le 

gândurile și manifestările inocente, ajutându-i să-și coloreze propria copilărie, propriul viitor! 

 

                                    Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare,  

Inspectoratul Școlar Județean Arad 

                                                             Prof. Moler Ioana Camelia 
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ÎNVĂȚAREA ȘI INTELIGENȚA 

STILURI DE ÎNVĂȚARE 

 

 

GHEORGHE IRINA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.5, București 

GHEORGHE DANIEL,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.5, București 

 

 

 Prin adoptarea conceptului de stiluri de învățare se recunoaște faptul că oamenii învață în 

moduri diferite. În timp ce unii învață mai ușor citind, alții învață mai bine cu ajutorul imaginilor și 

a diagramelor. În timp ce unii preferă să învețe în grup, altora le place să învețe singuri. S-au 

identificat multe scheme de stiluri de învățare. De exemplu: 

• Kolb – 1984 – a identificat patru stiluri: acomodare, asimilare, divergență, convergență. 

• Dunn – 1978 – a identificat o schemă care include factori de mediu, emoționali, sociali, 

fizici și psihologici. 

• Howard Gardner a identificat, inițial, șapte stiluri de învățare, recent actualizate la nouă 

stiluri. 

Daniel Goleman, în teoria sa despre inteligența emoțională, a explorat de asemenea, ideea 

conform căreia oamenii adoptă atitudini specifice față de învățare. Ca trăsătură comună, toți 

cercetătorii din acest domeniu au identificat alte elemente distinctive și nuanțe ale stilurilor de 

învățare, descoperind din ce în ce mai multe diferențe între persoanele implicate în învățare. În 

consecință, chiar dacă nu s-a ajuns la un acord privind numărul și terminologia stilurilor de învățare, 

toți cercetătorii recunosc faptul că stilurile de învățare influențeaza puternic dezvoltarea personală. 

Diversitatea stilurilor de învățare 

 Scopul identificării stilurilor de învățare individuale este acela de a proiecta activitățile de 

învățare potrivite pentru stilul de învățare preferat al elevului, optimizând astfel posibilitățile de 

utilizare de către elev a materialului de învățare (Păunescu C., Muşu I., Psihopedagogie specială 

integrată). Această corelare nu înseamnă că se vor oferi elevului materiale potrivite pentru 

preferința identificată. 

 Griggs și alți cercetători ai culturilor afro-americane, latină și amerindiană sugerează că 

influența culturii asupra stilurilor de învățare este puternică. Dunn a constatat că profesorii și 

consilierii se așteaptă ca majoritatea elevilor de origine hispanică să prefere: un mediu rece, 
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conformitate, învățare cu colegii, materiale chinestezice de instruire, un grad de structurare ridicat, 

energie maximă dimineața, târziu sau după-amiaza, varietate nu rutină, stil cognitiv dependent de 

grup. 

 Chiar dacă nu există pâna acum studii similare despre comunitățile rome, profesorii trebuie 

să fie conștienți de faptul că există stiluri de învățare generate de un anumit context cultural. Prin 

urmare, merită să se efectueze o cercetare în acest domeniu. 

 Unii cercetători susțin realizarea unei corelări între stilurile de învățare și de predare pentru  

a facilita învățarea. Conform acestei perspective, profesorii elevilor americani de origine mexicană 

ar fructifica tendința grupului de a coopera, prin acordarea posibilității de a utiliza liber învățarea 

prin cooperare. În aceeași manieră, profesorii tinerilor americani de origine africană, profită de 

preferința grupului pentru mișcare, adoptând stiluri de predare animate. Alți cercetători contestă 

ideea conform căreia “copiii sunt capabili să se adapteze cerințelor impuse de o varietate de teme de 

învățare”. Argumentul pare să fie susținut și de cercetări mai recente care au promovat noțiunea de 

“maleabilitate” a copilului. Aceasta este abordarea pe care ar adopta-o și susținătorii teoriei 

inteligențelor multiple a lui Gardner (E. Verza, E. Păun, Educația integrată a copiilor cu handicap). 

 Cei care susțin varietatea stilurilor de învățare, mai degrabă decât corelarea lor cu stilurile de 

predare, promovează ideea că o parte importantă din responsabilitatea profesorului este să ajute 

elevii să își atingă potențialul maxim. Astfel, dacă un elev ar avea, de exemplu, un stil de învățare 

vizual accentuat, ar putea obține progrese dacă profesorul s-ar folosi de capacitatea vizuală 

dezvoltată a elevului, pentru a-l ajuta pe acesta să învețe și în alte stiluri. De exemplu, oferind 

anumite materiale în forma tactilă, mai degrabă decât vizuală. Dacă este vorba despre un elev cu 

inteligența chinestezică bine dezvoltată și căruia îi plac experimentele științifice, poate fi ajutat să 

își dezvolte abilitățile lingvistice cerându-i-se să redacteze o scurtă notă despre fiecare experiment. 

În acest mod, după cum profesorii știu, aceste încercări s-ar transforma în timp în capacitatea de a 

scrie bine la un examen. 

 Cercetările cognitive par să sugereze că cel mai potrivit moment pentru o astfel de abordare 

este în cursul activității de recapitulare, când elevul și-a dezvoltat deja o schemă care încorporează 

învățarea și este mai capabil să asimileze perspectiva unui stil de învățare diferit. Date fiind 

diferențele de opinie în privința ideii că predarea trebuie să se realizeze conform stilului de învățare 

preferat al elevilor sau că profesorii ar trebui să ajute elevii să-și dezvolte și alte stiluri de învățare, 

se naște o întrebare fundamentală : este inteligența fixă sau se învață? 

 În prezent, stilurile de învățare lingvistic și logico-matematic domină educația la nivel 

mondial, iar majoritatea sistemelor de învățământ măsoară succesul în aceste două domenii. De 

exemplu, un elev cu inteligența chinestezică și interpersonală, care învață prin mișcare în sala de 

clasă, prin atingerea obiectelor și discuții cu colegii, este în general privit ca având o problemă de 
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comportament. Și în domeniul anagajărilor există tipare similare, angajatorii căutând trăsături de 

caracter specifice, de exemplu: abilități interpersonale, de rezolvare a problemelor, spirit de echipă, 

etc. Aceste tendințe au efecte discriminatorii față de persoanele care nu se încadrează în “profilul” 

ideal. Aceleași tendințe îndepartează mulți clienți potențiali, care nu au nimic în comun cu 

organizațiile care nu împărtășesc nici una din trăsăturile lor. 

 În ciuda discriminării, unele combinații “neobișnuite” s-au dovedit a avea un foarte mare 

succes. De exemplu, elevii cu inteligență preponderent intrapersonală și logico-matematică (deseori 

și muzicală) se încadrează în profilul tipic programatorilor de computer. 

 În parte, predominanța stilurilor de învățare lingvistic și logico-matematic a fost determinată 

de cultura sistemului de învățământ, dominată în mod tradițional de persoanele cu aceste stiluri de 

învățare, care au tins inconștient să adopte strategii care să le sprijine propriul stil de învățare. 

Totuși, faptul că lumea devine din ce în ce mai conștientă de existența altor stiluri și realizează 

necesitatea unui pluralism instructiv-educativ, conduce la schimbarea acestei abordări. 

 În consecință, profesorii vor trebui să fie conștienți întotdeauna că stilul lor de predare, adică 

ceea ce ei consideră ca fiind calea “naturală” și obișnuită de abordare a unui subiect, este marcat de 

o atitudine părtinitoare, generată de propriul stil de învățare care s-ar putea să nu corespundă cu 

trebuințele unor elevi. 

 În  mod similar, școlile ar trebui să știe că, dacă se permite ca anumite stiluri de învățare să 

domine în cultura lor, vor continua să îndepărteze grupuri considerabil de mari din comunitățile pe 

care le deservesc. Acest lucru are o relevanța specifică pentru școlile care deservesc comunități de 

romi și este subliniat ca având o importanță din ce în ce mai mare, conform cercetării menționate 

anterior, care sugerează că grupurile culturale diferite adoptă stiluri de învățare diferite. 

 Caine și Caine (Caine 1990, citat de Brown 1998) propune următoarele strategii de acțiune 

la clasă în privința stilurilor de învățare: 

• Introducerea în mediul de învățare a noului, a descoperirii și provocării. 

• Implicarea elevilor într-un proces de învățare activ, precum rezolvarea de probleme și 

dezvoltarea gândirii critice, pentru a-i ajuta să-și dezvolte tipare personale de învățare 

relevante. 

• Crearea unui climat emoțional care să sprijine învățarea. 

• Crearea de experiențe de învățare care necesită funcționarea ambelor emisfere cerebrale 

(dreapta și stânga). 

• Extinderea mediului de învățare dincolo de sfera imediată a elevului. 

• Includerea activităților de conștientizare și reflecție în procesul de învățare. 

• Utilizarea experienței personale a elevului pentru a extinde funcțiile memoriei. 

• Dezvoltarea memoriei spațiale prin activități de învățare experiențială. 
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• Crearea unei stări de relaxare atentă. 

• Utilizarea unei strategii de predare cu o multitudine de aspecte care fac loc unicității. 

 

Stil de învățare Preferință Strategie 

LINGVISTIC Îi place să : citească, scrie și să 

spună povești. 

Este bun la memorare de nume, 

locuri, date și diverse informații. 

Învață cel mai bine dacă spune, 

aude și vede cuvinte. 

Se oferă materiale scrise sau i se citesc 

elevului. Ascultați întrebările, temerile 

și experiențele elevului. Încurajați 

elevul să vă relateze povestea pe care a 

citit-o sau să expună ceva ce a scris. 

Explicați elevului cum să editeze texte. 

Oferiți-le posibilitatea de a vizita 

biblioteci și librării. Dați-le jocuri de 

cuvinte, cum ar fi scrabble, integrame și 

rebusuri. 

LOGICO-

MATEMATIC 

Îi place să : facă experimente, să 

rezolve probleme, să lucreze cu 

cifre, să pună întrebări și să 

încerce modele și asocieri.  

Este bun la matematică, 

raționamente, logică și rezolvare 

de probleme. Învață cel mai bine 

când încadrează în categorii, 

clasifică și lucrează cu modele 

sau asocieri abstracte. 

Încurajați elevul să experimenteze, 

invitați elevul să vă ajute să încercați 

anumite lucruri. Prezentați elevului 

tabele și modele de software. Invitați 

elevul să vă ajute să planificați resursele 

clasei. Dați elevului jocuri de strategie, 

cum ar fi șahul sau Monopoly. 

VIZUAL Îi place să: deseneze, 

construiască, proiecteze și să 

creeze lucruri, viseze cu ochii 

deschiși, să privească imagini, 

filme și să se joace cu orice fel 

de mașinării. Este bun la 

imaginarea lucrurilor, simțirea 

schimbărilor, labirinte (puzzle), 

descifrarea hărților, tabelelor. 

Învață cel mai bine când: 

Oferiți alternative vizuale atașate 

textului și vorbirii grafice, ilustrații, 

multimedia. Oferiți materiale de artă și 

lucru manual. Duceți elevul să viziteze 

galerii de artă, teatre și muzee. 

Prezentați elevului echipamente 

digitale, grafică pe software și 

instrumente multimedia. Dați elevului 

jocuri grafice, cum ar fi jocul cu 

imagini Faraonul (Pharaon) sau jocuri 



6 
 

vizualizează, visează, vede cu 

ochii minții și lucrează cu 

imagini și culori. 

de simulare. 

MUZICAL Îi place să cânte la instrumente 

muzicale, din voce, la baterii. Îi 

plac sunetele și vocile umane. 

Este bun la ascultare, capabil să 

distingă diferite sunete din 

mediu. Învață cel mai bine 

atunci când ascultă, mai ales 

când lucrurile sunt însoțite de un 

acord muzical sau un anumit 

ritm.  

Dați elevului instrucțiuni verbale 

(înregistrate, prin discurs rezumat), ca 

alternative la text. Încurajați elevul să ia 

parte la activități muzicale. Oferiți 

elevului ocazia de a merge la concerte 

și spectacole de muzică. Oferiți elevului 

un software care poate compune piese 

muzicale. 

INTERPERSONAL Îi place să își facă mulți prieteni, 

să vorbească cu oamenii și să se 

alature unor grupuri. Este bun la 

înțelegerea față de oameni, 

conducere, organizare, 

comunicare, manipulare și 

medierea conflictelor. Învață cel 

mai bine când compară, 

relaționează, cooperează și 

intervievează. 

Oferiți elevului ocazia de a lucra în 

perechi sau în grup. Încurajați discuțiile 

sau activitățile de rezolvare a 

problemelor. Oferiți accesul la forumuri 

de discuție online. 

INTRAPERSONAL Îi place să lucreze singur și să-și 

urmeze propriile interese. Este 

bun la înțelegerea propriului 

sine, se focalizează spre interior, 

prin sentimente/vise, își 

urmează instinctele, interesele, 

țintele și este original. Învață cel 

mai bine prin activitate 

independența, proiecte 

individualizate, sub propria 

îndrumare și în propriul ritm și 

Dați elevului timp să lucreze și să 

experimenteze singur. Invitați elevul să 

arate ceea ce face singur întregii clase. 

Încurajati elevul să-și mențină un 

jurnal. 
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spațiu.  

CORPORAL-

KINESTEZIC 

Îi place să se miște mult, să 

atingă, să vorbească și să se 

folosească de limbajul trupului. 

Este bun la activitățile fizice și 

la lucru manual. Învață cel mai 

bine când atinge, se mișcă, 

interacționează în spațiu și 

asimilează cunoștințe prin 

senzațiile pe care le procură 

trupul. 

Încurajați elevul să participe la dansuri, 

să joace un rol sau să efectueze 

activități sportive. Oferiți elevului o 

varietate de lucruri pe care să le 

manipuleze și să le experimenteze. 

Jucați jocuri precum șaradele. 
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METODE INOVATIVE DE  

PREDARE - ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

 

 

Profesor PETEC CARMEN NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 Onești, Bacău 

 

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori)  

Procesul de învățământ este un sistem complex, rezultat al interdependenței dintre predare, 

învățare și evaluare, cu o finalitate bine conturată – aceea de transpunere în practică a idealului 

educațional, dezvoltarea integral-vocațională a personalității. Calea principală prin care se 

realizează acest aspect este perfecționarea tehnologiei, respectiv a formelor, metodelor și 

mijloacelor prin care se ajunge la rezultatul scontat. Tehnologia didactică include într-un tot unitar 

toate componentele procesului de învățământ, insistând asupra interdependenței dintre conținut și 

toate celelalte aspecte, cum ar fi: organizarea, relațiile profesor-elevi, metodele, procedeele folosite 

etc. Un loc important în cadrul tehnologiei didactice îl ocupă strategiile didactice. Prin strategie 

didactică înțelegem un ansamblu de metode și procedee prin care se realizează conlucrarea dintre 

profesori și elevi în vederea predării, învățări, dar și evaluării unui volum de informații, a formării 

unor priceperi și deprinderi, a dezvoltării personalității umane. Pentru definirea metodei ținem 

seama de faptul că termenul provine din cuvântul grec „methodes”, care înseamnă „cale”. Metoda 

de învățământ este un demers tipic, folosit în procesul de învățământ atât de către profesor cât și de 

către educat în scopul educării acestuia din urmă, demers care are ca principale determinări, pe de o 

parte orientarea spre sporirea cunoașterii și perfecționarea capacităților de cunoaștere, și pe de altă 

parte, relativa reglementare cu privire la etapele de parcurs, mijloacele strict necesare, limitele de 

eficiență. Învățământul modern pune un accent deosebit pe metodele interactive.  

Acestea presupun ca instruirea să se facă activ, elevii devenind astfel coparticipanți la 

propria lor instruire și educație. Prin folosirea metodelor interactive în demersul didactic sunt 

satisfăcute următoarele cerințe psihopedagogice ale activizării:  

➢ pregătirea psihologică pentru învățare;  

➢ prevenirea și reducerea influențelor negative ale diferitelor surse perturbatorii; 

➢ asigurarea repertoriilor congruente;  

➢ asigurarea unui limbaj comun între educator și educat;  
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➢ utilizarea unor modalități eficiente de activizare. 

 Prin folosirea metodelor interactive este stimulată învățarea și dezvoltarea personală, 

favorizând schimbul de idei, de experiențe și cunoștințe, asigură o participare activă, promovează 

interacțiunea, conducând la o învățare activă cu rezultate evidente, contribuie la îmbunătățirea 

calității procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală valoare activ-

formativă asupra personalității elevilor. Pentru utilizarea eficientă a acestor metode, în practica 

didactică, este necesară cunoașterea teoretică, o minimă experiență în utilizarea acestora și 

integrarea corespunzătoare în proiectul didactic, în interrelație cu metodele tradiționale. Acest mod 

de predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul învățări, pregătit să-și 

însușească cunoștințele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în raport cu 

sarcinile de învățare date, se identifică cu situația de învățare în care este antrenat, fiind parte activă 

a propriei transformări și formări, generată de cunoaștere.  

Practica didactică bazată pe metode interactive presupune:  

➢ interacțiuni verbale și socio-afective nemijlocite între elevi, grație cărora se dezvoltă 

competențe intelectuale și sociale transferabile în diferite contexte formale sau informale;  

➢ atitudine deschisă, activă, bazată pe inițiativă personală;  

➢ o învățare în colaborare cu ceilalți colegi;  

➢ angajarea intensă a elevilor în realizarea sarcinilor (chiar dacă în cazul unora dintre ei nu 

se produce la primele experiențe de acest gen);  

➢ responsabilitatea colectivă și individuală;  

➢ valorizarea schimburilor intelectuale și verbale, mizând pe o logică a învățări care ține 

cont de opiniile elevilor.  

Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe descoperirea 

celuilalt, a unei participări active și interactive, la reflecție comună în cadrul comunicării 

educaționale din care face parte. Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează 

interacțiunea dintre mințile participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă 

și cu rezultate evidente.  

Metodele interactive: 

➢ creează deprinderi;  

➢ facilitează învățarea în ritm propriu; 

 ➢ stimulează cooperarea, nu competiția;  

➢ sunt atractive;  

➢ pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învățare.  
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Ofer spre exemplificare una dintre cele mai cunoscute metode interactive – Metoda 

proiectului. Metoda proiectului este o metodă de predare-învățare activ-participativă care 

promovează dezvoltarea capacităților dinamice, dezvoltarea aptitudinilor elevilor, dar și o metodă 

de evaluare. Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra 

conținutului, dar și asupra formei de prezentare.  

Caracteristici:  

➢ se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni;  

➢ începe în clasă prin precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru;  

➢ continuă în clasă și acasă și se încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre 

rezultatul obținut și expunerea produsului realizat;  

➢ poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup;  

➢ trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare;  

➢ facilitează transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare.  

Avantajele folosirii proiectului ca metodă interactivă de predare – învățare – evaluare:  

➢ Valorizează experiența cotidiană, informațiile și interesele elevilor;  

➢ Oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta în domeniile în care capacitățile sale 

sunt cele mai evidente; 

 ➢ Oferă oportunități pentru realizarea unei cooperări educaționale între principalii actori ai 

educației: elev + elev, elev – învățător, învățători – elev – părinte;  

➢ Stimulează acumularea de cunoștințe, dezvoltă capacitățile și abilitățile de comunicare, 

colaborare și ajutor, determinând învățarea activă.  

Trebuie, însă, să avem mare grijă, când, cum și ce metodă aplicăm, deoarece demersurile 

didactice pe care le inițiem trebuie să fie în concordanță cu particularitățile de vârstă și posibilitățile 

cognitive și practice ale copiilor. Nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei categorii de 

activitate sau la orice nivel de vârstă. În alegerea metodelor pe care le vom aplica, trebuie să ținem 

cont de tema tratată, de tipul ei (de predare, învățare, evaluare) și de nivelul de dezvoltare 

intelectuală al copiilor.  

De aceea, este necesar un studiu profund al acestor metode, o analiză amănunțită, 

creativitate, responsabilitate didactică și capacitate de adaptare și aplicare.  

Bibliografie:  

1. Nicola, Ioan, Psihosociologie școlară, Editura Polirom, București, 2013; 

2. Mîndru, Elena, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003; 

3. Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing House, București, 2005; 
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SĂRBĂTORIM COPILĂRIA ! 

 

 

Prof. ALDA MARIANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” 

Loc. Andrei Șaguna, Jud Arad 

 

Scenariu: 

Cadrele didactice și-au propus să organizeze variate activități prin care să ofere bucurii 

copiilor, de ziua lor. Pentru a răspunde cerințelor de dezvoltare a copiilor, în scopul oferirii unor 

Titlul  „ Sărbătorim copilăria! -1 iunie” 

Tipul de activitate activitate extrașcolară 

Grup țintă direct: elevii ciclului primar și gimnazial; 

indirect: părinți, profesori 

Scop Dezvoltarea creativității elevilor prin desfășurarea unor activități  

menite să sărbătorească copiii și afirmarea lor prin limbajul 

universal al artei: muzică, dans, creație plastică; 

Obiective ✓ stimularea creativității și imaginației;  

✓ dezvoltarea atitudinii de relaționare a elevilor cu ei înșiși și 

cu ceilalți; 

✓ să respecte reguli de comportare în societate; 

✓ dezvoltarea abilităților de muncă în echipă; 

✓ să incite la libera exprimare prin diverse modalități artistice, 

sportive, eliminând inhibiția; 

Rezultate așteptate ✓ depășirea stereotipurilor și prejudecăților, combaterea 

discriminării, marginalizării și izolării. 

✓ elevii conștientizează importanța existenței unei mentalități 

pozitive legate de interculturalitate, toleranță, respect 

reciproc și respect față de ceilalți.  

✓ activitatea are și rolul de coeziune a grupului. 

Resurse materiale Curtea școlii, sala de clasă, terenul de sport, calculator, boxe, 

biciclete, confeti, afișe, diplome, premii, recompense.  

Resurse de timp 1 zi 
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experiențe de învățare cât mai diverse, curtea școlii va fi organizată pe centre de activitate, care 

integrează diferite domenii de cunoaștere și experiențe de învățare. În aceste zone vom organiza 

jocuri si activități liber alese care să asigure interacțiuni copii-copii, copii-profesori, copii-părinți 

sau copii-părinți-profesori. 

 

Activitatea nr.1 - Muzică și mișcare 

 

Activitatea nr.2 -

Concursuri sportive 

Activitatea nr 3. Pictură pe față 
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Activitatea nr 4. Culorile copilăriei-realizarea unor desene pe tema copilăriei 

 

 

 

 

 

 

Activitatea nr 5. Premiere-acordarea de diplome pentru Ziua copilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Manea, Mirela, (2020), Activități extrașcolare – Ghid de bune practici, București; 

2. https://revistaeducatie.ro; 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Profesor FLORENTINA MATACHE,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5, București                                     

Profesor MARIA APOSTU,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5, București 

 

 

Data:     

Școala integratoare:  Școala Gimnazială 

Clasa:   a IV-a  

Propunători:             Florentina Matache și Maria Apostu             

Școala:   Școala Gimnazială Specială nr. 5 

Aria curriculară:  Matematică și Științe ale naturii 

Disciplina:   Matematică 

Subiectul lectiei:  Exerciții de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 1000 cu        

trecere peste ordin                                                      

Tipul lecţiei:   Lecție de fixare și consolidare 

Durata activității:  50 minute 

 

COMPETENȚE GENERALE:  

➢ Utilizarea numerelor în calcule elementare. 

➢ Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

▪ Citirea, scrierea și formarea numerelor până la 1000. 

▪ Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 1000. 

▪ Efectuarea de exerciții de adunare și scădere în concentrul 0 – 1000 cu trecere peste ordin. 

▪ Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare și scădere cu trecere 

peste ordin în concentrul 0 – 1000. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Cognitive: 

O1 - Să ordoneze crescător și descrescător numere în concentrul 0 – 1000; 



15 
 

O2 – Să compare numere naturale în concentrul 0 – 1000 folosind semnele „<”, „>” sau „=”; 

O3 - Să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0-1000 cu trecere peste ordin; 

O4 - Să rezolve probleme care presupun una sau mai multe operații; 

O5 - Să utilizeze corect terminologia specifică operațiilor de adunare și scădere; 

O6 - Să verbalizeze în mod constant modalitațile de calcul folosite în rezolvarea exercițiilor și 

problemelor. 

 

Afectiv – atitudinale: 

O7 – Să manifeste interes pentru învăţarea şi aplicarea matematicii în contexte variate; 

 

Psiho – motorii: 

O8  – Să respecte poziţia corectă a corpului în timpul scrierii. 

* Obiectivele afectiv-atitudinale (O7) și cele psiho-motorii (O8) vor fi urmărite pe tot parcursul 

activității. 

STRATEGII DIDACTICE:  

- metode și procedee:  

▪ de transmitere:  explicația, conversația, instructajul.                          

▪ de explorare:   observarea dirijată 

▪ de acțiune:   exercițiul, problematizarea, jocul didactic. 

-  material didactic: plicuri cu fișe de lucru, jetoane 

 

RESURSE DIDACTICE:  

▪ materiale: spațiul școlar, cabinetul psihologic. 

▪ umane: elevul cu CES integrat în Școala Gimnazială, clasa a IV-a  

▪ informaționale:  

 

 „Să deslușim tainele matematicii” – fișe de lucru clasa a IV-a – Anina Bădescu, Gabriela 

Iaurum, Editura Aramis 

Programa şcolară – „Clasa pregătitoare, clasa a III-a și clasa a IV-a – Matematică și 

explorarea mediului” - 2014 
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Etapele activității Cod 

ob. 

op. 

Conținutul activității didactice Strategii didactice Modalități de 

evaluare 
Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

1. Organizarea 

activității 

 • Vor fi asigurate condițiile unei bune desfășurări a 

lecției 

   

2. Captarea 

atenției 

 • Elevul va rezolva exerciții de adunare și scădere de pe 

jetoanele pe care le va extrage dintr-un plic. 

- conversația 

- explicația  

- exercițiul 

-jetoane cu 

adunări și scăderi 

 

3. Reactualizarea 

cunostințelor 

O1 

 

• Elevul va extrage bilețele cu numere din plicuri pe 

care le va citi și apoi le va ordona crescător și 

descrescător. 

- conversația 

- exercițiul 

- plicuri cu 

bilețele cu 

numere 

Evaluare formativă 

4. Precizarea 

temei și a 

obiectivelor 

 • Profesorul va anunța titlul lecției “Exerciții și 

probleme cu numere naturale de la 0 la 1000” și 

obiectivele urmărite pe parcursul desfășurării 

activității 

   

5. Dirijarea 

activității în 

vederea 

consolidării 

cunoștințelor 

O2 

 

O5 

• Elevul va compara numere din concentrul 0 – 1000 

utilizând semnele „<”, „>” sau „=” 

• Profesorul îi va cere elevului să explice semnificația 

cuvintelor „sumă” „diferență”. Vor fi precizați și 

termenii „mărește-l”, „total” care presupun operația 

de adunare precum și  ,,micsoreaza-l,,si,,rest,,care 

presupun operația de scădere. 

-conversația 

-execițiul 

-conversația 

-explicația 

-fișă de lucru 

 

- fișe cu 

terminologia 

specifică 

operațiilor de 

adunare și 

scădere 

Evaluare formativă 

Probă scrisă 

Evaluare formativă 

Probă orală 

O3 

O5 

• Elevul va rezolva exerciții de adunare cu trecere peste 

ordin în concentrul 0 – 1000 care presupun 

cunoașterea terminologiei specifice. 

- conversația 

- explicația  

- fișă de lucru Evaluare formativă 

Probă scrisă 
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Etapele activității Cod 

ob. 

op. 

Conținutul activității didactice Strategii didactice Modalități de 

evaluare 
Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

O6 - exercițiul 

O3 

O5 

O6 

• Elevul va rezolva exerciții de scădere cu trecere peste 

ordin în concentrul 0 – 1000 care presupun 

cunoașterea terminologiei specifice. 

- conversația 

- explicația  

- exercițiul 

-fișă de lucru Evaluare formativă 

Probă scrisă 

O3 

O4 

O5 

• Elevul va rezolva o problemă prin operații de adunare 

încercând să o scrie sub formă de exercitiu. 

-problematizarea -fișă de lucru Evaluare formativă 

Probă scrisă 

6. Evaluare  • Profesorul îi va cere elevului să rezolve exercițiile din 

fișa de evaluare care conține exerciții de adunare și 

scădere cu trecere peste ordin și care presupun 

cunoașterea terminologiei specifice. 

• Penrtu consolidarea terminologiei specifice prof.îi va  

cere elevului să rezolve o fisă rebus  surpriza. 

- conversația 

- explicația 

 

- fișă de evaluare 

-fisă de evaluare 

rebus 

Evaluare sumativă 

Probă scrisă 

 

7. Încheierea 

activității 

 • Se fac aprecieri asupra modului de participare al 

elevului la activitate. 

• Sugestii pentru continuarea activității acasă – 

continuarea fișei de evaluare. 

-conversația   
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,, COPILĂRIA -CEL MAI DULCE DOR,, 

 

                                           

                                             Prof. înv. preşc. BALAN VASILICA IULIANA 

Prof. înv. preşc. VRABIE SIMONA  

GRĂDINIŢA cu P.P. nr. 3 Vaslui 

 

 

,,Copilăria e taină dezvăluirii viitorului,, – Grigore Vieru 

 

Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un 

trofeu pe care viața îl smulge morții în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei 

sfârșit nu se cunoaște încă. Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același 

timp și cea mai imorală, cea mai sadică vârstă a omului. Nu există nici un om care să nu-și 

amintească de această vârstă ca un vis dispărut cu care nimeni nu poate fi asemuit mai pe urmă. E 

vârsta în care orice copil dă voie imaginației să-și împlinească visurile și are dreptul la orice. Ea e 

frumoasă, candidă și ființele cele mai bune sunt cele care păstrează cel mai mult sau pierd cel mai 

puțin din această candoare și din această sensibilitate. Sentimentele fată de copilărie împreună cu 

toate frumusețile ei sunt puse în mișcare de către neputință. Primele impresii despre copilărie au o 

importantă enormă și tot restul vieții noastre nu-i adesea altceva decât o urmare a lor. 

Ea este singurul moment al vieții în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și 

râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și 

totodată cu toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei 

lumi mult mai serioase, o lume în care uităm să zâmbim, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară 

și este frumos, ne pierdem bucuria jocului, libertatea și infinitul imaginației copilăriei. Ne spunem 

de multe ori că am da orice pentru a redeveni copii, și iată că acel moment poate să apară o dată cu 

momentul în care noi înșine devenim părinți și ne imaginăm că o dată cu puiuții noștri avem 

posibilitatea retrăirii acelor clipe magice ale copilăriei. 

Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieții. Îi conferă acest privilegiu lipsa de griji, apoi 

dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai greu de atins 

pe lume. 

Indiferent de situația lui socială, copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste, cu 

onestitate și înconjurat cu afecțiune, cu acea tandrețe de care simte nevoia numai el. Școala trebuie 

să fie factorul major de educație înaltă și pilduitoare. Educația este un proces complex și delicat, 
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este o artă și o știință, o înțelepciune. Dacă până acum simțea că lumea era organizată în funcție de 

el, o dată sosit în școală, copilul constată un mediu afectiv neutru și observă că trebuie să-și ia 

răspunderea proprie pentru tot ceea ce va trăi aici: bucurii, satisfacții, dificultăți, mici necazuri. 

Important este rolul familiei, care trebuie să-l pregătească pe copil pentru acest moment. De 

asemenea, trebuie obișnuit să gândească că el se poate descurca foarte bine atunci când este lăsat 

singur, ori când învață alături de alți copii.  

Pe măsură ce crește, copilul învață să recunoască și să înțeleagă sentimentele pe care ei și 

alți copii le examinează, iar aceste sentimente vor fi împărtășite cu alte persoane. Atitudinea 

adultului fată de copil, aprobativă și mai ales participativă, amplifică disponibilitățile creative ale 

copilului. Numai un educator deschis, cald, apropiat, va stimula potențialul creativ al acestuia. 

Creativitatea, ca produs, se caracterizează prin noutate, originalitate, aplicabilitate, armonie, 

relevanță. În general, la această vârstă, copilul are tendința de a-l imita pe celălalt și de a repeta 

cuvintele care au fost apreciate de adult. Educatorul, părinte sau cadru didactic, va avea grijă să 

aprecieze toate strădaniile copilului, chiar și atunci când ele nu corespund unor criterii riguroase, și 

să-l mobilizeze să-și finalizeze proiectele. 

Ridicarea potențialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic 

(pentru aceasta sunt necesare cunoștințe vaste, o bună pregătire și multă muncă).  

Este adevărat că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice presupune o serie 

de riscuri pe care învățătoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un 

asemenea preț. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea 

creativității. Dar cu cât această acțiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu 

atât va fi mai productivă, conducând la obținerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea 

creativității presupune stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, capacitatea 

de a aprecia în ce măsură este plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru și nu de 

a aștepta de-a gata soluțiile adulților. 

Creativitatea nu trebuie confundată cu talentul, îndemânarea sau inteligența. Creativitatea nu 

înseamnă a face ceva neapărat mai bine decât ceilalți; înseamnă a gândi, a descoperi și a imagina. 

Ideile creative se regăsesc în stimularea potențialului creativ. Avem în vedere dinamismul, 

impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea vibrație și 

efervescență lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilității de 

exteriorizare spontană și autoexpresie însuflețită, analoage oricărui elan creator. 

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației, tendința sa spontană către nou, 

pasiunea pentru fabulație, dorința lui de a realiza ceva constructiv și creativ pot fi „alimentate” și 

împlinite efectiv. Beneficiul învățării creativității în școală face ca activitățile să fie mai eficiente, 

dând un farmec imaginației și învățării copiilor, care o sa dureze toată viața. 
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În acest sens, atmosfera sau climatul psiho-social în care își desfășoară activitatea copilul 

constituie aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere și stil relaxat de creație, 

prin asigurarea libertății de afirmare și expresie independentă, prin recunoașterea și aprecierea 

pozitivă ca și prin încurajarea și promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la 

dezvoltarea creativității copiilor. 

Atmosfera stimulativă pentru creativitate presupune și o activizare specifică a copiilor prin 

angajarea lor în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor, de generare a unor sisteme sau 

configurații noi, prin asigurarea unui dinamism intelectual și afectiv opus oricăror tendințe spre 

inerție și platitudine. 

Dezvoltarea capacității de acțiune, îmbogățirea experienței senzoriale ca și evoluția 

întregului plan al cunoașterii, pot oferi elemente care să concure la acea expansiune subiectivă 

specifică și la acea independență acţională pe care o presupune potențialul creativ al copiilor. Însăși 

îmbogățirea repertoriului de experiențe și evenimente cu care se confruntă copilul poate conferi noi 

premise pentru cultivarea unor elemente de creativitate sau a unor componente ale potențialului 

creativ. 

Pentru a asigura autoexpresia creatoare a individualității copilului, importantă este și 

„adaptarea constructivă la natura copilului” prin asigurarea în fapt a posibilităților de „desfășurare 

liberă a copilăriei lor, de a realiza în toată plenitudinea condițiile copilăriei, satisfacerea intereselor 

lor și exercitarea funcțiilor proprii vârstei lor.” Ca strategie generală de acțiune în stimularea 

creativității în învățământul școlar, este utilă valorificarea în sistemul activităților instructiv-

educative a condițiilor și principiilor învățării de tip creativ.  

Jocul didactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant și vioi trebuie să includă 

elementele de joc. Acestea pot apărea și din îmbinarea activității cu unele situații imaginare, prin 

determinarea copiilor de a crea, lăsându-le liberă imaginația, încurajându-le spontaneitatea și 

dezvoltându-le spiritul de observație. Prin varietatea lor, prin crearea unor situații-problemă, ele 

dezvoltă spiritul de observație, de analiză, gândirea, memoria, înlătură monotonia și conformismul. 

Un dicton celebru spune: „omul este singura ființă care se joacă toată viața pentru că jocul este 

implicat în contextul vieții la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele trei generații ca 

trei trepte: a jocului, a iubirii și a înțelepciunii, filozofând că jocul este înțelepciunea și iubirea 

copilului, cum iubirea este jocul și înțelepciunea tânărului, și cum înțelepciunea este iubirea și jocul 

bătrânului.” 

Jocul și învățarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recombina 

prezentările pe care le dispun propriile sale imagini, ascultând povești, basme, poezii, reconstruiește 

mental principalele momente ale narațiunii, le inversează, le omite, le amplifică și inventează altele 

noi. 
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Materialele didactice bogate și atractive, indicațiile verbale, descrierile adultului amplifică 

manifestările creative ale copilului în joc, în desen, în povestea creată. Un mijloc important pentru 

a-l face pe copil să acționeze într-o direcție sau alta pentru a-i mobiliza întregul potențial psihic, 

constă în a-l introduce în diverse activități și situații care să-l determine la o participare activă. 

Practic, fiecare tip de joc poate activa potențialul creativ al școlarului, dar nouă ne revine sarcina, în 

primul rând, să ținem cont de solicitările societății de astăzi, de avansare pe scara modernismului, 

care conduc la schimbări și în modul de joacă al copiilor. Prin joc, copiii pot ajunge la descoperiri 

de adevăruri, își pot antrena capacitățile lor de a acționa creativ pentru că strategiile jocului sunt, în 

fond strategii euristice, în care se manifestă istețimea, spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa, 

îndrăzneala etc. Chiar și în jocul didactic, care are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o 

sarcină didactică într-un chip nou, deosebit, atractiv. 

În vederea valorificării la un nivel cât mai înalt a potențialului creativ al copiilor, este 

necesar ca fiecare cadru didactic să realizeze două acțiuni complementare: 

   -  evaluarea nivelului pe care îl ating diferiți factori ai creativității la fiecare elev; 

   - găsirea celor mai eficiente modalități de activare, stimulare, educare, formare și 

dezvoltare a creativității; 

La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învățați cum să învețe și cum să se exprime 

creator. 

Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și rezolve 

problemele singuri. Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să experimenteze, se vor 

simți liberi să inventeze, să creeze și să găsească multiple modalități de a rezolva situațiile întâlnite. 

A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i 

pasiona prin visul său sau, a-i ajuta să vadă „bucuria de mâine” 

    ,,Copilăria nu este de la naștere până la o anumită vârstă, iar la o anumită vârstă copilul a 

crescut și ia toate lucrurile copilărești și le pune la o parte. Copilăria este regatul unde nu moare 

nimeni,,  

                                                                Stephanie Meyer 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

LA COPIII CU ADHD 

 

 

Prof. ANGHELINA GABRIELA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5, București 

Prof. ENACHE IONICA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5, București 

 

                                               

Tulburarea de hiperactivitate și deficit de atenție (ADHD) este cea mai frecventă tulburare 

de  neurodezvoltare apărută în copilărie. 

Integrarea este un proces de includere în grădinițele de masă, la activităţile educative 

formale şi non-formale, a acestor copii. Grădinița, este considerată ca fiind a doua instanță de 

socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanță de socializare), iar integrarea 

acestuia reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, 

proces care are o importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în școală și viața 

comunitară prin formarea unor conduite și atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui 

proces. 

Este esențială crearea unui climat care să-i facă pe toți copiii să se simtă parte a unei 

comunități ce le oferă sprijin și îi acceptă. Pentru a crea această comunitate, cadrele didactice ar 

trebui: 

➢ Să dețină strategii de management eficient al grupei și de intuire a unor măsuri de disciplină 

pozitivă; 

➢ Să organizeze mediul ambient, activitățile de rutină și regulile într-o manieră preventivă; 

➢ Să anticipeze ce anume poate provoca probleme comportamentale și să evite acele aspecte 

printr-o planificare atentă; 

➢ Să învețe copilul cu ADHD să adopte atitudini și comportamente adecvate și dezirabile și să 

le întărească atunci când ele se manifestă. 

  Copiii cu ADHD au nevoie de materiale educaţionale structurate: 

- Regulile vor fi puține la număr pentru a fi ușor de reținut; 

- Trebuie să fie clare, corect definite și explicate pe înțelesul copilului; 

- Să fie exprimate în enunțuri pozitive; 

- Să fie aplicabile și predictibile; 

- Să fie afişate sub forma unor poze sau bannere; 
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- Să fie repetate frecvent. 

Sarcinile de lucru: 

- Să fie structurate prin divizarea sarcinilor în fragmente posibil de parcurs; 

- Să fie explicate prin oferirea unui model, instrucțiuni, și exemplificări clare. 

Activitățile grupei trebuie să fie structurate astfel încât să cuprindă perioade active și perioade de 

liniște. Cadrele didactice trebuie: 

• Să modifice aşteptările pe care le au din partea copilului în funcţie de severitatea 

simptomelor ADHD; 

• Să adapteze sarcinile de lucru şi modul de desfășurare al activităților; 

• Să conştientizeze faptul că această afecțiune nu permite copilului să proceseze noi 

informaţii, în unele momente; 

• Să consolideze şi să exerseze pentru a-i fixa cunoştinţele anterioare; 

• Să pregătească materiale din timp, înainte de a avea nevoie de ele, pentru a le putea oferi 

copilului când simptomele se agravează; 

Idei pentru un management eficient al clasei: 

➢ Cadrul didactic să așeze copiii hiperactivi în apropierea sa. 

➢ Să evite să-i așeze  pe copiii cu ADHD lângă ferestre sau spaţii aglomerate pentru a 

minimaliza influența factorilor perturbatori.  

➢ Să ofere instrucțiuni clare în legătură cu deplasările permise prin grupă. 

➢ Să se asigure că atunci când salută copiii dimineața, are contact vizual ferm cu aceștia. 

➢ Când vorbește cu copilul îl privește în ochi pentru a întări ceea ce spune, nu în depărtare sau 

în pământ. Această modalitate de evitare poate fi interpretată ca o cedare. 

➢ Să amenajeze pentru copilul hiperactiv un spaţiu liniştit, departe de factori perturbatori ai 

atenţiei. 

➢ Să-i așeze pe copiii cu ADHD alături de copiii care pot reprezenta modele pozitive. 

➢ Să stabilească obiective ușor realizabile şi măsurabile, care pot fi atinse într-un timp scurt. 

Să ofere recompense pentru sarcinile îndeplinite. 

➢ Să ceară copiilor să repete instrucţiunile primite pentru a se asigura că aceștia au înţeles ce 

au de făcut. 

➢ Să stabilească împreună cu copiii regulile grupei, pentru a se asigura că acestea vor fi 

respectate. Acestea să fie simple și afișate într-un loc vizibil pentru a putea fi consultate de 

câte ori e nevoie. 

➢ Să-i învețe și să-i ajute pe copiii cu ADHD să-și organizeze timpul alocat pentru lucru, astfel 

încât să poată finaliza sarcina primită o dată cu ceilalți copii. 
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COPILĂRIA 

                                                                               

    

bibliotecar – VIOLETA DUMISTRĂCEL 

                                                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, Suceava,  

jud. Suceava 

 

 

Copilăria, vârsta marilor întrebări pe care le oferă viața, vârsta celei mai pure sincerități, a 

celei mai depline libertăți, vârsta viselor fără graniță, vârsta care trăiește prin flori și se exprimă prin 

exclamații, vârsta în care toți suntem frumoși. Și, dacă există copilărie, trebuie să existe dragoste. 

Oare există pe lume părinți care să nu-și fi iubit copiii? 

Nimeni și nimic nu te face mai fericit decât familia. În cadrul familiei, copiii găsesc climatul 

necesar bunei creșteri. Grija părinților pentru pregătirea copiilor lor rezultă din faptul că-și dau 

seama de exigențele vieții moderne. „Cei 7 ani de-acasă”- nu reprezintă o expresie depășită, ci o 

necesitate. Familia este școala primelor emoții; îi învață pe copii să fie ființe sensibile, capabile să-

și însușească trăsăturile morale ale persoanei. 

Poveștile, se zice, cresc într-o grădină fermecată. Cuibul poveștilor poartă numele 

de…copilărie. În fiecare poveste locuiește și câte o zână bună. În inimile lor calde, numai bucurii 

știu să adune. Ele alungă din jurul copiilor tristețea; vorbele lor aduc mângâiere. Acestor zâne bune, 

copiii le dau câte un nume: mama, bunica. Copiii sunt rațiunea de a fi a familiei. Fiecăruia îi este 

dată de natură măsura de minte pe care a fost dat s-o aibă. Educația poate să dezvolte puterile minții 

existente, nu poate pune însă, ceea ce nu este. 

Da, din fericire există pe lume copilăria- susur al tuturor izvoarelor de cristal, râs gingaș al 

răsăritului lunii, privire candidă și adiere a dimineților care proclamă și opresc gesturile negre ale 

inconștienței, pulbere de aur și diamant cu care vrea să se obișnuiască eternitatea. Copilul nu este 

copil fiindcă este mic - el este copil ca să devină adult.  

Deosebit de interesante sunt rolurile profesionale prezentate în jocurile copiilor. Prin aceste 

jocuri, copilul se apropie de universul profesiunilor și al muncii. Copilul interpretează roluri 

pozitive și negative. Jocurile răspund trebuinței de creație a personalității, dar și a sinelui în raport 

cu viața și ipostazele ei felurite. Analiza jocurilor pune în evidentă statutul mintal, cel afectiv, cel de 

sănătate al copilului, dar și structura experienței și a mediului de cultură. Jocul de rol capătă roluri 

psihologice tot mai complexe, funcții formative, funcții de relaxare, funcții de facilitare a adaptării 

copiilor la aspectele mai complexe ale mediului înconjurător, funcție de umanizare, constituind o 

pregătire a copilului pentru viață. Fiind veșnic supus cerințelor realității, jocul creează copilului o 
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apropiere intuitivă complexă, de aspecte și laturi importante ale realității. Prin jocul cu subiect și rol 

se facilitează ca acceptare aspecte legate de frustrație și de regulile de viață socială mai greu de 

acceptat. Interesul fată de activitățile școlare și extrașcolare este înglobat în cel de joc și întreținut 

de el. Personalitatea expansivă a copilului iradiază prin traseele organizate de interese, extrăgând 

din substanța vieții sociale valori cu care se” hrănește” spiritualitatea lui abia formată. 

Școala impune modelele ei de viață, dar și modelele sociale de a gândi și acționa. Ea creează 

sentimente sociale și lărgește viața interioară, cât și condiția de exprimare a acesteia. Asimilarea 

continuă de cunoștințe mereu noi, dar mai ales responsabilitatea față de calitatea asimilării lor, 

situația de colaborare și de competiție, caracterul evident al regulilor implicate în viața școlară 

contribuie la modificarea de fond de fond existențială a școlarului. Adaptarea lui se precipită și se 

centrează pe atenția față de un alt adult decât cei din familie. Acest adult (învățătorul) începe să 

joace un rol de prim ordin în viața copilului. Noi suntem reprezentanții comunității din care face 

parte copilul. În același timp, noi suntem cei care veghează la exercitarea regulilor societății și școlii 

și cei care antrenează energia psihică, modelează activitatea intelectuală a copilului și organizează 

viața școlară în ansamblul ei. 

În planul integrării în colectiv intervin unele schimbări- copilul devine mai sensibil la 

informații sociale, la opinia clasei. Preocuparea pentru colectiv se încarcă de nuanțe, se exprimă 

prietenia și în cadrul acesteia se creează planuri copilărești, confidențe, mici inițiative. Rolul nostru 

este foarte important. Stilul de lucru, atitudinea generală, experiența de cunoaștere a copilului, 

cultura, au influențe formative puternice. Școala creează copilului condiții directe și indirecte de a 

intui existența altor tipuri de familie decât a sa, și de a face comparații.  

Activitățile școlare și extrașcolare creează copilului condiția unei inserări în evenimentele 

sociale curente. Participarea activă a școlarului la aceste activități are influențe formative privind 

dezvoltarea laturii sociale a personalității. Dacă sunt bine organizate, activitățile dezvoltă interesul 

și facilitează identificarea socială a copilului. Dobândirea statutului de școlar alături de acela de 

membru al familiei creează copilului o deschidere largă spre viața socială. „Pentru a trăi prin 

oameni, trebuie să știi să te porți cu oamenii.” 

Copilăria… Vârsta inocentei si a sincerități, a celei mai depline libertăți, aceastaă perioadă 

este cu siguranța cea mai prețioasă a vieții.   

Copilăria, în memoria noastră ca și trăire sufletească, este o permanență a vieții. Criticul 

George Călinescu subliniază acest aspect psihologic fundamental   ,,Copilăria nu dispare niciodată 

din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieții noastre.”  Această 

,,vârstă de aur’’, reprezintă pentru oricine un tărâm de poveste și privită ca etapă este o fază 

provizorie, de pregătire pentru lansarea în maturitate. 

 

https://www.blogger.com/null
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PROIECT EXTRAȘCOLAR  - INVESTIȚII PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

 

 

Prof. VOINEA ANDREEA MIHAELA  

        ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7, 

București 

 

 

Tipul proiectului: Proiect educațional extrașcolar de educație financiară pentru copii. 

 

Argument: 

Educația financiară poate începe încă din vârste mici. Sunt studii care arată că vârsta mică este 

optimă și este puternic corelată cu succesul financiar al copilului în viață; așadar vârsta la care 

începe educația financiară este un indicator foarte important al felului în care copilul va gestiona 

banii pe termen lung. Însă cele mai importante noțiuni despre bani, cheltuieli, economii și investiții 

ar trebui învățate de copii chiar de la părinții lor și încă de la vârste foarte fragede.  

Primele noțiuni despre bani pot fi învățate prin intermediul jocului de-a cumpărăturile în care 

copilul, de exemplu, vinde pietricele și primește în schimb frunze pe post de bani. 

Până la vârsta de șapte ani, copiii au deja formată modalitatea în care se raportează la bani și, de 

aceea, educația financiară trebuie să debuteze foarte devreme.  Ar fi grozav ca atitudinea părintelui 

să fie una de sprijin, de a oferi contexte (chiar și artificial create) prin care copiii să experimenteze 

practic ce înseamnă să folosească banii și să ia decizii financiare.  

Într-o lume în care responsabilitatea financiară individuală creşte şi fiecare este răspunzător pentru 

propria stabilitate financiară şi pieţele financiare ne oferă produse financiare inovatoare şi din ce în 

ce mai complexe, educaţia financiară este esenţială. Aşa cum este imposibil să ai succes în viaţa 

modernă fără să ştii să scrii şi să citeşti, tot aşa este imposibil să te descurci financiar, fără să ai 

noţiunile de bază bine însuşite. 

Cu cât elevii află mai devreme despre implicațiile și responsabilitatea pe care mediul economic le 

presupune, cu atât aceștia vor putea contribui pozitiv la construcția unei societăți sănătoase și 

educate. 

Astăzi, mai mult ca oricând, orice tânăr are nevoie de cunoștințe financiare de bază pentru a înțelege 

cum funcționează societatea și cum poate lua cele mai bune decizii pentru viitorul său. 

Cunoașterea mediului financiar și abilitățile de a gestiona banii sunt esențiale pentru a se descurca 

în sistemele economice din prezent. 

 

https://www.profit-point.org/curs-educatie-financiara-bucuresti
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Proiectul  reprezintă: 

➢ un mijloc de a promova educaţia financiară şi antreprenorială în şcoală; 

➢ o iniţiativă care dorește să sprijine sistemul educaţional în crearea bazelor unei culturi 

financiare în rândul elevilor – de la vârsta când copilul începe şcoala şi continuând cu 

trecerea la etapa când acesta ajunge să fie independent financiar; 

➢ un context generos pentru ca elevii să ia parte la activitǎţi educativ financiare cu caracter 

practic, interactive şi provocatoare, care îi vor ajuta sǎ înţeleagǎ şi sǎ înveţe despre 

gestionarea eficientǎ a finanţelor personale; 

➢ un parteneriat între Școala Gimnaziala Specială și comunitatea locală, ambele părţi având 

ocazia de a învăţa mai multe despre managementul raţional al resurselor financiare. 

 

Avantajele activităţilor de educatie financiara cu caracter interdisciplinar: 

➢ se bucură de popularitate în rândul elevilor şi promovează o atitudine pozitivă vis-à-vis de 

tema educatiei financiare; 

➢ pot fi planificate pe o perioadă mai lungă de timp şi adaptate preferinţelor elevilor și 

posibilităților elevilor; 

➢ invită agenţiile cu profil economic, cu experienţă în coordonarea de astfel de evenimente, să 

vină în sprijinul acestei iniţiative cu sfaturi şi resurse; 

➢ se adresează nu doar elevilor, ci şi părinţilor şi profesorilor, dovedindu-se utile şi creând 

entuziasm şi în rândul acestora. 

 

Scopul proiectului: 

➢ Ajutarea copiilor în a recunoşte că banii vin în cantităţi limitate şi stimularea acestora spre 

economisire; 

➢ Cunoașterea și utilizarea noțiunilor de limbaj specifice domeniului financiar; 

➢ Dezvoltarea capacității de a transpune tranzacții financiare simple în practică; 

➢ Dezvoltarea gândirii critice – investigative. 

 

Obiectivele generale ale proiectului: 

➢ Identificarea modalităților prin care se economisesc banii; 

➢ Definirea anumitor noțiuni ca: bancă, bancomat, cont, valută, sold, investitie, profit; 

➢ Implicarea în deciziile grupului; 

➢ Formarea unor deprinderi de bune practice în ceea ce priveşte educaţia financiară; 

➢ Imprimarea respectului faţă de muncă, bani şi dezvoltarea spiritului de într-ajutorare; 

➢ Alfabetizarea copiilor în domeniul financiar. 
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Durata proiectului: Proiectul se derulează în perioada anului școlar 2021-2022. 

 

Forme de organizare:  

- vizite, ateliere de lucru, prezentări PPT; 

- concursuri, realizare de proiecte.  

 

În cadrul proiectul de educație financiară elevii vor desfășura activități care vor răspunde 

întrebărilor: 

- ce sunt banii; care este valoarea și rolul lor; 

- cum să administreze banii; 

- care sunt bunele practici referitoare la bani pentru a ajunge la securitate financiară; 

- vor înțelege care sunt obiceiurile bune referitoare la bani cum ar fi: bugetarea, economisirea, 

investițiile, stabilirea de obiective, evitarea influenței din jur; 

- elemente legate de decizii și consecințele acestora; 

- influența banilor asupra sentimentelor; 

- proprietate publică și proprietatea privată; 

- riscul și evaluarea riscului colaborarea cu părinții pentru înțelegerea procesului decizional și 

evitarea conflictelor. 

 

Tipuri de activități: 

– individuale: cum ar fi să își construiască propriul buget, să își facă un inventar al lucrurilor pe 

care le au și la care ar putea renunța, să își definească obiective etc. 

Activități interactive, moderne, adaptate vârstei copiilor și nivelului de înțelegere, prin joacă, 

povești, imagini, jocuri de rol, studii de caz, menite să dezvolte nivelul de cunoștințe. 

Activități de simulare a unor acțiuni ce implică manipularea banilor. 

– împreună cu familia: cum ar fi să își facă o listă de cheltuieli lunare, să definească obiective la 

nivelul familiei etc. 

 

Grupul ţintă: 

➢ Beneficiari direcți: 

Grupul țintă al proiectului este format din elevii cu CES din Școala Specială. 

➢ Beneficiari indirecți: 

Părinții/reprezentanți legali ai elevilor participanți în proiect, cadrele didactice participante. 

Părinții vor fi permanent informați în legătură cu subiectele dezbătute, astfel încât să poată continua 

acasă fundamentarea informațiilor și educația financiară. 



 

 

29 
 

Implicarea părinților ar face informația mai utilă, iar atitudinea față de bani, logica deciziilor 

legate de bani și restul conceptelor de educație financiară să poată fi implementate mai departe 

acasă. 

 

 

 

 

PROIECT EXTRAȘCOLAR  - ACTIVITĂȚI GOSPODĂREȘTI 

 

 

Prof. BĂNUȚĂ ANA VIRGINIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7, București 

 

 

Tipul proiectului: Proiect educațional extrașcolar de dezvoltare pesonală prin educație practică și 

creativă. 

 

Argument 

 Instruirea practică în domeniul formării profesionale are ca scop final dezvoltarea acelor 

abilități psiho-motrice și de relaționare, care îi pot conferi absolventului afirmarea întregii sale 

personalități. 

Proiectul își propune să pregătească viitorii absolvenți ai școlilor speciale pentru practicarea 

diferitelor activități cu caracter practic - aplicativ în diferite domenii. Activitățile practice din școală 

se desfășoară după modelul unei gospodării tradiționale, elevii fiind implicați în diferite activități 

care să-i pregătească pentru condițiile reale de muncă. 

Prin caracterul lor aplicativ, activitățile practice desfășurate în cadrul procesului instructiv – 

educativ facilitează însușirea deprinderilor practice elementare de muncă și de valorificare a 

acestora în activități utilitare. 

În formarea deprinderilor practice gospodărești se parcurg mai multe etape, de la asistență 

totală, apoi participare în co-acțiune cu cadrul didactic, ulterior obținându-se un grad de 

independentă (parțială sau totală), în funcție de posibilitățile copilului. 

 Instruirea practică permite execuția unor operații mai complexe, care necesită mai multă 

atenție și precizie. În desfășurarea activităților gospodărești se va ține cont de posibilitățile 

psihoindividuale ale tinerilor, valorificând potențialul fiecăruia, astfel încât să întărim convingerea 

acestora că pot desfășura diverse activități gospodărești și să creștem stima de sine. 
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Scopul proiectului: 

Dezvoltarea acelor abilități psiho-motrice și de relaționare, care îi pot conferi absolventului 

afirmarea întregii sale personalități 

 

Obiective generale: 

• dezvoltarea abilității de lucru cu diferite materiale, ustensile, obiecte casnice (electrocasnice, 

produse curățenie, accesorii menaj), unelte și scule;  

• stimularea elevilor pentru dobândirea autonomiei și a siguranței în realizarea acțiunilor 

proprii; 

• formarea deprinderilor și însușirea cunoștințelor pentru realizarea de lucrări gospodărești, de 

grădinărit și ingrijire a animalelor; 

• realizarea unor produse de utilitate practică; 

• dezvoltarea capacității de a conștentiza valoarea utilă a obiectelor și materialelor cu care 

acționează; 

• cultivarea respectului pentru muncă și natură; 

• pregătirea pentru viața reală.  

                    

Durata proiectului: 

➢  Proiectul se derulează pe parcursul unui an școlar. 

 

Beneficiari direcți: 

Grupul țintă al proiectului este format din elevii cu CES din Școala Specială. 

Beneficiari indirecți: 

Cadrele didactice participante, comunitatea locală. 

 

Activități propuse: 

• Activități practice de manipulare a instrumentelor, obiectelor casnice și uneltelor folosite în 

activitățile gospodărești. 

• Igiena spațiilor de locuit. 

• Aranjarea, servirea și debarasarea mesei. 

• Gătirea unor preparate culinare simple. 

• Activități de grădinărit. 

• Confecționarea unor produse de utilitate practică. 
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Rezultate aşteptate: 

• Îmbunătățirea performanţelor motrice ale elevului. 

• Dezvoltarea abilităților practice prin folosirea unor materiale, instrumente și obiecte casnice. 

• Sporirea autonomiei personale și adaptarea la viața cotidiană. 

• Realizarea unor produse de utilitate practică, după model.  

 

Evaluarea proiectului: 

• Monitorizarea şi valorizarea rezultatelor obținute prin raportarea la progresul elevului; 

• Recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite 

în contexte non-formale sau informale; 

 

Diseminarea rezultatelor: 

Prezentarea progreselor obținute de elevi în cadrul unor întâlniri cu părinții. 

Realizarea unei expoziții cu produsele confecționate de elevi. 

Premierea elevilor care au participat la activitățile extrașcolare. 

 

 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL - „ARIPI PENTRU VIITOR” 

 

 

CIOCU MIHAELA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ URECHEȘTI 

Localitatea Urechești, județul Bacău 

 

 

În fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, încercăm prin activitățile extrașcolare 

organizate în cadrul școlii, să facem lumea copiilor mai frumoasă, mai plină de bucurii și 

experiențe. Este prilejul potrivit pentru a mângâia copilul din inima noastră, printr-o întâlnire 

dinamică între copii, părinți, bunici și dascăli. Ne putem întâlni astfel, cu toții, într-o lume plină de 

farmec, inocență și veselie, în lumea copiilor. Prin activitățile propuse, copiii se vor juca și vor 

dansa, vor putea lua înfățișarea eroilor preferați la „Carnavalul Prichindeilor”, își vor picta lumea în 

culorile preferate în cadrul Concursului de pictură, vor transmite prin compuneri și poezii originale 
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mesajul lor către toți copiii lumii. Cel mai important, nu vor uita să-și îndrepte inimile către copiii 

din medii defavorizate, care au nevoie de încurajările noastre. 

Scopul activităților este de a oferii aripi imaginației copiilor, libertății de exprimare și a 

încuraja astfel, indirect, urmarea visurilor lor. Așa cum afirma și scriitorul Gabriel Garcia Marchez, 

„copilului i-aș da aripi, dar i-aș permite să învețe singur să zboare.” Ne dorim experiențe care să 

dezvolte abilitățile necesare în viață, dându-le puterea de a explora lumea cu încredere. 

Grupul țintă este reprezentat de toți elevii Școlii Gimnaziale Urechești, începând cu 

preșcolarii, elevii din ciclul primar și gimnazial. 

Perioada desfășurării proiectului educativ este cuprinsă între 16 – 31 mai 2022. 

Obiectivele generale sunt: 

• Educarea atitudinilor şi comportamentelor elevilor în vederea acceptării diversităţii, a 

toleranţei şi nediscriminării în cadrul grupului; 

• Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate; 

• Să-și afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative, respectând anumite 

norme cerute de momentul, locul şi anturajul evenimentului; 

• Combinarea materialelor şi tehnicilor de lucru pentru obţinerea unor produse complexe 

(rochii din hârtie creponată, coifuri, măşti, pelerine etc). 

• Exprimarea sentimentelor, atitudinilor, trăirilor personale, legate de tema oferită; 

Resursele umane se bazează pe un grup de profesori din cadrul școlii, deveniți coordonatori 

de proiect și rudele copiilor, părinți și bunici deopotrivă.  

Este un proiect autofinanțat, ce are la bază materialul didactic al școlii: mijloace audio-

vizuale (laptop, videoproiector, sistem audio cu boxe și microfon), consumabile (coli albe şi 

colorate/hârtie glasată, hârtie creponată, creioane colorate/carioca, acuarele/tempera, carton alb şi 

colorat, cretă colorată), foarfeci, lipici, măști pentru carnaval, baloane, diplome. 

Desfășurarea activităților a început cu data de 16 mai, când coordonatorii proiectului au 

comunicat elevilor scopul activităţii, sarcinile ce le revin, etapele desfăşurării acţiunii. În cadrul 

orelor de Educație civică/socială, educație plastică și educație muzicală, elevii vor primii informaţii 

despre semnificația și importanţa zilei de 1 Iunie, despre drepturile pe care le au copiii din întreaga 

lume, copiii din medii sărace, copiii din zone afectate de război și calamități. Pe baza informațiilor 

primite, elevii vor fi încurajați să realizeze desene, compuneri și poezii pline de semnificație și 

originalitate. Aceste realizări artistice vor fi evaluate și premiate, expuse și prezentate în cadrul unei 

activități la care vor participa profesori, părinți și bunici. 

Cei mici vor fi provocați, după o călătorie imaginară în lumea poveștilor, să-și aleagă eroul 

preferat și să realizeze măști și costume. În cadrul unei sărbători pline de culoare, dansuri și jocuri, 

copiii își vor prezenta eroul, numind trei calități ale acestuia cu care se identifică. Este o ocazie de 
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exersare a abilităților practice, a capacității de comunicare și de consolidare a stimei de sine. Copiii 

vor fi recompensați cu dulciuri și fructe sănătoase. 

Copiii preșcolari vor avea parte de o petrecere cu muzică, baloane colorate, dansuri și jocuri 

interesante, care să valorifice exuberanța, energia și veselia specifice vârstei. 

Calendarul activităților se desfășoară după cum urmează: 

1. „Copilul şi copilăria în lume.” – 16-20 mai 2022 

- informarea copiilor despre semnificația și importanța zilei de 1 Iunie;  

- identificarea categoriilor de copii din medii defavorizate și a diferitelor acţiuni organizate în 

sprijinul acestora în diferite locuri din lume și din țară; 

- prezentarea şi informarea elevilor despre drepturile copilului. 

2. „Oferă aripi celor ce nu pot să zboare!” – 23-27 mai 2022 

- realizarea de desene, compuneri și poezii având la bază tema propusă de către elevii de la ciclul 

primar și gimnazial. 

3. „Avem mâini harnice și iscusite” – 23-27 mai 2022 

- realizarea de costume și măști pentru carnaval, inspirate de eroii din povești. 

4. ,,Carnavalul prichindeilor” – 31 mai 2022 

- desfășurarea unei petreceri sub formă de carnaval, pentru elevii de la ciclul primar, în cadrul căreia 

copiii își vor putea prezenta costumele și eroii preferați. 

5. „Sărbătoarea copilăriei” – 31 mai 2022 

- desfășurarea unei petreceri cu muzică, dansuri și jocuri pentru copiii preșcolari. 

6. Expoziția „Aripi către viitor” – 31 mai 2022 

- prezentarea desenelor, compunerilor și poeziilor în cadrul unei expoziții realizate la Biblioteca 

școlii. 

- premierea celor mai reprezentative creații artistice cu diplome. 

7. Mediatizarea se va realiza prin prezentarea proiectului  în cadrul diferitelor comisii: Comisia 

Metodică a Diriginților, Comisia Metodică a Învățătorilor, în cadrul Consiliului Profesoral, pe 

pagina școlii, în cadrul Proiectului „ZÂMBETUL, BUCURIA ... ÎMI COLOREAZĂ COPILĂRIA” 

organizat de către Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, în parteneriat cu ISJ Arad; 

8. Evaluarea se va realiza prin acordarea diplomelor de participare și premiere, realizarea unui 

portofoliu cu pozele de la activități și măsurarea gradului de satisfacție a copiilor, părinților și a 

cadrelor didactice participante. 

Întreaga activitate dedicată zilei de 1 Iunie, reprezintă o ocazie de a ne cunoaște într-o 

conjunctură diferită, de a lega relații durabile între școală și comunitate, de a face lumea copiilor 

noștri mai fericită. Ne dorim ca la finalul acestor experiențe interesante, cu toții să fim mai 

entuziaști, mai apropiați de universul copiilor. Cea mai importantă competență pe care trebuie să o 
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dezvoltăm în copiii noștri, rămâne capacitatea de a iubi, de a se iubi pe sine și de a iubi pe cei din 

jurul lor, în acceptare, empatie și toleranță, pentru a ne bucura cu toții de o lume mai bună. Ne 

dorim o lume în care copiii să-și poată deschide aripile și să „zboare” către propriul vis. 

 

 

 

 

CUM SĂ DEVII PROFESORUL CARE ADUCE BUCURIA ÎN OCHII 

COPILULUI ȘI RECUNOȘTINȚA ÎN SUFLETUL PĂRINTELUI 

 

 

Profesor învățământ preșcolar: CARA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI, Bobicești, jud.Olt 

 

 

Atunci când copilul este constrâns să facă ceva, el va crea o barieră între sine și cel care îl 

constrânge. Este o reacție firească, de apărare, de opoziție, care nu duce nicidecum într-o direcție 

favorabilă lui. Ce înseamnă a fi educatoarea care aduce bucurie în sufletul copilului? A fi 

educatoare înseamnă a educa, a modela suflete, urmând a avea o groază de satisfacții. A fi 

educatoare înseamnă a bate la poarta sufletului unui copil și a face totul pentru a intra! Am 

considerat că, eu pot fi cea care presară magie peste copilărie, eu pot fi cea care are sămânța magică 

a cunoașterii și pot s-o sădesc dezvăluindu-i tainele lumii, respectându-i, oferindu-i încredere și 

siguranță. Am știut că el se lasă influențat când are încredere, încredere în mine! Dezvoltarea 

copilului presupune un alt tip de relaționare. Dacă la început, relaționarea presupune familia și doar 

prietenii, mergând la grădiniță, mediul social se lărgește, intră în relație cu alți copii care au un 

comportament, atitudine și limbaj diferite, ceea ce îl pune în  dificultate pe noul intrat în acest areal. 

Dar cum am aflat ce li se potrivește? Simplu! Am cunoscut părintele, am vorbit, am aflat ce 

și cum îi place copilului să se joace, ce îl face fericit. Am creat relații, am consolidat convingeri. 

Conviețuirea depinde de siguranță. Pentru aceasta copilul trebuie cunoscut, sprijinit în dezvoltarea 

sa, pe un fond saturat de dragoste. A fost întâi o relație caldă, umană, apoi învățare. Avem limite, 

dar cu blândețe. Nevoile emoționale primează! Și atunci sufletul copilului se deschide precum o 

floare mângâiată de razele soarelui. Le-am permis să exploreze, să se conecteze, să construiască și 

să se simtă parte din lumea care îi înconjoară. I-am învățat să-și folosească mâinile, să caute, să facă 

alegeri. Te văd vesel când desenezi! Te văd fericit când....Ce simți? L-am ajutat să se cunoască, ca 
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să-l pot cunoaște și eu pe el. I-am dat șansa să reușească. Poți! Ai încredere în tine ! Ai nevoie de 

ajutor? Te pot ajuta? Vorbind, l-am obișnuit să-și exprime disconfortul, i-am dat spațiu, dar i-am 

asigurat protecție, prezență la nevoie. Din nou, intervine profesionalismul educatoarei în a găsi 

sursa agitației, tristeții copilului (poate fi starea de sănătate precară, conflictele familiale ori multe 

alte cauze). Pentru aceasta am comunicat sincer, asertiv cu părintele, am căutat să găsesc și să  

aplicat  remediul potrivit. 

Ce a fost diferit la grădi? Dacă totul se învață instinctual, informal în mediul familial, la 

grădiniță activitatea se desfășoară într-un mediu formal, în care dezvoltarea holistă a copilului  se 

desfășoară în conformitate cu obiectivele prestabilite în cadrul curriculumului școlar. Copilul iese 

din starea de confort ( și siguranță) pe care familia i-o oferă, iar în noul areal se confruntă cu limite 

sănătoase, cu o distanțare impusă uneori de către colegi, de respingeri, iar cerințele nu le sunt 

satisfăcute imediat.  Ei trebuie învățați să gestioneze situațiile și asta cere timp, exercițiu și multă 

îngăduință. Mediul educațional trebuia să ofere copiilor tocmai ceea ce ei aveau nevoie. 

Iată că am ajuns la un alt punct important, acela al spațiului educațional pus la dispoziția 

copiilor, locul unde se acționează dirijat asupra personalităților lor. La grădinița am beneficiat de un 

spațiu generos atât în interior cât și în exterior. La interior, am căutat să delimitez diferite zone de 

interes care au fost permanent dotate cu materiale, adecvate vârstei, activităților desfășurate. Sala de 

clasă trebuie să fie atractivă, plăcută, securizantă, funcţională, care să invite copiii la joc şi 

activitate, unde ei să se simtă stăpâni şi în siguranţă, să fie o sursă din care copiii se inspiră şi 

învaţă, un loc plăcut, frumos, în care se simt bine, un loc care le vorbeşte lor şi tuturor celor care îl 

vizitează despre tot ce se întâmplă acolo. Copiii sunt cea mai mare ,, bogăție" a unui părinte și dacă 

acorzi atenție, ți se acordă atenție și ajutor din interesul sincer al părinților față de tot ceea ce 

înseamnă educația propriilor copii. 

Fiecare zonă etichetată în funcţie de diferitele tipuri de activităţi, o imagine sugestivă pentru 

copii și drum liber pentru cercetare, dar cu reguli clare: Folosești ceea ce ai nevoie, apoi le așezi la 

locul de unde le-ai luat ! Educatoarea observă cu uşurinţă copiii care-şi desfăşoară activitatea la 

toate zonele de interes, intervine cu reguli clare, ascultă și nu etichetează! 

Odată ce încrederea în sine  crește, aceasta este cultivată prin activitățile de învățare dirijată. 

Un rol important îl are limbajul. Comunicarea prin limbaj oral, atât în componenta de ascultare și 

înțelegere, cât și în cea de vorbire, presupune mult exercițiu. Metodele și procedeele utilizate ar 

trebui să determine copilul să-și formeze un limbaj suficient de dezvoltat, cu un vocabular suficient 

de bogat și activizat încât să poată să se exprime clar, coerent, corect și expresiv. Henning Kohler 

ne sfătuiește să „învățați mici povestioare, pline de sens și de învățăminte care să trezească 

înțelegerea nu prin inermediul intelectului ci trecând prin prisma fanteziei. Căci puterea fanteziei ne 

încălzește până în vârful degetelor…”(pag.31) 
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Eu încurajez copiii „să pună pe hârtie”, să vizualizeze imaginile create în minte, să modeleze 

din plastilină personaje cu care se întâlnesc în basme… practic să exerseze propriul tip de 

inteligență, ducând astfel copilul în zona lui de confort. Totodată, simțindu-se confortabil, el 

aglutinează, trece de la reproducere, la creare, își dezvoltă imaginația creatoare, fantezia. Atunci 

când „opera” sa este apreciată de educatoare și de colegi, când sunt evidențiate aspectele pozitive, 

frumoase, când sunt apreciate de colegi, copilul atinge un nivel al stimei de sine mai înalt. El va 

găsi motivația necesară să încerce și să reușească și în alte domenii, neagreate până atunci. 
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COPILUL ŞI COPILĂRIA 

 

 

Prof. înv. preşcolar: DUMITRAŞCU DANIELA 

GRĂDINIŢA cu P. P. „VOINICEII”, Craiova 

 

 

COPILUL este, în  primul  rând, un individ care dă o semnificaţie cuvântului „eu”, adică o 

fiinţă care vrea, care proiectează în afară, care afirmă dreptul său de proprietate, care se pune în 

cauză. Chiar înaintea acestei perioade, care durează de la mijlocul celui de-al doilea an până la criza 

de la trei ani, timp în care se organizează sentimentul de eu, putem considera că există în copil o 

forţă progresivă care schiţează deja eul viitor. Copilul este o forţă care progresează, o mişcare 

înainte, un elan, deosebit, însă, de elanul adultului. Copilul este, într-o anumită măsură, adultul 
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caracterizat mult mai mult prin voinţă decât prin putere. Adultul joacă un rol capital în preocupările 

copilului, este idealul spre care tinde. Copilul, a spus Claparede, este un candidat la viaţa adultă. 

Prin forţa lucrurilor, el se află îndepărtat de sarcinile reale, de lumea serioasă a adulţilor, şi caută să 

se introducă acolo cât mai bine. 

Dacă un copil îl ia pe adult ca model, aceasta se întâmplă numai pentru că nu are alt model 

la dispoziţie. El ştie să inventeze, sau cel puţin să practice, activităţi în care adultul nu are nici un 

rol. A alerga, a trage cu praştia, a urmări marginea unui trotuar, a aranja cuburi, a sări capra sau 

obstacole sunt tot atâtea activităţi în care copilul caută o reuşită, tot atâtea încercări dragi în care 

adultul n-are nici un rol. 

Copilul este o persoană în formare. El trebuie luat în consideraţie. Are sentimente, dorinţe, 

opţiuni, înclinaţii, opinii. Este o persoană în formare, unică, specială, care se îndreaptă pas cu pas 

spre vârsta adultă. Cunoştinţele, comportamentele, emoţiile, valorile pe care le achiziţionează şi le 

structurează într-un mod numai al lui, sunt aceleaşi – deşi, calitativ, altele –cu ale viitorului adult.  

COPILĂRIA este o mişcare  spre  înainte, o plecare  spre orizonturi multiple, o plenitudine 

de proiecte, o îndrăzneală. Mai târziu acest elan se va supune, mai mult sau mai puţin strict, 

structurilor sociale, se va amesteca în colectivitate. Copilăria este însă, vârsta fericită, vârsta 

speranţei şi a visului. Copilul este fiinţa, singura fiinţă care trăieşte în ea însăşi. Fără îndoială, se 

poate spune că, din acest punct de vedere, sunt mulţi copii printre adulţi. Şi acest lucru este 

adevărat. Trebuie să spunem chiar că omul nu valorează decât prin acest rest de copilărie pe care-l 

păstrează în sinea lui ca o preţioasă comoară. A fi om, într-adevăr om, înseamnă totdeauna a rămâne 

puţin copil. Copilul trăieşte în el însuşi, dar aceasta se întâmplă într-un mediu închis şi bine păzit de 

barierele cu care adultul înconjoară frageda copilărie pentru a o apăra. Copilul nu cunoaşte asprimea 

existenţei, a realităţii concrete, nici a realităţii sociale. El nu cunoaşte grija salariului zilnic, nu 

cunoaşte valoarea timpului. Copilul trăieşte în el însuşi, într-o lume artificială pe care adultul i-a 

construit-o. Părăsirea copilăriei aduce întotdeauna regrete, căci asta înseamnă a părăsi ţărmul pentru 

a te avânta în mare. A părăsi copilăria înseamnă a te înăspri, înseamnă a suferi. Înseamnă a adera la 

lumea reală în care trebuie muncă adevărată, în care se face mâncare adevărată, în care sapa este 

greu de purtat şi în care maşinile provoacă adesea accidente dezastruoase. 

Copilăria este vârsta confruntării cu necunoscutul, vârsta mirării şi a curiozităţii incluse în 

întrebătoarele şi numeroasele sale aventuri de cunoaştere concentrate în repetatul „de ce?” şi 

„cum?”, în înariparea cunoaşterii prin imaginaţie ce-l caracterizează şi îi deschide porţile 

previzibilului şi ale creaţiei ca funcţie a existenţei. 

Faptul că principalele trăsături ale personalităţii adultului sunt determinate nu numai de 

constituţia genetică, ci de experienţele trăite de individ în primii săi ani de viaţă arată că 

„evenimentele copilăriei au o importanţă capitală pentru dezvoltarea armonioasă ulterioară”. Dacă, 
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în majoritatea lor, evenimentele copilăriei sunt fericite, pozitive, încurajatoare, atunci ele dau 

copilului încredere în viitor şi în cei din jur; dimpotrivă, dacă sunt neplăcute, nefericite, inhibitive, 

atunci ele îl lasă să creadă că lumea este rea şi neprimitoare sau că el, pur şi simplu, este nedorit. În 

fond, un copil nu cere decât să i se respecte nevoile, care sunt relativ simple la vârsta copilăriei. 

NEVOILE ŞI DREPTURILE COPILULUI 

Copilul are nevoie de afecţiune, de toate acele mici dovezi de dragoste pe care i le putem 

aduce zilnic, are nevoie de atenţia şi înţelegerea adultului. Dragostea necondiţionată reprezintă 

fundamentul pe care se edifică o personalitate cu încredere solidă în sine. 

Copilul are nevoie de a i se oferi înţelegere, nevoie care presupune ca adultul să-i acorde 

atenţie şi timp suficiente. El doreşte să fie luat în serios, doreşte să fie util şi să i se asigure 

securitate, să aibă siguranţa că este mai important pentru părinţii lui decât orice pe lume. 

A treia nevoie fundamentală a copilului este nevoia de respect. Este nevoia copilului de a-l 

trata ca pe o persoană adevărată. Respectul se exprimă în cuvintele şi atitudinile adultului în cele 

mai diferite situaţii de viaţă. 

Orice copil trebuie să aibă dreptul să-şi formeze o opinie şi să se exprime liber, cu încredere. 

Exprimarea propriei opinii este importantă şi necesară pentru copil. Ea contribuie la conturarea şi 

structurarea personalităţii copilului. În condiţiile în care copilului i se cer opiniile şi ele sunt luate în 

considerare, se realizează şi o stimulare a creativităţii proprii. Copilul trebuie învăţat să dialogheze, 

să-şi susţină opiniile prin argumente şi să respecte opiniile celorlalţi. 

Un alt drept al copilului şi totodată o nevoie primordială este un nivel de viaţă suficient de 

bun, care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, în acord cu vârsta sa. 

Orice copil are dreptul să beneficieze de securitate socială, să se bucure de o locuinţă decentă, să fie 

hrănit, îmbrăcat şi îngrijit. Există însă şi familii sărace, familii cu mai mulţi copii, familii 

monoparentale, în care condiţiile de trai sunt afectate de situaţia materială precară. Toate acestea 

afectează grav dezvoltarea normală, fizică şi psihică a copiilor. 

Copiii trebuie trataţi cu blândeţe, cu răbdare şi înţelegere. Ei au nevoie de vorbe frumoase 

din partea adulţilor, de sfaturi, de încurajări, iar dacă uneori grşesc, trebuie să li se explice ce nu au 

făcut bine şi de ce şi sub nici o formă nu trebuie aplicată violenţa, deoarece violenţa este un monstru 

cu mai multe chipuri. Nu toate formele de violenţă lasă urme pe corp, dar cele mai dureroase sunt 

cele care rănesc sufletul copilului, călcându-i în picioare stima pentru el însuşi, distrugându-i 

interiorul, secerându-i optimismul, independenţa şi spiritul lui de iniţiativă. 

De la vârste fragede, copiii trebuie obişnuiţi să respecte unele reguli, trebuie să li se formeze 

deprinderea de a se stăpâni şi de a solicita ajutor doar la nevoie, acţionând cât mai mult prin 

propriile puteri. Astfel le dovedim că avem încredere în ei, aspect ce îi va stimula şi încuraja în 
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activităţile pe care le au de intreprins, ajungând ca mai târziu şi ei înşişi să aibă încredere în forţele 

proprii. 

Atât părinţii, cât şi noi, educatorii trebuie să le oferim copiilor un cadru şi o atmosferă 

plăcută, care să le ofere siguranţă şi confort, unde să se simtă protejaţi, iubiţi, ascultaţi, sfătuiţi şi 

încurajaţi, deoarece, copilul învaţă după cum trăieşte: 

• Când copilul este criticat, el învaţă să condamne; 

• Când copilul este ridiculizat, el învaţă să fie timid; 

• Când copilul este certat în permanenţă, el învaţă să se simtă vinovat; 

• Când copilul se simte tolerat, el învaţă să fie răbdător; 

• Când copilul este încurajat, el învaţă să fie încrezător; 

• Când copilul este preţuit, el învaţă să aprecieze; 

• Dacă copilul trăieşte în dreptate, el învaţă să fie cinstit; 

• Dacă copilul trăieşte într-un mediu care îl apreciază, el învaţă să se placă pe sine; 

• Dacă copilul trăieşte într-un mediu în care se manifestă acceptare şi prietenie, el învaţă să 

găsească dragoste în lume.  

Copilăria este vârsta speranţelor şi a visurilor, iar dacă nu sunt împiedicaţi, copiii vor învăţa şi le 

vor împlini. Trebuie să le cultivăm aceste speranţe cu înţelepciune. Nimeni nu le poate garanta 

viitorul, dar cel puţin, vor trăi fericiţi aceşti ani minunaţi ai COPILĂRIEI. 

 

Bibliografie: 

1. Șchiopu, Ursula, Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967; 

2. Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4/2002. 
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COPILĂRIE-TĂRÂM DE BASM 

 

 

prof. AL-KHEMESY CAMELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ M. EMINESCU  

cu structura G.P.P. nr. 4 

Roșiorii de Vede, Teleorman 

 

 

„Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată. Şi, 

drept vorbind, acesta-i adevărul. 

Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, le ce poate să le 

aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul 

sau, gândeşte că se află călare pe un cal din cei mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună, şi-l 

bate cu biciul şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ți ia auzul; şi de 

cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului… 

Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi 

pământul, măcar să zică cine ce-a zice.” (Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”) 

 

Copilăria, tărâmul feeric prin care toți am zburdat în primii ani din viață, ne amintește 

întotdeauna de puritatea sufletească, de spiritul liber și inocența specific acestei minunate etape 

existențiale. 

Fără grija zilei de mâine, copilul este personajul principal în această fantastică experiență, în 

care încearcă să înțeleagă viața și existența sa pe acest pământ.  

În acestă călătorie mirifcă pornește puiul de om alături de familie, apoi de grădiniță. Primii 

pași ai cunoașterii îi face alături de părinți, bunici și frați, ca mai apoi să continue aprofundarea 

cunoștințelor la grădiniță. 

Ce este oare grădinița? Locul înfiorător unde te lasă părinții dacă nu ești cuminte? Sau 

tărâmul de basm presărat cu personajele preferate din desenele animate și poveștile citite de părinți? 

Noi ne dorim să fie pentru copii un loc în care curiozitatea, misterul, dar și imaginația să-i 

înconjoare și să-i facă dornici de cunoaștere și activități plăcute alături de colegi. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, este o lume mirifică pe care 

probabil nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe și plină de 

emoție, bucurie și culoare. Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, 

pentru cei care fac parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. 
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Când suntem copii avem inima deschisă spre iubire şi frumos. Râdem şi plângem foarte 

uşor, suntem capricioşi şi generoşi, iertând şi uitând repede micile supărări. Însă când ajungem la 

maturitate, bucuria clipei, expansivitatea şi nebunia dispar, zâmbim şi râdem cu reţinere, încercăm 

să afişăm o mină serioasă, nedorind să fim etichetaţi ridicoli. În plus, nu mai facem risipă de 

entuziasm, neexprimându-ne liber emoţiile şi fără acea ardoare cu care aşteptăm lucrul mult-dorit. 

Copilăria are un efect mirific în viața fiecăruia, deorece din copilărie aflăm multe lucruri, 

învățăm tot ceea ce mai tarziu ne este util, din copilarie dobândim cei 7 ani de acasă. Copilăria nu 

are niciun farmec fără zgârieturile din cot sau juliturile din genunchi. Noi cu toți suntem copii și ne 

considerăm copii, atâta timp cât avem părinții lângă noi. Copilăria înseamnă statul afară de 

dimineața până seara, statul cu prietenii, jocurile specifice vârstei cum ar fi: de-a v-ați-

ascunselea, șotronul, coarda, elasticul etc. Cu toții am da orice să reîntoarcem anii copilăriei și să 

retrăim măcar un moment din acele clipe mirifice. 

Copilăria este un dar de la Dumnezeu pentru noi toți, este amintirea celor mai frumoase 

momente alături de familie. Legătura cea mai puternică între frați, copii și părinți se realizează în 

copilărie. 

Viața întreagă tânjim după copilărie, iar când suntem copii ne dorim să fim adulți.  

 

Bibliografie: 

1. https://exercitiigimnaziu.blogspot.com/2017/09/eseu-despre-copilarie.html 
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PROIECT EDUCATIV LOCAL: 

,,PRIETENIA, ADEVĂRATĂ COMOARĂ” 

 

 

prof. DENUȚA VIOLETA,  

G.P.P. ,,TOLDI” Salonta, Bihor 

 

 

B:APLICANTUL 

COORDONATOR PROIECT: 

• GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TOLDI’’ SALONTA, STRUCTURA 

,,MICUL PRINŢ”, BIHOR 

• COORDONATE DE CONTACT: Telefon:0259370999Adresă e-mail:gpptoldi@yahoo.com 

• RESPONSABIL: director prof. Butcă Lia Carla 

• COORDONATOR: prof. Denuța Violeta-G.P.P ,,Micul Prinţ” Salonta 

      ECHIPA DE PROIECT: Benea Ligia, Pașca Adela, Struber Eva, Gherle Anamaria, Morgovan 

Larisa, Butcă Lia 

• Colaboratori: Dobra Floare, Herlaș Sorina, Pogan Alexandra 

• RESPONSABIL PROIECTE ŞI PARTENERIATE COMUNITARE: prof. Denuța Violeta 

 

C.ARGUMENT: 

Dezvoltarea personalităţii copilului a devenit o preocupare importantă a învăţământului românesc 

actual. În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective 

pozitive, să manifeste armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin încheierea 

unui parteneriat educaţional între preşcolarii din cinci grădiniţe din judeţul Bihor. Dorim să facem 

cunoscute cât mai multe lucruri noi, să legăm prietenii, să împărtăşim din experienţa acumulată, să 

promovăm tradiţiile locale româneşti  şi maghiare. 

Prin vizitele reciproce între grădiniţe, prin întâlnirile dintre copii şi educatoare, dorim să formăm o 

punte de legătură, iar preşcolarii să înţeleagă prietenia, normele de convieţuire socială, precum şi 

necesitatea adaptării comportamentului propriu la cerinţele grupului cu care vin în contact. 

 

 CONTEXT: Am considerat necesară încheierea unui parteneriat educaţional între cele trei unităţi 

pentru a promova beneficiile cooperării inter-instituţionale în procesul educativ extraşcolar. 
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D.DESCRIEREA PROIECTULUI: 

SCOP: Colaborarea dintre cadrele didactice în vederea eficientizarea actului educaţional prin 

realizarea unui schimb de experienţă benefic atât copiilor cât şi cadrelor didactice implicate; 

 

OBIECTIVE: 

 -Observarea de către copii a unor elemente specifice ale mediului, cunoaşterea preocupărilor 

specifice zonei, amnifestărilor diferite ale celor din alte zonă, obiceiurilor şi tradiţiilor; 

-Facilitarea cunoaşterii de către copii a unor obiective economice şi culturale specifice celor două 

localităţi; 

-Promovarea prieteniei şi cooperării între copii şi familiile acestora; 

-Organizarea de evenimente care să contribuie la educarea copiilor prin activităţi comune de tipul: 

proiecte, schimb de lucrări, înregistrări video, album cu fotografii, excursii, drumeţii, vizite...etc 

-Schimb informaţional permanent şi suport reciproc în arii de interes comun în sfera educaţiei 

şcolare; 

-Perfecţionarea cadrelor didactice, specialiştilor, participanţi la activităţi şi prin ele a părţilor 

semnatare; 

-Creşterea prestigiului unităţilor de învățământ; 

 

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice, preșcolari, părinţi, comunitate 

 

DURATA PROIECTULUI: 1 an (2021- 2022), cu posibilitate de prelungire; 

 

E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

Nr. Activitatea Grup 

Ţintă 

Termen Responsabilităţi Rezultate Observaţii 

1. “Copacul 

prieteniei” 

 

-preşcolarii  şi 

cadrele 

didactice 

implicate 

 ianuarie 

2022 

toate cadrele 

didactice 

- cunoaşterea 

copiilor din 

celelalte grădiniţe 

Lansare, 

prezentare 

proiect 

2. “Un  

mărţişor 

pentru   

prietenii 

noştri” 

Preşcolari,cadre 

didactice, 

părinți 

martie  

2022 

 

- toate cadrele 

didactice 

expoziţie de 

lucrări şi program 

artistic. 

 

-oferire de 

mărțișoare 

3. ,,De 

Sfintele 

Paşti, să 

fim mai 

buni!” 

Preşcolari,cadre 

didactice, 

părinți 

aprilie  

2022 

- toate cadrele 

didactice 

Confecționare 

felicitări, 

încondeiere ouă, 

coletă de jucării, 

materiale 

didactice, 

expoziţie cu 

Vizită la 

G.P.N.nr.2 

Ghiorac 
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lucrări 

4. ,,E ziua 

mea!” 

 

 

- preşcolari, 

cadre didactice  

-Iunie 

2022 

- toate cadrele 

didactice 

schimb de 

experienţă dintre 

grădiniţele 

implicate 

-evaluarea 

proiectului 

- concurs 

de desene 

pe asfalt, 

ştafete, 

întreceri 

sportive 

 

RESURSE UMANE: preşcolarii, cadrele didactice, părinţii copiilor, instituţiile implicate etc 

RESURSE MATERIALE: mărţişoare, felicitări, unelte şi materiale pentru realizarea acestora, CD, 

DVD, proiector, aparate foto etc 

 

F.EVALUAREA PROIECTULUI: Se va realiza un portofoliu al proiectului cuprinzând fotografii 

de la toate activităţile, expoziţii cu lucrările copiilor, programul artistic. 

- expunerea lucrărilor, mărţişoarelor realizate, albume foto, prezentarea spectacolului; 

- exprimarea impresiilor trăite împreună cu partenerii noştri; 

-realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului (grădiniţa 

coordonatoare) 

 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI: 

Proiectul se va desfăşura în Salonta, Ghiorac, Șc. Gen. Nr. 2 ( respectiv structurile  G.P.P.,,Toldi”). 

 

H.REZULTATE- CALITATIVE: 

- Cunoaşterea localităţii natale prin ceea ce este mai reprezentativ; 

- Stabilirea relaţiilor de prietenie şi colaborare la orice nivel; 

- Îmbunătăţirea procesului educaţional în cele două instituţii; 

- Creşterea prestigiului delor două unităţi; 

 

 -CANTITATIVE: 

- Întocmirea unui album foto cu momente din activitate. 

- publicaţii apărute în ziar 

 

I.DISEMINAREA PROIECTULUI: 

- În incinta instituţiilor se vor afişa produsele rezultate de pe urma activităţilor întreprinse, 

reprezentând exemple mobilizatoare pentru antrenarea în acţiunile ulterioare. 

- Se va populariza acţiunile întreprinse în cadrul programelor artistice, a lectoaratelor cu părinţii 

pentru a crea o legătură informativă între beneficiari. 
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J.IMPACTUL PROIECTULUI: 

- Socializarea şi interrelaţionarea pozitivă 

- Creşterea prestigiului în cadrul instituţiilor de învăţământ şi a cadrelor didactice implicate în 

parteneriat; 

- Dezvoltarea experienţei organizatorice a cadrelor didactice din unităţile implicate 

 

K.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

- În urma evaluării proiectului se va analiza şi decide posibilitatea continuării proiectului 

educaţional în anul şcolar următor. 

 

L.BUGETUL PROIECTULUI: Surse de finanţare proprii, sponsorizări; 

 

M.PARTENERI: Şcoala Gimnazială Ciumeghiu,structură GPN nr:2 Ghiorac; 
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N.ANEXE:Acord  de parteneriat 

Grădiniţa G.P.P,,Toldi”                                                           Şcoala Gimnazială Ciumeghiu  

Loc:Salonta,jud:Bihor                                                             Structura G.P.N.nr.2 Ghiorac 

Str:Republicii nr.2                                                                   Loc:Ghiorac, nr: 431                                                                

Telefon:0259/370990                                                              Telefon:0259/312614                                                                                                     

E-mail:gpptoldi@yahoo.com 

Nr:........din data:..                                                                     Nr…....din data…… 

       Director,                                                                              Director, 

 Prof. Butcă Lia Carla                                                                Prof. Cuibuș Laura Mihaela                                                                                                                                                                                                                                                                             

                ACORD DE PARTENERIAT  

Încheiat între: 

1. Grădiniţa cu program prelungit ,,Toldi’’- cu sediul în Salonta, str:Republicii,nr.2, 

reprezentată prin d-na director prof. Butcă Lia Carla  şi coordonator prof. Denuța Violeta și 

2. Şcoala Gimnazială Ciumeghiu,structură GPN nr:2 Ghiorac- cu sediul în Ghiorac,nr.431, 

reprezentată prin d-na director  prof. Cuibuș Laura Mihaela  şi coordonator  prof. Heredea 

Ileana; 

OBIECTIVUL  ACORDULlUI: colaborarea între unităţile şcolare pentru pregătirea, 

implementarea şi evaluarea unor acţiuni în cadrul proiectului-,,PRIETENIA- ADEVĂRATA 

COMOARĂ” 

ROLURILE PARTENERILOR: 

A)G.P.P,,Toldi”,structura,,Micul Prinţ”Salonta, se obligă ; 

➢ Să coordoneze activităţile şi acţiunile din grădiniţă; 

➢ Să monitorizeze aceste acţiuni; 

➢ Să organizeze evaluările; 

 B)Şcoala Gimnazială Ciumeghiu,structură GPN nr:2 Ghiorac-  se obligă:  

➢ Să asigure tuturor condiţiile necesare pentru derularea proiectului; 

➢ Să pregătească copiii pentru activităţi; 

➢ Să coordoneze activităţile şi acţiunile din grădiniţă 

➢ Să monitorizeze şi să evalueze aceste acţiuni; 

Durata proiectului:anul şcolar 2021-2022 

Prezentul intră în vigoare la data semnării de către părţi 

Prezentul accord se încheie în trei exemplare, valabil pentru anul şcolar 2021-2022 cu posibilitate 

de prelungire. 
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UNIVERSUL COPILĂRIEI 

 

 

Prof. inv  preșc. SCÎNTEIE ANA  MARIA 

GRĂDINIȚA Cu  P.P. nr. 3 Vaslui 

 

 

Copilăria este un tărâm magic. Nu știm când și unde începe sau când și unde se termină. Ne 

trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieșit din timpul copilariei, uneori fără să fi trăit pe deplin 

«Copilăria este o lume duioasă, dulce, lină, fermecată în care orice se poate întâmpla. La vârsta 

aceasta suntem cei mai apropiați de Dumnezeu. Ne putem întâlni oriunde cu un balaur cu șapte 

capete sau trei zmei care au răpit de la palat trei printeșe. Ne credem vrăjitori și totodata credem în 

sacul moșului, plin de jucării, credem în iepurașul de Paști, care ascunde ouăle de ciocolată, frumos 

colorate în iarbă sau ne speriem când auzim că vine ,,bau - bau`` dacă nu dormim. Apoi, pe măsură 

ce trec anii, devenim maturi, cu multe griji, nu ne mai bucurăm de ceea ce ni se oferă, zâmbim din 

ce în ce mai puțin, devenim mai serioși, fără a mai crede în frumoasele povești ale bunicilor spuse la 

gura sobei. Vom ajunge la vârsta la care vom dori să aruncăm peste umăr un pumn de speranțe, 

pentru a înflori sub mângâierea zânelor și a piticilor cu bărbi de cleștar. 

Cea mai frumoasă perioadă din viața unui om este fără îndoială copilăria. Copilaria este 

singurul moment al vieții în care trăim totul la maximă intensitate, în care râdem și plângem în 

aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm în câteva secunde, în care suntem singuri și totodată cu toată 

lumea. 

Copilăria este un univers paralel cu lumea adulților. Copilăria este ca o floare, când este 

mică, este gingașă, firavă și plină de viață și viu colorată. Dar după ce crește mai mare, floarea se 

mai usucă și își pierde din sclipire și culoare. Așa și noi, copiii, când suntem mici suntem energici, 

plini de viață, sprinteni, dar când creștem și ne maturizăm, ne uscăm ca și acea  floare. Deja 

începem să avem responsabilități, trebuie să ne angajăm, să avem un loc de muncă, pentru a ne 

putea întreține famlia. Nici nu vreau să mă gândesc cum voi fi peste douăzeci de ani. Prefer să-mi 

amintesc în continuare de copilăria magică a mea. 

Să nu vă irosiți anii copilăriei căci copilăria, este doar o dată în viață! 

 Atunci când suntem copii gândurile noastre prind aripi spre noi realizări. Suntem plini de 

sinceritate și de bună dispoziție. Atunci când suntem copii ne atingem de infinitul care ni se topește 

în ochi. Copilăria e o lume aparte pentru noi este o lume ciudată, fantastică, ireală, plină de 

imaginație, ceea ce o face specială, plină de armonie. Pe calea eternității se scurg secundele, orele, 
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veacurile dar versul copilăriei rămâne mereu în inima noastră. Dacă îi uit cuvintele cântecului 

copilăriei mereu există cineva să mi le reamintească. 

Gustul copilăriei este ca vinul, mereu se face mai tare prin faptul trecerii timpului. 

Copilăria este universul copleșit de tainele inocenței și armonia gândurilor. 

 

40 DE CITATE DESPRE COPILĂRIE: 

 

1. Copilaria e cadoul pe care ni-l dă viața. - Horațiu Mălăele 

2. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot.  - Giacomo Leopardi 

3. Copilăria durează toată viața. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de 

adult. Poeții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, această lume permanentă, durabilă, de 

neclintit. - Gaston Bachelard 

4. Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. - Henry Ward Beecher 

5. Copilăria e o stare fără vârstă, ea ține de infinit, este singura felie care topește întregul univers 

înconjurător, vârsta în care nu spaimele de moarte îl macină pe om, ci spaimele de care se înfioară și 

gazele, parte și ele din acest întreg fabulos numit natură. Copilăria este seismograful care anunță 

cutremurele intime de mai târziu; în funcție de ea, omul se comportă într-un anumit fel când e 

matur, și nu altfel. - Petre Salcudeanu 

6. Copilăria e taina dezvăluirii viitorului. - Grigore Vieru 

7. Copilăria este inima tuturor vârstelor. - Lucian Blaga 

8. Copilăria este locul unde Dumnezeu poate fi substituit c-un simplu surâs. - Costel Zagan 

9. Copilăria este o boală de care scapi pe măsură ce crești. - William Golding 

10. Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru cei ce fac parte 

din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie. - Eugen Herovanu 

11. Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate în lumină, ieșind din 

întuneric, nespus de nouă și proaspătă și uluitoare.  – Ionescu 

12. Copilăria este partea tangibilă din Paradis.  - Claudiu Ovidiu Tofeni 

13. Copilăria este primăvara tinereții. - Alexandru Gh. Radu 

14. Copilăria este șuvoiul de apa care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care 

omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de 

frumusețe, de perfecțiune. - Francesco Orestano 

15. Copilăria nu este de la naștere până la o anumită vârstă, iar la o anumită vârstă copilul a crescut 

și ia toate lucrurile copilărești și le pune la o parte. Copilăria este regatul unde nu moare nimeni. - 

Stephanie Meyer 
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16. Copilăria nu este numai copilăria pe care am trăit-o într-adevăr dar și totalitatea impresiilor 

despre ea care s-au format în adolescență și la maturitate. De aceea, copilăria pare lungă. Probabil 

fiecare perioadă a vieții este multiplicată datorită reflecțiilor despre ea în perioada următoare. - 

Cesare Pavese 

17. Copilăria. O imensă nevoie de mirare. - Victor Hugo 

18. Copilăria. Singurul paradis pierdut. - Valeriu Butulescu 

19. Copilăria ... mai întotdeauna ea trezește în sufletul omului un sentiment de melancolie: lumea 

tihnei în care visează gingaș și cu sfială mugurul omenesc ce abia se deschide la viață. Vârsta de 

aur?? Nu, vârsta neputinței și a sensibilității aproape bolnave. - Ivan Bunin 

20. Copilului poți să-i spui tot, tot; întotdeauna m-a uimit cât de puțin cei mari, tații și chiar 

mamele, își cunosc copiii. Copiilor nu trebuie să le ascunzi nimic sub pretextul că sunt încă mici și e 

prea devreme pentru ei să știe ceva. Ce idee tristă și nefericită! Și ce bine își dau seama copiii că 

părinții lor îi cred prea mici și prea neștiutori, când ei, în realitate, înțeleg totul. Adultul nu știe că, 

până și în chestiunea cea mai dificilă, copilul îi poate da un sfat util. - F. M. Dostoievski 

21. Cu cât îmbătrânesc, cu atât simț mai profund ca puținele bucurii ale copilăriei sunt cele mai 

bune pe care ți le poate da viața. - Ellen Glasgow 

22. Dacă a existat vreodată pe pământ un despotism suprem și fără rezerve, acesta este despotismul 

unui copil de geniu asupra sufletelor mai puțin energice ale tovarășilor săi de joacă. - Edgar Allan 

Poe 

23. Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată! - Tom Stoppard 

24. Dar copilăria prelungită nu poate rămâne un tărâm al zânelor și al poveștilor ci devine un 

infern. - Louise A. Bogan 

25. De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară. - Antoine de 

Saint-Exupery 

26. Există întotdeauna în copilăria noastră un moment când ușa se deschide și lasă să intre 

viitorul! - Deepak Chopra 

27. Sunt convins că, exceptând câteva cazuri extraordinare, o formă sau alta de copilărie nefericită 

este esențială pentru formarea unor talente excepționale. - Thornton Wilder 

28. Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a vorbelor și a jocurilor pe care le născoceam, mi se 

va părea mereu dureros de mai adevarată decât cealaltă lume. - Antoine de Saint-Exupery 

29. Maturizarea omului înseamnă să-și recâștige seriozitatea pe care a avut-o la joacă, atunci când a 

fost copil. - Friedrich Nietzsche 

30. Nu este niciodată prea târziu pentru a avea o copilărie fericită! - Tom Robbins 

31. Obiectele din casa copilăriei se prefac cu timpul, în icoane. - Paul Louis Lampert 
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32. Orice om care a reușit să supraviețuiască copilăriei sale, are suficientă informație despre viață 

pentru tot restul zilelor sale. - Flannery O’Connor 

33. Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci doar cresc. - Leo Rosten 

34. Secretul geniului este transferul spiritului copilaăriei în maturitate. - Thomas Henry Huxley 

35. Și trece trenul copilariei și nu se oprește decât la vămile cerului. - Ionut Caragea 

36. În copilărie dorești totul, în tinerețe și la maturitate ceva anume, la bătrânețe nimic. - Lev 

Nicolai Tolstoi 

37. Un copil devine adult atunci când își dă seama că are dreptul să și greșească și că nu trebuie să 

aibă întotdeauna dreptate. - Thomas Szasz 

38. Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu 

stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. - Paulo Coelho 

39. Când nu mai ești copil, ai murit de mult. - Constantin Brancusi 

40. Puritatea copilăriei – orice râu e limpede la izvoare. - Valeriu Butulescu 
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PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL 

,,COPILĂRIE, JOC ȘI BUCURIE” 

 

Prof. STĂNILĂ IONELA –LAVINIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCOARŢA 

- Structura GRĂDINIŢA Cu P.N. COPĂCIOASA 

Localitate Scoarţa, Judeţul Gorj 

 

 

ARGUMENT:  

            Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 

comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi şi conferă an de an un prilej de mare bucurie, o 

„întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi 

prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de 

amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor de copii. 

            Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezentând vârsta inocenței și 

a candorii. Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele ii dau farmec, reprezentând o 

modalitate prin care copiii pot descoperi lumea înconjurătoare și totodată minunatele lucruri pe care 

copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, copiii 

descoperă lumea, iar adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârstă a inocenței. 

Datorită acestui lucru jocul a devenit adiacent unei alte teme și anume copilăria. 

  1 Iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aduce un cât de mic zâmbet pe chipul 

copiilor și… de ce nu,  pe chipul tuturor celor implicați în proiect atât direct cât și indirect. Aproape 

an de an comunitatea locală s-a implicat în astfel de proiecte realizând nu doar o ,,întâlnire’’ fericită 

a celor mari cu cei mici prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci prin participarea împreună la 

acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei 

mari, care mai păstrează încă un crâmpei din sufletul lor de copil. 
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 Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil  și chiar este necesar ca măcar 

o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem aminte de 

părinți si să simțim că ludicul înflorește în  inimile noastre.  

Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o 

lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI:  

➢ Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul 

universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 

➢ Dezvoltarea  creativităţii; 

➢ Realizarea  unei  atmosfere  de  sărbătoare pentru  copii. 

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

Să-și afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative; 

Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

Să realizeze o expoziţie de lucrări artistico-plastice 

 

COORDONATOR PROIECT:                                                          

Prof. înv preșcolar  STĂNILĂ  IONELA  - LAVINIA 

 

REALIZATOR  PROIECT: 

Prof. înv.preșcolar  STĂNILĂ  IONELA  -LAVINIA  

 

GRUPUL ŢINTĂ:  

Preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Normal Copăcioasa 

Cadre didactice implicate în proiect 

 

PERIOADA DERULǍRII PROIECTULUI: 30 – 31 MAI 2022 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• producerea de îmbunătăţiri în comportamentul copiilor, aceştia devenind altruiști  

• noua viziune a cadrelor didactice în ceea ce priveşte lucrul în echipă şi implicarea cu 

responsabilitate în derularea unor proiecte 
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BENEFICIARI: 

Direcți: preșcolari 

Indirecți: cadre didactice 

 

EVALUAREA se face prin: 

Raportul de evaluare 

Diplome 

Portofoliul proiectului 

 

MEDIATIZARE: 

Realizarea unor expoziții  

Realizarea unui portofoliu 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

            Ne propunem ca pe viitor să continue colaborarea şi să realizăm în comun şi alte acţiuni, 

programe şi proiecte educaţionale pe diferite teme. 

 

ACTIVITĂȚI:  

• informarea copiilor şi discuţii despre diverse acţiuni organizate în onoarea Zilei Copilului, în 

diferite locuri din lume; 

• prezentarea şi informarea preşcolarilor despre drepturile copilului; 

• prezentarea unor poezii şi cântece închinate copilăriei; 

• realizarea unor desene pe tema copilăriei; 

• realizarea unor coroniţe; 

• pregătirea premiilor și atmosferei de premiere; 

• provocarea copiilor la jocurile distractive precum și la competițiile sportive; 

• transmiterea unui mesaj(scrierea pe baloane) către toţi copiii lumii; 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

Grădinița cu Program Normal Copăcioasa 

 

PARTICIPANŢI:   preşcolari; 

                                cadre didactice.            
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MIJLOACE MATERIALE NECESARE PENTRU PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII: 

- calculator, imprimantă, CD-uri, diplome; 

- hârtie de scris, instrumente pt. scris și colorat, hârtie colorată, foarfecă, carton, baloane. 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea 

Locul 

desfăşurării 

 

Data 

 

Responsabili 

1. • „1 Iunie – Ziua 

Internațională a Copilului”  - 

convorbire 

Sala de grupă  30 mai 

2022 

Prof. înv. preșc. Stănilă 

Ionela Lavinia 

2. 

 

 

 

• ,,Copilărie, joc și  

bucurie”  

- Realizarea unor lucrări 

artistico-plastice (desen, pictură, 

colaj) pe tema copilăriei 

- Desene pe asfalt 

- Petrecere cu prietenii  

- Distracție  în  curtea grădiniței 

Expoziție concurs 

Înmânarea diplomelor și 

premiilor de la concurs 

Sala de grupă 

Curtea grădiniţei  

 

31 mai 2022 

 

Prof. înv. preșc. Stănilă 

Ionela Lavinia 
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TĂRÂMUL MAGIC AL COPILĂRIEI 

 

 

Prof. înv. preșcolar VOCHIȚA VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOARȚA,  

GRĂDINIȚA P. N. Scoarța, Gorj 

 

 

“Copilăria e o floare rară” – ar putea spune totul. Dar eu aș vrea să completez mai 

departe….. 

Dacă știi să păstrezi acea candoare, finețe și de ce nu inocență, da, ea poate fi o floare rară. 

Primul gângurit, primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, primul… reprezintă începutul copilăriei. 

Mai departe copilul este dirijat; direct sau indirect. Influența părinților asupra copiilor este de mare 

valoare. De cele mai multe ori părinții vor foarte mult de la copii, numai că uneori nu se poate.  

De aceea eu cred că un copil poate fi dirijat indirect sau mai bine zis condus din umbră până 

la o anumită vârstă. Este important ca micuțul (până la vârsta de 6 ani ) să știe foarte clar care îi sunt 

drepturile dar și obligațiile din familia sa. 

Protecția față de pericole (mai mici sau mai mari) îi poate pândi la tot pasul, dar ca și părinți 

nu putem proceda ca și cu “ drobul de sare”; evident că micuții trebuie să știe ce este bine să facă și 

ce nu, dar nu tot timpul mesajul este transmis sau recepționat. Comportamentul copilului este de 

fapt cel al părinților, numai că, în oglindă. Copilul este ca un burete, el absoarbe toate informațiile și 

păstrează doar ce crede el ca este bun. 

Lumea copilăriei ar putea fi magică, plină de cântece, jocuri, povești și voie bună pentru toți 

copiii. Cazurile extreme cu acei copii “ fără copilărie”, expuși la tot felul de pericole, în familii cu 

situații financiare foarte grele, fără casă, masă și toate cele necesare există și ne lovim de această 

realitate prea crudă pentru ei, pentru acele suflete nevinovate fără de păcat. Dacă privim cu atenție 

pe străzi vom putea observa toate aceste lucruri, ba și mai mult vom vedea indiferența cu care îi 

tratează copiii ceilalți de parcă ar fi două lumi paralele în care trăim. Spunem fără să vrem sau  fără 

să ne dăm seama Ce știe copilul? Lasă că știu eu mai bine! Eu sunt părintele! Este o afirmație cu o 

răspundere grea. Slujba de a fi părinte este grea, responsabilitatea este mare, dar și “beneficiile” 

sunt pe măsură. Să îți privești pentru prima dată fiica sau fiul, să-ți ții copilul în brațe, să ai parte de 

primul lui zâmbet, gângurit,…să fii lângă el atunci când spune prima dată mama este răsplata 

supremă pentru acea vârstă. Evident că mai târziu așteptările sunt mai mari de la copii noștri și vrem 

din ce în ce mai mult dar întrebarea este Noi ce oferim? O casă, masă, haine, încălțăminte, jucării, 

hrană…. Pe lângă acestea mai trebuie și hrană spirituală. Să hrănim sufletul dacă vrem și mulțumire 
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sufletească, să avem convingerea că am făcut totul pentru ei. Copilăria este cea mai frumoasă 

perioadă a vieţii de care-şi aminteşte cu drag omul matur. Locul unde lumea îți pare o poveste 

magică cu zâne şi monştri şi unde bunicii sunt protectorii absoluţi ai copilului care mai face, din 

când în când, câte-o trăsnaie. Copilul trăieşte în lumea sa plină de veselie, de jocuri şi lipsită de 

griji. Copilăria ne pregăteşte pentru viaţă dar… nu ne lasă niciodată să uităm mirosul de mere 

coapte din livada bunicilor, de laptele cu mirosul lui dulce și bun, de mirosul de pâine coaptă a 

bunicii care ne îmbia de la poartă, de calul bunicului mândru și frumos cu care plecam să strângem 

fânul sau de păţaniile petrecute la bunici în vacanţe. Cine îşi aduce cu drag aminte de copilărie 

înseamnă că a avut o copilărie fericită şi magică. Perioada copilăriei ne aduce aminte să fim copii 

puri, lipsiţi de răutăţi şi de griji. Mi-e dor de perioada copilăriei unde nu conta nimic. Jocurile erau 

mai frumoase și pline de poezie și plăcere iar prietenii pe care ţi-i făceai erau parcă pe vecie. Copiii 

din ziua de astăzi nu mai ştiu să se joace frumos și prieteneşte. La ţară au rămas aceleaşi jocuri 

minunate, de poveste de care-mi amintesc cu drag şi astăzi. Cine nu-şi mai aminteşte de veselia şi 

râsul organic al prietenilor din copilărie? Sau de jocurile pe care le jucam atunci când ne strângeam 

o gloată de copii- gălăgioşi şi plini de vivacitate – de prin sat şi se ,,încingea,, o distracţie care dura 

până târziu în noapte de speriam tot satul cu larma pe care-o făceam. Se mai găsea câte un vecin 

care ne lua la goană prin tot satul şi ajungeam acasă obosiţi şi supăraţi. Sau când făceam câte un foc 

de tabără – care se vedea în tot satul – şi uitam să plecăm acasă prinşi de vraja focului care ne juca 

pe feţe şi ne încălzea feţiţoarele şi trupuşoarele mici şi plăpânde. Toti copiii ar trebui să aibă o 

copilărie liniştită, plină de culoare, veselie şi aventuri minunate. Copilăria este vârsta frumuseţii 

sufleteşti. Întotdeuna trebuie să ne aducem aminte de ea şi să nu uităm să fim copii. Copiii de astăzi 

trăiesc destul de diferit faţă de cum am trăit noi acum 30 de ani. Dacă mă gândesc la copilăria mea, 

nu pot să nu-mi amintesc de verile pe care le petreceam la bunica, la ţară. Nu aveam role, nici 

telefon mobil, pe atunci erau oricum puţine familii cu telefon fix. În schimb, aveam respect deosebit 

pentru învăţători şi profesori. Sunt sigură că şi copiii de azi sunt fericiţi cu ceea ce au, sunt şi ei 

lipsiţi de griji, au părinţi care le împlinesc dorinţele, în măsura posibilităţilor. Dacă ne gândim la 

copilăria noastră, cu siguranță ne amintim de lucruri frumoase dar și de unele neplăcute; ne aducem 

aminte de revederile cu vecinii, cu bunicii, cu familia, de aniversări, de vacanțele petrecute la mare, 

la munte, la bunici, dar ne umbresc și momentele în care ne-am certat părinții (chiar dacă ei au avut 

dreptate). Toate aceste gânduri ar trebui să ne facă să ne gândim mai mult la copilăria pe care o 

vrem pentru copiii noștri. Ce ne dorim de la ei, ce dorim să le oferim noi, ce putem să le oferim, ce 

așteptări avem de la ei, sau ce pretenții avem.  

Aș vrea să plec de la concepția unui micuț de 5 ani. “Copii nu se joacă cu mine pentru că 

sunt rău”. Oare ce o fi în capul acelui copil, în sufletul lui? În această situație noi adulții suntem 

vinovați. Bariera dintre copilărie și maturitate este și lungă dar și fragilă. De aceea mă întorc la 
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dirijarea copilului directă sau indirectă. Să-i implementezi unui copil că este rău de la o vârstă 

fragedă este total greșit dar și neprofesional. Și în acest caz părintele respectiv trebuie să dea dovadă 

de maturitate, să-i explice foarte clar : Copii nu sunt răi, sunt răsfățați, sunt obraznici uneori, sunt 

plini de energie, dar răi nu sunt. Noi îi facem răi prin pasivitatea cu care îi privim câteodată fără să 

de dăm seama că și ei sunt niște mici oameni, au gânduri de tot felul și sentimentele lor nu sunt 

diferite de ale noastre, dimpotrivă ei sunt foarte fragili și foarte sensibili. 

Tot ce ține de copilărie basme, povești, jocuri, cântece, desene animate, plimbări 

memorabile alături de prieteni, familie, toate acestea realizează o imagine de ansamblu a ceea ce 

înseamnă copilărie, amintirile rămân în mintea noastră ca o zestre fără de care nu putem construi 

viitorul, prin aspirațiile dorite de fiecare în parte.  

Știm cu toții că realitatea ne doboară uneori, dar important este să știm să depășim aceste 

probleme. Vrem cu toții ceva mai bun pentru copii noștri, încercăm să le oferim totul până la o 

vârstă. Bariera dintre copilărie și maturitate înseamnă ani buni în care, se poate modela, se poate 

perfecționa și se poate forma un caracter. Noi adulții trebuie să fim în stare să le explicăm copiilor 

cu calm și răbdare ce înseamnă să devii o persoană cinstită, un om corect, un bun profesionist, un 

părinte bun și o persoană apreciată. 

Copilul are nevoie de iubire, respect și autoritate. Copilăria păstrează amintiri precum mama 

care îi citea povești, tatăl cu care jucai fotbal, concursuri între prieteni, excursii cu colegii de clasă. 

Greșelile din copilărie își pun amprenta mai târziu asupra individului. Educația copilului nu trebuie 

să cuprindă numai recompense deoarece și pedepsele își au rostul lor (nu vorbim de cele corporale), 

ci trebuie să arate acea legătură dintre părinte și copil – legătură pe care nimeni nu o poate și nu are 

dreptul să o desfacă. Prin acest lucru se confirmă o copilărie fericită și o bază solidă pentru viitor. 

 

Bibliografie : 

1. Birch, Ann, (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti; 

2. Dumitrana, M., (2000), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti; 

3. Mitrofan, N., (1997), Testarea psihologică a copilului mic. Editura Press Mihaela, Bucureşti; 
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PROIECT EDUCATIV 

,,COPII FERICIȚI, PĂRINȚI MULȚUMIȚI” 

 

 

Prof. PAȘCA ADELA-ANA,  

G.P.P. ,,TOLDI” Salonta, Bihor 

 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI                     

a)Titlu:”Copii fericiți, părinți mulțumiți” 

b)Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: 

      - Educație pentru societate 

c)Tipul de proiect: 

      - local 

 

B.APLICANTUL 

Coordonate de contact:  

Responsabil:  

Coordonator:  

Echipa de proiect:  

 

C.CONTEXT 

Considerăm că nevoia de rezolvare a unor situații problematice existente în dezvoltarea 

preșcolarilor, dar și din perspectiva părinților care solicită o educație de calitate pentru copiilor lor, 

este necesară crearea unei legături permanente grădiniță-familie. 

 

D.DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: 

-Eficientizarea relație i grădiniță-familie, printr-o colaborare responsabilă între aceste două părți, în 

vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de formare a personalității preșcolarului. 

 

Obiective : 

- Să conştientizeze  rolul grădiniţei în viaţa copilului precum și a procesului instructiv-educativ; 

- Să participe activ alături de cadrele didactice  în  cadrul activitaţilor extracurriculare; 

- Să se formeze  în educaţia copilului preşcolar ca responsabil şi partener egal; 
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- Să dobândească forme moderne de educaţie pe care să le utilizeze în educarea copilului  

 

Grup țintă : 

- direct:  

 - indirect:  

 

Modalități de realizare: 

- Ședințe cu părinții 

- Lectorate pe diverse teme 

- Activități demonstrative 

- Expoziții cu lucrările copiilor 

- Serbări tematice 

Durata :  

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

Crt. 

 

Perioada 

Tema şi 

Conţinutul activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

 

Participanţi 

1. Septembrie ,,Grădiniţa noastră, casa 

copiilor d-voastră: acţiuni 

organizatorice (precizarea 

obiectivelor, completarea de 

chestionare privind 

informaţii despre copii)  

-broşuri; 

-chestionare; 

-oferte 

educaţionale; 

 

-educatoare 

-părinţi 

2. Octombrie ,,Copilul disciplinat, 

bucuria părinţilor!’’ 

(referat), discuţii libere  

-pliante; 

-broşuri; 

-prezentare 

power-point; 

-educatoare 

-părinţi 
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3. Noiembrie ,,Spune, NU, violenţei în 

familie și în colectivitățile 

de copii!’’ (discuţii libere) 

-prezentare 

power-point; 

-broşuri 

-educatoare 

-îngrijitoare 

-părinţi 

-consilier 

educativ 

4. 

 

Decembrie ,,Pot să dau o mână de 

ajutor?’’ (discuţii despre 

serbare) 

-,,Vine, vine Moş 

Crăciun!’’ (serbare) 

-discuţii libere; 

 

 

-program 

artistic; 

-educatoare 

-copii 

-părinţi 

-bunici 

-invitaţi 

5. Ianuarie ,,Ne întrebaţi, vă 

răspundem! -informarea 

părinţilor cu privie la 

progresele înregistrate 

-Activitate demonstrative 

on line 

-materiale 

necesare pt. 

activitate; 

-educatoare 

-îngrijitoare 

-copii 

-părinţi 

 

 

 

6. Februarie ,,Vă cunoaşteţi cu 

adevărat copilul?” 

(chestionare) 

 

,,Alături de copilul meu!” 

(implicarea părinţilor în 

acivităţile extracurriculare) 

 

-chestionare; 

-broşuri; 

 

 

-procurarea de 

materiale şi 

fonduri; 

-educatoare 

-părinţi 

-copii 
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7. Martie ,,Expoziție de 

mărţişoare” (expoziție de 

mărţişoare confecţionate 

de copii) 

,,E ziua ta măicuţă!” 

(activitate comună cu 

mamele) 

-mărţişoare, 

felicitări; 

 

-program 

artistic; 

-activitate 

practic-

gospodărească; 

-educatoare 

-îngrijitoare 

-copii 

-părinţi 

-invitaţi 

-presa 

8. Aprilie ,, Ce înseamnă să 

iubeşti?’’ (poezie) 

 

,,Hai să ne distrăm!’’ 

(activităţi distractive în 

grădiniţă) 

-discuţii libere; 

 

 

-materiale 

implicate în 

activitate; 

-educatoare 

-copii 

-părinţi 

9. Mai ,,Viaţa de familie-o şansă 

acordată copilului!” 

(culegere de informaţii 

despre copii) 

-,,Cărți de parenting”-

discuții 

-vizite la 

domiciliul 

copiilor; 

-activitate de 

consiliere 

pentru părinți; 

-educatoare 

-copii 

-părinţi 

10. Iunie ,,Adio grădiniţă!’’ 

(activitate în diferite locații 

cu participarea părinților) 

 

,,Sfaturi pentru 

vacanţă!’’ (prezentarea de 

programe educaţionale 

desfăşurate în perioada 

vacanţei 

-program 

artistic; 

 

-pliante; 

-broşuri; 

-educatoare 

-îngrijitoare 

-copii 

-părinţi 

-invitaţi 

-presa 
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F. EVALUARE-CALITATE 

       Evaluare interna: -albume cu fotografii din timpul desfășurării proiectului; 

                            -prezentarea unui film video cu momente din desfășurarea proiectului; 

                                       -observația, chestionarea și aprecieri verbale. 

       Evaluarea externă:-comunitatea locală. 

 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Activitatea de monitorizare se va face lunar, după fiecare activitate, de către educatoare, în 

scris. Monitorizarea va cuprinde modalitatea desfășurării activităților, locul, persoanele implicate, 

impactul asupra celor cuprinși în proiect. Se vor realiza fotografii din timpul activităților, vor fi 

publicate și mediatizate. 

 

H. REZULTATE 

        -Întărirea relației dintre educatoare și părinți; 

-  Implicarea unui număr cât mai mare de părinți; 

-  Realizarea unui album foto cu fotografii ce surprind activităţi din derularea proiectului și 

expunerea acestora în sala de grupă. 

 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 

Proiectul educativ ,,Copii fericiți, părinți mulțumiți” va demonstra cât de importantă este 

relația grădiniță- familie și care sunt efectele acesteia. 

Astfel părinții, vor învăța alături de educatoare să dobândească diferite forme moderne de 

educație pe care să le utilizeze în educarea copilului, să fie mai atenți la ceea ce-și însușesc copiii la 

grădiniță, să se mobilizeze în rezolvarea de probleme ce țin de nevoile grădiniței. 

 

J. IMPACTUL PROIECTULUI 

Acest proiect are ca ţintă directă părintele, informarea și formarea acestuia cu privire la 

cunoașterea copilului, la rolul grădiniței în viața acestuia. 

Prin acţiunile propuse în cadrul proiectului ,,Copii fericiți, părinți mulțumiți”, părinții vor fi 

captaţi să participe ca parteneri în procesul educativ, având acces astfel la informaţii despre valorile 

promovate în instituţiile specializate în educaţia celor mici, formându-i ca beneficiari direcţi ai 

achizițiilor de ordin educațional al propriilor copii. Participarea activă la actul învățării va duce la 

creşterea gradului de implicare şi responsabilitate din partea părinţilor în adoptarea deciziilor, în 

recunoaşterea şi valorificarea informaţiilor despre copii. Prin acţiuni practice, concrete părinţii vor 

înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele, formându-şi astfel deprinderea de a se 
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interesa şi a sprijini activităţile pe care copilul le desfăşoară în grădiniţă, se vor implica mai activ în 

derularea lor, îmbunătăţindu-şi astfel relaţia copil – părinte – grădiniţă. 

Familia şi grădiniţa vor fi mai deschise practicării atitudinilor şi comportamentelor 

democratice şi vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor de azi, adulţii de mâine. 

Educatoarele vor reuşi să transmită mesajul lor către copii, cât şi să-i stimuleze în a acorda 

mai multă importanţă propriei persoane. De altfel şi educatoarele au posibilitatea astfel de a se 

documenta şi informa  în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 

 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

- favorizarea creării de către educatoare a unui mediu educaţional care să motiveze copilul şi 

familia, în procesul de instruire; 

- asigurarea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri, schimburi de 

experienţă, diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 

- realizarea unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare, familie şi comunitate, în 

vederea realizării unei educaţii corespunzătoare. 

 

Bibliografie: 

1.Curriculum pentru educație timpurie ,București, 2019. 

2.Ioana Chicet-Macoveiciuc, ,,Copilu tău, Părinții  tăi. Tu”, Editura Univers, București, 2021 

3.Janet Lansbury-,, Cum să educăm copiii mici cu respect și blândețe”, Editura  Univers, 

București, 2020. 

4. Mira Loghin-,, Grădinița pentru totdeauna, Editura Univers, București,2019. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,,DE VORBĂ CU PRIMĂVARA” 

 

 

Prof. înv. preșcolar MORGOVAN LARISA 

G.P.P.,,TOLDI”-structura ,,MICUL PRINȚ” 

Salonta, jud. Bihor 

 

 

DATA: 

GRUPA: Mare 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Toldi” Salonta, structura 

,,Micul Prinț” 

EDUCATOARE: Morgovan Larisa 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă? ” 

TEMA PROIECTULUI: „Pe aripi de primavară” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  „Paleta de culori a primăverii” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE:Activitate integrată (DȘ + DOS) 

 1. Cunoaşterea mediului: joc didactic -,,Tărâmul primăverii” 

 2. Educație pentru societate: activitate practic – gospodărească „Salată de legume” 

 

TEMA ACTIVITĂŢII:  ,,De vorbă cu primăvara” 

 

MIJLOC DE REALIZARE: DŞ – joc didactic 

                                                  DOS – activitate practic-gospodărească 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de priceperi şi deprinderi  

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat; 

- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare; 

- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

- Activare și manifestare a potențialului creativ; 

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 
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COMPORTAMENTE VIZATE:  

- Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul; 

- Evidenţiază caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;  

- Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului; 

- Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului; 

- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul primăvara, de 

exprimare orală corectă prin formulare de propoziţii şi fraze corecte precum și consolidarea 

priceperilor și deprinderilor de a realiza o activitate practic gospodărească folosind cunoștințele 

dobândite anterior  

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- Să aleagă și să descrie legumele de primăvară din grădină; 

O2 - Să aleagă din coș florile de primăvară și să le așeze în grădină; 

O3 - Să așeze păsările călătoare și insectele în mediul lor de viață; 

O4 - Să așeze  legumele, florile, insectele, păsările la culoarea potrivită; 

O5- Să identifice materialele necesare temei propuse și să manifeste creativitate în elaborarea 

lucrării. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: 

Recunoașterea, denumirea și sortarea legumelor și florilor de primăvară, a păsărilor călătoare și a 

insectelor 

 

REGULILE JOCULUI: Copiii răspund la întrebările prezentate, îndeplinesc sarcinile cerute, 

aplaudă răspunsurile corecte. 

 

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauze, recompense. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

           METODE ŞI PROCEDEE: observarea, exerciţiul, conversaţia, demonstraţia, 

problematizarea, brainstormingul, floarea de lotus, piramida, turul galeriei; 
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MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: legume de primăvară (ceapă, ridichi, salată verde), 

siluete din polistiren care reprezintă florile de primăvară (zambilă, lalea, narcisă, ghiocel), păsările 

călătoare (barza și rândunica), insectele, silueta Zânei Primăvara, copac, tavă, coș, jetoane cu: 

legume și flori de primăvară, păsări călătoare și insecte, floarea de Lotus, tabla magnetică, piramida, 

bonete, sorțuri, furculițe, farfurii, șervețele, scrisoarea de la Zâna Primăvară, machetă cu grădina, 

plicuri cu sarcinile de lucru, cuibul berzei și al rândunicii, stup de albine. 

 

METODE DE EVALUARE: Observarea sistematică a comportamentului  copiilor, aprecieri 

verbale, analiza produselor activităţii 

 

FORMĂ DE ORGANIZARE: Frontală, individuală 

 

DURATA: 45-50 minute  

 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educația timpurie, Bucureşti, 2019; 

2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002), Metode interactive de grup-ghid metodic, 

Editura Arves, Craiova; 

3. Detering, M., (1999), Super idei pentru micii meşteri, Editura Novum; 

4. Ionescu M. (coord.), (2010), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani, Editura Vanemonde, București;   

5. Popa C. (2006), Elemente de pedagogie preșcolară, Editura Universității din Oradea, Oradea; 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 La intrarea în sala de grupă, copiii se vor aşeza în semicerc pe scăunele moment în care 

atenția copiilor este îndreptată spre rândunică ce poartă în cioc o scrisoare de la Zâna Primăvara, 

prietena sa. Zâna Primăvara a aflat de la rândunică că la noi în grupă se află cei mai isteți, mai 

frumoși și mai prietenoși copii și ar fi foarte bucuroasă să vă întâlnească. 

 Ea este foarte supărată pentru că un vânt puternic care a suflat aseară i-a distrus toată 

grădina, iar ea singură nu va reuși să o refacă și de aceea a venit la voi să vă ceară ajutorul. 

Ea ar fi vrut să-și pregătescă și o salată de legume, însă eu i-am  promis că o veți ajuta şi că îi veți 

pregăti voi salata de legume. Astfel, copiii vor fi poftiţi la măsuţe ca să desfăşoare activitatea 

practic-gospodărească. 
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Astfel, cu ajutorul vostru, Zâna Primăvara va fi din nou fericită pentru că va avea timp să petreacă o 

zi minunată alături de voi.  

 Odată ajunşi pe Tărâmul Primăverii, copiii împreună cu educatoarea vor străbate drumul și 

vor descoperi pe rând sarcinile. 

 Finalizarea activităţii integrate se va realiza prin metoda „Turul galeriei”. 

Copiii vor aprecia munca lor şi a colegilor de grupă. Voi aprecia și eu munca copiilor şi le voi oferi 

recompensa promisă de Zâna Primăvara. 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE/

METODE ȘI 

INDICATORI 

1.Moment 

organizatoric 

Voi asigura condițiile necesare 

pentru o bună desfășurare a 

activităților: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

-pregătirea materialelor  

didactice necesare; 

-intrarea copiilor în sala de grupă 

și așezarea lor în semicerc; 
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2.Captarea atenţiei Prezint copiilor scrisoarea de la 

Zâna Primăvara. 

(Anexa 1) 

După citirea scrisorii voi 

descoperi o machetă ce 

reprezintă grădina în care avem 

lădiţe pentru legume,    grădină 

pentru flori și insecte, cuib 

pentru berze și rândunici. 

,,Uitați-vă dragi copii aceasta 

este grădina Zânei Primăvara, 

iar voi va trebui să o ajutaţi să 

şi-o refacă deoarece vântul 

puternic a amestecat tot ce era 

în  ea şi singură nu va reuşi.”  

- Ce spuneţi, o ajutăm?  

Sunt convinsă că veţi reuşi! 

-Conversaţia 

-Observația 

 

Rândunica 

Scrisoare de 

la Zâna 

Primăvara 

 

Macheta  cu 

grădina 

 

Lădițe pentru 

legume 

 

Cuib pentru 

berze și 

rândunici 

Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui copiilor 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

dobândite anterior 

 

- Haideţi să ne amintim ce ştim 

noi despre anotimpul primăvara: 

- În ce anotimp ne aflăm? 

-Care sunt lunile anotimpului  

primăvara? 

- Ce se întâmplă cu natura  

primăvara? 

- Ce legume de  primăvara 

cunoașteți voi?  

- Dar flori? 

- Ce fac păsările călătoare? 

 

-Conversaţia 

 

 

 

 

 

Brainstormin

gul 

 

 

Aprecieri 

verbale 

4. Anunţarea temei 

şi  a obiectivelor 

Astăzi vom juca un joc care se 

numeşte ,,TĂRȂMUL 

PRIMĂVERII ”. 

Pentru a o întâlni şi a o cunoaşte 

mai bine pe Zâna Primăvara, 

trebuie să pătrundeţi pe tărâmul 

ei,  să treceţi peste obstacolele 

-Conversaţia 

 

 

 

 

-Explicaţia 

Observarea 

comportamentul

ui copiilor 
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întâlnite în calea voastră și să 

demonstrați astfel că ştiţi foarte 

multe despre ea, că o îndrăgiţi şi 

doriţi să rămână mai mult la voi.  

Şi nu uitaţi la finalul activităţilor, 

Zâna Primăvara, vă va răsplăti 

pentru ajutorul vostru.  

Aşadar să pornim la drum! 

Doi-trei copii vor repeta 

denumirea jocului. 

5.Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea jocului: 

Voi explica copiilor regulile 

jocului ,,Tărâmul primăverii” , 

fiecare sarcină aflându-se într-un 

plic colorat.  Vom găsi pe rând 

câte un plic, dacă rezolvăm 

corect cerința vom trece mai 

departe. În final, Zâna Primăvara  

le va oferi recompensa promisă. 

Executarea jocului de probă: 

Voi alege un copil, care va veni 

pe tărâmul primăverii și va găsi 

plicul corespunzător primei 

probe. Îmi înmânează plicul, îl 

deschid şi scot biletul pe care 

sunt trecute sarcinile ce trebuie 

rezolvate. Copilul este solicitat 

să sorteze legumele de 

primăvară, să le denumească și 

apoi să le așeze pe „Tăvița 

primăverii”. 

Executarea propriu-zisă a 

jocului: 

După ce copiii au înţeles regulile 

jocului se trece la executarea 

-Explicaţia  

 

 

Plicuri 

colorate 

 

 

 

 

 

 

Plic 

Legume de 

primăvară 

Tăvița 

primăverii 

 

 

-Conversaţia 

 

 

 

 

-Explicaţia 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor  
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jocului propriu-zis. Jocul se 

repetă până când vor fi sortate 

toate legumele.  

Dacă copilul numit un va reuși 

singur va fi ajutat de ceilalţi 

copii. 

Un alt copil va fi ales pentru a  

găsi următorul plic . 

Se va  trece mai departe atunci  

când întrebările din plic sunt 

epuizate și răspunsurile corecte. 

Se va proceda în acelaşi mod 

până când vor fi epuizate toate 

plicurile. 

 

Sarcina 1 

,,Tăvița primăverii!’’ 

Va trebui să alegeți din grădină 

legumele de primăvară, să le 

denumiți și să le așezați pe  

Tăvița primăverii! 

Sarcina 2 

,,Coșul primăverii” 

Va trebui să alegeți din coş, să 

descrieți şi să aşezați în grădină 

florile de primăvară. 

Sarcina 3 

„Trăistuța fermecată a Ruzei-

Buburuza” 

Va trebui să așezați păsările 

călătoare și insectele   găsite în 

„Trăistuța fermecată a Ruzei-

Buburuza” în mediul lor de 

viață, denumindu-le. 

 

-Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavă, legume 

 

 

 

 

 

Coș cu  flori 

de primăvară, 

machetă 

 

 

 

-Exerciţiul 

Păsări 

călătoare 

Insecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Sarcina 4 

Așază în ordine,  la panou părțile 

componete ale florilor/ păsărilor/ 

legumelor și denumește-le ! 

 

Sarcina 5 (Un nou mesaj de la 

Zâna Primăvara) 

 ,,- Dragii mei, voi m-aţi convins 

că ştiţi foarte multe lucruri 

despre anotimpul primăvara, iar 

dacă ați ajuns  până la acest plic, 

înseamnă că ați reușit să refaceți 

grădina, așa că acum a sosit 

momentul să- mi îndepliniți și 

cealaltă dorinţă. Vă las pe voi să 

vă amintiţi care era aceea… 

Astfel, copiii sunt poftiţi la 

măsuţe ca să desfăşoare 

activitatea practic-  

gospodărească . 

Copiii vor avea ca sarcină să  

denumească materialele de lucru 

necesare activității practic 

gospodărești. 

Se realizează intuirea 

materialului. 

Intuirea materialului 

Ce aveți pe măsuțe? (ridichi, 

ceapă, salată verde, serveţele, 

farfurii, cuțite de plastic , 

furculiţe). 

Cu ajutorul lor vom pregăti cea 

mai gustoasă salată de legume.  

Explicarea și demonstrarea 

modului de lucru 

Trăistuța  

fermecată 

 

 

Problematizar

ea 

Conversația 

Panou, 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

-ridichi,ceapă, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor  
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 Voi explica și demonstra modul 

de realizare utilizând un limbaj 

accesibil, punând accent pe 

faptul că trebuie să mânuiască cu 

atenție  ustensilele de lucru și pe 

importanța consumării legumelor 

Exerciții pentru încălzirea 

mușchilor mici ai mâinii 

„Mișcăm degețelele 

Batem tare palmele 

Răsucim încheietura 

Și dăm mingea dura, dura 

Ploaia picură pic-pic, 

Cântăm la pian un pic 

Închidem pumnii și-i desfacem 

Evantaiul știm să-l facem” 

- Doriţi să-mi puneţi întrebări? 

- Dacă toţi aţi înţeles ce aveţi de 

făcut, spor la lucru, dragii mei! 

Executarea temei  de către 

copii 

La semnalul educatoarei copiii 

încep lucrul. Se insistă asupra 

poziţiei corecte a corpului.  

-Voi merge pe rând la fiecare 

copil şi voi supraveghea lucrul, îi 

voi ajuta dacă este cazul sau voi 

reveni asupra explicaţiilor. 

salată verde , 

serveţele, 

farfurii, cuțite 

de plastic,  

furculiţe, 

bonete 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

activității 

6.Obţinerea 

performanţei 

Complicarea jocului: 

Se va realiza prin metoda 

„Floarea de lotus” 

Sarcina 6 

-Florea de 

lotus  

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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  ,,V-ați descurcat excelent până 

acum! Așadar, eu m-am gândit 

că meritați să vă jucați puțin, iar 

jocul pe care l-am pregătit pentru 

voi  se  numește, „Curcubeul 

Primăverii”. Vă las mai jos 

instrucțiunile! ” 

În centru se va afla un cartonaş 

(cerc), cu tema jocului- 

„Curcubeul Primăverii”.  În jurul 

cercului se află 8 petale, fiecare 

având una din culorile: roşu, 

galben, verde, roz, mov, negru, 

albastru, alb. 

Pe rând câte un copil va extrage 

o culoare din cele 8. Un alt copil 

va trebui să aleagă  leguma, 

floarea, insecta, pasărea căreia i 

se potriveşte culoarea extrasă de 

colegul de grupă şi le va lipi pe 

petala ce are culoarea adecvată. 

(ex:dacă un copil a ales culoarea 

mov, al doilea copil va alege o 

zambilă  şi o va lipi pe petala de 

culoare mov a Florii de Lotus). 

 

 

 

 

 

-Explicaţia 

-Exerciţiul 

 

Problematizar

ea 

 

Floare de 

lotus din 

polistiren 

Coș, jetoane 

cu cele 8 

culori, jetoane 

cu flori, 

insecte, 

păsări, 

legume de 

primăvară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Sarcina 7 

Provocarea Zânei Primăvara! 

Copiii vor realiza ,,Piramida 

Primǎverii”. 

Numesc câte un copil care să 

rezolve următoarele cerinţe:  

• „Caut-o pe Zâna Primăvara 

între aceste jetoane!” (un jeton 

cu anotimpul primăvara);  

-Conversaţia 

 

 

 

Problematizar

ea 

-Metoda 

Piramida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

individuală 
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• „Găseşte toate păsările care 

vestesc sosirea primăverii şi 

denumeşte-le!” (două jetoane – 

barza şi rândunica);  

• „Selectează toate jetoanele cu 

legume de primăvară!” (trei 

jetoane – ceapa verde, ridichea, 

salata); 

 • „Alege imaginile cu flori de 

primăvară şi spune numele lor!” 

(patru jetoane – ghiocelul, 

laleaua, narcisa, zambila). 

 

Carton A3 cu 

piramida, 

jetoane 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

8. Evaluarea Împreună cum copiii vom stabili 

ce am învățat pe parcursul 

activității. 

- Cum s-a numit jocul? 

- Ce sarcini am avut de rezolvat? 

- Care a fost sarcina voastră 

preferată? 

-  Ce v-a plăcut cel mai mult? 

Conversaţia 

 

Aprecieri 

privind modul 

de realizare al 

sarcinilor 

9.Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecierei individuale şi 

colective cu privire la modul de 

participare al copiilor la 

activitate. 

Voi oferi recompensa  pregătită 

de „Zâna primăverii”. 

Copiii părăsesec sala de grupă 

cântând cântecul ,,Primăvara a 

sosit”. 

Conversaţia 

 

Recompense 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Recompensa 
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„MAGIA DANSULUI” 

activitate opțională 

 

 

Prof. înv. preșcolar: PAVEL  MIRABELA  

GRĂDINIȚA cu P.P. Nr. 15 Târgoviște, Dâmbovița 

Prof. înv. preșcolar: MOLDOVEANU MINICA  

GRĂDINIȚA cu P.P. Nr. 15 Târgoviște, Dâmbovița 

 

                                             

ARIA CURRICULARĂ: Domeniul psihomotric 

NIVEL II ( grupa mare, 5-6/7ani) 

DURATA: 1 an școlar 

 

ARGUMENT: 

 

          Cea mai bună metodă de învăţare este jocul, iar cea mai generoasă formă de exprimare este 

arta. Dansul înseamnă pentru cei mici învăţare şi expresie de sine, joacă şi artă. Copiii descoperă 

lucruri pe care le pot face cu propriul corp, învaţă să îşi exteriorozeze emoţiile şi pot da frâu liber 

creativităţii, spunând poveşti în timp ce fac mişcare. 

          Parte integrată a educaţiei fizice, dansul cuprinde mişcări ce reflectă afectivitate, sensibilitate, 

graţie şi eleganţă, expresivitate şi voinicie, sincronizarea ritmului mişcărilor cu muzica fiind 

mijlocul de bază al dezvoltării educaţiei fizice şi estetice. 

          Opţionalul urmăreşte nu numai avantajele estetice, ci mai ales menţinerea stării generale a 

sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, stimulează acea stare de bună dispoziţie, constituind un mijloc 

plăcut şi atractiv pentru copii. 

          În efortul depus pentru învăţarea paşilor de dans, copilul îşi formează voinţa, conturându-se 

totodată o serie de calităţi morale preţioase, ca perseverenţa şi spiritul de echipă. 

           Ne-am propus să desfăşurăm în grădiniţă opţionalul „Magia dansului”, prin care să 

stimulăm interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru desfăşurarea unor activităţi prin care să 

îmbinăm elemente folclorice, care să asigure perpetuarea tradiţiei populare româneşti, cu elemente 

moderne, care satisfac nevoia de mişcare a preşcolarilor. 
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COMPETENŢE SPECIFICE: 

1. Educarea capacităţii de receptare a ritmului unei melodii de joc popular/ modern; 

2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a interpreta după model şi apoi independent un text 

coregrafic de mici întinderi; 

3. Dezvoltarea motivaţiei de a prețui şi continua valorile folclorului local; 

4. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de interpretare vocală a unor cântece de mici 

dimensiuni (strigături sau chiuituri). 

 

CONŢINUTURI (asociate competenţelor): 

➢ Să reproducă combinaţii ritmice propuse; 

➢ Să identifice tempo-ul unei melodii date; 

➢ Să conştientizeze legătura dintre ritmul melodiei de joc şi construcţia mişcării; 

➢ Să repete mişcări simple după model-deplasări cu aceeaşi paşi pe trasee coregrafice scurte; 

➢ Să execute mişcări de învârtit pe sub mână; 

➢ Să execute combinaţii de paşi de dans în măsura de doi timpi; 

➢ Să integreze exerciţii speciale în formarea unei ţinute corporale corecte; 

➢ Să-şi dezvolte spiritului de echipă şi al cooperării; 

➢ Să recunoască textul coregrafic de bază dintr-un dans studiat 

➢ Să comunice elementele constitutive ale dansului popular învăţat; 

➢ Să intuiască succesiuni de sunete cu durate egale şi inegale; 

➢ Să intuiască diferenţele de durată dintre sunete (lungi, scurte, potrivite); 

➢ Să execute corect duratele sunetelor în cântece; 

➢ Să execute mişcări sincronizate cu ritmul cântecului. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

➢ respect și apreciere față de folclorul român;  

➢ păstrarea obiceiurilor și tradițiilor româneşti; 

➢ spirit de echipă şi colaborare; 

➢ perseverenţă; 

➢ încredere în forţele proprii, optimism; 

➢ empatie 

 

SUGESTII METODOLOGICE:  

➢ concursuri;  

➢ expoziții;  
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➢ album cu fotografii;  

➢ dansuri populare/ moderne;  

➢ muzică popular/ modernă;  

➢ serbări. 

 

MODALITĂṬI DE EVALUARE 

• Serbări la nivel de gradinită; 

• Spectacole cu ocazia diferitelor evenimente; 

• Realizarea unui album cu fotografii din cadrul opționalului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ionescu-Motora Ana, 1980, Cântece şi jocuri muzicale pentru preşcolari, E.D.P., Bucureşti 

2. Vasile Vasile, 2004, Metodica educaţiei muzicale, Editura muzicală, Bucureşti 

3. Geta Stanciu, 2000, La grădiniţă e serbare, Editura Compania 

4. Poezii, frământări de limbă, cântece www.google.ro   

5. www.didactic.ro – Jocurile muzicale - planificare opţional – Kapus Elvira   

6. Şova, Siminica(coord), 2000,  Activităţi opţionale din grădiniţă, Ed ASS, Bacău 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ  ACTIVITĂṬII OPṬIONALE 

Nr. 

crt. 

Luna 

Nr. de activități 

Conținuturi Tema activității 

1.  Septembrie - 2  - Familiarizarea copiilor cu dansul popular/ 

modern 

 

Dansul popular-obicei 

specific românesc 

Lectură imagini 

1. Octombrie - 4 -Învăţarea mersului simplu, înainte şi înapoi (4 

paşi); 

 - Executarea paşilor simpli înainte şi înapoi,cu 

bătaie pe timpul 4. 

Dans popular „Horaˮ 

2. Noiembrie - 4 Executarea mişcărilor de dans propuse spre 

învăţare 

Dans popular 

„Braşoveanca” 

3. Decembrie – 3  - Învăţarea unor mişcări de dans modern 

- Executarea corectă a mişcărilor de dans 

„Dansul fulgului de 

nea „ 

serbare de Crăciun 

4. Ianuarie - 3 -Prezentarea de spectacole în grădiniţă; 

- Îmbinarea elementelor specifice dansului 

popular cu cele de dans modern; 

-Exersarea mişcărilor dansului propus spre 

a fi învăţat. 

Dans popular „Hora 

Uniriiˮ 

5. Februarie - 4 -  Exersarea mişcărilor de dans propuse spre 

învățare 

Dans popular 

„Ciuleandraˮ 

6. Martie - 4 -Exerciţii de euritmie 

- Executarea mişcărilor de dans învăţate 

- Învăţarea unor paşi de dans modern 

„Dansez pentru 

mamaˮ - Dansul 

Florilor 

7. Aprilie -  3 -Mers cadențat cu întoarcere la stânga și la 

dreapta; 

- Mișcări de dans în sincron; 

- Exersarea dansului în sincron 

Dans modern 

„Mişcă-te ca mine’’ – 

Gummy bear 

8. Mai – 3 -Repetarea dansurilor moderne învăţate „Uite câte-am 

învăţat!ˮ 

9. Iunie - 3 -Repetarea dansurilor învăţate 

- Prezentarea de spectacole în grădiniţă  

Să dansăm graţios - 

Serbare de final de an 
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PROIECT DE ACTIVITATE- DEC 

 

 

Prof. înv. preșcolar GHERLE ANAMARIA 

G.P.P. ,,TOLDI”-structura ,,MICUL PRINȚ” 

Salonta, jud. Bihor 

 

 

DATA:  

GRUPA: Mică  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Toldi” Salonta, structura 

,,Micul Prinț” 

EDUCATOARE: Gherle Anamaria 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

SUBTEMA: ,, În ograda bunicilor” 

DOMENIUL DE CUNOAȘTERE: DEC 

TEMA: ,,Câinele, prietenul copiilor” 

 

MIJLOC DE REALIZARE: Pictură prin ștampilare 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor practice 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

- Activare și manifestare a potențialului creativ 

 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea  priceperilor şi deprinderilor copiilor de a  realiza o 

lucrare prin tehnica picturii prin ștampilare în vederea realizării temei propuse  



 

 

80 
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- Să identifice materialele necesare realizării temei propuse; 

O2- Să redea petele de culoare folosind buretele; 

O3-  Să acopere cu pete de culoare întreg spațiul plastic; 

O4- Să aprecieze obiectiv lucrarea sa şi pe cele ale colegilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: observația, explicația, conversaţia, brainstorming, demonstraţia, turul 

galeriei; 

 

MIJLOACE DIDACTICE: cușca câinelui, câinele, căţel model, formă din polistiren care 

reprezintă corpul cățelului, acuarele, burete, șervețele, recompense. 

 

METODE DE EVALUARE: Observarea comportamentului copiilor, aprecieri verbale, analiza 

produselor activităţii 

 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, individuală 

 

DURATA: 15 min 

 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educația timpurie, Bucureşti, 2019; 

2. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002), Metode interactive de grup-ghid metodic, 

Editura Arves, Craiova; 

3. Detering, M., (1999), Super idei pentru micii meşteri, Editura Novum; 

4. Ionescu M. (coord.), (2010), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani, Editura Vanemonde, București;   

5. Popa C. (2006), Elemente de pedagogie preșcolară, Editura Universității din Oradea, Oradea; 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

1.Moment 

organizatoric 

Voi asigura condiţiile necesare pentru o 

bună desfăşurare a activităţilor: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului în formă de ,,U”;  

-pregătirea materialelor  didactice necesare; 

-intrarea copiilor în sala de grupă şi 

aşezarea lor la mese; 
 

 

2.Captarea atenţiei Azorel, s-a întors la copii și a început să 

latre din nou. 

- ,,Ham, ham, ham, zice cățelușul!” 

- ,,Așteptați puțin…cățelul are ceva să ne 

spună!” 

,,Vrea să vă întrebe dacă doriți să îl ajutați  

să își facă câțiva prieteni deoarece toată ziua 

stă singur, nu are cu cine să se joace și de 

aceea este supărat. El a aflat că sunteți 

harnici și lucrați frumos de aceea s-a gândit 

că doar voi îl puteți ajuta.” 

- Doriţi să îl ajutăm? 
 

Conversaţi 

 

Observarea  

comportamentului 

verbal și nonverbal 

Câinele  

Cușca câinelui 

3. Anunţarea temei şi  

a obiectivelor 

Pentru că doriți să-l ajutăm pe Azorel  şi să-

i facem pe plac pentru a nu mai fi trist, vom 

picta prin ștampilare ”Căței” 

Trei-patru copii vor repeta tema activității. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Observarea  

comportamentului 

4.Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

Intuirea materialului 

   Se intuieşte de către copii materialul de 

lucru. 

-Ce aveţi pe măsuţe? Cu ajutorul lor vom 

picta prin ștampilare căței.  

Prezentarea și analiza modelului 

(câteva întrebări) 

 

 

Explicaţia  

 

Demonstraţia 

 

Forme din polistiren 
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 Se realizează observarea modelului gata 

pregătit. 

Explicarea și demonstrarea modului de 

lucru 

Se explică modul de realizare al câinele: 

    Vom lua forma din polistiren ce 

reprezintă corpul câinelui, vom pune 

buretele în acuarele după care prin 

ștampilare vom obține un dreptunghi. Se 

repetă același lucru obținând alte 

dreptunghiuri, până vom acoperi toată 

supreafața. 

     Se vor menţiona regulile de folosire a 

acuarelei. 

Mă asigur că toți copiii au înțeles tehnica 

de lucru și pașii pe care trebuie să-i urmeze, 

punând doi copii să repete ceea ce au de 

făcut.  

Se realizează exerciţii de încălzire a 

muşchilor mici ai mâinilor: 

„Mișcăm degețelele 

Batem tare palmele 

Răsucim încheietura 

Și dăm mingea dura, dura 

Ploaia picură pic-pic, 

Cântăm la pian un pic 

Închidem pumnii și-i desfacem 

Evantaiul știm să-l facem” 

- Doriţi să-mi puneţi întrebări? 

-Dacă toţi aţi înţeles ce aveţi de făcut, spor 

la lucru, dragii mei! 

 
 

 

 

 

 

 

Acuarele 

 Burete 

Șervețele 

 

 

Conversaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

5.Obţinerea 

performanţei 

 

Executarea temei de către copii 

-Vă rog să lucraţi cât mai frumos şi mai 

îngrijit. 

 

Exerciţiul 

Aprecieri verbale 



 

 

83 
 

-Voi merge pe rând la fiecare copil şi voi 

supraveghea lucrul, îi voi ajuta dacă este 

cazul sau voi reveni asupra explicaţiilor. 

Copiii aşezaţi la mese, confecţionează 

cățeii, respectând indicaţiile primite. 

 
 

 

Observarea  

comportamentului 

verbal și nonverbal 

 

6. Evaluare Copiii formează Trenul curioşilor (exerciţii 

de mers şi emitere de onomatopee), 

locomotiva fiind educatoarea, iar ei 

vagoanele. Merg şi observă lucrările 

efectuate care au fost așezate lângă cușca 

câinelui. Răspund  întrebărilor educatoarei 

vor selecta lucrările cele mai reuşite din cele 

expuse şi îşi vor motiva alegerea, privind 

acurateţea lucrării, etc. 

 
 

Conversaţia 

 

Aprecieri verbale 

Analiza produselor  

activității 

 

Turul galeriei 

7.Încheierea 

activităţii 

Împreună cu copiii, vom stabili ce am 

învăţat pe parcursul activităţii. 

Se fac aprecieri individuale şi colective cu 

privire la modul de participare al copiilor la 

activitate. 

Voi oferi recompensa  pregătită de Azorel. 

 
 

Conversaţia 

Aprecieri frontale și 

individuale 
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FAMILIA, ADEVĂRATA COMOARĂ 

PROIECT EDUCATIV LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. preșcolar STRUBER EVA 

G.P.P. TOLDI 

Loc. Salonta  Jud. Bihor 

 

 

   ARGUMENT: 

 

Motto:  „Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. ” 

                                                                                                                               Child`s Appeal     

 

Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor 

relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. Mediul 

familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 

Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională 

trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au 

consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a copilului. La vârstele mici, adaptarea 

copilului se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul 

model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund 

evoluţia viitoare a copilului. 

 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această 

instituţie îl aşază  într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu 

activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime 
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şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele 

particulare ale vieţii mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii 

fiecărei vârste şi să identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a 

forţelor infantile în vederea maturizării lor. 

Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrâng asupra 

tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale 

acestuia. Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea în mediul grădiniţei, 

dar îi oferă prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în împrejurimile grădiniţei, în 

instituţii şi la locurile de muncă ale părinţilor. În acest timp, aceasta poate observa cum se comportă 

copiii nu numai la grădiniţă ci şi în afara grădiniţei. Având în vedere particularităţile lor de vârstă şi 

ţinând seama de temperamentul lor, educatoarea va putea acţiona diferenţiat astfel încât eficienţa 

demersului său educativ să fie optimă. Treptat şi cu răbdare, cultivându-le încrederea în propriile 

posibilităţi, folosind jocul şi jucăria, educatoarea participă la dezvoltarea personalităţii copiilor. 

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul 

acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa 

copilului  nimic  din  ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe 

care i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul 

dat de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu 

vă veţi putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala.” 

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 

educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 

competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a implica 

părinţii în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de 

parteneriat cu grădiniţa și, implicit, cu educatoarea. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 

grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, 

atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informaţi 

despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în 

luarea deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe 

care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora modul 

în care îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare. 
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CONTEXT: 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă 

conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu 

părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; mese rotunde; 

propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie, în special materiale ce arată 

activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, plimbări, alături de 

copiii lor și serbări. 

Pentru  a  răspunde  standardelor  impuse  de   comunitate   în   ceea  ce   priveşte   valorile  

şi responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor 

iniţiative de organizare a unor prezentări și programe pentru părinţi, majoritatea susţinându-se în 

cadrul grădiniţei de către educatoare. Aceste prezentări și programe încearcă să răspundă 

experienţelor părinţilor sau viitorilor părinţi în ce priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării 

copilului. În plus, educatoarele, în parteneriat cu o învățătoare vor publica articole de ziar cu 

informații suplimentare despre sănătatea fizică, psihică și mentală al copilului și rolul părinților în 

acest proces. 

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate 

bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor.    

În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o 

colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în 

cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide 

porţile succesului educaţional. 

 

D.  DESCRIEREA PROIECTULUI: 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• Eficientizarea relaţiei grădiniţă - familie, printr-o colaborare coresponsabilă între aceste 

două părţi, în vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de formare a 

personalităţii preşcolarului.  

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

• Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi în grădiniţă; 

• Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă; 

• Iniţierea unor acţiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinţi pentru un proces 

educaţional; 

• Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 

• Valorificarea unor experienţe personale; 
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• Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui 

parteneriat; 

• Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă înbunătăţiri actului educaţional din 

grădiniţă/familie; 

• Promovarea sănătăţii, respectiv evitarea îmbolnăvirilor atât în copilărie, cât şi la vârsta de 

adult, prin conceptele de alimentaţie. 

 

GRUPURI  ȚINTĂ: 

• preșcolarii din G.P.P. ,,Micul prinț”  

• preșcolarii din grădinițele partenere  

• părinții 

• membrii comunității locale 

• părinții și copiii lor care vor urma să fie înscriși în unitate 

 

DURATA PROIECTULUI: an școlar 2021-2022, cu posibilitate de prelungire 

 

E.  CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 

 

Nr. Activitatea Grup țintă Termen Responsabili Rezultate Observații 

1. Prezentarea și 

promovarea 

proiectului 

„Familia,adevărata 

comoară”  în 

grădinițe 

-cadrele 

didactice 

-părinții 

-preșcolarii 

 

-octombrie 

2021 

-ed. Struber 

Eva 

-toate cadrele 

didactice 

 

-procurarea 

auxiliarelor 

necesare 

derulării 

proiectului 

 

-prezentarea 

activităților 

proiectate 

 

 

2.  “Márton napi 

vigasságok”-

activitate interactivă 

cu părinți 
 

-părinții 

-preșcolarii 

-cadrele 

didactice 
 

-noiembrie 

2021 

-toate cadrele 

didactice 

 

-interes și 

sprijin din 

partea 

părinților față 

de activitate 

-activitate 

interactivă cu 

copii 

3. “Kiskarácsony, 

nagykarácsony”-

serbare de Crăciun și 

pregătirea cadourilor 

- preșcolarii  

- părinții 

(respectiv 

fiecare 

- decembrie 

2021 

- toate 

cadrele 

didactice cu 

grupele lor 

-spectacol cu 

poezii, 

cântece și 

scenete de 

-pavoazarea 

sălilor, 

decorarea 

brazilor  
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pentru cei nevoiași 
 

grupă 

parteneră cu 

părinții) 
 

 Crăciun 

(Betlehemes) 

-cadourile 

pregătite pt. 

cei nevoiași 
 

prezentarea 

spectacolelor 

– pregătirea 

și împărțirea 

cadourilor de 

Crăciun  

4. ”Itt a farsang áll a 

bál”-carnavalul 

grupelor 
 

-preșcolarii 

 -părinții 

copiilor 
 

-februarie 

2022 

-toate cadrele 

didactice 

-spectacol cu 

prezentarea 

costumurilor  

-petrecere cu 

muzică, dans 

și gogoși 
 

-prezentarea 

costumurilor 

de carnaval 

de către 

copiii ,în 

grupa de 

copii 

-jocuri și 

competiții 

distractive 

5. „Édesanyám 

szeretlek”-

sărbătorirea  zilei de 

8 Martie  
 

- preșcolarii  

- mămicile, 

bunicile și 

rudeniile 

feminine ale 

copiilor 
 

- 8 Martie 

2022 

-toate cadrele 

didactice 

-cântece, 

poezii, 

activități 

comune și 

surprize 

pentru 

mămici și 

bunici 
 

-sărbătorirea 

femeilor cu 

urări, cântece 

și 

poezii(filmări 

video) 

-dăruirea 

cadourilor 

pregătite de 

către copiii 

6.  

” Ziua porților 

deschise“- 

prima întâlnire cu 

școala (ziua  porților 

deschise la școală 

pentru copiii de 

grupa mare). 
 

-preșcolarii 

din 

grădinițele 

partenere 

-părinții 

copiilor 

-părinții 

care vor să 

înscrie 

-aprilie 

2022 

-toate cadrele 

didactice 

 

-învățătoarele 

care vor 

primi copiii 

în clasa 

pregătitoare 

în anul școlar 

-informații 

despre 

punctele tari 

ale 

grădinițelor 

-articol de 

ziar 

 

-prezentarea  

și 

promovarea 

grădinițelor 

prin zile cu 

porțile 

deschise și 

participarea 
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copilul în 

anul școlar 

următor la 

școală 
 

următor la ziua 

porților 

deschise a 

școlii 

7. “Copilărie 

fericită”-încheierea 

festivă a anului 

școlar, a proiectului 

și sărbătorirea Zilei 

Naționale ale 

Copiilor 

 

 

- preșcolarii 

-familiile 

copiilor  

 

-iunie 

2022 

-toate cadrele 

didactice 

-portofoliul 

proiectului 

- activități 

comune și 

festivități de 

încheierea 

anului școlar, 

jocuri 

distractive și 

competiții  

-întocmirea 

portofoliului 

proiectului 

 

RESURSE UMANE: 

• preșcolarii 

• cadrele didactice 

• părinții copiilor 

• partenerii: Casa de Cultură “Zilahy Lajos” - Salonta;  Liceul Teoretic “Arany János” Salonta 

 

RESURSE MATERIALE: 

•  proiector, decorații de Crăciun, podoabe de brad, brad, cadouri pentru copii, costume, CD-

uri cu muzică, laptop, videoproiector, baloane, gogoși, diplome de participare, surprize 

pentru mămici și bunici, felicitări, materiale și dispozitive pentru jocuri sportive și 

competiții, imprimantă, săli. 

 

F. EVALUAREA  PROIECTULUI: 

• expoziție 

• albume foto 

• portofolii 

• realizarea unor prezentări în Power Point cu activitățile desfășurate 
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• cadrele didactice, partenerii, părinții vor fi invitați să participe la activitățile desfășurate cu 

copiii pe întreaga perioadă a proiectului; 

• împărtășirea unor concluzii, impresii; 

• vom face cunoscută activitatea noastră și celorlalte unități similare prin: comisii metodice, 

cercuri pedagogice 

• realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfășurată în cadrul proiectului 

(grădinița coordonatoare) 

 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI: 

• discuții de grup 

• chestionare 

• observarea directă 

 

H.  REZULTATE CALITATIVE/CANTITATIVE: 

Rezultate calitative: 

• va crește prestigiul instituțiilor în comunitate 

• se vor consolida relațiile copil-copil, copil-educatoare, părinte-educatoare, părinte-copil, 

părinte-părinte 

• va crește experiența organizatorică a fiecărei echipe de cadre didactice din unitățile implicate 

• dobândirea unor informații și abilități de către partenerii implicați în proiect 

 

Rezultate cantitative: 

• cadouri confecționate împreună cu părinții la serbările de Crăciun și de 8 Martie 

• costume de carnaval 

• serbări de Crăciun, de 8 Martie și de încheierea anului școlar 

• ședințe, întâlniri, vizite 

• jocuri sportive și competiții 

 

Copiii au participat la: 

• serbări 

• ateliere 

• zile cu porțile deschise 

• prezentări 

• jocuri sportive și competiți 
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I. DISEMINAREA PROIECTULUI: 

Asupra grupului țintă: 

• conștientizarea faptului că relația între grădiniță și familie este foarte importantă în formarea 

personalității a copilului și numai atunci ne putem bucura de rezultate dacă cunoaștem, 

ajutăm și apreciem munca ambelor părți 

Asupra cadrelor didactice: 

• creșterea experienței organizatorice a cadrelor didactice din unitățile implicate 

• îmbunătățirea relațiilor cu familiile preșcolarilor și cunoașterea lor mai aprofundată 

• atingerea mai multor persoane cu sfaturi utile pentru educarea copilului prin articole de ziar 

Asupra grădiniței ca organizație:  

• creșterea capacității instituționale, extinderea partenerilor, creșterea prestigiului în 

comunitate 

Asupra partenerilor din proiect: 

• dobândirea unor informații și abilități 

Asupra unităților școlare din vecinătate: 

• diseminarea bunelor practici identificate prin proiect. 

           Asupra comunității locale: 

• informarea comunității despre viața și munca educativă a grădinițelor și implicarea lor în 

activitățile derulate 

 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

• dezbateri privind impactul pozitiv asupra partenerilor și beneficiarilor; 

• ne propunem ca pe viitor, cu partenerii implicați și alții noi, să continuăm 

colaborarea și să realizăm în comun și alte acțiuni educaționale pe diferite teme. 

 

L. BUGETUL PROIECTULUI  

Surse de finanțare:  autofinanțare, donații, sponsorizări 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

LECTURĂ ȘI DIVERSITATE 

 

 

Prof. BRĂNESCU OANA-CRISTINA 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,  

Tg-Jiu, Gorj 

 

 

Motto: 

”A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună 

este un succes” 

(Henry Ford) 

 

1. Titlul proiectului: ”Lectură și diversitate” 

2. Categoria în care se încadrează proiectul: 

 -     limbă și comunicare 

-      cultural-artistic 

 

3. Echipa de proiect:  

Coordonator:  Prof. itinerant și de sprijin: Brănescu Oana-Cristina 

Colaboratori: Primăria Comunei Scoarța 

                         Biblioteca ”Pompiliu Marcea” – Scoarța 

                        Căminul Cultural Scoarța 

 

4. Rezumatul proiectului: 

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalități de integrare a 

elevilor cu CES în activitățile extrașcolare, punându-se accent pe nondiscriminare și pe toleranță. E 

nevoie să înțelegem că fiecare copil este unic și special, indiferent de rezultatele obținute. 

Diversitatea este o resursă de învățare și dezvoltare pentru toți, atât pentru fiecare elev în 

parte, cât și pentru educație și societate în ansamblul ei. 

Activitățile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea 

interesului elevilor pentru lectură. 

 

 



 

 

93 
 

5. Argument: 

Paradoxal, în aceste vremuri agitate, în care „timpul nu mai are răbdare cu noi”, elevii 

găsesc încă, în interiorul lor, dorinţa de a citi. De aceea, cadrele didactice au un rol important, şi 

anume, acela de a-i stimula pe copii, de a găsi în permanenţă noi metode care să îi incite la lectură. 

Desigur, totul trebuie să pară un joc, destindere şi relaxare. A citi de dragul de a citi. Nimic impus. 

Totul se reduce la curiozitatea copiilor, la interesul pe care îl au pentru un anumit gen de carte. În 

fond, le este atât de uşor să dea o carte la o parte în favoare unui alt prieten, precum, calculatorul 

sau televizorul. Cu un singur click poţi avea acces la informaţie. Absenţa unei lecturi susţinute e 

evidentă în vocabularul lor sărac, în comportament, în gândire, în violența limbajului.Tocmai, de 

aceea e nevoie mai mult ca oricând să ridicăm bariera dintre copil și carte. Îndepărtarea lor de 

lectură trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți dascălii. 

Cred cu tărie că fiecare copil are disponibilitatea sufletească necesară apropierii de lectură. 

Imaginația lor atât de bogată trebuie valorificată, iar copiii răspund chemării întotdeauna. Reușesc 

să te surprindă, se gândesc de multe ori la unele lucruri care, nouă, cadrele didactice nici nu ne 

treceau prin cap. Aceste impulsuri sau sclipiri aș putea spune, trebuie încurajate. Elevii au nevoie, 

mereu, de alternative. Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor veni în întâmpinarea 

orizontului lor de așteptare. 

 

6. Obiective generale: 

➢ Crearea unei percepții pozitive din partea grupului țintă față de carte și citit; 

➢ Dezvoltarea limbajului, a vocabularului elevilor; 

➢ Stimularea comunicării orale; 

➢ Integrarea și adaptarea elevilor cu CES în activitățile desfășurate; 

➢ Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilorcu CES prin îmbunătățirea relațiilor sociale 

 

7. Obiective specifice: 

➢ Formarea obișnuinței de a căuta informații citind acasă sau în sala de clasă; 

➢ Formarea spiritului competitiv; 

➢ Stimularea colaborării și a muncii în echipă; 

➢ Conștientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei. 

 

8. Modalități de realizare: 

          - Întâlniri între coordonatori, colaboratori și parteneri; 

          - stabilirea unor activități; 

          - schimb de bune practici; 
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          - concurs pe echipe. 

 

 9. Grupul țintă:  - 14 elevi de clasa a III-a (13+1) 

                                        - 7 elevi cu CES 

 

10. Durata proiectului: 2 zile (14,15 februarie 2022) 

 

11. Descrierea activității:  

Data Conținuturi Activități de învățare 

14.02.2022 - vizionarea unui film despre viața 

lui Caragiale; 

- masă rotundă-formarea echipelor; 

- lecturarea operelor lui Caragiale: 

D-l Goe, Vizită, Bubico 

- exerciții de comunicare în grup; 

- exerciții de exprimare liberă a opiniilor; 

- citirea textelor; 

-exerciții de povestire a conținutului 

operelor; 

- păreri și impresii de cititor; 

15.02.2022 - concurs pe echipe - activități pe echipe; 

- rebus; 

- ghicește personajele; 

- taie forma greșită; 

- recunoaște chipul lui Caragiale; 

- ghicitori despre povești.  

 

12. Resurse:  

              - umane: 14 elevi clasa a III-a, 6 elevi cu  CES, cadre didactice, bibliotecar, manager.  

              - materiale: cărți, filme, planșe, fișe de lucru 

              - financiare: sponsorizare cadre didactice  

             - temporale: 14,15 februarie 2022  

- informaționale: proiectul scris, evidența particpanților, portofoliul proiectului 
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13. Evaluare:  

expoziție foto, diplome pe echipe 

 

14. Rezultate așteptate:  

- dezvoltarea relațiilor de colaborare și împărtășirea experienței pozitive între parteneri și cadre 

didactice;  

- cultivarea disponibilităților practice ale copiilor prin activitățile extracurriculare; 

-creșterea gradului de atractivtate a școlii, a învățării în contextul revenirii după pandemie.  

 

    15. Diseminarea activității:  

Activitatea va fi diseminată în cadrul comunității prin Curierul Primăriei Scoarța, site-ul școlii. 

 

 

 

 

ZÂMBET DE COPIL 

P R O I E C T   E D U C A Ţ I O N A L 

 

 

Prof. înv. primar POPESCU CORNELIA-IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOARȚA,  

GRĂDINIȚA P. N. Scoarța, Gorj 

 

 

                                                       ARGUMENT 

 

„TOŢI OAMENII MARI AU FOST CÂNDVA COPII.” 

                                               Antoine de Saint Exupery 

 

Ziua Internaţională a Copiilor - 1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” 

fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin 

participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de 

amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 
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Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o 

lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile 

noastre copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jocurilor inocente. 

 Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va 

face acest loc mai fericit. 

 

GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a III-a 

 

DURATA: 30-31 mai – 2 iunie 

 

SCOP : 

☺Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor în vederea acceptării diversităţii, a toleranţei 

şi nediscriminării în cadrul grupului; 

☺Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; 

☺Dezvoltarea  creativităţii ; 

☺Realizarea  unei  atmosfere de sărbătoare pentru copii. 

 

OBIECTIVE: 

• Să identifice drepturile şi îndatoririle copilului prin intermediul activităţilor desfăşurate; 

• Să analizeze critic situaţii diverse, exprimându-şi punctul de vedere; 

• Să exprime plastic sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

• Să stabilească relaţii de prietenie cu alţi copii prin derularea în comun a unor evenimente; 

• Să manifeste atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate; 

• Să participe  activ şi afectiv la sărbătorea Zilei Copilului; 

 

RESURSE  PROIECT: 

• Resurse umane: cadrele didactice, părinţi, rude. 

• Resurse temporale:  3 zile 

• Resurse financiare: autofinanţare;    

• Resurse materiale auxiliare:  diplome; corzi, mingi, saci rafie, popice, cretă colorată, culori, 

coli, dulciuri, sucuri, pizza, baloane. 

 

MEDIATIZARE:  

• Prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere ale proiectului educaţional; 

• Prin Curierul Primăriei Scoarța, site-ul școlii.  
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EVALUARE: 

• Acordarea diplomelor de participare și premiere. 

 

ACTIVITĂŢILE  PROPUSE 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea 

Locul 

desfăşurării 

 

Data: 

 

 

Observații 

 

1. 

 

Concursuri  

* desene pe asfalt, ,  

* Ştafete 

* jocuri  

* premiere 

 

 

Curtea școlii 

 

30  mai 

 

 

 

 

2. 

 

„Culorile copilăriei” 

*  realizarea unor desene pe tema 

copilăriei 

 

 

Sala de clasă 

 

31 mai 

 

 

 

 

3. 

 

* Petrecere  

„Rămâi cu noi, copilărie!” 
 

 

Sala de clasă  

2 iunie 

 

 

 

4. 

 

Dans pe muzica cântecului ,,Să cânte toți 

copiii lumii”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Db7fa

UGQMZY 

 

Curtea școlii 

 

2 iunie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDb7faUGQMZY%26fbclid%3DIwAR0tY6AiaTd5jBgFUxfCbVgh4GrdB1DVw7eLqwwOHmGXuOnBgHnrV8w75f0&h=AT2BC8ULMJ6rW3XqdhhkvPxt03mNj8Uxi4MZ40Upruw0DlxmyFLSFOrgBZA2DqRqQ8A8Vsli_5cFbGkjwezo6gQE-6MeOatdgIczQ2ZdTpPS1jCyoaIRi1EjuwzTdd1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ropFTI1jF9QU15k0PQIEx5PjEVjRbaGG2IHm5DCvDj3c3s2WOKSncX4eJXUlXOanK081TTcDLLt9D8jOYaGLtoP0iD0CCdUwWpeoDzoMKqK4791CgRQ28STbgQLJkH_3xpIU-bPkIyySJYv2z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDb7faUGQMZY%26fbclid%3DIwAR0tY6AiaTd5jBgFUxfCbVgh4GrdB1DVw7eLqwwOHmGXuOnBgHnrV8w75f0&h=AT2BC8ULMJ6rW3XqdhhkvPxt03mNj8Uxi4MZ40Upruw0DlxmyFLSFOrgBZA2DqRqQ8A8Vsli_5cFbGkjwezo6gQE-6MeOatdgIczQ2ZdTpPS1jCyoaIRi1EjuwzTdd1H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ropFTI1jF9QU15k0PQIEx5PjEVjRbaGG2IHm5DCvDj3c3s2WOKSncX4eJXUlXOanK081TTcDLLt9D8jOYaGLtoP0iD0CCdUwWpeoDzoMKqK4791CgRQ28STbgQLJkH_3xpIU-bPkIyySJYv2z
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COPILĂRIE, VIS, BUCURIE 

 

                                                                  Prof. înv. preșcolar: ONCEA MARIA       

                                                                  GRĂDINIȚA P. N. Știuca    

                                                                  Jud. Timiș 

 

Copilăria este un vis, vis pe care nimeni nu-l poate uita. Visul în care mai simţi mâna caldă 

şi ochii blânzi şi duioşi ai bunicii. Ea este nu numai partea cea mai frumoasă, mai spectaculoasă şi 

cu ecouri prelungi pe tot parcursul existenţei – dar şi cea care are infinite valori formative 

determinând destinele omeneşti. 

Preşcolarii ne învaţă, ne fascinează prin farmecul şi prospeţimea lor, prin surpriza 

permanentă pe care ne-o pot oferi, prin inocenţa şi candoarea lor, prin neîntrecuta lor spontaneitate 

şi sinceritate; de asemenea ei ne captivează prin ingeniozitate şi perspicacitatea lor, prin spiritul 

investigativ-novator, prin dorinţa şi capacitatea lor de a explora şi de a crea, prin disponibilitatea lor 

pentru nou, prin tendinţa lor firească spre originalitate şi expresivitate, prin naturaleţea şi firescul 

comportamentului lor. Ei pot fi pe cât de nerăbdători uneori, pe atât de tenaci sau perseverenţi când 

doresc să realizeze ceva, sau neîntrecuţi prin spiritul lor de justiţie, de dreptate. 

Preşcolarul manifestă o mare sensibilitate afectivă chiar o deosebită expresivitate a 

comportamentului său psiho-afectiv, o înţelegere şi o participare la stările sau situaţiile umane, 

pshio-afective ale celorlalţi, toate acestea constituie premise ale delicateţei sau gândirii relaţionale 

privind stilul raporturilor interumane. 

Copilăria nu este niciodată o profesie blândă, netedă, regulată, ea se compune dintr-un şir de 

conflicte, contradicţii, de izbucniri ancestrale în mijlocul celor mai autentice progrese. Când copilul 

creşte şi se dezvoltă în condiţii armonioase, favorabile lui, el îşi menţine un echilibru stabil atât cu 

sine însuşi cât şi cu mediul ambiant. 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Aici 

copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl 

provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Preşcolarul are 

o mare deschidere spre mediu, printr-o curiozitate vie, prin dorinţa de a afla cauza unor procese şi 

fenomene percepute sau despre care i se vorbeşte prin întrebări “De ce ?”,  “Ce este asta?”.  

Frecventatea grădiniţei duce la o schimbare în raportarea copilului la mediu – creşte numărul 

de relaţii cu adulţii şi copiii, calitatea lor se diversifică, apare nevoia de a-şi adapta comportamentul 

la grădiniţă – acasă. 

Privind mediul fizic îl cucereşte treptat, cunoaşte cu acurateţe mai întâi obiectele, 

vieţuitoarele, plantele şi fenomenele din propria casă, apoi pe stradă, cartier, oraşul natal, ţară, alte 
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ţări … . Jocul, cărţile de poveşti, ilustraţiile, imaginile, televiziunea lărgesc orizontul de cunoaştere. 

Perfecţionarea limbajului şi comunicării permit noi informaţii despre mediul fizic şi social. 

Preşcolarul începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el 

trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, se realizează o adaptare la un 

anumit ritm al vieţii cotidiene (respectarea unui anumit program). 

Mediul educaţional să fie favorabil învăţării ca parte integrantă. Specialiştii în psihologia 

copilului sunt de acord că până la intrarea în şcoală, jocul constituie tipul de activiatate 

fundamentală ce susţine în cea mai mare masură dezvoltarea psihică prin antrenarea psiho-motorie, 

senzorială, intelectuală şi afectivă la o tensiune cu totul specifică ce prezintă pentru procesul 

creşterii și dezoltării psihice o importanţă tot atât de mare ca şi activiatatea de instruire în şcoală. 

Referindu –se la rolul educativ al jocului Ed Claparede spune ”jocul este munca, este binele, 

este datoria, este idealul vietii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să 

respire şi în consecinţă poate să acţioneze, deoarece el pune în joc funcţiile latente”.  

În perioada copilăriei mijlocii, după criteriul “natura principalelor elemente ale jocului: 

relaţionarea, scopul, subiectul, regulile, rolurile şi atitudinea faţă de jucărie” . 

Jucăria – obiect de distracţie şi amuzament – serveşte scopurilor educaţiei intelectuale, 

morale, fizice şi estetice a copilului, dezvoltării multilaterale a acestuia. Jucăria contribuie la 

cunoaşterea realităţii înconjurătoare, dezvoltă gândirea şi limbajul copilului, îi stimuleaza iniţiativa 

creatoare. 

Jucăria este strâns legată de viaţa materiala a societăţii. Pe treptele timpurii ale dezvoltării 

societăţii omeneşti, jucăriei i se atribuie o semnificaţie magică. Din cele mai vechi timpuri se 

cunosc jucării având forma uneltelor de muncă, a armelor, a unor obiecte casnice, confecţionate din 

materiale naturale, extrem de simple. 

Pentru practica educaţională această scală utilizată nuanţat reprezintă un reper pentru 

identificarea eventualelor probleme de relaţionare ale copiilor. Nivelul jocului exprimă nivelul 

dezvoltării psihice. Copilul deveine din ce în ce mai capabil o altă activitate semnificativă pentru 

viaţa şi dezvoltarea sa: învăţarea. Preşcolarul care se dezvoltă normal, care progresează pe toate 

planurile, care vine la grădiniţă şi învaţă foarte multe lucruri, tinde să devină mare, să fie şcolar.  

Bibliografie: 

1. Ferina, Ev.henia Aleksandrovna, Jocul şi jucăria, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 

1976 ;     

2. Glava, Adina, Glava, Cătalin, Introducere in pedagogia preșcolară, Editura Dacia Educațional, 

Cluj-Napoca, 2002; 

3. Voiculescu, Elisabeta, Pedagogie preșcolară, Editura Aramis, București, 2002; 
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COPILĂRIA 

 

 

                                              Profesor: VASILE DANIELA-CAMELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI, Jud. Olt                                               

 

 

Copilăria este cea mai frumoasa perioadă a vieții de care-și amintește cu drag omul matur. 

Locul unde lumea îți pare o poveste magică cu zâne și monștri și unde bunicii sunt 

protectorii absoluți ai copilului care mai face din când în când câte-o trăznaie. 

Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o 

modalitate prin care copiii pot descoperi lumea înconjurătoare și totodată minunatele clipe de 

fericire pe care această vârstă le poate oferi. 

Copilul trăiește în lumea plină de veselie, de jocuri și lipsită de griji. Copilăria ne pregătește 

pentru viață, dar....nu ne lasă niciodată să uităm mirosul de mere coapte din livada bunicilor, de 

laptele cu mirosul lui dulce și bun, de mirosul de pâine coaptă a bunicii care ne îmbia de la poartă, 

de calul bunicului mândru și frumos cu care plecam să strângem fânul sau de mirosul florilor 

multicolore din grădina bunicii. 

Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, copiii descoperă lumea, iar 

adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârsta a inocenței. Datorită acestui lucru 

jocul a devenit apropiat, unei alte teme și anume copilăria. Alexandru Vlahuță afirma: ,,Noi, cei 

mari, uităm adesea c-am fost copii. Și lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem aminte, mai ales când 

ne găsim în fața copiilor.’’ 

Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! 

Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu și de toate tainele existenței. Ne 

putem întâlni oricând cu balaurul cu șapte capete, cu zgripțuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi 

din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii minții și să credem cu tărie că 

am fost acolo cu adevărat... 

Copilăria este tot ce e mai frumos și mai dulce din viața omului: inocență, iertare cu 

ușurință, cutezanță și vis înaripat. Copilăria este joc. Copilul, prin natura sa dominant activă nu face 

discriminări între joc și muncă.  

Maria Montessori ne spune: ,copilul aspiră la acțiune. Dacă noi îi oferim mijloace de 

acțiune, îl facem fericit, dacă această activitate este și utilă, ea va face ca nevoia de mișcare a 

copilului în loc să creeze dezordine, creează muncă’’. 
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Copilăria este un tărâm magic. Nu știm unde și când începe și nu știm când și unde se 

termină. Copilăria este singurul moment al vieții în care trăim cu maximă intensitate, în care râdem 

și plângem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm în câteva secunde, în care suntem singuri și 

totodată cu toată lumea. 

Copilăria înseamnă prima zi de școală, nebuniile și ghidușiile din curtea școlii. Copilărie 

înseamnă speranță, inocență, voință, natură, reverie, orașul natal, oamenii în mijlocul cărora am 

petrecut primii ani din viață. 

Copiii, sunt uneori pretențioși și merită să fii alături de ei mereu. 

Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un 

trofeu pe care viața îl smulge din mâinile morții în marea bătălie care durează de miliarde de ani și 

al cărei sfârșit nu se cunoaște încă. Și orice copil are nevoie de o copilărie asemenea unei strofe a 

naturii pe care a brodat-o imaginația. Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în 

același timp și cea mai imorală, cea mai sadică și perversă vârsta omului. Nu există niciun om care 

să nu- și amintească de această vârstă ca un vis dispărut cu care nimic nu poate fi asemuit mai pe 

urmă. 

Copilăria e vârsta la care orice copil dă voie imaginației să-și împlinească visurile și are 

dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și ființele cele mai bune sunt cele care păstrează cel mai 

mult sau pierd cel mai puțin din această candoare și din această sensibilitate primitivă. Sentimentele 

față de copilărie, împreună cu toate frumusețile ei, sunt puse în mișcare de către neputință; îndată 

cuceresc puterea deplină; te-ai și dezumanizat, ai și devenit supraom; dar în același timp ai devenit 

insensibil, mort, nu mai ai impuls, nu mai ai voință, nu mai ai direcție. Primele impresii despre 

copilărie au o importanță enormă pentru tot restul vieții noastre, nu-i adesea decât o urmare a lor. 

Aș vrea ca această perioadă din viața omului să nu se termine niciodată deoarece ea este ca 

un râu, din care vom fi băut pentru a nu ne dizolva, pentru a avea o personalitate individuală 

delimitată. 

Viața este un drum cu urcușuri și coborâșuri; o filă de poveste cu diferite situații: când mai 

bine, când mai greu, dar le trecem pe toate, căci alături de noi este mama. Ea este icoana sufletelor 

noastre, la care ne întoarcem când ne-a obosit viața, căci în vorbele duioase ale mamei mereu găsim 

înțelegere și cea mai multă alinare. 
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LA PAS PRIN LUMEA POVEŞTILOR 

 

 

Prof. înv. primar: GRUIA CARMEN  

                                                               ṢCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU IORDANˮ, 

Tecuci, jud.Galaţi 

 

 

În anul ṣcolar 2021-2022, am desfăṣurat proiectul educaţonal ,,La pas prin lumea 

poveṣtilorˮ, proiect ce s-a derulat pe o perioadă de 8 luni ( octombrie- mai) ṣi care s-a născut din 

necesitatea de a procura copiilor o diversitate de experienţe, de a conferi procesului didactic o notă 

de noutate, iar pe de altă parte de a crea copiilor oportunităţi de însuṣire a unor noi practici sociale. 

Într-o lume sufocată de mijloacele moderne de comunicare, într-o lume în care internetul 

încet, încet ia locul relaționării directe între oameni, încercăm o oază în care să ne regăsim, să 

redescoperim bucuria de a împărtăṣi alături de ceilalţi minunile copilăriei. Ce loc ar fi mai nimerit  

pentru a realiza acest lucru decât tărâmul mirific al poveṣtilor, poveṣti în al căror miraj au crescut 

bunicii ṣi străbunicii noṣtri, părinţii noṣtri ṣi acum noi. 

Provocarea lansată copiilor în acest proiect a fost aceea de a evada în universul poveṣtilor, 

de a reuṣi să pătrundă singuri în acest loc tainic prin stăpânirea artei de a citi.  

Săptămânal, copiii au descoperit o poveste nouă ṣi au avut ocazia de a o povesti colegilor 

mai mici sau mai mari, înscriṣi în proiect. Poveṣtile ascund în ele un puternic mesaj educativ, copiii 

având capacitatea de a prelua exemplele pozitive, ṣi de a-ṣi analiza propriul comportament prin 

analogie cu cel al personajelor.,,Oricât de simple ṣi uṣoare ar părea aceste poveṣti, ele nasc, fără 

îndoială, între copii, dorinţa de a fi asemănători cu cei buni, care ajung fericiţi; în acelaṣi timp se 

naṣte în sufletul lor teama faţă de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi. 

’’( Charles Perrault) 

Povestirea reprezintă un mijloc eficient de dezvoltare a creativităţii copiilor, cu multiple 

valenţe informative ṣi formative, ce satisfice nevoia de cunoaṣtere, stimulează imaginaţia ṣi 

constituie mijloc eficient de exersare a capacităţii de comunicare. Copilul urmăreṣte cu atenţie 

datele povestirii, memorează, compară, analizează diferite situaţii, stabileṣte pe plan mintal unele 

relaţii, fapte, însuṣiri ale personajelor. Pentru a povesti, copilul este nevoit să prezinte contextul în 

care a avut loc întâmplarea, să precizeze momentele ei ṣi finalul acesteia. 

Văzând cât de captivaţi sunt copiii de poveṣti, am hotărât ca în fiecare zi de vineri, să citim 

împreună o poveste. Dacă la început erau mai timizi ṣi nu se exprimau cu uṣurinţă, treptat, au prins 

curaj ṣi au început să-ṣi exprime cu uṣurinţă gândurile, să redea în mod inteligibil ṣi cursiv o 
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poveste, o întâmplare trăită, auzită sau imaginată, punând astfel bazele psihologice ale gândirii 

creatoare ṣi creativităţii verbale, stimulând capacitatea de exprimare verbală sub aspectul fluidităţii, 

flexibilităţii, originalităţii. 

Am considerat util proiectul ,,La pas prin lumea poveṣtilorˮ deoarece i -a activat pe copii ṣi i-a 

ajutat să- ṣi formeze deprinderi de gândire ṣi comunicare valoroase pe termen lung. 
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EMOȚII DE BAZĂ. JOCURI DIDACTICE 

 

 

Prof. MIOARA IRIMIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IORGU IORDAN, 

 Tecuci, jud. Galați 

  

 

Unul dintre obiectivele majore ale disciplinei Dezvoltare personală în primii trei ani de 

școală este exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți. Pentru 

formarea competențelor de recunoaștere și exprimare adecvată a emoțiilor programa școlară oferă o 

serie de exemple de activități pe baza cărora am descris câteva jocuri didactice ce pot fi utilizate la 

clasă. 

 Verbalizarea poate fi precedată de exprimarea nonverbală și paraverbală (expresia facială și 

gestuală, ritmul, tonalitatea și intensitatea vocii). Jocurile prezentate mai jos urmăresc recunoașterea 

și exprimarea unor emoții diferite, precum și mimarea expresiilor emoționale, însoțită de 

verbalizare. Jocurile au ca suport situații trăite, familiar, texte cunoscute, imagini, planșe. 

 ,,Zarul emoțiilor”  

 Jocul se poate desfășura frontal, în echipă sau în perechi. Sarcinile de lucru pot fi diverse: să 

recunoască și să denumească emoția exprimată pe fața zarului, să mimeze emoția respectivă 
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(expresia facială), să descrie o situație trăită în care a simțit acea emoția și felul în care a gestionat-

o, să redea prin tehnici art-creative emoția (desen, modelaj etc.). O alternativă a zarului este roata 

emoțiilor. 

 Jocul constă în asocierea corectă a expresiei exprimate de ochi cu cea exprimată de gurițe; 

copiii observă că în expresia facială specifică unei emoții  există concordanță între toate elementele 

(un zâmbet larg nu poate fi asociat cu o privire încruntată.  

 ,,Ce nu se potrivește?” 

 Pe o planșă cu emoții diferite, dar exprimînd aceeași emoție, apare și o imagine care exprimă 

o altă emoție. Copiii au sarcina de a recunoaște emoțiile și de a identifica intrusul. 

 ,,Să vorbim despre ce simt personajele!” 

 Pentru acest joc pot fi folosite imagini cu personaje din povești a căror mimică exprimă 

emoții diferite. 

Furnica - discutând cu greierele, are mâinile în șold și sprâncenele încruntate – e furioasă; 

Mama- primind inimioara de turtă dulce de la fiul ei, zâmbește – e bucuroasă; 

Șarpele – la judecată - îi e frică; 

Cenușăreasa adună boabele din cenușă-  e tristă. 

După ce a fost identificată emoția, se poate cere copiilor să arate caracteristicile feței după care au 

recunoscut (exemplu : ,,Îmi dau seama că Cenușăreasa este tristă pentru că are capul plecat, 

colțurile buzelor lăsate în jos, ochii sunt lipsiți de strălucire, stă să plângă”), care este cauza fiecărei 

emoții pe care o trăiesc personajele. 

 ,,Spune / arată ce emoții trăiesc personajele!” 

 Se citesc fragmente din texte literare și după conținutul și intonația lecturii, copiii vor 

deduce emoțiile diferite ale personajelor și le vor numi: 

a) ,,Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd s-o mai văd în fața ochilor! Omoar-o!” 

(furie) 

b) ,,Biata copilă rămăsese singură-singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată, 

că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci, ca și când de acolo ar fi putut să se ivească 

vreo primejdie și nu știa în ce chip și-ar putea găsi scăparea.” (frică); 

c) ,,Piticii îndreptară spre Alba-ca-Zăpada lumina celor șapte lumânărele și rămaseră s-o 

privească. 

__ Doamne, Dumnezeule, apucară ei să strige, tare frumoasă mai e copila asta! Și atât de 

bucuroși erau, că nu se îndurară s-o trezească.” (încântarea); 

d) ,,Domnița deschise ochii și era din nou vie.  

__ Vai, Doamne, unde mă aflu? strigă ea nedumerită. 

Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa și îi spuse: 
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__Cu mine ești! Cu mine…! ( mirare, bucurie) 

,,Spune mai departe!” 

Sarcina constă în completarea unor fraze lacunare cu emoții potrivite. Spre exemplu, pentru 

început, li se poate cere copiilor să completeze versurile ce au ca temă întâmplări petrecute la 

școală: 

,,Un copil ceva mai mare/ M-a lovit; mă doare tare/ Îl privesc neputincios,/ Și simt că sunt 

…(furios). 

,,Când apa mi s-a vărsat/Peste planșa ce-am lucrat/ Nu m-am simțit artist…/Ci am fost un pic cam 

…(trist).” 

,,Un creion am rătăcit/, Un coleg mi l-a găsit,/Eu i-am mulțumit frumos/Și-am fost tare 

…(bucuros)” 

,,Joc în trei” 

Câțiva copii vor imita, pe rând, diverse emoții discutate anterior. Se poate organiza un ,,joc în trei”: 

un elev spune la ureche ce emoție să fie prezentată de colegul lui, acesta mimează, clasa ghicește 

despre ce este vorba. 

,,Arată ce s-ar fi întâmplat dacă…” 

 Fiecare copil, pe rând, primește sarcina de a reda prin pantonimă o anumită expresie 

emoțională. Pornind de la situații trăite sau de la texte cunoscute, se creează o situație problemă, 

modificând evoluția cunoscută de copii. De exemplu: 

__Ce ai fi simțit dacă nu ai fi primit un cadou de Crăciun? Mimează emoția.  

__Ce ar fi simțit piticii dacă prințul nu ar fi salvat-o pe Alba -ca- Zăpada? Mimează emoția 

acestora. 

__Ce s-ar fi întâmplat dacă ursul ar fi prins pește? Mimează emoția lui în această situație. 

 ,,Invitație la spectacol” 

 Se împarte clasa în două grupe- doi câte doi, elevii vor susține un moment dintr-un spectacol 

imaginar, pe baza textelor în versuri memorate anterior, astfel: unul recită, celălalt spune același 

lucru prin semne; colegii aplaudă fiecare  număr. 

 ,,Micii actori” 

            Activitatea constă în recitarea unei poezii cunoscute sau a unei strofe în diferite ipostaze: 

vesel, speriat, uimit, furios. 

             Fiecare joc poate fi completat de o activitate de creare a unor produse diverse, colorate, 

originale, care să valorifice imaginația și creativitatea elevilor. Metodele și tehnicile art-creative 

contribuie la înțelegerea și aprofundarea conținuturilor.  
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STADIILE  DE DEZVOLTARE UMANĂ – COPILĂRIA 

 

 

Prof. MASLOVSCHI CLAUDIA 

                                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3,  

Suceava, jud. Suceava 

 

 

Abordarea sub formă de stadii a dezvoltării umane este un concept relativ nou. Ca urmare, 

sunt necesare câteva explicaţii pentru a înţelege evoluţia rapidă şi diversificarea puternică a teoriilor 

privind dezvoltarea psihologică care a avut loc pe parcursul ultimului secol. 

Ca domeniu de studiu, psihologia vârstelor are o istorie foarte scurtă: premisele sale se 

plasează la începutul secolului XX odată cu studiile sistematice asupra dezvoltării psihologice care 

are loc în copilărie şi s-a dezvoltat progresiv mai ales după al doilea război mondial. 

De-a lungul secolelor precedente copilăria era considerată o parte neglijabilă a vieţii 

individului. Datorită amneziei infantile, se credea că această etapă a vieţii este adesea uitată pentru 

că este lipsită de importanţă. Absenţa unor urme amnezice la nivel conştient cu privire la copilărie 

şi, mai ales, cu privire la mica copilărie, era un argument important pentru a susţine că la această 

vârstă nu putem vorbi despre o viaţă interioară. În opinia generală, copilul nu avea emoţii, 

sentimente, era incapabil de raţionament. 

În 1905, Sigmund Freud arată că, până în acel moment, autorii care încercau să explice 

comportamentul individului adult acordau o mai mare atenţie unei preistorii constituită din viaţa 

strămoşilor (deci, moştenirea ereditară) decât acestei perioade a vieţii individului: copilăria. 

Ca urmare, Freud a început să se intereseze de perioada copilăriei şi, mai ales, de mica 

copilărie, la care făceau referire mulţi dintre pacienţii săi. Practic, studiile lui Freud au condus la o 

răsturnare de situaţie spectaculoasă: în loc de a considera că primii ani ai vieţii sunt lipsiţi de 

importanţă, şterşi din memorie datorită amneziei infantile, el a vorbi despre viaţa psiho-afectivă a 

copilului ceea ce era un gest revoluţionar. 

Dezvoltarea psihologică a copilului se exprimă printr-o evoluţie progresivă, globală, a 

tonusului, a mişcării, a afectivităţii, a inteligenţei, a limbajului. Aceste niveluri interacţionează 

strâns. Orice anomalie a unuia se reflectă asupra celorlalte, aşa cum demonstrează de exemplu, 

întârzierea dezvoltării fizice care se observă la copii lipsiţi de afecţiune. 

O caracteristică majoră a dezvoltării psihice este stadialitatea ei. Perioadele de vârstă în care 

tabloul psihocomportamental este relativ asemănător la toţi copiii au fost denumite stadii ale 

dezvoltării, ce se succed unele după altele. 
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Cronologic, abordarea dezvoltării psihologice a copilului în diferite etape de dezvoltare, 

porneşte chiar din perioada prenatală, urmărind dinamica dezvoltării: 

 •  naşterea 

•  primul an de viaţă 

•  prima copilărie (perioada antepreşcolară): de la 1 la 3 ani 

•  a doua copilărie (perioada preşcolară): de la 3 la 6,7 ani 

•  a treia copilărie (perioada şcolarã mică) de la 6 la 10-12 ani 

Dezvoltarea psihologică a copilului începe încă înainte de naştere. Până în momentul venirii 

pe lume, copilul parcurge un lung proces de formare, viaţa uterină fiind perioadă cu cea mai intensă 

dezvoltare a fiinţei umane. Observăm că între mamă şi copil există multiple canale de comunicare, 

nu doar fiziologice şi senzoriale, ci şi emoţionale şi empatice. 

Experienţele emoţionale trăite în această perioadă de către mamă au un impact puternic 

asupra dezvoltării copilului în perioada post-natală. După luna a şaptea, copilul realizează dacă este 

sau nu iubit şi/sau dorit de către mamă. În literatura de specialitate sunt descrise numeroase cazuri 

în care nou-născutul refuză sânul matern ca urmare a faptului că în perioada prenatală mama nu şi-a 

dorit copilul. 

Deşi încă dependent de mamă, în această perioadă copilul are o relativă independenţă 

manifestată prin numeroase reacţii specifice. Între evenimentele externe trăite de mamă şi 

dezvoltarea fetusului este o strânsă legătură. Situaţiile tensionate, conflictuale, emoţiile puternice 

produc modificări ale chimismului sanguin care influenţeazã viaţa copilului. Mai mult decât atât, cu 

cât intensitatea şi frecvenţa factorilor nocivi sunt mai mari şi cu cât aceştia acţionează în perioade 

mai timpurii ale vieţii embrionare cu atât consecinţele sunt mai grave.  

Primul an de viaţă  

Ritmul creşterii fizice este foarte intens în primii ani de viaţă, deşi este evidentă o scădere 

progresivă faţă de perioada prenatală. Relaţiile dintre noul născut şi cei din jur au un rol determinant 

pentru echilibrul psihologic al copilului: scopul ataşamentului este obţinerea şi păstrarea siguranţei. 

La început această siguranţă înseamnă chiar supravieţuire, urmând ca apoi să se rafineze şi să 

primească noi înţelesuri. Ataşamentul poate fi definit ca o legătură emoţională pozitivă pe care un 

individ uman o dezvoltă în raport cu alt individ uman. Această legătură este rezistentă în raport cu 

schimbările spaţiale, temporale sau de altă natură a relaţiilor dintre aceştia. Ataşamentul este 

evidenţiat de comportamente care asigură proximitate său contact cu subiectul ataşamentului. În 

cazul nou-născutului, principalii indicatori comportamentali pentru ataşament sunt apropierea, 

urmărirea, semnalizarea prin zâmbet, plâns, mijloace verbale care caută să atragă atenţia celorlalţi 

asupra lui (Bowlby 1969). Comportamentul de ataşament antrenează la părinţi un comportament 

reciproc: comportamentul de îngrijire. Atunci când copii cer prea mult de la cei din jurul lor, ei sunt 
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consideraţi dificili. Unii dintre aceştia au nevoi relaţionale importante şi, prin zâmbetul sau plânsul 

lor, declanşează relaţiile cu ceilalţi. Dacă senzaţia de foame dispare după ce a fost hrănit, nevoia 

afectivă nu este niciodată saturată şi copilul resimte permanent nevoia de mama lui. 

De la unu la trei ani: prima copilărie Între unu şi trei ani (perioada antepreşcolară) copilul 

trăieşte foarte multe experienţe noi şi trece prin transformări multiple. Atitudine oscilantă a mamei, 

variind între răsfăţ şi agresivitate şi balansările ritmice ale copilului. Copilul este tot mai integrat în 

interrelaţiile grupului familial şi începe să sesizeze regulile, interdicţiile, orarul şi stilul de viaţă al 

familiei, modul de organizare şi funcţionalitatea ei. În acelaşi timp, se consolidează autonomia, se 

perfecţionează deplasarea şi se nuanţează comunicarea verbală, stimulând astfel dezvoltarea întregii 

activităţi psihice. 

De la trei la şase ani: a doua copilărie Această etapă a dezvoltării copilului se 

caracterizează printr-o dezvoltare complexă şi interesantă, cu influenţe majore asupra evoluţiei 

ulterioare a copilului. Expresia celor 7 ani de acasă pe care persoană „îi are/nu îi are” reflectă 

tocmai importanţa constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate 

care îşi vor pune pecetea asupra comportamentelor viitoare. Treptat, interacţiunile copilului cu 

mediul social şi cultural încep să se diversifice. Trei ani este vârsta la care copilul începe grădiniţă. 

Aceasta înseamnă că el poate suporta despărţirea de mamă pentru a se integra vieţii în colectivitate, 

renunţând astfel la poziţia privilegiată din relaţia afectivă mamă-copil pentru a se integra vieţii în 

colectivitate. El începe să asculte de o autoritate (educatoarea) să întârzie satisfacerea dorinţelor 

sale, să îşi controleze impulsivitatea. Nevoia de a se adapta la o situaţie relaţională nouă, deosebit 

de complexă, impune un efort considerabil pentru a depăşi dificultăţi care nu trebuie minimalizate.  

De la şase la doisprezece ani: a treia copilărie Perioada şcolară mică (6-12 ani), de la 

întrarea copilului în şcoală şi până la terminarea ciclului elementar, este apreciată de unii psihologi 

ca fiind etapa finală a copilăriei. Ca urmare, pentru toată această etapă vom analiza preponderent 

probleme centrate pe adaptarea şcolară şi învăţare. 

Debutul şcolarităţii. În perioada şcolară mică învăţarea devine tipul fundamental de 

activitate a copilului. Aceasta înseamnă că activitatea şcolară va solicita intens intelectul, având loc 

un proces gradat de achiziţii de cunoştinte şi abilităţi; în consecinţă, la nivel cognitiv se vor 

organiza şi dezvolta noi strategii de învăţare, se vor forma deprinderi noi cum sunt scris-cititul şi 

calculul. Chiar dacă au fost pregătiţi prin frecventarea grădiniţei, primii 4 ani de şcoală modifică 

regimul, tensiunea şi planul evenimentelor dominante în viaţa copilului. După unii autori, începerea 

şcolarităţii devine un „al doilea înţărcat afectiv”: copilul trebuie să fie capabil să se concentreze cel 

puţin jumătate de oră la acelaşi subiect; orarul este mai riguros, disciplină mai strictă. Procesul de 

adaptare se intensifică şi solicită centrarea atenţiei pe un alt adult, universul lui relaţional nu se mai 

limitează numai la părinţi. Acest adult (învăţătorul său învăţătoarea) începe să joace un rol de prim 
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ordin în viaţa copilului. Pentru copil, el este reprezentantul marii societăţi şi, în acelaşi timp, 

veghează la exercitarea regulilor societăţii şi şcolii; el este şi cel care antrenează energia psihică, 

modelează activitatea intelectuală a copilului şi organizează viaţa şcolară, impune modele de a 

gândi şi acţiona. Vârsta de intrare în grădiniţă (trei–patru ani), la şcoală (şase-şapte ani) şi liceu 

(paisprezece ani) nu sunt fixate în mod arbitrar: ele corespund nivelurilor de maturizare psihologică 

a copilului. Activitatea şcolară reprezintă una dintre situaţiile în care este testat nivelul de 

dezvoltare al copilului, atât din punct de vedere cognitiv (se constată eşecuri şcolare chiar în ciuda 

unei inteligenţe normale), cât şi relaţional şi afectiv, punând în evidenţă probleme psihologice 

nesesizate până atunci.  

Copilul cunoaşte acum o nouă dimensiune a colectivului şi neutralitatea (egalitatea) afectivă 

a mediului şcolar ce îi impune condiţia de a câştiga în mod independent un statut în colectivitatea 

clasei. De acum înainte, el petrece mai mult timp cu colegii de clasă decât cu părinţii săi. Se 

manifestă o anumită deziluzie faţă de proprii părinţi, ca şi o tendinţă de a inventa o familie mai 

interesantă; uneori chiar îşi crează un frate geamăn, o filiaţie specială sau eroică. În plus, copilul nu 

mai acceptă necondiţionat tot ceea ce i se impune/interzice şi cere explicaţii, fiind capabil să accepte 

că unele dintre dorinţele sale vor fi satisfăcute „mai târziu”, „cu condiţia ca”..., recompensa şi 

pedeapsa primind acum un alt sens. 

 

Bibliografie: 

1. Birch, Ann, (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti; 

2. Dolto, Fr., (2003), Despre educaţie în copilărie, Editura Image, Bucureşti; 

3. Piaget, J., Inhelder, B., (1971), Psihologia copilului, Editura Didactică și Pedagogică, 

Bucureşti; 

4. Şchiopu, Ursula, Verza, E., (1981), Psihologia vârstelor, Editura Didactică și Pedagogică, 

Bucureşti; 
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1 IUNIE – VESELIE, BUCURIE 

 

 

Prof. SĂVOIU RADU – FLORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD 

Loc. Răzvad, Jud. Dâmbovița 

 

 

MOTTO: 

„E nevoie să-ţi explic: 

Eşti prea mare. Fă-te mic. 

Uită regula o dată 

Şi, cu cartea dezvăţată, 

Mergi niţel de-a buşile. 

Poţi închide uşile, 

De ţi-e teamă şi ruşine 

Să te faci de râs ca mine. 

Ieşi din dogmă şi, tiptil, 

Fă-te la citit copil.” 

(„Prefaţă”, de Tudor Arghezi, în deschiderea plachetei „Ţara Piticilor”) 

 

Lumea copilăriei cu valorile sale oferă copiilor posibilităţi de a crea la nivel literar, plastic şi 

nu numai lucruri minunate, unice care să le pună în valoare creativitatea. Să încercăm să înţelegem 

această lume minunată, să le cunoaştem dorinţele, să-i lăsăm să-şi îndeplinească în mod plăcut şi 

util culoarea copilăriei prin intermediul limbajului literar şi plastic. 

1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei 

mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi 

evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care 

mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor ce copil. 

Această zi magică oferă o ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume 

inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile noastre 

copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jocurilor inocente. 

Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va 

face acest loc mai fericit. 

În fiecare an, în prima zi de vară  se celebrează Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a 

sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a 

aprecia şi iubi copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. A fost sărbătorită pentru 

prima dată la nivel naţional în Turcia în data de 23 aprilie 1920. Ziua Internaţională a Copilului - 1 
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Iunie, a intrat în istorie, ca avînd începuturile în anul 1925, an în care la Geneva s-a ţinut Conferinţa 

Mondială pentru bunăstarea copiilor. 

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele 

tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm 

încă o dată să conştientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie  unul prioritar şi că, toţi copiii 

au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi. 

 

Bibliografie: 

1. Boţiu, V., Mihailiuc, H.,  Copilul şi lumea sa, Editura de Vest, Timişoara, 1993; 

 

 

 

 

ROLUL POVEȘTILOR ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 

                                                                                                                     

   

                                                                                                       Prof. SPRÎNCENEA GABRIELA,  

LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA, jud. Argeș 

 

 

Poveștile fac parte din noi. Prin intermediul lor, descoperim lumi noi, fantastice, putem 

învăța toată viața, neexistând restricții de vârstă. Ne plac poveștile și mesajul acestora, personajele 

și lumea pe care ne-o prezintă. Este o lume veselă, unică, în care orice este posibil. Învățarea prin 

povești poate fi folosită în toate etapele învățării: predare, consolidare sau evaluare. Rolul lor în 

dezvoltarea copiilor este crucial, mai ales la vârsta preșcolară și școlară mică, când se pun bazele 

dezvoltării întregii personalități. 

Prin povești, copilul are acces la exemple de comportament practicate de personaje bune sau 

rele, din care poate desprinde o învățătură. În acest fel, ele contribuie la dezvoltarea moral- civică și 

socială a copilului. 

Adulții/ educatorii au rolul de a facilita lectura poveștii. Copiii mici nu au încă însușit actul 

lexic și grafic, dar contactul direct cu cărțile îi stimulează să descopere minunata lume descrisă în 

imagini și cuvinte. Este important să se acorde atenție citirii textului așa cum este el, fără a schimba 

cuvintele. Textul audiat de copil va fi același; el fiind în măsură să își însușească cartea și povestea 

ei, să rețină cuvinte și expresii care îi plac și să le introducă în vocabularul său. 
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Copiii reușesc astfel să își formuleze un punct de vedere personal, să povestească anumite 

întâmplări, să sesizeze semnificația unor cuvinte în funcție de contextul în care apar, precum și să 

utilizeze anumite categorii semantice și gramaticale. 

Poveștile antrenează copiii în activități, îi motivează să participe activ, dezvoltă gândirea 

critică și rezolvarea de probleme, contribuie la dezvoltarea limbajului și a comunicării, dar și la 

dezvoltarea socio-emoțională. Lectura influențează dezvoltarea emoțională, fizică și mentală a 

copilului. Prin ascultare, copiii își modifică înțelegerea operei literare care le este citită și exersează 

abilitatea de a conecta evenimente separate. În același timp, își dezvoltă abilitățile de concentrare și 

atenția, ceea ce este deosebit de important pentru educație și învățare. 

Utilizarea frecventă a poveștilor în activitățile didactice are efecte pozitive asupra dezvoltării 

relaționării cu ceilalți și în prevenirea practicării unor comportamente problematice în clasa de 

elevi. 

Poveștile contribuie la dezvoltarea limbajului, a memoriei, creativității, imaginației. Din 

punct de vedere cognitiv, lectura îi ajută pe copii să își îmbogățească cunoștințele despre lume, 

despre viață, despre realitatea în care trăiesc. 

 

Bibliografie: 

1. Filipoi, S., (1998), Basme terapeutice pentru copii și părinți, Editura Fundația Culturală Forum, 

Cluj-Napoca; 

2. Magia lecturii cărților ilustrate. Informații de bază și idei practice pentru profesioniști din 

domeniul educației timpurii 

3. Rolul lecturii în viața școlarului, Revista ”Educație și noi orizonturi”, nr. 1/ iulie 2020 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://academiaabc.ro/wpcontent/uploads/2020/07/

Nr1-2020-Rolul-lecturii-%C3%AEn-via%C8%9Ba-%C8%99colarului.pdf 

4. www.qdidactic.com/bani-cariera/comunicare/metode-de-comunicare-bazate-pe-lectura-textului-

scri436.php 
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STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE 

 

 

                                                                       Prof. înv. primar, DRAGNEA MARIANA 

                                                                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 Valea Roșie, 

Călărași 

 

 

Există multe strategii care promovează învăţarea prin cooperare şi care sunt, în acelaşi timp, 

foarte uşor de orchestrat. Ele sunt excelente pentru a-i obişnui pe elevi să lucreze în perechi şi în 

grupuri  mici.  

PREDICŢIILE ÎN PERECHI  

Acestea pot fi folosite la diverse materii. În exemplul următor, strategia este folosită la o 

lecţie de  literatură pentru copii mici, în care se va citi o povestire. Elevii sunt întrebați dacă a citit 

cineva povestirea. Dacă cineva răspunde afirmativ, îi spunem să nu participe în această etapă. Îi 

punem apoi să lucreze în perechi, cu o foaie de hârtie şi un creion. Anunţăm o listă de cuvinte care 

se referă la personaje, la locul unde se petrece acţiunea şi la acţiunea propriu-zisă (5-7 cuvinte). 

Elevii  notează cuvintele, discută cu partenerul şi încearcă să îşi imagineze împreună despre ce va fi 

vorba.  Vor face împreună câteva predicţii.  

Le vom acorda cinci minute pentru discuţii şi pentru a-şi nota predicţiile, ca să şi le poată 

aminti mai târziu, când se va citi textul. Această activitate predictivă poate fi făcută o singură dată, 

la început, sau  poate fi repetată în decursul lecturii, permiţându-le elevilor să-şi modifice predicţiile 

pe măsură ce citesc.   

GÂNDIŢI - LUCRAŢI IN PERECHI – COMUNICAŢI  

Spunem clasei că va urma o activitate în care li se va cere să discute singuri o anumită 

problemă. Anunţăm problema-care trebuie să fie una interesantă. Le cerem să se gândească 

individual la problemă, timp de câteva minute, după care să-şi găsească un partener cu care să-şi 

discute ideile.  Activitatea nu trebuie să dureze decât câteva minute.   

Explicăm că aceasta este o strategie de învăţare prin cooperare simplă şi rapidă, care poate fi 

folosită la aproape orice materie. Poate fi utilizată atât cu elevi de vârstă mică cât şi cu elevi de 

gimnaziu  sau cu cei din programul „A doua şansă” şi este foarte bună pentru a începe o discuţie.  

REZUMATI - LUCRAŢI ÎN PERECHI – COMUNICAŢI 

Cerem elevilor să se gândească puţin la un text pe care l-au citit. Sarcina lor este să îl 

rezume în  două sau trei fraze. Când termină, trebuie să se întoarcă spre partenerul lor, să-şi citească 

unul altuia rezumatul, să discute asemănările şi deosebirile dintre rezumatele lor sau să facă un 
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rezumat comun.  Acordăm două-trei minute pentru fiecare parte a activităţii.  

Explicăm că această simplă activitate în perechi este o extensie a celei precedente şi poate fi 

folosită  după ascultarea unei prezentări, după lectura unui text sau după discutarea unei teme.  

FORMULAŢI – COMUNICAŢI – ASCULTAŢI – CREAŢI  

Această tehnică (Johnson, Johnson & Bartlett, 1990) este tot o activitate în care partenerii  

formulează întâi răspunsuri individuale, apoi le comunică partenerului, îl ascultă pe acesta şi, în  

final, creează, împreună cu partenerul, un răspuns sau o perspectivă nouă, ca urmare a discuţiilor.  

Metoda este foarte răspândită şi poate avea multiple utilizări, îndemnându-i pe elevi să facă un efort  

de gândire. 

Încurajând discuţiile scurte, concentrate pe o sarcina, deci cu scop, între elevi, aceste tehnici 

de  învăţare prin cooperare îi obişnuiesc pe elevi cu relaţia de colaborare. Pe măsură ce elevii ajung 

să  lucreze în echipe pentru a rezolva sarcini mai complexe, aceste structuri pot fi folosite pentru a  

facilita interacţiunea în cadrul grupului. 

Toate aceste tehnici pot fi incluse destul de uşor şi de repede în predare. Ele pot fi aplicate la 

toate  disciplinele şi oferă elevilor ocazia de a lucra în colaborare în toate etapele lecţiei 

SCURTE EXERCIŢII PENTRU REZOLVĂRI DE PROBLEME ŞI DISCUŢII  

GÂNDIŢI / LUCRAŢI IN PERECHI / LUCRAŢI CÂTE PATRU  

Profesorul pune o întrebare sau dă o problemă.  

Fiecare elev se gândeşte singur la răspuns.  

Elevii formează perechi, fiecare vine cu soluţia proprie şi discută în continuare problema. Perechile 

se alătură altor perechi pentru a discuta soluţia.  

MAI MULTE MINŢI LA UN LOC  

Elevii formează grupuri de trei sau patru.  

În grupurile mici, se numără de la 1 la 3 sau 4.   

Profesorul pune o întrebare sau dă o problemă.  

Elevii se gândesc singuri la soluţie.  

Elevii discută apoi problema în grup.   

Profesorul spune apoi un număr şi toţi elevii care au acel număr raportează clasei ce s-a discutat în  

grupul lor.  

CREIOANELE LA MIJLOC  

Când elevii încep să-şi expună ideile în grupul tipic de învăţare prin cooperare (3-7 membri), 

fiecare elev îşi semnalează contribuţia punându-şi creionul pe masă.  

Acea persoană nu mai are dreptul să vorbească până când toate creioanele se află pe mijlocul 

mesei.  

Toţi membrii grupului sunt egali şi nimeni nu trebuie să domine. 
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Profesorul poate alege un creion şi poate întreba în ce a constat contribuţia profesorului.          

COMERŢUL CU PROBLEME  

Profesorul ţine o prelegere sau dă de citit un text (Trebuie folosite activităţi de evocare/ introducere  

a temei adecvate).  

Elevii formează perechi la întâmplare.  

Perechile identifică patru sau cinci idei principale în prelegere sau în text.  

Perechile se alătură apoi altor perechi pentru a discuta ideile principale şi a clarifica anumite lucruri.  

Fiecare pereche scrie apoi un set de întrebări sau o problema pe care urmează s-o rezolve cealaltă  

pereche.  

Cele două perechi se adună din nou şi îşi pun întrebări una alteia sau îşi dau una alteia problemele  

pentru a le rezolva.  

Cei patru elevi concluzionează ce au învăţat din exerciţiu. 

EXERCIŢII CARE PRESUPUN MIŞCAREA PRIN CLASĂ  

AMESTECAREA  

În grupuri mici, elevii numără de la 1 la 3 sau 4.  

Profesorul pune o întrebare sau dă o problemă.  

Elevii discută problema în grupurile casă.   

Toţi elevii cu numărul 1 se duc apoi la masa următoare şi expun soluţia găsită în grupul casă. Elevii 

revin în grupurile casă.  

Profesorul pune o altă întrebare sau dă o altă problemă.  

În grupurile casă, elevii o discută.  

Elevii se rotesc din nou, dar acum cei cu numărul doi se mută cu două mese spre stânga şi expun  

concluziile propriului grup.  

Se continuă în acest fel cu numărul trei ş.a.m.d.  

AMESTECAŢI-VĂ / ÎNGHEŢAŢI / FORMAŢI PERECHI  

Elevii se ridică şi circulă liber prin clasă.  

Profesorul spune “Îngheţaţi” şi elevii se opresc.  

Profesorul spune “Formaţi perechi” şi fiecare elev formează o pereche cu colegul cel mai apropiat  

de el în acel moment, aşezându-se unde sunt locuri libere.  

Profesorul pune o întrebare şi elevii o discută în perechi.  

Procesul se repetă de mai multe ori.  

O variantă a metodei se realizează prin aranjarea elevilor în două cercuri concentrice, cu număr egal  

de persoane în fiecare. Cercurile se rotesc în sensuri opuse până când cineva spune “Îngheţaţi”.  

Persoanele care se află faţă în faţă în acel moment formează perechile.  
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RECENZIA PRIN ROTAŢIE  

6-8 întrebări sunt scrise pe coli de hârtie separate care se atârnă pe pereţi.   

Fiecare întrebare revine unui grup de 3-4 elevi. Aceştia se duc la coala cu întrebarea respectivă,  

discută întrebarea timp de cinci minute şi apoi scriu răspunsul.  

La semnalul profesorului, grupurile se mută la coala următoare, citesc întrebarea şi răspunsul care a  

fost scris de grupul precedent şi îşi adaugă propriile comentarii.   

Profesorul dă din nou semnalul de rotire repetând procesul, dacă e posibil, până când grupurile  

revin la întrebarea iniţială.  

TURUL GALERIEI 

În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un  

produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate.  

Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.  

La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare  

produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse.  

După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi  

citesc comentariile făcute pe produsul lor.   

UNUL STĂ, TREI CIRCULĂ  

În grupuri, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs şi care, pe cât  

posibil, poate fi abordată în diferite feluri.   

In grupurile mici, elevii numără de la 1 la 4.  

Grupurile sunt şi ele numerotate.  

La semnalul profesorului, elevii se rotesc: numerele 1 se rotesc până la grupul următor, numerele  

doi până la al doilea grup, numerele trei până la al treilea grup. Numărul patru rămâne pe loc. (Notă:  

e bine să facem fiecare rotaţie pe rând).  

Elevii care au rămas “acasă” explică vizitatorilor ce a lucrat grupul.  

Vizitatorii pun întrebări şi îşi iau notiţe pentru a putea raporta grupului iniţial ce au văzut. Fiecare  

vizitator face un comentariu în legătura cu ceea ce i s-a prezentat şi mulţumeşte gazdei.  

Elevii se întorc în grupurile casă. A. elevul care a stat acasă raportează comentariile pe care le-au  

făcut vizitatorii. B. Ceilalţi elevi spun pe rând ce au văzut în grupurile pe care le-au vizitat,  

subliniind asemănările şi diferenţele cu propriul produs. C. Elevii discută cum şi-ar putea  

îmbunătăţi produsul. 

EXERCIŢII DE EXPRIMARE A OPINIILOR ŞI DE INVESTIGAŢIE INDEPENDENTĂ  

LINIA VALORILOR  

Profesorul pune o întrebare la care răspunsurile pot fi gradate.  

Elevii se gândesc la răspuns singuri şi pot să şi-l noteze pe o hârtie.  
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Elevii se aliniază apoi, alegându-şi o poziţie care reflectă punctul lor de vedere. Pentru a face acest 

lucru, trebuie să discute cu alţi elevi răspunsul la întrebare.  

Elevii pot continua să discute răspunsul cu vecinii din stânga şi din dreapta lor.  

Opţional, după ce s-a constituit linia, ea se poate îndoi la mijloc, pentru ca elevii cu vederi  

divergente să poată sta de vorba.   

CONTROVERSA ACADEMICĂ  

Profesorul pregăteşte pentru discuţie una sau mai multe afirmaţii care pot da naştere cel puţin la  

doua puncte de vedere diferite.   

Elevii sunt distribuiţi în grupuri de câte patru.  

În interiorul grupurilor, fiecărei perechi i se dă un punct de vedere pe care trebuie să-l apere. Fiecare 

pereche face o listă de argumente în sprijinul acestui punct de vedere.  

Perechile se despart temporar pentru a forma alte perechi, cu colegi care susţin acelaşi punct de  

vedere şi îşi comunică unii altora argumentele găsite.  

Elevii revin în perechile iniţiale şi îşi formulează poziţia urmată de argumente: “Susţinem că……,  

pentru că X, Y, Z.”  

Fiecare pereche îşi prezintă în felul acesta poziţia, în timp ce perechea cealaltă ascultă şi ia notiţe. 

Cele două perechi dezbat apoi problema.  

(Opţional) perechilor li se poate spune să schimbe poziţiile între ele şi să reia paşi de la 4 la 8.  

În sfârşit, elevii nu mai apără nici un punct de vedere, ci încearcă să ajungă la consens, în lumina 

celor mai bune argumente care au fost aduse în discuţie.  

INVESTIGAŢIA ÎN GRUP  

Profesorul (sau elevii) aleg o temă vastă, motivantă şi interesantă pentru a fi investigată. 

Tema  trebuie să se preteze la investigaţii sub diverse aspecte sau să poată fi împărţită în secţiuni. 

(Înainte  de a anunţa tema, profesorul trebuie să adune materiale, pentru a fi sigur că resursele sunt  

suficiente.)  

Profesorul prezintă tema şi expune colecţia de materiale preliminare.  

Elevii trec în revistă materialele, pun întrebări şi împart tema în secţiuni.  

Opţional, elevii pot face brainstorming, împreună cu profesorul, despre alte surse de informaţie.  

Elevii se înscriu sau se organizează, în orice altă manieră, în grupe de cercetare şi îşi planifică  

investigaţia. Profesorul circulă printre ei şi le poate cere un plan scris. 

Membrii fiecărui grup se reunesc pentru a vedea dacă rezultatele cercetării lor acoperă, în 

mod satisfăcător, tema sau secţiunea.   

Cercetarea poate dura câteva minute sau câteva zile. Profesorul trece printre ei pentru a-i 

ajuta şi  pentru a se asigura că fiecare elev are un rol bine stabilit în grup.   

Grupurile pregătesc o prezentare care va fi făcută în faţa întregii clase. Membrii grupurilor 
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decid  care sunt rezultatele cele mai importante ale investigaţiei lor. Prezentările trebuie să fie active 

şi interesante şi trebuie să-i implice pe toţi membrii grupului. Ele pot consta în explicaţii, 

reprezentări  grafice etc.  

Grupurile îşi fac prezentările, își discută produsul. 

  

Bibliografie: 

1. Bernat, S.E. (2003), Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca; 

2. Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Dacia, Seria Dacia  

Educaţional, Cluj-Napoca; 

3. Steele, J., Meredith, K., Temple, C. (1998), Învăţarea prin cooperare, Ghidul  nr. V, 

Proiectul „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice”;  

4. Temple, C. (2001), Gândirea critică în abordare transcurriculară, Open Society  Institute – 

New York, Proiectul RWCT; 

 

 

 

 

„SĂNĂTATEA – DARUL CEL MAI DE PREŢ!” 

PROIECT  DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

 

Prof. înv. preșcolar ILIESCU NICOLETA-ANDREEA,  

G.P.N. N.1 Balș, jud. Olt 

 

 

ARGUMENT: 

Există multe lucruri minunate pe lume, dar nici unul mai minunat decât sănătatea omului. 

Menţinerea şi întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare şi stres ale lumii întregi 

constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi activ la viaţa socială. 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală, 

socială şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii”. 
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Programul Naţional ,,Educaţia pentru Sănătate”, prin abordare şi strategia de derulare se 

încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii’’ şi este ancorat în realitatea şi nevoile societăţii  

româneşti. 

Considerăm, astfel, că e bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă  

absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat, un mod de comportare şi exigenţă igienică. 

A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă  

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice  

formării comportamentului igienic responsabil şi sănătos 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea personală şi a celor din jur prin 

cunoaşterea normelor necesare integrării în viaţa socială şi a unor reguli de securitate personală 

şi de grup; dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preșcolarilor, prin cunoaşterea 

conţinutului educaţiei pentru sănătate, prin derularea unor activități referitoare la igienă şi 

sănătate şi formarea unui stil de viață sănătos. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

➢ Să se stimuleze interesului copiilor pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur ; 

➢ Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viaţă socială precum şi regulile de 

păstrare a sănătăţii ; 

➢ Să cunoască şi să aplice unele norme şi  reguli de igienă personală şi colectivă ; 

➢ Să îşi îmbogaţească vocabularul propriu utilizind cunoştinţele însuşite pe parcursul participării 

la activităţile de educaţie sanitară;                                                                                                                                                                                                                               

➢ Să îşi formeze un comportament corespunzător prin formareaa unor deprinderi igienico-sanitare 

adecvate pentru îngrijirea şi păstrarea sănătăţii şi transformarea lor în obişnuinţe. 

 

REALIZATORI PROIECT: 

            Prof. Iliescu Nicoleta-Andreea 

            Prof. Cîrstea Maria-Lidia 

 

GRUPUL ŢINTĂ: Preșcolarii din cadrul G.P.P “Ion Creangă” Slatina 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sălile de grupă 

 

DURATA: Septembrie 2021 
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REZULTATE AŞTEPTATE ÎN URMA DERULĂRII PROIECTULUI: 

➢ însuşirea de către copii a noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării 

armonioase a personalităţii ; 

➢ însuşirea unor norme igienico- sanitare pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea  

individuală şi  cea colectivă ; 

➢ informarea copiilor despre unele boli şi metodele de prevenire a acestora; 

 

METODE DE EVALUAREA: expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate;   

 

DATA CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚII 

LOCUL 

DESFĂȘURĂRII 

RESPONSABILI 

15.09.2021 I. Susţinerea unor 

activități  pe teme de 

sănătate având ca 

invitată pe doamna 

asistentă a grădiniţei  

 

Sălile de grupă din 

cadrul G.P.P. “Ion 

Creangă” Slatina 

 

Anton Cristina  

Cîrstea Maria-

Lidia 

Asistenta 

medicală a 

grădiniţei 

 

22.09.2021 II. Organizarea unui 

concurs pe teme sanitare 

Sălile de grupă din 

cadrul G.P.P. “Ion 

Creangă” Slatina 

 

Anton Cristina  

Cîrstea Maria-

Lidia 

Asistenta 

medicală a 

grădiniţei 

 

29.09.2021 III. Organizarea unor 

expoziţii cu lucrările 

copiilor pe teme sanitare; 

 

Sălile de grupă din 

cadrul G.P.P. “Ion 

Creangă” Slatina 

Anton Cristina  

Cîrstea Maria-

Lidia 

Asistenta 

medicală a 

grădiniţei 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

23 APRILIE 2022 

ZIUA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE ŞI A   

COPILULUI ÎN TURCIA 

 

 

Cadru didactic: AGIIBRAM SELDA 

                                                                          Cadru Didactic: COZMA OZANA 

                                                                             GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL  

“ZUBEYDE HANIM” Constanța 

                                                                            

MOTTO: “Copiii sunt mugurii vieţii|” 

                                                              (Cătălin Dupu) 

                                                                                       

                                                                             ARGUMENT 

 

Activitatea de cercetare în domeniul interculturalităţii în România are ca obiectiv producerea 

unor concepte şi cunoştinţe mai precise şi clare în vederea oferirii unor argumente mai bune pentru 

practicile sociale şi politice din domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană. Deseori ne 

punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni cetăţeni 

responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedagogice a cărei bogăţie este 

dimensiunea ei interculturală. 

Grădiniţa are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi 

inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască 

împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată 

deveni cetăţeni activi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii 

acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a 

înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. 

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din grădiniţă şi din şcoală. Tot 

modul de învăţare este organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, 

comunicare şi nicidecum de marginalizare a unor copii. Deschiderea spaţiului grădiniţei către 

comunitate şi specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural dar 

nu în detrimentul majorităţii, urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie. 
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Grădiniţa are datoria de a pune bazele învăţării pluralităţii culturale, apreciind diversitatea 

culturală, egalând şansele educaţionale ale tuturor copiilor români şi a minorităţilor care 

convieţuiesc aici, alături de noi pe acest pământ. Activităţile propuse dezvoltă interesul şi facilitează 

identificarea socială a copilului, trezind conştiinţa lui şi ajutându-l să se simtă parte integrantă a 

comunităţii sociale din care face parte. 

În grădiniţa noastră îşi desfăşoară activitatea în deplină armonie, copii români, turci, tătari, 

sirieni, ruşi-lipoveni, ucraineni şi rromi. 

          În acest spirit am desfășurat în cadrul Grădiniței cu program normal “Zübeyde Hanim|”, 

Constanța, Proiectul “ZIUA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE ŞI A COPILULUI ÎN TURCIA”. 

 

INIȚIATORUL PROIECTULUI: 

Grădinița cu program normal „ZÜBEYDE HANIM”, Constanța 

 

COORDONATORII  PROIECTULUI: 

Prof. Agiibram Selda 

 

PARTENERI: 

Colegiul Naţional „Kemal Atâtűrk”, Medgidia 

Őzel Nilufer Bahçeşehir Anaokulu, Bursa 

Şcoala Gimnazială B.P.Haşdeu, Constanţa 

Grădiniţa cu program normal „Albă ca Zăpada”, Ialomiţa 

Grădiniţa cu program normal „Obcini”, Suceava 

 

ECHIPA PROIECTULUI: 

Cadrele didactice implicate în proiect        

 

GRUP ȚINTĂ: 

• Preșcolari 

• Părinți 

• Cadre didactice  

• Comunitatea locală 
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SCOPUL PROIECTULUI :  

❖ Manifestarea, prin atitudini şi comportamente democratice, a tuturor copiilor, de la cea mai 

fragedă vârstă, prin acţiuni care permit stabilirea unor relaţii interculturale prin intermediul 

artei.  

❖ Dezvoltarea competenţelor de comunicare între copiii din grădiniţe şi medii diferite, 

desfăşurarea unor activităţi comune în parteneriat, dobândirea unui comportament tolerant, 

civilizat, conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei.  

❖ Desfăşurarea unor activităţi împreună, închegarea unor relaţii de prietenie şi promovarea 

schimbului de experienţă interculturală, asigurând calitatea în actul educaţional.  

❖ Educarea interesului pentru activităţile multiculturale, interetnice şi educative în spiritul 

respectului faţă de diversitate. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

❖ Organizarea unor activități extracurriculare menite să pună în valoare contribuțiile 

individuale la desfășurarea unor activităţi multiculturale, interetnice şi educative în spiritul 

respectului faţă de diversitate; 

❖ Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive; 

❖ Popularizarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice popoarelor lumii, grupurilor etnice, 

prilejuite de evenimente sociale; 

❖ Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare într-un grup/comunitate eterogenă din punct de vedere 

religios, cultural, lingvistic; 

❖ Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie din partea 

educabililor şi a cadrelor didactice. 

Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului grădiniță-familie-comunitate 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

• Curtea grădiniței 

 

RESURSE: 

• RESURSE UMANE: 

✓ Copiii și cadrele didactice din Grădinița cu program normal “Zubeyde Hanim”, 

Constanța; 

✓ Copiii şi  cadrele didactice de la Colegiul Naţional “Kemal Atâtűrk, Medgidia 



 

 

124 
 

✓ Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Consulatul Republicii Turcia, 

U.D.T.T.M.R, U.D.T.R, Centrul Cultural “Yunus Emre”, Consiliul Judeţean, 

Consiliul Local, Primaria Municipiului Constanţa, Prefectura 

✓ Părinți 

 

• RESURSE TEMPORALE: 

✓ Durata proiectului – 1 zi. 

 

• RESURSE MATERIALE: 

✓ Aparat foto, imprimantă, videoproiector, laptop, staţie sunet, microfon; 

✓ Diplome, carton colorat, mape, dosare, folii, panouri, materiale de decor; 

✓ Cărți de poezii, pliante, materiale PPT; 

 

• SURSE FINANCIARE: 

✓ Asociaţia de părinţi a Grădiniţei cu program normal “Zubeyde Hanim” 

 

• RESURSE PROCEDURALE: 

✓ Convorbirea 

✓ Dialogul 

✓ Observația  

 

• MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 

✓ Valorificarea potențialului creativ al copiilor și al cadrelor didactice; 

✓ Realizarea unei expoziții la nivelul grădiniței; 

✓ Facilitarea schimbului de experiență între copii, între cadrele didactice prin 

desfăşurarea unor programe artistice ; 

✓ Realizarea de fotografii și CD-uri cu imagini din derularea proiectului; 

 

• DISEMINARE: 

✓ Panouri informative 

✓ Expoziții cu lucrări ale copiilor în grădiniță 

✓ CD-uri cu imagini din timpul desfășurării proiectului 

✓ Mediatizarea proiectului pe Facebook și site-ul grădiniței 

✓ Desene pe asfalt 

 



 

 

125 
 

• PRODUSE FINALE: 

✓ Expoziții de creații plastice (desene, picturi, afișe, postere, colaje, machete) 

✓ Albume foto 

 

• REZULTATE SCONTATE: 

✓ Obiectivele proiectului să trezească interesul în rândul cadrelor didactice, a 

preșcolarilor, dar și al unor instituții locale și al părinților; 

✓ Participarea tuturor preșcolarilor la activitățile desfășurate în această zi; 

 

• MEDIATIZARE: 

✓ Popularizarea proiectului prin spațiul de afișaj al grădiniței, pe Facebook şi pe 

site-ul grădiniţei 

 

• EVALUAREA PROIECTULUI: 

✓ Expoziții de creații artistico – plastice 

✓ Stegulețe, baloane cu mesaje adecvate evenimentului 

✓ Mape, albume, cd-uri tematice 

✓ Diplomă tuturor copiilor, cadrelor didactice și coordonatorilor 

 

PROGRAMUL PROIECTULUI 

Nr. Crt. Ora Activități desfășurate Participanți Responsabili 

1.  1000-1200 Activitate practică - 

,,Copacul prieteniei’’ 

Confecționare stegulețe 

Grupa 

mare,,Steluțele’’ 

Cadrele didactice de 

la grupă 

2.  1000-1200 Jocuri de mișcare în aer 

liber, desene pe asfalt 

Grupa mică 

,,Florile’’ 

Cadrele didactice de 

la grupă 

3.  1000-1200 Activitate practică 

,,Cărticica mea cu 

sentimente’’ 

Jocuri distractive în curtea 

grădiniței 

Grupa mare 

,,Buburuzele’’ 

Cadru didactic de la 

grupă 

4.  1600-1800 Activitate cultural – artistică 

Recitări, interpretare cântece 

 

Grupa mică 

,,Fluturaşii’’ 

Cadru didactic de la 

grupă 
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5.  1600-1800 Activitate cultural – artistică 

Dans tătăresc 

 

Grupa 

mijlocie”Albinuțele’’ 

Cadrele didactice de 

la grupă 

6.  1600-1800  Activitate cultural – 

artistică 

 (cântece, dansuri) 

 

Grupa mare 

”Muguraşii’’ 

Cadru didactic de la 

grupă 

7.  1600-1800 Activitate cultural – artistică 

(cântece, dansuri) 

 

Grupa mare 

,,Delfinasii’’ 

Cadru didactic de la 

grupă 

8.  1600-1800 Activitate cultural – artistică 

(cântece, dansuri) 

 

Grupa mică 

„Fluturaşii veseli” 

Cadru didactic de la 

grupă 

9.  1600-1800 Activitate cultural – artistică 

(recitări) 

 

Grupa mare  Cadru didactic de la 

grupă 

10.  1600-1800 Activitate cultural – artistică 

(cântece, dansuri) 

Grupa mare Cadrele didactice de 

la grupă 

 

 

 

 

 

PĂRINTE COPIL = PRIETENIE VEȘNICĂ 

 

 

Prof. înv. primar CĂȘUȚIU DELIA 

Prof. înv. primar NAN CAMELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ’’ Arad 

 

 

Copiii noștri sunt în căutare de informații, dar și de confirmări. Copiii noștri sunt receptivi, 

dar uneori nesiguri pe ei. Încercăm să-i creștem independenți și siguri pe ei, dar deseori le simțim 

emoțiile. Încercăm să-i formăm autonomi și increzători, dar incă mai au nevoie de repere sănătoase. 
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Ne dorim copii cu spirit de observație, dar uneori sunt prea bulversați de câte lucruri noi le arată. 

Vrem copii siguri pe ei și pe alegerile lor, dar uităm ca omuleții ăștia abia acum învață că viața e cu 

bune și rele. Sunt curajoși, dar ezitanți. Sunt plini de energie, dar și de sensiblitate. Sunt siguri pe ei, 

dar au nevoie de incurajări. Sunt ambițioși, dar și temători. 

Sunt oameni mici, dar cu trăiri mari. Au nevoie de noi să le stabilim repere. Să le fim părinți, 

confidenți, să-i ghidăm, să-i lăudăm, să-i incurajăm, să le fim aproape, să-i sprijinim, să le zâmbim, 

să le fim complici, să-i înțelegem și să nu-i judecăm când alții o fac. Au nevoie să le fim părinți, dar 

și prieteni. Au nevoie să ne simtă aproape, să știe că suntem acolo indiferent ce s-ar întâmpla. 

Noi suntem cei care le dăm încredere în ei, noi trebuie să le spunem că au aripi, noi trebuie 

să-i încurajăm, să încerce, chiar dacă uneori vor pierde, noi trebuie să le spunem să îndrăznească, 

atunci când alții le vor pune piedici, noi trebuie să le zâmbim, atunci când alții le vor întoarce 

spatele, noi trebuie să-i învățăm să-și depășească limitele și să creadă în ei, noi suntem cei care 

trebuie nu doar să le spunem că-i iubim, dar să-i facem să simtă ăsta în fiecare clipă. 

Cum facem asta? Cum le creștem încrederea în ei și în forțele proprii? Cum îi facem 

puternici și neînfricați? Cum îi învățăm să fie oameni? 

În timp, cu răbdare, perseverență, dragoste…îi învățăm prin puterea exemplului și a 

cuvintelor, prin! 

Te iubesc!. Cine n-ar vrea să audă asta? Cine nu are nevoie să se simtă iubit, protejat, apreciat? 

Copiii noștri au nevoie să o audă cât mai des de acasă, de la noi, cei care le permitem și să greșească 

și să aibă crize de personalitate. Dacă aud asta cât mai des, vor înțelege în timp cât de valoroși sunt 

pentru noi! 

Nu-ți face griji, găsim noi o soluție. Normal că au ezitări. Normal că-și fac griji și uneori nu știu 

încotro să o ia. Normal că sunt speriați când au o problemă. Dacă am reuși să-i învățăm că fiecare 

problemă are o rezolvare, că fiecare semn de întrebare va fi urmat de o soluție, dacă ar întelege că 

fiecare greșeală înseamnă o lecție de viață, atunci sigur ar deveni niște adulți puternici și 

încrezători! 

Mi-a fost dor de tine. Când cineva îți duce dorul, când ii lipsești cuiva, atunci vei înțelege că ești o 

persoană apreciată, iubită, o persoană care nu rămâne indiferentă. Iar asta se traduce în căldura 

sufletească și…în timp,  în încredere pe care le-o vom insufla copiilor noștri ! 

Te descurci de minune, sunt mândră de tine. Copiii au nevoie mai mult decât adulții de validări. 

De confirmări. De aprecieri și laude, de suport necondiționat. Chiar și atunci când greșesc, trebuie 

să le fim aproape și să-i încurajăm. Poate mai mult chiar în zilele cu nor, decât atunci când e 

soare… Am convingerea că un părinte care-și încurajează copilul, un părinte care-i spune sincer cât 

de mândru se simte…va crește un copil fericit, ăsta-i clar. 
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Îmi place să te privesc. Îmi place să fiu lângă tine, cu tine, să-ți stau alături, să mă simți. Copiilor 

le place să știe că noi, părinții, îi privim și le suntem aproape. La înot, la fotbal, la tenis…vor să știe 

că sunt priviți de cei a căror părere contează pentru ei. Să nu uităm și să le spunem asta cât mai des! 

Ce idee excelentă! E mare lucru să ai un copil care să-și spună părerea încrezător, care să-și susțină 

punctul de vedere fără ezitări, care să vorbească liber și să învețe să-și susțină ideile. Asta se traduce 

într-un copil care se simte important, un copil care a fost crescut să creadă și să înțeleagă că părerea 

fiecăruia contează. Contează să spui ce gândești și la fel de important este ca ceialalti să fie educați 

să asculte. Da, e important să-i învățăm să fie liberi în gândire, independenți, să fie încrezători, să 

fie autonomi… și mai ales să aibă încredere în ei! 

Tu decizi, e responsabilitatea ta! Să-i învățăm să-și spună părerile, să-și susțină punctul de vedere, 

să aibă argumente… și să-și asume responsabilitatea faptelor. Doar așa își vor cultiva abilitățile de 

comunicare, dar și încrederea in ei și spiritul autonom de a lua decizii mai târziu. Da, să le permitem 

să greșească, dar și să-și asume alegerile și responsabilitatile care vin la pachet cu libertatea de 

exprimare și de alegere! 

Am greșit, îmi pare rău! Sinceritatea se simte imediat. Dacă noi, adulții, învățăm să ne uităm în 

ochii copiilor noștri și să le vorbim din suflet, atunci ei vor face la fel. Dacă noi recunoaștem când 

greșim, dacă noi admitem că suntem oameni și nu suntem perfecți, dacă noi suntem corecți și nu 

afișăm falsitate, asta vor învăța și copiii noștri. Greșelile se iartă, toleranță se educă, lecțiie se invață 

în timp.  Până la urmă, nimeni nu e perfect, suntem doar oameni. 

Te ascult, sigur! Am învățat în timp ceea ce citisem în cărți. Copii trebuie să se simtă importanți și 

valoroși în ochii părinților. Este extrem de important că atunci când ne povestesc, să-i ascultam, să 

le urmărim vorbele, să punem întrebări. Doar așa ajungem să înțelegem ce se petrece în mintea lor. 

Doar așa ajungem să le pătrundem mecanismele și să evităm pe cât posibil crizele de personalitate 

și neînțelegerile atât de des întâlnite în orice familie. Îi ascultăm, le confirmăm asta și apoi 

reflectăm asupra celor auzite. Doar așa îi încurajăm, le suntem aproape și îi sfătuim atunci când au 

nevoie. 

Sunt mereu aici pentru tine! E felul nostru de a le spune și a le demonstra, zi de zi, că orice ar face, 

orice problemă ar avea, orice necaz ar păți, în orice conflict ar intra, orice prostie ar face, NOI, 

părinții, le vom fi alături. Se tot vorbește de iubire necondiționată. Asta e traducerea ei, în mintea 

mea. Copilule, orice ți s-ar întâmpla și orice nebunie ai face, eu o să-ți fiu alături. Împreună vom 

găsi o soluție! 

Uneori reușim, alteori avem zile mai agitate, pentru că mai presus de părinți, suntem 

oameni. Dar ce oameni fericiți și norocoși suntem, când avem lângă noi omuleții ăștia mici, pe care-

i învățăm tot ce știm noi mai bine…dar de la care avem atâtea de învățat noi înșine! 
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Haideți să le dăm libertatea să încerce, să greșească, să se supere, să plângă, să vrea mai 

mult, să se ambiționeze, să-i lăsăm să trăiască liberi și independenți, să le fim sprijin, nu sufocare, 

să-i ghidăm, nu să decidem în locul lor, să-i încurajăm să-și trăiască propriile vieți și vise, nu pe ale 

noastre. Să le fim PĂRINȚI care înțeleg că DRAGOSTEA îi ajută, nu trebuie să-i sufoce, să-i 

facem să înțeleagă că s-au născut cu aripi și trebuie să învețe să zboare! 

 

 

 

 

FOLCLORUL COPIILOR DE PE  

VALEA TROTUȘULUI, JUD. BACĂU 

 

 

Prof. înv. primar PAIU MIRABELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHIȚĂ MOCANU” Onești 

Jud. Bacău 

 

 

Folclorul copiilor din Valea Trotușului, din județul Bacău cuprinde un număr mic de 

exemple muzicale, fapt datorat intrării lor în fondul pasiv al categoriei folclorice sau pentru că, 

frecventând grădinița, apoi școala, copiii au neglijat acest folclor propriu lor.  

Primul contact al copilului cu creația atristică sonoră se realizează în cadrul familiei, la scurt 

timp după nașterea acestuia. Prin vers și cântec, copilul ia contact cu mediul înconjurător, încearcă 

să-l cunoască și să-l apropie. Există cântece în textul cărora apar elemente cosmice (soare, lună), 

meteorologice (ploaie, curcubeu) sau vietăți diverse (plante, animale). Dorințele, bucuriile, 

impresiile și le explimă prin intermediul unor producții poetice muzicale.  

Copiiii „cântă” rugăciuni pentru copii, cântece pentru animale, plante, joacă, jocuri, 

confecționează instrumente. Deși rudimentare, instrumentele confecționate de copii au contribuit la 

îmbogațirea impresiei sonore. Ei fac fluiere din tulpină de plante (trestie, soc, porumb), știu să 

„cânte” din fir de iarbă, hârtie, frunză. Își construiesc jucării care emit sunete sau zgomote diferite: 

vâjâitoare, vioară din coceni de porumb, țambal din scândurele.  

Prin cântec și joc copilul crede în naivitatea sa că poate influența puterile naturii. Astfel, 

copilul poruncește soarelui să intre în nori, melcului să scoată cornele bourești, negului să se 

vindece, ariciului să-și scoată țepii. Ca mod de manifestare folclorul celor mici este cântat, scandat, 

povestit, gesticulat sau mimat.  
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Numărătorile sunt formate din câteva versuri, pe care le recită cu scopul de a alege pe cel 

care va avea un rol anumit în joc sau în activitatea zilnică, pe cei ascunși, să păzească sau să caute 

vitele.  

Prin jocurile și cântecele lor, copiii își formează inteligența și spiritul de observație, se 

dezvoltă din punct de vedere psihic și fizic.  

Atenția copilului este absorbită în întregime de acțiune, de conținutul versurilor din joc sau 

ritmică (în numărărtori), de aceea linia melodică ocupă planul secundar. Prin simplitatea liniei 

melodice, prin materialul sonor redus, unele „cântece” se apropie de vorbire. Cele mai simple sunt 

cele formate prin repetarea unuia sau a două sunete.  

Astefel întâlnim: “Melc, melc, codobelc”, “Podul de piatră”. 

 

Texte literare: 

 

Melc, melc, codobelc 

Melc, melc, codobelc 

Scoate coarne bourești, 

Și te du la baltă, 

Și bea apa caldă, 

Și te du la Dunăre, 

Și bea apa tulbure, 

Și te suie pe buștean, 

Și mănâncă leuștean! (x2) 

 

 

Podul de piatră 

 

Podul de piatră s-a dărâmat 

A venit apa și l-a luat 

Vom face altul 

Pe mal, în jos 

Altul mai trainic și mai frumos. 
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POVESTEA COPILĂRIE PRIN CULORILE EI….. 

 

 

Prof. HĂRDUȚ CORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ’’ Arad  

 

 

Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe 

fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să 

râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența 

cu care copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea 

vieții. Copilăria este o mişcare spre înainte, o plecare spre orizonturi multiple, o plenitudine de 

proiecte, o îndrăzneală. Mai târziu acest elan se va supune, mai mult sau mai puţin strict, structurilor 

sociale, se va amesteca în colectivitate.  

Copilăria este însă, vârsta fericită, vârsta speranţei şi a visului. Copilul este fiinţa, singura 

fiinţă care trăieşte în ea însăşi. Fără îndoială, se poate spune că, din acest punct de vedere, sunt 

mulţi copii printre adulţi. Şi acest lucru este adevărat. Trebuie să spunem chiar că omul nu 

valorează decât prin acest rest de copilărie pe care-l păstrează în sinea lui ca o preţioasă comoară. A 

fi om, într-adevăr om, înseamnă totdeauna a rămâne puţin copil. Copilul trăieşte în el însuşi, dar 

aceasta se întâmplă într-un mediu închis şi bine păzit de barierele cu care adultul înconjoară frageda 

copilărie pentru a o apăra. Copilul nu cunoaşte asprimea existenţei, a realităţii concrete, nici a 

realităţii sociale. El nu cunoaşte grija salariului zilnic, nu cunoaşte valoarea timpului. Copilul 

trăieşte în el însuşi, într-o lume artificial pe care adultul i-a construit-o. Părăsirea copilăriei aduce 

întotdeauna regrete, căci asta înseamnă a părăsi ţărmul pentru a te avânta în mare. A părăsi copilăria 

înseamnă a te înăspri, înseamnă a suferi.  

Copilăria este vârsta confruntării cu necunoscutul, vârsta mirării şi a curiozităţii incluse în 

întrebătoarele şi numeroasele sale aventuri de cunoaştere concentrate în repetatul „de ce?” şi 

„cum?”, în înariparea cunoaşterii prin imaginaţie ce-l caracterizează şi îi deschide porţile 

previzibilului şi ale creaţiei ca funcţie a existenţei. Faptul că principalele trăsături ale personalităţii 

adultului sunt determinate nu numai de constituţia genetică, ci de experienţele trăite de individ în 

primii săi ani de viaţă arată că evenimentele copilăriei au o importanţă capital pentru dezvoltarea 

armonioasă ulterioară. Dacă, în majoritatea lor, evenimentele copilăriei sunt fericite, pozitive, 

încurajatoare, atunci ele dau copilului încredere în viitor şi în cei din jur; dimpotrivă, dacă sunt 

neplăcute, nefericite, inhibitive, atunci ele îl lasă să creadă că lumea este rea şi neprimitoare cu el. 

Nu poţi fi copil decât o singură dată în viaţă, dar poţi păstra spiritual aventuros şi inocenţa până la 
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vârsta senectuţii şi mai departe. Universul copilăriei este magic. Nu există spaţiu şi timp, toate 

evenimentele se petrec într-un prezent continuu şi într-un singur loc: aici. Până mâine e atât de 

departe!! Perceperea lumii este diferită. Există mama, tata și ceilalţi oameni, de multe ori străini, iar 

cu străinii nu ai voie să vorbeşti. Când eşti copil toate visele pot deveni realitate, trăieşti cu emoţie 

maximă fiecare întâmplare şi eşti fericit.  

Copilăria e un univers deziderat, unde prietenia nu e niciodată falsă, unde jocurile banale se 

transformă în cele mai aventuroase piese de teatru, iar jucăriile sunt actorii profesionişti; universul 

în care imaginaţia nu are limite, iar fericirea e surprinsă în cele mai neînsemnate lucruri. Cât de uşor 

crezi poveştile inventate de cei mari, acele istorioare ce îţi transformă copilăria în magie şi mister. 

Frumoasă, fascinantă, magică, vârsta inocenţei rămâne în suflet şi ne vom aminti cu drag de ea tot 

restul vieţii. Purtăm în noi anii aceea uneori, mari fiind, redescoperim bucuria de a fi copii, de a ne 

manifesta ca ei atunci când primim un cadou, sau când ni se împlinesc visele cele mai îndrăznețe. 

Rămânem cu amintirile, cu un strop de regret şi cu copilul de odinioară, uitat intr-un colţ prăfuit al 

sufletului. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezentând vârsta 

inocenței și a candorii. Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, 

reprezentând o modalitate prin care copii pot descoperi lumea înconjurătoare şi totodată minunatele 

lucruri pe care copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin 

joc, copiii descoperă lumea, iar adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperim acea vârstă a 

inocenței.  

Copilul evoluează pe o scena a sa – imperiu al jocului – pe care se mişcă, gesticulează si, 

mai ales, vorbește. El apare în ipostaza de actor al propriului joc, trăiește jucându-și propriul rol și 

jucând, totodată, toate celelalte roluri. În aceasta ipostază este înzestrat cu trăsăturile permanente ale 

sufletului infantil: fantezia, plăcerea jocului, curiozitatea, sentimentul libertății. În ultima instanță, 

jocul înseamnă pentru copil libertate de desfășurare. Din această pricină, atmosfera generală a 

universului copilăriei este senină, ca și cum mereu ar fi sărbătoare.  

Copilăria este un loc și un timp al fericirii, insula de nemurire luminată de soarele primei 

vârste. Este un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este înlocuită cu un spațiu 

imaginar și ideal. Este un timp mitic și fericit, în care visul devine realitate, iar realitatea devine 

basm. 
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SEMNIFICAȚIA ZILEI DE 1 IUNIE 

 

 

CORBEI EMILIA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOARȚA, județul Gorj 

 

 

1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, al purităţii, dar şi întoarcerea 

la inocenţă. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială 

pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, conform adoptării Declarației pentru 

Protecția Copilului. 

Ziua Internaţională a Copilului are la bază şi promovează schimbul reciproc de idei, 

dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă acest concept, precum şi iniţierea unei acţiuni de a 

promova bunăstarea copiilor din toată lumea.  

Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua 

mai bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De ziua lor aceştia merită o atenţie 

deosebită pentru a şti că au anumite drepturi, că sunt importanţi.  

Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de 

fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sarbatorim alături de copii, nepoţii, fraţii sau vecinii 

noştri şi să ne lasăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi. 

Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai 

frumoasă iluzie” … copilăria.  

    Obiceiurile legate de această zi sunt influențate de mulți factori, începând de la poziția 

geografică, până la preferințele din cadrul familiei.  

    În România, cu ocazia acestei zile, sunt oferite copiilor de toate vârstele dulciuri, jucării, 

baloane colorate, hăinuțe și alte obiecte pe care ei și le doresc. De asemenea, de Ziua Copilului pot 

fi organizate, petreceri-surpriză, evenimente și activități dedicate copiilor, manifestări sportive, sau 

chiar excursii. În final, cel mai însemnat lucru pentru un copil este atenția familiei și timpul petrecut 

împreună cu aceștia. 

    1 Iunie, Ziua tuturor copiilor, să vă aducă numai fericire și bucurie! Să aveți parte de jucării 

frumoase, dulciuri gustoase și de toată dragostea din lume! La mulți ani, dragi copii! 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții, cel mai mare dar pe care îl primim. Să ne 

bucurăm de ea și să ne bucurăm de copiii noștri! La mulți ani de 1 Iunie! 
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Copilăria mai întotdeauna trezește în sufletul nostru un sentiment de melancolie, este vârsta 

la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viață și visează gingaș. Un zâmbet curat și 

strălucitor, mânuțe pline de iubire! 

De 1 Iunie, dorim tuturor copiilor să aibă parte de o viață fericită, un cer însorit, să fie 

sănătoși și înconjurați de dragostea părinților. La mulți ani! 

De Ziua copilului … îți doresc mulți ani, multă sănătate și multe zâmbete de copil! 

 

Bibliografie: 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Copilului 

2. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24831650-ziua-copilului-1-iunie-istorie.htm  

3. https://www.twinkl.ro/event/ziua-internationala-a-copilului-2022  

 

  

 

 

CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

 

Prof. înv. primar ARION SIMINA-CARMEN 

ŞC. GIM. “MIHAI VITEAZUL”- Tg-Mureş 

 

 

Adesea, când găsim un gest ca fiind nepotrivit în comportamentul unei persoane, recurgem 

la expresia „îi lipsesc cei şapte ani de acasă“ Ce înţelegem, de fapt, prin această expresie? Care este 

rolul acestei perioade de formare, până la 7 ani, în viaţa noastră de mai târziu? 

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 

forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 

normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 

reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar 

vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social 

corect. Şcoala și alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele 

deja deprinse din familie. 

Educaţia copiilor în familie este foarte importantă, dar, din păcate, astăzi nu se mai 

realizează aşa cum trebuie. Grijile de zi cu zi îi copleşesc pe părinţi, aceştia muncind în cea mai 

mare parte a timpului, pentru a asigura un trai decent familiei. Toate acestea se dovedesc a fi, până 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Copilului
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24831650-ziua-copilului-1-iunie-istorie.htm
https://www.twinkl.ro/event/ziua-internationala-a-copilului-2022
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la urmă, în detrimentul copiilor. Copiii sunt, de la o vârstă fragedă, destul de rebeli şi cei mai mulţi 

nu fac dovada unei educaţii straşnice, în familie. Aceasta este cauzată şi de faptul că unii copii sunt 

făcuţi de părinţi mult prea tineri sau de nişte părinţi maturi, mult prea ocupaţi. Nu putem vorbi de 

educaţia copiilor dacă părinţii nu sunt educaţi. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem 

că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 

mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Cei 7 ani de acasă 

reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. 

Specialiştii susţin ca regulile de comportament şi educaţie oferite in primii 7 ani de viaţă ai copilului 

sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 

către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu 

cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Dar educaţia primită în cei 7 ani de acasă 

depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, 

valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. Părinţii trebuie să îi explice clar 

copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte 

ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în 

educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când 

copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte 

greşelile involuntare. Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe 

prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a 

spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai 

rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această 

vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. 

Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama 

vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este 

suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că 

îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă 

aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm 

cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

De la 3 la 5 ani este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la 

masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, 

care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia 

corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la 
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cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele 

maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu 

bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult 

capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o 

conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, 

să intervină în discuţiile din familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să 

termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti 

mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să 

inhibe copilul. 

➢ Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care 

piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

➢ Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să 

susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

➢ Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. 

Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei 

mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente 

corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor 

jocurilor specifice vârstei lui. 

➢ Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu 

ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi 

cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul 

la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu 

încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, 

respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

➢ Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 

comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

➢ Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. 

Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa 

că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de 

respect şi demnitate.  

➢ Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, 

defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face 

diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. 

Şi îl va evita pe cel din urmă. 
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Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, 

eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim 

să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile 

pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. 

Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. 

Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele 

mult-aşteptate. 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂM ȘI ÎN AFARA ȘCOLII 

PROIECT DE EXCURSIE 

 

 

Prof. înv. primar BOGDAN MARIANA 

Prof. înv. primar TUDOR FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU” Arad 

 

 

Excursie cu caracter interdisciplinar 

Arad-Gurasada Park-Castelul de la Ilia-Biserica Gurasada-Arad 

 

Justificarea proiectului:  

Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din 

cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.  

Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile 

lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere 

existente între ei şi restul clasei. 

O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. 

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în 

sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest 

fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le 

are la dispoziţie, excursia inviorează activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi 
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fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente 

patriotice. 

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de 

disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea 

fiindu-le folositoare în viaţă. 

 

Scopul: Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi naturale ale țării 

noastre; 

 

Motivația: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, prin 

activităţi extracurriculare; 

 

Obiective generale: De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua 

monumentele istorice; de a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de monumentele istorice 

şi culturale vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină 

românească şi faţă de natura patriei. 

 

Obiective operaționale: 

a) cognitive:  

- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  

- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

b) afectiv-atitudinale: 

- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre; 

- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi 

identificate; 

c) psiho-motorii: 

- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

 

  La sfârşitul excursiei, elevul va putea: 

▪ Să indice poziţia itinerarului Valea Mureşului, desprinzând conexiunile dintre 

mediul geografic şi om; 
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▪ Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general 

de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor 

monumente istorice, de cultură, vizitate; 

▪ Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  

particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

▪ Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei 

părţi a ţării; 

▪ Să valorifice intradisciplinar şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, 

etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. 

▪ Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, 

folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare 

ale fiecărui locuitor al ţării. 

 

Pregătirea excursiei: 

Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării. 

Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o şedinţă 

specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante.  

Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată (caiet de 

notiţe, creioane, pix, stilou), precum şi echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.  

Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru 

vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru hrană. 

Cadrele didactice şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, localizează formele de relief, 

oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică, dar şi economico-administrativă şi delimitează itinerarul 

excursiei: ARAD – ILIA– CASTELUL DE LA ILIA – BISERICA GURASADA – ARAD.  

Folosindu-se albume, vederi, diapozitive sau fragmente din filme didactice, profesorul 

trezeşte curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu valorile 

monumentelor istorice din această parte a ţării.  

Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei 

lecţii de evaluare-recapitulare. 

 

Desfășurarea excursiei: 

La data şi la ora fixată, elevii se adună în faţa şcolii. Se face prezenţa, se verifică costumaţia, 

se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se anunţă traseul excursiei. 
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Rezultate: 

1. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare 

între indivizi; 

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra 

frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de 

istorie a trecutului şi prezentului poporului român. 

2. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, de 

poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 

- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup 

turistic, de cooperare şi respect. 

 

ITINERARUL 

Anunțarea orei și a locului de întâlnire 

Sistematizarea cunoștințelor: 

- Ce itinerar am parcurs? 

 - Revedeţi notiţele, reamintiţi-vă informaţiile dobândite, impresiile făcute, învăţămintele desprinse 

şi sistematizaţi-le pe următoarele probleme: istorie, geografie, etnografie, religie, biologie, puncte 

turistice etc. 

- Alcătuiţi un album al şcolii cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu.  

Evaluare: 

- completarea portofoliilor personale şi pe discipline ; 

- compuneri, versuri; 

- desene : În excursie, În natură 

- album foto. 

Impactul proiectului asupra elevilor: 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume, jurnale ; 

- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor, realizând 

calea dialectică a cunoaşterii; 

- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor naturii; 

- vor preţui şi mai mult natura; 
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Pregătirea pentru excursie s-a făcut în școală, în prezenţa părinţilor şi a însoţitorilor. Instructajul 

elevilor, privind securitatea deplasării s-a realizat de către profesorii coordonatori, fiecare elev şi 

părinte, semnând procesul verbal ataşat.  

 

 

 

 

COPILĂRIA, VÂRSTA BUCURIEI! 
 

 

 

Prof. POLEAC IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ Arad 

 

 

Copilăria e o lume de poveste, o lume a inocenței, e ca o țară a viselor, e ca o țară a muzicii 

în care cantecul și poveștile sunt nemuritoare. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața 

fiecăruia, reprezintă vârsta inocenței și apurității. Jocul și joaca sunt elemente caracteristice 

copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperi 

lumea înconjurătoare și totodată minunatele clipe defericire pe care această vârstă le poate oferi. 

Dincolo de aparență realitate există o lume a sentimentelor și trăirilor intense, de unde noi, 

adulții, ne extragem esența continuității pentru a putea supraviețui obstacoleleor vieții. Inocența care 

insoțește vârsta copilăriei surprinde mereu prin surâs și candoare. Copii au felul lor de a 

vedea lumea și sunt singurii cărora nu le este frica de viitor. Își zidesc fericirea pe visuri, 

iar poveștile și basmele în care binele învinge răul fac parte din realitatea lor. Toate gândurile 

mărețe, toate invențiile cu adevărat importante au izvorât cândva din sufletul unui copil care a visat. 

E atât de greu să ajungi la sufletul unui copil, însă e o aventură pe care noi, părinții, merită intr-

adevăr să o trăim! Merită să luptăm pentru a câștiga încrederea copilului nostru, căci inima lui e mai 

prețioasă decât un diamant, mai fragilă decât întreaga avere a lumii. 

Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește mereu pe 

fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să 

râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența 

cu care copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea 

vieții. Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cel mai frumos lucru pe 

care îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul ei cald m-a întâmpină de la primele secunde 

de viață. Glasu-i liniștit mi-a șoptit povești seară de seară și mi-a deschis drumul spre calea viselor 

frumoase. Chipul ei luminos mi-a călăuzit pașii pe tot parcursul copilăriei. Pentru copilăria mea, 
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mama a fost pentru mine exact ce înseamnă razele soarelui pentru petalele plăpânde ale unei flori: 

viață și speranță. Copilăria este lumea mirifică din care lipsește tristețea. Aici, copiilor li se citește 

mereu pe fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu 

doar să râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. 

Inocența cu care copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din 

splendoarea vieții. Atunci când vorbesc despre copilărie, primul meu gând este legat de cel mai 

frumos lucru pe care îl are orice om pe acestă lume: mama. Zâmbetul ei cald mă întâmpină de la 

primele secunde de viață. Glasu-i liniștit mi-a șoptit povești seară de seară și mi-a deschis drumul 

spre calea viselor frumoase. Chipul ei luminos mi-a călăuzit pașii pe tot parcursul copilăriei. Pentru 

copilăria mea, mama a fost pentru mine exact ce înseamnă razele soarelui pentru petalele plăpânde 

ale unei flori: viață și speranță. Dacă alipesc cuvântului copilărie termenul bunătate, în fața ochilor 

minții, precum o icoană, îmi apare figura blândă a bunicii. Zilele însorite de vară petrecute cu ea, 

mirosul teiului din fața casei ei ce inundă parcă întreg orașul, sunt imagini vii care îmi bucură 

memoria și mă fac să zâmbesc. Grija cu care m-a crescut atunci când stăteam la ea mi s-a întipărit 

adânc în minte. La fel și mirosul prăjiturilor delicioase pe care le făcea cu dragoste pentru mine, pe 

care îl simt și acum în nări. 

Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care învățătoarea 

nostră se străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze, în funcție de aluatul din care eram 

construiți fiecare. Școala rămâne un capitol special din lumea copilăriei mele, o etapă plină de 

bucurie și împliniri. Copilăria va rămâne mereu proaspătă în memoria mea și va fi în permanență un 

reper despre ce înseamnă fericirea. Atât timp cât voi avea în suflet o bucățică din copilăria mea 

fericită, cred că îmi voi putea păstra un zâmbet pe față, indiferent de încercările prin care mă va 

purta viața. 
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”SĂ NU UITĂM SĂ FIM COPII” 

 

 

Prof. înv. preșcolar POPA MIRELA ILEANA 

Prof. înv. preșcolar BOBIȘ FLORINA-MELINDA 

    GRĂDINIȚA cu P.P ”NEGHINIȚĂ”, Cluj-Napoca, județul Cluj 

 

 

”Copilăria durează toată viață. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de 

adult. Poeții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, această lume permanentă, durabilă, de 

neclintit.”, Gaston Bachelard. 

 

Pornind de la citatul de mai sus, copilăria este cea mai frumoasă etapă. Nu ştim când şi unde 

începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că numai suntem copii, că am ieşit din 

copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin... Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în 

care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu și de 

toate tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu şapte capete, cu zgripţuroaica cea 

haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc din lume cu ochii 

minţii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat. 

Copilăria mea se regăseşte în poala bunicii, de care cu nostalgie îmi amintesc, care cu drag 

ne spunea povești, fiind mereu în căutarea "împărăţiei tinereţii fără de bătrâneţe şi a vieţii fără de 

moarte”. Este prima etapă, ea pune bazele întregii vieți. În prima parte a copilăriei (până la 3 ani) 

copilul învață să meargă, să vorbească etc. Este de asemenea și cea mai frumoasă perioadă din toată 

viața. În a II-a parte a copilăriei (de la 3 la 10 ani) creșterea este mai înceată. 

Când suntem copii avem inima deschisă spre iubire şi frumos. Râdem şi plângem foarte 

uşor, suntem capricioşi şi generoşi, iertând şi uitând repede micile supărări. Însă când ajungem la 

maturitate, bucuria clipei, expansivitatea şi nebunia dispar, zâmbim şi râdem cu reţinere, încercăm 

să afişăm o mină serioasă, nedorind să fim etichetaţi ridicoli. În plus, nu mai facem risipă de 

entuziasm, neexprimându-ne liber emoţiile şi ne mai având acea ardoare cu care aşteptăm lucrul 

mult-dorit. 

Hai să fim mai des copii, atunci când nu știm încotro vrem să mergem. Lumea copiilor este 

de multe ori bazată pe deciziile de moment, necunoscute, neînfricate, deoarece ei știu că doar așa 

pot descoperi comori, fără a avea frica de necunoscut.  

Hai să fim mai des copii, atunci când uităm cât de plăcut este sentimentul de liniște, de 

odihnă cu noi. Copii își oferă adesea timpul petrecut cu ei, în lumea aceea magică doar de ei 
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cunoscută atunci când se joacă, pentru că, știu că niciodată în lumea lor nu va fi tristețe , neputință 

sau supărări. Lumea lor e invincibilă indiferent din ce e construită sau câte suflete s-ar afla în ea. 

Trebuie să știm că nu contează câte greutăți am avea de dus, timpul oferit nouă , cu noi, poate fi cel 

mai bun moment de odihnă.  

Copii au felul lor de a vedea lumea și sunt singurii cărora nu le este frică de viitor. Își zidesc 

fericirea pe visuri iar poveștile în care binele învinge răul fac parte din realitatea lor. Toate 

gândurile mărețe, toate invențiile cu adevărat importante au izvorât din sufletul unui copil care a 

visat să-și depășească condiția și să impresioneze lumea demonstrând astfel că evoluția societății 

depinde de ambiția visului unui copil. Sunt copii care trebuie să lupte pentru apărarea propriilor 

drepturi, copii pentru care dragostea înseamna atât de mult tocmai pentru că le lipsește. Acești copii 

au nevoie doar de o șansă pentru a-și demonstra valoarea. E atât de greu să ajungi la sufletul unui 

copil însă e o aventură care merită într-adevar trăită. Copii detectează artificialitatea, minciuna și 

egoismul, oricât de mult ai încerca să-ți maschezi atitudinea. 

Merită să lupți pentru a câștiga încrederea unui copil, căci inima lui e mai prețioasă decât o 

comoară, mai fragilă decât o floare, mai bogată decât întreaga avere a lumii. 

 

 

 

 

PROIECT EDUCATIV 

 

 

 

 

Prof. MARIANA BȊRSAN 

Prof. ILEANA LUNGU 

GRĂDINIŢA P. P. ,,PINOCCHIO” Craiova 

 

 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: cultural- artistică 

TIPUL DE PROIECT : local 

APLICANTUL: Grădinița ,,Pinocchio” Craiova 

CONTEXT 

MOTTO: „În viaţă, contează ... pe cine ai alături!” 

 



 

 

145 
 

ARGUMENT 

Copilul, minunea vieții și darul lui Dumnezeu pentru părinți, are dreptul să crească într-un 

climat plin de afecțiune și înțelegere, are dreptul să crească înconjurat de dragoste, ocrotire și 

apreciere; are dreptul la educație și cultură; are dreptul la îngrijire și ocrotire, la recunoașterea 

tuturor valorilor umane și a valorilor spirituale; are dreptul la respect, înțelegere, libertate. 

Chiar dacă fiecare copil este UNIC - ÎN FELUL LUI, există câteva lucruri comune tuturor 

copiilor și anume: nevoia de dragoste, de securitate, de hrană, de stimulare, de siguranță, de 

acceptare, de recunoaștere, de sprijin din partea adultului pentru a-și dezvolta încrederea în sine 

până când își vor dobândi independența.  

Sunt multe sentimente care îi leagă: PRIETENIA este unul dintre ele. Ea îi ajută să se 

bucure împreună de realizări, îi ocotește de singurătate, îi sprijină la necaz, îi mângâie în întristare... 

O prietenie se dobândește cu greu și de multe ori începe chiar de aici, de la primii ani din 

grădiniță, de la somnul din paturile apropiate, de la scăunelele așezate unul lângă altul la masă, de la 

împărțitul jucăriilor preferate și a jocului în echipă. Unde se mai găsesc prieteni așa buni ca la 

grădiniță? 

Aici ... în minunata lume a copilăriei se spun povești și se leagă adevărate prietenii. Aici 

copilul simte că se află într-o lume care îi aparține și-i apreciază așa cum sunt: nu contează 

frumusețea, nu contează starea familială sau cea materială, nu contează nici ce probleme au... aici 

toți copiii sunt egali, toți sunt frumoși, deștepți, buni... și totodată sunt acceptați așa cum sunt! 

Este Ziua Copilului, deci să ne bucurăm împreună cu el!! Şi... să sărbătorim 

prietenia!!!! 

 

SCOP 

 crearea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cooperare şi cunoaştere reciprocă între copiii 

unităţilor de învăţământ participante la proiect; 

 organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare; 

 realizarea unui real schimb de experienţă între cadrele didactice unităţilor de învăţământ 

partenere; 

 sporirea capacității de implicare a părinților, a tuturor factorilor educaționali într-un demers 

formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea comportamentului copilului pentru 

integrarea în viața socială. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea unui comportament de deschidere nediscriminatorie faţă de ceilalţi copii, indiferent 

de mediu, stare materială sau etnie; 
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 Cultivarea capacităţii de a comunica pe teme şi preocupări comune, de a-şi însuşi regulile unui 

dialog civilizat, bazat pe respectarea partenerului de dialog; 

 Dezvoltarea capacităţii de cooperare în desfăşurarea unor activităţi comune, cu diferite teme, 

prin împărtăşirea experienţei personale, susţinerea reciprocă a ideilor, completarea şi 

argumentarea lor; 

 Formarea unei conduite civilizate, atât  în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu persoanele cu 

care intră în contact, bazată pe respect reciproc, înţelegere şi corectitudine; 

 Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor; 

 Dobândirea abilităților de comunicare, cooperare și toleranță; 

 Comunicarea într-o lume în care conştientizarea diversităţii apare ca o veritabilă provocare; 

 Realizarea unui schimb de experienţă între unităţilor de învăţământ. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU COPIII PREŞCOLARI ŞI ELEVI 

 trăirea, în relaţiile cu cei din jur, a unor stări afective pozitive; 

 manifestarea prieteniei, toleranţei; 

 participarea activă la acţiunile desfăşurate în comun; 

 optimizarea relaţiei  copil-copil; 

 descoperirea de noi talente, deschiderea către alteritate; 

 stimularea creativităţii şi dezvoltarea unor abilităţi de comunicare prin limbaj, muzică şi dans; 

 dezvoltarea calităţilor umane: empatia, altruismul, solidaritatea; 

 descoperirea sensului corect al noţiunii de prietenie; 

 canalizarea intereselor spre prieteniile de calitate şi spre autoperfecţionare morală; 

 conştientizarea importanţei prieteniei în viaţa unui om; 

 asigurarea hotarului dintre joc și învățătură prin înțelegere.    

 

OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PARTENERI 

 receptivitate la cerințele proiectului; 

 respectarea programului acțiunilor; 

 popularizarea  activităților. 

 

GRUPUL ŢINTĂ cadre didactice din grădiniţă; preşcolari din grădiniţă; părinţi ai preşcolarilor 

implicaţi în activitatea cultural-artistică organizată. 
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PROGRAMUL ACŢIUNII 

⋇ „O lume minunată” – grup vocal  

⋇ Momente vesele; „Scufiţa Roșie” – cântec  

⋇ „Frère Jaques”- joc cu text și cânt  

⋇ Colaj de cântec românesc – cantece populare  

⋇ Parada Prinţeselor - carnaval 

⋇ „Toţi copiii pământului” – scrisoare 

 

BENEFICIARI Preşcolari; Părinţi şi bunici; Cadre didactice. 

 

RESURSE UMANE   Echipa de implementare a proiectului; Preşcolari – 30; 

 

RESURSE MATERIALE Sistem audio, combină muzicală, microfon; CD - uri cu 

muzică/negativele cântecelor; Boxe; Imprimantă; Aparat foto/video; Diplome, baloane, dulciuri; 

Costume, jucării. 

 

RESURSE DE INFORMARE Afiş;  Articole în presă. 

 

REZULTATE  PRECONIZATE 

Folosind  o varietate de modalităţi de colaborare care presupun o implicare activă a 

părinţilor alături de copii şi educatoare, considerăm că vor avea de câştigat atât  copiii cât şi 

părinţii, cadrele didactice ale unităţilor de învăţământ partenere astfel că: 

• preşcolarii şi elevii vor simţi dragostea şi aprecierea părinţilor nu numai prin ceea ce le se oferă 

acasă, ci şi din interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea unor activităţi şi acţiuni din 

grădiniţă;             

• părinţii vor înţelege mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee  pe care să le aplice  în 

educaţia copiilor lor – îmbogăţirea volumului de cunoştinţe în ceea ce priveşte educaţia 

copiilor; 

• relaţiile interpersonale vor favoriza crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, pentru o 

mai bună colaborare între grădiniţă şi familie, între grădiniţă şi comunitatea locală, precum şi 

pentru derularea a cât mai multe parteneriate, pentru oferirea de servicii complementare;  

• creşterea gradului de implicare al părinţilor în viaţa grădiniţei; 

• stimularea creativităţii şi dezvoltarea unor abilităţi de comunicare prin limbaj, muzică şi dans; 

• îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între preşcolari şi elevi;. 
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CRITERIILE DE EVALUARE 

 gradul de implicare şi comunicare al cadrelor didactice şi părinţilor; 

 portofoliul proiectului – CD cu fotografii din timpul derulării programului; 

 valorificarea şi popularizarea rezultatelor acţiunilor. 

 

INDICATORI 

 evaluare internă 

 evaluare externă 

 

 EVALUAREA INTERNĂ: 

 realizarea portofoliului proiectului; 

 numărul de participanţi la acţiunile planificate. 

 

EVALUARE EXTERNĂ: 

∆ impactul acţiunilor organizate de unitatile de invatamant partenere în comunitate. 

 

BENEFICIARI 

   Direcţi: preşcolarii din grădiniţă, familiile preșcolarilor cadrele didactice din unitate  

   Indirecţi: comunitatea locală; 

 

DISEMINARE 

Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor 

participanţilor la proiect, instituţiilor similare, opiniei publice, comunităţii  prin diferite mijloace de 

comunicare: 

 Articole în mass-media locală 

 Afișe, fluturași, pliante. 
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PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ – CABINET MEDICAL ȘCOLAR 

BOGDAN ADELA-DIANA 

MUREȘAN VIOLETA-IOANA 

GRĂDINIȚA CU P.P. „NEGHINIȚĂ„ 

Loc. Cluj-Napoca 

Jud. Cluj 
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TITLUL PROIECTULUI: ,, Împreună pentru sănătatea prichindeilor “  

 

DURATA PROIECTULUI: 1 an școlar 

GRUPA : mare 

 

ARGUMENT:                                                                                                

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce 

reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a preşcolarilor, 

starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în 

grădiniţă.  

Iniţierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale 

de educaţie ale oricărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială 

pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări promovarea 

cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi 

indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.  

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare.  

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

   Proiectul se derulează pe parcursul unui an şcolar, perioadă în care preşcolarii vor învăţa din 

ce este format corpul uman, să respecte regulile de igienă, să recunoască modul în care alimentaţia 

sau mișcarea pot influenţa starea de sănătate. 

 

SCOP: 

• Formarea unui stil de viaţă sănătos, în vederea dezvoltării armonioase sub aspect psiho-

fizic a preşcolarilor, prin derularea unor activităţi specifice;  

• Formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur. 

 

OBIECTIVE: 

A. privind copiii 

• asimilarea unor noţiuni şi cunoştinţe, privind problemele legate de sănătatea individuală 

şi colectivă, specifice vârstei; 

• însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi cea colectivă; 
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• îmbogăţirea vocabularului propriu, utilizând cunoştinţe însuşite pe parcursul participării 

la activităţile de educaţie pentru sănătate; 

• valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de 

igienă personală şi organizării unui regim raţional alimentar; 

B.  privind educatoarele 

• stimularea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor 

deprinderi sănătoase de igienic,  de alimentaţie sănătoasă și de protejare a vieţii; 

• aplicarea unor noi metode de stimulare a copilului în vederea desfăşurării unor activităţi 

cu caracter sanitar; 

• aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri; 

• diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 

C.  privind părinţii 

• implicarea responsabilă a părinţilor şi a altor factori educaţionali în activitatea grădiniţei, 

privind crearea unui mediu sănătos pentru viitorul copiilor; 

• exprimarea opiniilor şi luarea deciziilor pentru păstrarea sănătăţii propriilor copii; 

 

GRUP TINTA:  

➢ copiii preşcolari cu vârste între 5-6 ani  

➢ educatoarele grupei, părinți. 

 

RESURSELE PROIECTULUI: 

• umane - copii preşcolari şi educatoarele; 

                       - specialişti: medici şi asistente; 

                       - părinţii copiilor; 

                       - parteneri locali care pot sprijini derularea proiectului. 

• materiale 

                       -  material didactic din dotarea grupei; 

                       - materiale procurate de educatoare, părinţi, copii, specialişti (planşe, pliante, 

mulaje,etc.); 

                       - broşuri şi reviste de sănătate; 

                       - aparat foto, computer, CD-uri, DV-uri; 

                        -cabinete medicale cu aparatura din dotare; 

• financiare 

                         - autofinanţare; 

                         - părinţi, bunici; 
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 REZULTATE:  

✓ copii sănătoşi şi frumoşi; 

✓ atitudini pozitive faţă de sănătatea lor şi a celor din jur; 

✓ dezvoltare psiho-fizică corectă; 

✓ grijă pentru sănătatea proprie; 

✓ postere, fotografii, pliante, expoziţii de lucrări; 

 

     EVALUARE: 

- chestionare, expoziții foto, expoziții cu lucrările copiilor, album realizat de către copii. 

 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

În urma desfăşurării activităţilor cuprinse în planificarea activităţilor din cadrul proiectului 

educaţional, copiii vor fi mai preocupaţi de îngrijirea corpului lor, de ceea ce mănâncă, de activităţi 

sportive desfăşurate în aer liber, în general de sănătatea lor. Vor apela cu mai multă încredere la 

cadrele medicale, deoarece teama de doctor în mare parte va fi înlăturată. Părinţii vor fi captaţi să 

participe ca parteneri în procesul educativ, fapt ce va duce la înţelegerea importanţei colaborării cu 

grădiniţa, cu educatoarele. Se vor implica mai activ în derularea activităţilor pe care le desfăşoară 

copilul în grădiniţă şi vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor. Educatoarele vor 

reuşi să-i stimuleze pe copii în a acorda mai multă importanţă propriei lor persoane. De asemenea, 

informându-se şi documentându-se vor contribui la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ din 

grădiniţă. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

NR. 

CRT 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Octombrie  Lansarea proiectului 

„Împreună pentru sănătatea 

prichindeilor” 

Masă rotundă împreună cu părinţii, educatoarea 

şi medicul școlar. 

2. Noiembrie  „Prietena mea curăţenia” Evaluarea de către asistenta a copiilor-instructaj 

„Cunoaşterea regulilor de bază în păstrarea 

curăţeniei corporale” 

3. Decembrie  „De vorbă cu medicul școlar” Vizită la cabinetul medical „Prevenirea bolilor 

respiratorii” 

4. Ianuarie  „Amintiri de la cabinetul 

medical” 

Desenăm şi pictăm ce ne-a impresionat în 

cabinetul medical 
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5. Februarie  „Vaccinul- prietenul sau 

dușmanul copiilor” 

Vizită la cabinetul medical. Joc de rol  

6. Martie  „Am răcit. Ce mă fac?” Sfaturi de la asistenta medicală pentru a trece 

ușor printr-o răceală 

7. Aprilie  „Ce şi cum mâncăm?” Cunoaşterea regulilor de alimentaţie corectă- 

concurs. 

8. Mai  „Natura-și insectele” Mușcăturile de insecte- prevenție/tratament 

9. Iunie  Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe parcursul 

derulării proiectului şi lucrări realizate de copii 

PROTOCOL DE COLABORARE 

I. Părţile: 

Între Grădiniţa cu Program Prelungit ”Neghiniță” reprezentată de Mureșan Violeta-Ioana în 

calitate de director şi cadrul didactic Bogdan Adela-Diana 

 Cabinet Medicină Școlară reprezentată de.......................în calitate de medic specialist medicină 

școlară, care au convenit următoarele:                                                               

II. Scopul colaborării: 

▪ de a obţine rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate a copiilor prin prevenirea 

îmbolnăvirilor; 

▪ implicarea copiilor din grupa mijlocie în acţiunile întreprinse. 

III. Obiectivele comune: 

▪ colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi de dezvoltare a simţului 

responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului organism, cât şi a celor din jur; 

▪ cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului uman; 

▪ cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi evitarea lor. 

IV. Durata colaborării: 

       Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe o perioadă de 1 an școlar,  cu posibilitatea de 

prelungire prin acordul reciproc al părţilor. 

 Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Grădiniţa cu P.P. ”Neghiniță”                     Cabinet medical medicina școlară 

    Director                                                              Medic spec. medicina școlară: 

Mureșan Violeta-Ioana                                                dr. .............................................. 

Cadre didactice:                                                         

Bogdan Adela-Diana                                                      asist. ................................................... 
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EDUCAŢIA - DREPTUL DE CARE AR TREBUI SĂ SE BUCURE TOȚI 

 

 

Prof. TOCOIAN DANIEL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ’’ Arad 

                       

 

Prin naştere ni se asigură drepturi şi libertăţi. Drepturile omului sunt considerate universale 

şi egalitare. Educaţia este fundamentală pentru orice societate, pentru fiecare individ indiferent de 

naţionalitate, sex, clasă socială sau religie. 

Educaţia este un concept general dar care are un impact puternic asupra vieţii fiecărui om în 

parte. 

Educația este primul lucru care ne diferențiază de animale. Noi folosim educația pentru a 

evolua, pentru a marca acest proces. Fiecare lecție învățată ne aduce mai aproape de examenul final, 

examenul care ne permite intrarea în lumea celor învățați. 

Educația este puntea dintre noi și viitorul nostru, ne leagă de trecut prin prezent, lăsându-ne 

în acelați timp liberi să decidem. Ne oferă posibilitatea de a discerne între bine și rău, între alb și 

negru. Dualitatea e firească, însă educația este criteriul care ne ajută să alegem corect. Nu există 

mereu o alegere corectă deoarece fiecare acțiune poate afecta o anumită persoană, însa încercăm 

mereu să alegem corect pentru noi. Trebuie să fim corecți măcar cu noi înșine, iar educația ne 

permite să facem asta.  

O educaţie sănătoasă este orientată către spirit și are meritul de a ne deschide ochii, de a ne 

face să înlăturăm stratul superficial al lucrurilor. O minte deschisă este cea capabilă să se bucure de 

drepturile sale, să se sesizeze când acestea sunt încălcate, dar nu în ultimul rând, un om educat 

trebuie să stabilească o limită între fericirea lui şi încălcarea drepturilor altor oameni. 

Educaţie, drept de care toţi copiii din România trebuie să poată beneficia în mod real.     

Statisticile oficiale confirmă că fenomenele de abandon şcolar sau de părăsire timpurie a 

scolii sunt din ce în ce mai prezente, rata abandonului şcolar era de 17,4% în 2012 şi se menţine 

aproximativ constantă în ultimii ani, obiectivul asumat de România pentru 2020 fiind însă de 

11,3%. 

Copiii reprezintă categoria de vârstă cea mai afectată de sărăcie, 48,7% dintre copiii 

României fiind afectaţi, dintre care aproximativ 320.000 trăiesc sub pragul sărăciei extreme iar 

28,6% se găsesc în risc de sărăcie persistentă. Absenţa datelor statistice şi a studiilor privind 

categorii distincte de copii vulnerabili, precum copiii care părăsesc sistemul instituţional, copiii 

străzii, copiii imigranţi sau copiii rămaşi singuri acasă, ascunde o realitate încă şi mai sumbră. 
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Accesul la educaţie reprezintă cheia de boltă a oricărei politici reale de integrare socială. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului („Convenţia”) conţine multe prevederi care apără 

drepturile copiilor, de exemplu, Protocolul 1, Articolul 2, „dreptul la educaţie”. Cu toate acestea, 

cadrul general pentru drepturile copiilor este Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989 

(CDC). Acesta a fost primul tratat preocupat anume de drepturile copiilor şi a marcat o importantă 

schimbare în gândirea privind „abordarea bazată pe drepturi” care a făcut guvernele răspunzătoare 

legal de eşecul în a răspunde nevoilor copiilor. CDC a creat o nouă viziune asupra copiilor ca 

purtători de drepturi şi responsabilităţi corespunzătoare vârstei lor şi nu ca proprietate a părinţilor 

lor sau beneficiari neajutoraţi de acte de caritate. 

Drepturile copiilor acoperă fiecare aspect al vieţii copiilor şi adolescenţilor şi pot fi împărţite 

în următoarele categorii principale:  

✓ drepturi de supravieţuire: dreptul la viaţă şi la satisfacerea nevoilor de bază (de exemplu, 

standard de viaţă corespunzător, adăpost, mâncare, tratament medical);  

✓ drepturi de dezvoltare: drepturile le oferă copiilor posibilitatea de a-şi atinge întregul 

potenţial (de exemplu, educaţie, joacă şi timp liber, activităţi culturale, acces la informaţii şi 

libertate de gândire, conştiinţă şi religie);  

✓  drepturi de participare: drepturi care le permit copiilor şi adolescenţilor să aibă un rol activ 

în comunităţile lor (de exemplu, libertatea de a-şi exprima opiniile, de a avea un cuvânt de 

spus în probleme care le afectează propriile vieţi, de a face parte din asociaţii);  

✓  drepturi de protecţie: drepturi care sunt esenţiale pentru protejarea copiilor şi a 

adolescenţilor de toate formele de abuz, neglijare şi exploatare (de exemplu, grijă specială 

pentru copiii refugiaţi şi protejarea împotriva implicării în conflicte armate, a exploatării 

prin muncă, a exploatării sexuale, a torturii şi a abuzului de droguri).  

Educaţia este privită atât ca drept al omului în sine, dar şi ca un mod indispensabil de a 

beneficia de celelalte drepturi ale omului. Un sistem educaţional care adoptă o abordare bazată pe 

drepturi va fi mai bine poziţionat pentru a-şi îndeplini misiunea fundamentală de a asigura tuturor o 

educaţie de calitate superioară. 

Articolul 26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO) prevede: 

 (1) Orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie sa fie gratuit, cel puţin în ceea ce 

priveşte învăţământul elementar şi general. Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. 

Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior 

trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturor, pe bază de merit. 

 (2) Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea 

respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze 
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înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum 

şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.  

(3) Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii lor minori. 

Sistemul educaţional este complex şi diferit de la un stat la altul. Noi ca indivizi suntem produsul 

acestui sistem. Dreptul la educaţie este un drept de care ar trebui să beneficiem cu toţii.  

 

Bibliografie:  

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului  

2. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului  

3. Tribuna învățământului – articol „Abandonul școlar face ravagii în România” 

 

 

 

 

COPILĂRIE, ANI DE BUCURIE! 

 

 

Prof. SORESCU CĂTĂLINA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD / GPN Nr.1  

Loc. Răzvad, Jud. Dâmbovița 

 

 

Motto: „Jocul este o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este 

însăși viața copilului”. (Mc Dougall) 

 

Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se 

termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe 

deplin… Copilăria este o lume fermecată, duioasă, lină, în care orice se poate întâmpla absolut 

orice! Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care 

plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care 

suntem singuri şi totodată cu toată lumea. Ea singura veselă şi nevinovată. 1 iunie este ziua în care 

se celebrează miracolul nașterii, miracolul purității, dar și întoarcerea la inocență.  

Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua Copilului. Oricare dintre noi, 

pitic sau voinic, are voie să se simtă copil și chiar este necesar ca măcar o dată pe an să lăsăm în 

urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem aminte de părinți și să simțim că 
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ludicul înflorește în inimile noastre. Când începe şi când se termină copilăria? Nu ştim. Copiii de 

astăzi nu mai au copilărie. Trăiesc în spaţii închise, limitate aproape tot timpul, în faţa ecranului 

calculatorului, vorbind zi şi mai ales noapte cu prieteni de peste mări şi ţări, dar neştiind să bată la 

uşa vecinului şi să-l invite pe fiul acestuia la o plimbare cu bicicleta sau o "expediţie“ prin parcurile 

sau pădurile din apropiere. Copiii noştrii trăiesc acum într-o lume virtuală, dominată de monştrii 

imaginari, filme de groază, muzică zgomotoasă, care nu reuşeşte să atingă nici o coarda a sufletului 

lor.  

Este datoria noastră să le povestim că poate fi şi altfel, că există şi un alt mod de a-ţi trăi 

copilăria! Este datoria noastră să le spunem povesti, să le punem cartea în mână, să le vorbim 

despre frumos şi bine, despre păsări şi fluturi. Vom ajunge la o vârstă la care vom dori să aruncăm 

peste umăr un pumn de speranţe, pentru a înflori sub mângâierea zânelor cu trup de mărgean şi a 

piticilor cu bărbi de cleştar, spre a le putea vorbi nepoţilor noştri despre o copilărie cum n-a mai 

fost. Un mare impact asupra copiilor îl au activitățile extracurriculare, extrașcolare prin care îi 

determinăm pe copii să fie mai apropiați, să lege prietenii, să colaboreze, să facă schimburi de 

experiență, să facă cunoscute produsele prin care își exprimă sensibilitatea, imaginația și fantezia 

creatoare.  

Copilăria este, în concluzie, un loc și un timp al fericirii, insula de nemurire luminată de 

soarele primei vârste. Este un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este 

înlocuită cu un spațiu imaginar și ideal. Este un timp mitic și fericit, în care visul devine realitate, 

iar realitatea devine basm. 

 

Bibliografie: 

1. Boţiu, V., Mihailiuc, H.,  Copilul şi lumea sa, Editura de Vest, Timişoara, 1993; 

2. Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor, ciclurile vieţii, E.D.P., R.A., Bucureşti, 

1995; 

3. Vincent, R., Cunoaşterea copilului, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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MOTTO: 

„Prietenia e un lucru mare, 

Prietenia nu are hotare. 

Să fim prieteni toți din grădinițe 

Să ne dăm mâna, băieți și fetițe. 

Să fie cel mai frumos dar, 

Prietenia fără hotar!” 

                        (Crăciun Simina/ Benea Ligia) 

 

„PRIETENIA-UN DAR DE PREȚ” 

 

 

Prof. înv. preșcolar BENEA LIGIA 

G.P.P. TOLDI, Loc. Salonta 

Jud. Bihor 

 

 

ARGUMENT 

Desfăşurarea acestui program în parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor din 

grădinițele implicate de a se confrunta cu noi provocări în plan profesoional, de a-şi moderniza 

stilul de muncă, de a elimina rutina din activitatea zilnică, de a contribui sistematic, la formarea şi 

perfecţionarea lor profesională. 

În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea setei de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea 

experienţei lor de viaţă. 

Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă, în care educatoarea şi copiii au 

prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă, relativ noi pentru ei, să schimbe idei, să găsească 

soluţii viabile la problemele cu care se confruntă. 

Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi 

de învăţare, dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi organizaţii 

din comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de 

timpuriu. 

Proiectul răspunde nevoii preşcolarului, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi 

dezvolta personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament activ, 

conştient responsabil, capabil de înţelegere şi respect. 



 

 

159 
 

Aplicând eficient şi creator, cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor proprii, 

ideile, gândurile şi părerile preşcolarului în funcţie de situaţia dată, credem că ajutăm copilul să 

găsească zâmbetul cu care ar fi  frumos să putem salva viitorul. 

 

 CONTEXT: 

 După șapte ani de derulare a proiectului educativ “Prietenia-un dar de preț” considerăm că 

este benefică desfășurarea acestuia și în următorii ani. Intensificarea relațiilor de colaborare între 

instituțiile menționate în proiect este în beneficul cooperării inter- instituționale în procesul educativ 

extrașcolar. 

  Exemplele pozitive pe care le –am primit din teritoriu au demonstrat că acest proiect a avut 

multiple valențe educative și a dus la promovarea unei educații de calitate, incluzive, pentru copiii 

din mediu urban, cât și pentru cei din mediul rural, precum și cei din comunitățile românești din 

afara granițelor țării. 

 

D.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 SCOP: 

*dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbajului în situaţii specifice 

concrete 

*experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru 

procesul cognitiv şi adaptarea comportamentului la situaţii inedite 

*educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu copiii 

preşcolari din unitățile  partenere 

*antrenarea copiilor în activităţi motrice specifice vârstei, în vederea dezvoltării armonioase 

*educarea sentimentelor copiilor de dragoste și prețuire față de tradițiile populare. 

*crearea unui climat constructiv de emulaţie între educatoarele implicate în proiect 

 

OBIECTIVE: 

        *să inițieze activități care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv în grup 

*să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi 

*să justifice diferite acte de comportament  

*să descrie într-o manieră clară, precisă relaţiile stabilite între grupuri 

*să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare, solidaritate, toleranţă, 

prietenie) 

*să stabilească relaţii de prietenie şi în afara activităţilor acestui proiect 

*să manifeste dorinţa de a participa la activitatea acestor grupuri 
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GRUP ȚINTĂ: 

-cadre didactice 

-copii 

-părinți/bunici/tutori 

-comunitate 

 

DURATA PROIECTULUI-  2 ani școlari 

An școlar 2021/2022 și an școlar 2022/2023 

 

E. CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI – vezi Anexa 2 

 

 F. RESURSE UMANE 

-preșcolari   

-cadre didactice 

-părinți/tutori legali/bunici 

-instituțiile implicate 

-mass-media 

-comunitatea locală. 

 

RESURSE MATERIALE 

Se va urmări ca participarea la acest proiect să nu ridice costuri mari, ne vom limita la resurse 

proprii: casete, dischete, CD-uri, CD-player, planșe, cărți, reviste, fotografii, fișe ilustrative, spațiile 

de învățământ ale instituțiilor, costume populare românești și maghiare, sponsorizări, donații, etc. 

 

RESURSE TEMPORALE 

-perioada anilor școlari 2021/2022 și 2022/2023 –vezi activitățile din calendar 

 

G. EVALUAREA PROIECTULUI  

Evaluarea internă  

* rapoartele echipelor referitoare la impactul pe care l-a avut parteneriatul 

* analiza fişelor de impact şi centralizarea datelor obţinute 

* aprecieri finale 

 Evaluare externă  

*întocmire unui raport de evaluare a activităţii desfăşurate în cadrul proiectului de parteneriat 

* expunerea raportului în cadrul Consiliul profesoral şi a Cercului Pedagogic 
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*popularizarea rezultatelor parteneriatului în sesiune de comunicări sau simpozioane locale, 

judeţene 

* mediatizarea în presa locală 

 

H. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Proiectul se va desfășura la școlile și grădinițele implicate: 

1.G.P.P. Toldi Salonta- struct. G.P.P.,,Micul Prinț” GPP”Fluierasul Fermecat” și G.P.P. ,,Făt-

frumos” 

2. Școala gimnazială nr.2 Talpoș- G.P.N. nr.2 Talpoș 

3. G.P.P. nr.27 Oradea 

4. G.P.P. nr 1 Tinca. 

5. Grădinița fermecată din Micherechi-Ungaria 

6.Grădinița din orașul românesc –Jula –Ungaria 

7. G.P.P. nr.1 Beiuș 

 

I. REZULTATE CALITATIVE 

-descifrarea experienței ( DEBRIEFING) sub îndrumarea cadrului didactic; 

- diversificarea mijloacelor de formare continuă; 

-popularizarea experienței pozitive; 

-dezvoltarea unor abilități de relaționare, de controlare a propriilor emoții și de exprimare a 

acestora, de recunoaștere a emoțiilor celorlalți și gestionarea lor; 

- inițierea, clarificarea și susținerea unor strategii originale de derulare a unui proiect educațional; 

-implicarea tuturor furnizorilor de educație în promovarea intereselor copiilor; 

-utilizarea resurselor materiale și umane ale fiecărei unități; 

-implementarea unor strategii care să sprijine realizarea obiectivelor; 

- abordarea interdisciplinară a conceptului de ,,educație a bunului cetățean” prin extinderea sferei de 

conținut; 

-îmbinarea armonioasă a metodelor clasice cu cele activ-participative, punând accent pe stimularea 

creativității; 

-implicarea directă a părinților în procesul de educare a copiilor lor. 

 

REZULATE CANTITATIVE 

-întocmirea calendarului derulării activităților 

-întocmirea unor albume foto cu momente din activități 

-publicații în presă 
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-studiu individual 

-pavazarea grupelor 

-informarea părinților despre activitățile din proiect 

-pregătirea produselor pentru informare 

-desfășurarea de activități demonstrative în online 

-întâlniri informative și consultative în online 

-popularizarea proiectului de parteneriat 

 

J. DISEMINAREA PROIECTULUI 

-în incinta grădinițelor implicate în proiect se vor expune afișe cu privire la activitățile care vor fi 

desfășurate 

-se vor populariza activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul ședințelor cu părinții, pentru a 

crea o legătură  informativă între beneficiari. 

 

K. IMPACTUL PROIECTULUI 

-popularizarea experienței pozitive; 

-implicarea tuturor furnizorilor de educație în promovarea intereselor copiilor; 

-diversificarea mijloacelor de formare continuă; 

-socializarea și interrelaționarea pozitivă; 

-creșterea prestigiului  instituțiilor de învățământ și a cadrelor didactice implicate în parteneriat; 

-dezvoltarea experienței organizatorice a  cadrelor didactice din unitățile implicate; 

-utilizarea resurselor material și umane ale fiecărei unități. 

 

L. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

- proiectul este în desfășurare având înainte șapte ani de derulare, acum estimăm alți doi ani 

de desfășurare, respectiv 2021/2023; în urma evaluării se va analiza și decide posibilitatea 

continuării acestuia și pe mai departe; 

- proiectul stimulează participarea tuturor copiilor la educație, amplificarea abordării 

interculturale, valorificarea resurselor native ale copiilor proveniți din diferite medii; 

- stimularea atitudinii pozitive a părinților față de grădiniță,  îmbunătățirea comunicării între 

grădiniță, comunitate și autoritățile locale; 

- crearea pentru educatoare a unor oportunități pentru a-și demonstra potențialul și 

aptitudinile profesionale; 

- oferta pentru educatoare de a schimba deschis opinii; 
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- posibilitatea desfășurării unor activități commune atractive în beneficiul preșcolarilor și al 

educatoarelor, atunci când pandemia de Covid 19 va înceta      

                    

M. BUGETUL PROIECTULUI 

-surse de finanțare proprii; 

-sponsorizări. 

-donații. 

 

N. PARTENERI 

-Școala gimnazială nr.2 Talpoș 

-G.P.P. nr.27 Oradea 

-G.P.P. nr 1 Tinca. 

- Grădinița fermecată din Micherechi-Ungaria 

 -Grădinița din orașul românesc –Jula –Ungaria 

-G.P.P. nr. 1 Beiuș  

 

O. ANEXE 

1.Acorduri de parteneriat 

2. Calendarul activităților 

 

 

 

 

UNDE EȘTI COPILĂRIE? 

 

 

                                                                                                 Prof. CICEU DOINA 

                                                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr.3, Suceava,  

jud. Suceava 

 

 

Oh, copilărie scumpă și dragă, unde ești...? Nu-i așa că fiecare dintre noi ne amintim cu 

nostalgie de anii copilăriei? 

Oo, ce ani dulci au fost, ce ani frumoși și nevinovați! Ani plini de curăție și nevinovăție! 

Oare cât de mult tânjesc inimile noastre după acei ani care ni se par că au trecut prea repede, că 
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timpul nu stă la taclale cu noi, el tace și merge mai departe. Poate că nu toți au avut o copilărie 

frumoasă, cu amintiri amuzante, dar se gândesc cu plăcere cât de nevinovați erau și fără prea multe 

griji. 

Îmi amintesc cu multă plăcere și totuși cu tristețe de anii copilăriei mele.... Vreau să las în 

urmă toate amintirile care mi-au întristat scurtul meu drum de copil și vreau să privesc cu mai multă 

atenție la acele clipe de curăție și nevinovăție. Acele clipe când mă jucam cu păpușile; "de-a mama 

și de-a tata"; când ne jucam de-a "măritatul" și visam și eu ca orice copil că o să vină un prinț la 

mine pe un cal cu aripi de aur și o să mă răpească în castelul lui din munți. Îmi amintesc de clipele 

când iertam cu atâta ușurință pe cei care mă trăgeau de codițe și pe cei care își băteau joc de 

păpușile mele simple, de momentul când râdeau de hainele mele ponosite și când râdeau cu gura 

până la urechi că eram o familie numeroasă... Ce frumoase erau momentele când jucam șotron sau 

când jucam "flori, fete sau băieți"; când săream coarda sau ne jucam de-a magazinul (strângeam 

toate gunoaiele de pe jos pentru a avea un magazin perfect). Îmi iubeam funcția mea de copil. 

Ce mult îmi doream să cresc, (dacă aș fi știut ce cer, nu mai ceream niciodată) să fiu o fată în 

sfârșit mare, să mă machiez, să mă rujez, să port tocuri înalte (ziceam că voiam să fie până la cer) și 

să mă mărit cu un prinț. Ce știam eu de probleme, stres, multă durere și cât de dur avea să mă 

întâmpine viața, că ea nu mă va primi cu brațele deschise și nu este viața pe care eu mă așteptam să 

o găsesc. Viața m-a dezamăgit de încă prea timpuriu, și-a arătat adevărata față dură, urâtă dar și cea 

frumoasă pe care eu visam să o găsesc s-a dus pe aripile vântului, au făcut să cadă multe lacrimi pe 

obrazul meu de copil nevinovat, să am fața încruntată și să mă maturizez mult...mult prea devreme 

decât trebuia... De ce te-ai dus așa de repede fetiță dragă? De ce au trecut clipele frumoase cu o 

viteză așa de mare? Zâmbește, totul va fi bine! 

Dacă cineva m-ar întreba ce aș vrea să schimb la copilăria mea, i-aș spune că NU vreau să 

schimb nimic, ci că aș vrea copilăria mea să schimbe ceva la mine... Să schimbe acele lacrimi care 

au curs pe obrazul meu mult mai devreme, că m-am confruntat prea timpuriu cu problemele și cu 

responsabilitățile, că nu m-a lăsat să mă bucur de acești ani prețioși, cu care nu mă voi mai întâlni 

niciodată, m-a luat și m-a izbit cu brutatlitate în "războiul" numit viață. Te îmbrățișez cu dor 

copilărie! 

Începând de azi demisionez din funcția mea de adult! M-am hotărât, nu se mai poate, 

demisionez. 

Vreau ca începând de azi să nu mă mai las atât de mult copleșită de trecutul meu, de 

problemele vieții, de toate bagajele cu stres și toate burdufurile cu lacrimi... vreau să uit de ele, să le 

las în urmă, să le arunc în brațul Lui DUMNEZEU, să le las în grija Lui, ca El să mă elibereze și să 

îmi ia toată povara pe care am acumulta-o de-a lungul anilor. 
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Vreau să trăiesc ca un copil, să gândesc ca un copil, să iert ca un copil, să îmbrățișez pe cei 

care nu merită, vreau să râd mai mult, să am fața înseninată ca a unei fetițe pline de gingășie și care 

este în stare să ofere dragoste celui care mai târziu îi va produce suferință, să am numai gânduri 

curate, să nu mă preocupe banii sau serviciul pe care îl am. Vreau pur și simplu să fiu din nou un 

copil... vreau să mă întorc doar pentru 5 minute înapoi...la fetița de altădată, la fetița care nu știa ce 

este păcatul, tristețea și viața. 

Vreau să privesc viața prin ochii fetiței de demult. 

 

 

 

 

ȘCOALA ONLINE – UN NOU TREND ÎN EDUCAȚIE? 

 

 

Profesor GEORGIANA ZABOLOTEANU 

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI, Argeș 

 

 

Tehnologia are un rol deosebit în evoluția oricărei societăți. Se consideră că la baza 

emancipării unui stat se află educația, sănătatea, cultura și respectarea drepturilor omului. Viața se 

transformă odată cu progresul continuu și iminent, impus de cursul firesc al istoriei lumii, iar 

volumul de informații devine copleșitor. Pentru a-și păstra și, mai ales, pentru a-și dezvolta 

competențele, specialiștii sunt „obligați” să se adapteze, să se formeze continuu, abordând atât 

dezvoltările materialelor și tehnologiilor clasice, cât și materialele și tehnologiile noi a căror 

dezvoltare este foarte rapidă. 

Profesorul trebuie să fie deschis spre domeniile de vârf, să posede cunoștințe și competențe 

care să îi permită evoluția continuă. Contextul actual mondial a impus, prin apariția unui dușman de 

temut care pune în pericol sănătatea și securitatea oamenilor, indiferent de vârstă și statut social, 

SARS CoV-2, suspendarea parțială a cursurilor în sala de clasă, „față în față” și reorientarea 

sistemului educațional spre practici noi de comunicare și cooperare. Măsurile instituite ne relevă 

aspecte diferite, câteodată inedite, de a fi și de a acționa în situații de criză. Atât adulții cât și copiii 

sunt în situația de a descoperi noi moduri de comunicare socială și de continuare a activităților 

profesionale, sociale, culturale, ludice, educative și de petrecere a timpului liber. În acest context, 

utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat. Toate aceste elemente au, cu siguranță, 

drept consecință evoluția și dezvoltarea socială. Modul în care totul s-a întâmplat brusc, neașteptat, 
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a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în 

prezent. 

Înainte de toate, sistemul medical și sistemul de învățământ au fost primele impactate, din 

12 martie 2020, elevii, profesorii și părinții fiind „forțați” să ia parte la un proces de o presiune 

majoră constând în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 

educație. Trebuie să recunoaștem că România nu era pregătită și, în unele zone, încă nu este 

pregătită pentru învățământul de tip online, întrucât o parte din cadrele didactice nu posedă în acest 

moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator, curriculumul  

prevede într-o măsură secvențială transpunerea în activități la distanță, elevii nu dispun de 

mijloacele necesare unui astfel de sistem. În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de 

impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică, de conținut (în cadrul unor discipline școlare) 

și umane. Astfel, au fost revizuite programele pentru susținerea examenelor naționale, școlile au 

făcut apel la o serie de platforme educaționale pentru continuarea procesului educațional. Toate 

acestea pot să fie văzute fie ca obstacole, fie ca provocări cărora profesorii, elevii, părinții și 

decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar. Recunoaștem că toate părțile 

implicate s-au mobilizat, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie 

pedagogică, inventivitate, adaptabilitate, calm. Schimbarea trebuie să includă implicarea mai atentă 

a părinților și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 

educația tinerei generații. Însăși elevii trebuie să fie învățați să învețe, să își sintetizeze informația, 

să participe activ, astfel, devenind parteneri fideli ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând 

pentru sine. Din această perspectivă, analizând demersul de organizare a învățării online și 

instrumentele digitale, putem afirma că sistemul educațional tradițional ar trebui reformat radical, 

fiind în mare parte prea rigid (când elevii învață doar prin autoritatea cadrelor didactic), axat 

preponderent pe latura cognitivă și mai puțin, pe cea afectivă și psihomotorie. Practic, nu este 

valorificată concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – bază a noii paradigme educaționale, 

promovată la nivel european. În viitorul apropiat, obiectivul major al educației va include 

preponderent elementele învățării personalizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ, 

cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării individualizate este 

necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care 

trăiește și este educat copilul, posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, 

dar și utilizarea tehnologiilor de învățare online, fiind o oportunitate pentru situații speciale sau 

imprevizibile. În acest sens, nu se pune accent doar pe conținuturi, ci pe căutarea și găsirea unor 

strategii, metode de predare-învățare care să „treacă” dincolo de ecranul calculatorului sau al 

telefonului cu ajutorul căruia elevul are acces la învățare. De asemenea, modalitatea de relaționare 

suportă transformări, devenim conștienți de importanța empatiei, a comunicării imediate, a 
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afectivității. Dorim să fim alături de elevii noștri, să îi ajutăm să înțeleagă și să vadă școala drept un 

mediu al cooperării eficiente. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente (timp, comoditate, instrumente 

moderne, atractive de prezentare a conținutului), limite în relaționarea cadru didactic – elev. Există 

limite, cu impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice 

„față-în-față” nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl 

ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind 

limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru 

cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor 

cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin 

consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul 

în care contactul nu este direct. Profesorul este urmărit online, dar el nu reușește să vadă fiecare 

elev în același timp, să înțeleagă din gesturile sau mimica acestora dacă mesajul transmis are un 

impact pozitiv sau negativ. Platformele educaționale online, în general, facilitează comunicarea în 

timp real între profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este frecvent 

percepută ca fiind artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback 

comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte, din cauza contextului 

incomod al plasării în spațiul virtual.  

Din păcate nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu 

satisfac dorințele fiecărui participant la educație, astfel încât să asigure condiții similare cu o clasă 

reală. Clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel mult completa predarea, 

învățarea și evaluarea din clasă. Suspendarea activităților didactice „față-în-față” poate să afecteze 

în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp decât 

în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor 

descoperind limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență directă. 

Mai mult, uneori, cadrelor didactice, sunt stânjenite de faptul că pot fi înregistrate sau de 

faptul că pot fi auzite de orice persoană (nu doar de elevii săi), mai ales în cazul în care elevul nu 

are activată camera video, neavând un control real al publicului. Sunt elemente auxiliare problemei 

de bază, însă pentru mulți profesori sunt decisive în actul predării. Activitatea didactică este o 

activitate complexă, cu forme de comunicare multiple, cu feedback necesar și autoreglare în timp 

real. Chiar și cele mai sofisticate platforme aflate astăzi pe piața educațională românească sunt, din 

acest punct de vedere, încă la început. Spre exemplu, platforma educațională folosită de unitatea 

noastră școlară, putem spune că s-a eficientizat odată cu activitatea didactică desfășurată și 

reclamată zi de zi de cadrele didactice, s-a dezvoltat și upgradat odată cu cerințele și viziunile 
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profesorilor. Un alt factor determinant privește gradul de penetrare a noilor tehnologii. Sunt încă 

diferențe semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea instrumentelor 

tehnologice în țara noastră. Dacă în țările dezvoltate ale Europei, sesiunile de predare online 

reprezintă o obișnuință, sistemul românesc de învățământ se adaptează cu pași mărunți și „din 

mers”, fără o bază bine definită. 

În consecință, succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ. 

Nivelul de implicare al părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de formare la 

părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului, printr-o partajare 

realistă a rolurilor, mai ales în cazul preșcolarilor și a școlarilor mici. Suspendarea întâlnirilor „față-

în-față” oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe 

rezumativ, pe esențial, pe scheme, iar cadrele didactice trebuie să aibă mai multă încredere în 

propriile competențe pedagogice și în valoarea acestora pentru proiectarea activităților de învățare 

la distanță (revizuirea planificării în funcție de nivelul propriei clase și posibilitățile elevilor; 

centrarea pe esențial, pe aspectele semnificative din curriculumul). 

 

 

 

 

                                      COPILĂRIA – UN BASM FĂRĂ SFÂRȘIT 

 

 

                                                                                          Prof. înv. primar BEJEREA MARIA 

                                                                                        ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTIUCA, Timiș 

                                                       

 

Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să 

primească cadouri, să se distreze împreună. În această zi, fiecare dintre noi îşi aminteşte 

de momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii 

oricărui copil. 

           Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de 

fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sărbătorim alături de copii, nepoţii, fraţii sau vecinii 

noştri şi să ne lăsăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi. 

Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai 

frumoasă iluzie” … copilăria. 
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           Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecaruia, reprezentând vârsta inocenței 

și a candorii. Jocul și joaca sunt elemente caracteristice copilăriei. Ele îi dau farmec, 

reprezentând o modalitate prin care copiii pot descoperii lumea înconjurătoare și totodată 

minunatele lucruri pe care copilăria le poate oferi. Aceste elemente  se afla într-o legătură foarte 

strânsă prin joc. Copiii descoperă lumea, iar adulții se întorc la perioada copilăriei, redescoperind 

acea vârstă a inocenței. Datorită acestui lucru, jocul a devenit adiacent unei alte teme și anume 

copilăria. 

           Acum îmi amintesc cu drag diferite întâmplări ale copilăriei, evenimente importante pentru 

mine, care mă fac să zâmbesc şi să evadez din rutina obositoare a vieţii de zi cu zi… ca o carte, pe 

care o pot citi oricând, ca un film, pe care îl rulează cinematograful gândurilor, ca un cântec pe care 

îl pot auzi doar eu… şi asta mă face să mă simt specială! 

Nu ştiu cât de mult se bucură alţii, dar eu zâmbesc adesea, când aievea, îmi amintesc de 

prima poezie, de prima carte primită de la Moş Crăciun, de prima zi de şcoală… de fiecare apus, de 

fiecare noapte alături de jucăria de plus, care era jucăria noastră preferată cu care ne-am jucat toți în 

fiecare zi! Le rememorez… doar atât mai pot face, în fiecare zi, când descopăr un alt aspect al 

întâmplării, din copilăria mea, realizând că nu mă cunosc prea bine, observînd schimbările  făcute, 

care nu sunt prea multe, dar sunt totuşi suficiente pentru a- mi pierde copilăria!  

Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev, perioadă în care învățătoarea 

noastră se străduia din răsputeri să ne educe și să ne formeze, în funcție de aluatul din care eram 

construiți fiecare. Școala rămâne un capitol special din lumea copilăriei mele, o etapă plină de 

bucurie și împliniri. 

Când suntem copii avem inima deschisă spre iubire şi frumos. Râdem şi plângem foarte 

uşor, suntem capricioşi şi generoşi, iertând şi uitând repede micile supărări. Însă când ajungem la 

maturitate, bucuria clipei, expansivitatea şi nebunia dispar, zâmbim şi râdem cu reţinere, încercăm 

să afişăm o mină serioasă, nedorind să fim etichetaţi ridicoli. În plus, nu mai facem risipă de 

entuziasm, neexprimându-ne liber emoţiile şi ne mai având acea ardoare cu care aşteptăm lucrul 

mult-dorit. 

Copiii din ziua de astăzi nu mai ştiu ce înseamnă copilăria. Trăiesc într-o lume virtuală, 

petrecând ore în şir în faţa calculatorului, jucând jocuri impregnate de violenţă, la televizor, 

ascultând o muzică zgomotoasă care nu mai reuşește să atingă sufletul. Pe vremea mea, copilăria 

însemna un mod de a trăi sănătos, în spaţiul nepoluat din mijlocul naturii, o lume care mă ducea cu 

gândul la basmele cu zâne, unde experimentam frumosul, unde binele era ridicat la rangul de 

virtute. Aveam timp să citesc cărţile de poveşti care m-au ajutat să discern binele de rău şi să-mi 

adun în suflet cantitatea necesară de cunoaştere.  
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1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, miracolul purităţii, dar şi 

întoarcerea la inocenţă. Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua Copilului. 

Oricare dintre noi, copil sau adult, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar ca macăr o dată pe 

an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat şi să simţim că ludicul înfloreşte în 

inimile noastre. 

Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua mai 

bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De ziua lor aceştia merită o atenţie 

deosebită pentru a şti că au anumite drepturi, că sunt importanţi. 

Copilăria este, în concluzie, un loc și un timp al fericirii, insula de nemurire luminată de 

soarele primei vârste. Este un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este 

înlocuită cu un spațiu imaginar și ideal. Este un timp mitic și fericit, în care visul devine realitate, 

iar realitatea devine basm. 
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IV. PREZENTAREA  PROIECTULUI 
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2. Scopul proiectului 

3. Obiectivele proiectului 
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5. Resurse umane 

6. Resurse materiale 

7. Perioada desfăşurării 
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3. Indicatori de evaluare 
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                              II. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

INFORMATII DESPRE PROIECT 

1. Titlul proiectului: ,, ZÂMBET DE COPIL!” 

2. Categoría – cultural-artistica 

 

              III. REZUMATUL PROIECTULUI 

Tipul activităţii :Proiect educațional 

Număr preșcolari implicați :aproximativ200 

◆ Număr cadre didactice implicate :aproximativ20 

◆ Activităţi propuse: 
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1. Elaborarea şi redactarea proiectului 

2. Activităţi informative, obţinerea aprobărilor necesare desfăşurării activității 

3. Desfăşurarea acțiunilor 

 

   IV.PREZENTAREA PROIECTULUI 

ARGUMENT 

Copilăria … copilăria este un tărâm magic. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi 

a candorii.  

Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai 

suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin ... Copilăria este o lume 

fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla … absolut orice! 

Din fericire există pe lume COPILĂRIA. Este vârsta marilor superlative pe care le merită 

viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta 

care trăieşte prin flori şi se exprimă prin exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi. 

Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care 

plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care 

suntem singuri şi totodată cu toată lumea. 

Hai mai bine despre copilărie să vorbim, căci ea singură este veselă şi nevinovată! Şi drept 

vorbind, acesta-i adevărul ! 

Da, din fericire există pe lume copilăria – susur al tuturor izvoarelor de cristal, râs gingaş al 

răsăritului lunii, privire candidă şi adiere a dimineţilor care proclamă şi opresc gesturile negre ale 

inconştienţei, pulbere de aur şi diamant cu care vrea să se obişnuiască eternitatea. 

În organizarea acestui eveniment am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este 

posibil fără activitatea creatoare, practică a fiecăruia dintre noi. 

Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al elevilor, să 

le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la un 

concurs de creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care 

să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie.  

Proiectul de față oferă copiilor posibilitatea de a afla mai multe informaţii despre drepturile 

şi îndatoririle ce le revin, despre cultura, tradiţiile, jocurile copiilor din alte ţări, de alte naţionalităţi, 

despre viaţa copiilor defavorizaţi, îi antrenează în activităţi interesante. 

Ziua Internaţională a Copiilor, 1 Iunie oferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” 

fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin 
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participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de 

amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din sufletul lor de copil. 

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira 

comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi. 

Prin propunerile noastre copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jucăriilor realizate de ei pentru 

ei, ne vor fi gazde într-o lume de poveşti, costumaţi în personaje pline de farmec şi ne vor îmbogăţi 

sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, declaraţia lor de Iubire! 

Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va 

face acest loc mai fericit. 

 

 2. SCOPUL  PROIECTULUI:  

☺Desfăşurarea  unor  activităţi  menite  să  sărbătorească  copiii şi afirmarea lor prin 

limbajul universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 

☺Dezvoltarea  creativităţii ; 

           ☺Realizarea  unei  atmosfere de sărbătoare pentru  copii 

 

3. OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

• Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului; 

• Să interpreteze corect şi expresiv momentele artistice; 

• Să-și afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative; 

• Sărbătorirea  Zilei  Copilului – 1 Iunie; 

• Să realizeze o expoziţie de desene; 

 

4. METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU 

Dezbateri,  vizionare de film, albume, confecţionare materiale cu ocazia zilei de 1 Iunie, 

programe artistice, întreceri sportive; 

 

5. GRUP ȚINTĂ:- preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Slatina Olt”; 

 

6. RESURSELE PROIECTULUI 

Umane : preșcolari,  părinţi, cadre didactice, etc. 

Materiale albume, cărți, reviste, imagini, portofolii, costume, aparate audio-vizuale, etc. 

Spaţiale : Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Slatina Olt 
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7. MONITORIZARE 

Să respectă graficul activităţilor întocmite şi riguros îndrumate. 

 

8.  MEDIATIZARE 

Afișierul grădiniței, mass-media locală; 

 

9. DISEMINAREA PROIECTULUI 

Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștință întregii comunități în 

cadrul consiliului profesoral și a unor instituții similar, expuneri în cadrul sesiunilor de 

comunicări, simpozioane,  publicații. 

 

10 . DURATA PROIECTULUI: 25mai – 31 mai 2022 

 

V. PLANUL ACTIVITĂŢILOR 

1. Prezentarea activităţilor 

Activitatea 1 

Titlul ctivităţii: Elaborarea şi redactarea proiectului 

Perioada desfăşurării:  25-27 mai 2022 

Locul desfăşurării: G.P.P. nr. 1 Slatina 

Participanţi: cadrele didactice iniţiatoare 

Descrierea activităţii: 

➢ Alegerea temei; 

➢ elaborarea şi redactarea proiectului; 

Responsabili: cadrele  didactice iniţiatoare. 

Beneficiari: 

➢ direcţi: preşcolarii participanți la acțiune 

➢ indirecţi: cadrele didactice îndrumătoare, părinţii copiilor, comunitatea locală. 

Modalităţi de evaluare:  

 - formular de aplicaţie pentru proiecte educaţionale 

 

Activitatea 2   

Titlul activităţii: Activităţi informative, obţinerea aprobărilor necesare desfăşurării activității 

Perioada desfăşurării: la debutul acțiunii şi pe toată perioada acțiunii 

Locul desfăşurării: G.P.P. nr. 1 Slatina 

Descrierea activităţii:  
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➢ promovarea proiectului; 

➢ informarea copiilor şi părinţilor despre activităţile incluse în proiect; 

➢ ştiri pe pagina de facebook a unității; 

Responsabili:cadrele didactice iniţiatoare.  

 

Activitatea 3   

Titlulactivităţii: Desfăşurarea activităților 

Perioada desfăşurării: 30- 31mai 2022 

Locul desfăşurării: G.P.P. nr. 1 Slatina 

Descrierea activităţii:  

Calendarul activităților 

Responsabili: cadrele didactice iniţiatoare 

Beneficiari: 

 direcţi: elevii şi preşcolarii înscrişi la acțiune 

 indirecţi: cadrele didactice îndrumătoare, părinţii copiilor, comunitatea locală. 

 Modalităţi de evaluare:  Raportul de evaluare proiect, portofoliul acțiunii; 

 

ACTIVITĂȚILE  PROIECTULUI 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Locul 

desfăşurării 

Data Responsabil 

 

1. 

Elaborarea şi redactarea proiectului 

Activităţi informative, obţinerea 

aprobărilor necesare desfăşurării 

activității 

 

 

Holul 

grădiniței 

Lansare 

proiect 

Prezentare 

ppt 

 

25-27 mai 

2022 

 

Coordonatorii 

proiectului 

 

2. 

„Ne pregătim de sărbătoare” 

* pregătiri pentru 1 Iunie – „Ziua 

Copilului” 

 

„Culorile copilăriei” 

* realizarea unor desene 

 

Sălile de 

clasă 

Holul 

grădiniței 

 

 

30 mai 2022 

Coordonatorii 

proiectului 

 

Cadrele didactice 

din unitate 
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pe tema copilăriei 

* expoziţie 
 

 

5. 

 

Concursuri 

* desene pe asfalt, , 

* Ștafete 

* jocuri 

* premiere 

* Petrecere în aer liber de 

„Rămâi cu noi, copilărie!” 
 

 

 

Curtea 

grădiniței 

 

 

 

31 mai 2022 

Coordonatorii 

proiectului 

 

Cadrele didactice 

din unitate 

 

 

 

 

 

La şcoală în afara şcolii 

 

 

Prof. înv. primar DOBREI MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUREL VLAICU Arad 

 

 

COORDONATORI: 

Prof. înv. primar Dobrei Mirela 

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 14.05. 2022 (O ZI) 

TEMA: Peștera Urșilor, Zoo Oradea 

TIPUL EXCURSIEI: Excursie cu caracter interdisciplinar 

ITINERAR PROPUS: ARAD – Peștera Urșilor-Zoo Oradea – ARAD 
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Justificarea proiectului:  

Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din 

cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.  

 Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile 

lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere 

existente între ei şi restul clasei. 

 O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. 

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în 

sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest 

fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le 

are la dispoziţie, excursia inviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi 

fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente 

patriotice. 

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de 

disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea 

fiindu-le folositoare în viaţă. 

 

L.D.Hainault: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl 

urmează.” 

 

SCOPUL: Întâlnirea relațiilor dintre elevi, vizitarea unei Gradini Zoo și peșteri. 

 

MOTIVAŢIA: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, prin 

activităţi extracurriculare 

 

OBIECTIVE GENERALE: De a relaționa mai mult atât cu colegii de clasă, cât și cu alți colegi 

din alte clase. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI: 

d) cognitive:  

- să identifice principalele calități ale colegilor; 

- să observe principalele obiective naturale ale zonei;  

- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

e) afectiv-atitudinale: 

- să manifeste interes pentru munca în echipă; 
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f) psiho-motorii: 

- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

 

OBIECTIVE EVALUATIVE : 

        La sfârşitul excursiei, elevul: 

▪ Să indice poziţia itinerarului Oradea, desprinzând conexiunile dintre mediul 

geografic şi om; 

▪ Să comunice mai mult cu colegii și în cadrul școlii; 

▪ Să valorifice intra-şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor etnografice, 

folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. 

 

PREGĂTIREA EXCURSIEI : 

1. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării ei, este 

anunţată excursia pe care o vor face elevii.  

2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o 

şedinţă specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele cele 

mai importante. Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii 

necesari pentru vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru 

hrană. 

Cadrele didactice şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul semnelor convenţionale,    

descrierea generală a zonei Chișcău, jud. Bihor, o localizează în cadrul hărţii patriei, precizează 

formele de relief, oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică, dar şi economico administrativă şi 

delimitează itinerarul excursiei: ARAD – Bihor – ARAD 

Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei lecţii de 

evaluare-recapitulare. 

 

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI: 

 La data şi la ora fixată, elevii se adună în faţa şcolii. Se face prezenţa, se verifică costumaţia, 

se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se anunţă traseul excursiei. 

 

REZULTATE SCONTATE: 

3. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător; 
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- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare 

între indivizi; 

4. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, de 

poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 

- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup 

turistic, de cooperare şi respect. 

 

ITINERARUL 

14.05.2022 

 Plecarea la ora 8 – platou Profi 

SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR: 

 - Ce itinerar am parcurs? 

 - Realizați un album cu fotografii din cadrul excursiei 

 

EVALUARE: 

- completarea portofoliilor personale şi pe discipline ; 

- compuneri, versuri; 

- desene : În excursie, În natură 

- album foto. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR: 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume , jurnale ; 

- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor, realizând 

calea dialectică a cunoaşterii; 

- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor naturii în anotimpul primăvara ; 

- vor preţui şi mai mult natura ; 

 

 Pregătirea pentru excursie s-a făcut: în unitate, în prezenţa părinţilor şi a însoţitorilor. 

Instructajul cu elevii privind securitatea deplasării s-a făcut de către  profesorii coordonatori, fiecare 

elev şi părinte semnând la data de  10.05.2022 procesul verbal ataşat. Asigurarea cazării şi a mesei:  

nu este cazul; 
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COPILĂRIA 

 

 

Profesor înv. primar PĂCURARIU CRINIȘOARA ADINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.7 Petroșani 

 

 

Ce este pentru noi copilăria? Copilăria este prima bucurie, este iubirea de mamă, un sâmbure 

de speranţă înmugurit din fiinţa care ne-a dat viaţa și cu multă trudă și migală veghează la căpătâiul 

nostru, ne îndrumă, ne hrăneşte, ne sprijină în tot ce facem. Copilăria, o tânără domniţă, dulce şi 

suavă ca o garofiţă, a creat-o Dumnezeu, ca fiind anotimpul întrebărilor, începutul vieţii, când 

copilul învaţă să vorbească, să meargă, să cunoască cuvintele, când tot ce aude întreabă neştiind 

acel cuvânt sau acea expresie, când învaţă să scrie, să citească, să calculeze, tot ce ştie sau va ştii, îl 

învaţă părinţii sau profesorii, când trece prin greutăţi pe care trebuie să ştie să le depăşească. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieţii noastre...  

Fie trăită acum, în prezent, fie trăită de părinţii sau bunicii noştri.  

Farmecul ei este acelaşi: ne bucurăm de dragostea necondiţionată a celor din jur, primim tot 

ceea ce ne dorim, năzbâtiile ne sunt trecute uşor cu vederea, doar suntem COPII!  

Când suntem copii avem inima deschisă spre iubire şi frumos. Râdem şi plângem foarte 

uşor, suntem capricioşi şi generoşi, iertând şi uitând repede micile supărări. Însă când ajungem la 

maturitate, bucuria clipei, expansivitatea şi nebunia dispar, zâmbim şi râdem cu reţinere, încercăm 

să afişăm o mimă serioasă, nedorind să fim etichetaţi ridicoli. În plus, nu mai facem risipă de 

entuziasm, neexprimându-ne liber emoţiile şi ne mai având acea ardoare cu care aşteptăm lucrul 

mult-dorit.  

În fiecare persoană rămâne o parte din copilărie, din vârsta cea fericită, un moment la care 

ne raportăm și pe care încercăm, de- a lungul existenței, să-l întregim și să-i dăm valoare prin 

experientele ulterioare.  

Pentru a depăşi momentele grele ale vieţii, trebuie să ne reîntoarcem la vârsta copilăriei. 

Chiar dacă biologic nu mai este posibil, cu sufletul putem putem redeveni copii. În concluzie, 

copilaria este inima tuturor vârstelor, pentru că este cea mai fascinantă perioadă a vieții, la care se 

raportează mereu în existența lui ulterioară.  

Astăzi, speranţa îmi înfloreşte sub razele calde ale copilăriei, o lume în care eu mă regăsesc. 

Păşesc lin şi încrezătoare pe potecile pavate cu necunoscut pe care viitorul mi le pune în faţă. Când 

sunt la răscruce de drumuri, vântul nostalgic al copilăriei îmi arată drumul corect spre lumină şi 

adevăr.  
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Lumea copilăriei trebuie să ne fascineze pentru că ea nu se mai întoarce niciodată, deşi o 

foarte mică parte dintre oameni nu o pierd niciodată, şi mă rog lui Dumnezeu ca să fac şi eu parte 

dintre acei ,,fericiţi”.  
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IMPORTANŢA LECTURII PENTRU ELEVI 

 

 

Prof. înv. primar BOȘCOR MIHAELA-VIOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 Negoiești, Bacău 

 

 

Deși tehnologia a evoluat, cartea nu a putut fi înlocuită cu ceva mai bun. Faptul că cel mic 

poate da paginile unei cărți înseamnă mult în dezvoltarea lui fizică și cognitivă. Cititul unei cărți 

este și va fi o bază a educației copilului. Cine nu-și dorește un copil deștept și cu abilități excelente 

de comunicare? Ei bine, lectura îl poate ajuta în acest sens, dacă avem grijă să-i deschidem apetitul 

către citit cu cărți pentru copii potrivite vârstei și preocupărilor lui. Atunci când vorbim despre 

lectură, ne vin în minte şi beneficiile acesteia şi este cunoscut faptul că, în cazul copiilor, cărţile au 

multiple astfel de beneficii pe termen lung. 

Iată câteva avantaje majore pe care copiii le obţin din cititul cărţilor:  

• Dobândirea de noi cunoştinţe Abordarea diferitelor teme şi tratarea de subiecte din varii 

domenii de interes ajută copilul să achiziţioneze informaţii utile şi să îşi formeze o cultură generală 

vastă necesară atât în şcoală cât şi în viaţa zilnică.  

• Îmbogăţirea vocabularului În cazul copiilor, lectura este principala modalitate de 

îmbogăţire a vocabularului. Este aşadar indicată încurajarea deprinderii de a citi încă de la vârste 

fragede pentru dezvoltarea fluenţei verbale şi conversaţionale.  

          • Dezvoltarea imaginaţiei Nu este un secret că învăţământul românesc modern încurajează 

creativitatea copiilor încă din grădiniţă. Lectura este un ajutor real în dezvoltarea acestei creativităţi 

îmbogăţind capacitatea imaginativă şi stimulând puterea creatoare a minţii.    

          • Stimularea memoriei Studiile arată clar că cititul regulat îmbunătăţeşte activitatea cerebrală 

în mod considerabil. Copiii care citesc au astfel o memorie mai bună comparativ cu cei care ocolesc 

lectura în favoarea altor activităţi.  

            • Îmbunătăţirea comunicării S-a demonstrat ştiinţific că socializarea este mai pronunţată în 

cazul copiilor familiarizaţi cu lectura frecventă.  

Cărţile au darul de a îmbunătăţi interacţiunea cu cei din jur, de a stimula abilităţile de 

comunicare necesare traiului în societate. Gustul pentru citit nu vine de la sine, se formează de către 

familie, grădiniţă şi în special de şcoală şi poate fi stimulat şi cultivat încă de la cele mai fragede 

vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor de înţelegere şi cunoaştere. 

Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o necesitate 

dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, 
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încă înainte de învăţarea alfabetului. Şcoala, însă trebuie să funcţioneze ca o interfaţă între familie, 

societate şi copil. Instituţia şcolară are datoria de a îndruma şi a îmbogăţi universul cognitiv al 

elevului.  

O secvenţă foarte importantă în stimularea interesului pentru lectură şi formarea de cititori 

pasionaţi este legată de felul în care se recomandă ce să citească şi cum să citească. Iată câteva 

criterii de care trebuie să se ţină seama atunci când se propun lecturile: 

1. Să fie accesibile, adică: - mărimea textului să fie potrivită cu vârsta cititorilor - număr 

corespunzator de personaje (mai mic la clasele I-II, ceva mai mare la clasele III-IV); - număr mai 

mic de acţiuni pentru a putea fi reţinute; - descrierea să aibă o ponderea mai mică .  

2. Să se aleagă genurile şi speciile literare adecvate. La copiii din clasele mici sunt potrivite 

textele narative care dezvoltă teme din sfera de cunoştinţe a copiilor. Cele mai apropiate copiilor 

sunt textele cu acţiuni din lumea fantasticului, în care se poate întâmpla orice, cu răsturnări de 

situaţii, în care, până la urmă, binele învinge răul, indiferent de forma pe care o îmbracă. Nu trebuie 

neglijate nici textele lirice, în special cele în versuri, care oferă modele de exprimare şi care trezesc 

sentimente, provoacă emoţii etc.  

3. Să fie folosit un limbaj pe înţelesul lor. Din acest punct de vedere, textele trebuie alese cu 

mare grijă, astfel încât să ofere modele de exprimare pentru elevi. Textele cu multe arhaisme şi 

regionalisme trebuie evitate la clasele I şi a II-a, şi folosite cu atenţie la clasele a III-a şi a IV-a.  

Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură: În clasa I şi a 

II a un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia învăţător- elev. Am 

recomandat lecturi potrivite vârstei, pe marginea cărora s-au purtat discuţii. După ce textele au fost 

citite, copiii au formulat întrebări pe care le-a adresat colegilor; au folosit cuvintele noi şi expresiile 

artistice în contexte variate; au redat prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite; au recunoscut 

ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite; le-au aşezat în ordinea 

desfăşurării faptelor. Începând chiar din clasa I am realizat o “mini” bibliotecă a clasei, alcătuită din 

cărţi aduse de copii, de mine sau donate. Am numit un copil ca bibliotecar şi am stabilit câteva 

reguli pentru buna funcţionare a acesteia. Fiecare copil avea fişa lui, iar bibliotecarul o completa cu 

data când o lua, numele cărţii şi data restiturii. Când aducea cartea, copilul venea şi cu fişa de 

lectură completată. 

 Începând cu clasa a III a, interesul elevilor pentru lectură se amplifică. Am întocmit cu elevii 

portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date biografice şi aspecte esenţiale 

din opera lor, stârnindu-le curiozitatea şi interesul pentru lectură. Am ales fragmente mai 

semnificative din texte, le-am prezentat, iar când elevii devin mai interesaţi de conţinutul textelor, 

atunci le întrerup prezentarea şi le recomand citirea individuală a textului, stabilindu-se şi termenul 

până la care se poate realiza acest lucru. Un alt mijloc care-l invită pe copil la lectură sunt 
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ghicitorile literare. Le citesc un fragment şi le cer copiilor să indice opera şi autorul, sau să 

recunoască lectura în care eroul principal este Apolodor, Nică… Lecţiile de popularizare a cărţilor, 

a unor scriitori, reprezintă, de asemenea, un mijloc de îndrumare a lecturii particulare. Cartea se 

citeşte întâi de către învăţător apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a 

o putea procura.Un proiect pe placul copiilor, pe care l-am derulat in acest sens, (l-am desfăşurat 

mai mult la clasa a IV a) a fost lectura în grup care se finaliza cu prezentarea cărţii citite de toţi 

membrii grupului (dezbatere), o expoziţie cu benzi desenate, ilustraţii semnificative din carte, citate 

care le-au plăcut, expresii frumoase, mesaje. Anumite ore de limba română se pot transforma uneori 

în adevărate scene teatrale, unde copiii îşi prezentă personajul preferat cu o măiestrie de artiști.  

Concursuri precum: "Lumea poveştilor", " Personajul preferat", "Din tainele cărţilor", pot 

constitui activităţi preferate care să dezvolte pasiunea pentru citit . 

Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înţeleg ei să 

citească o carte. Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol 

mai mare decât în viaţa celor vârstnici.  

Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viaţa şi influenţează 

dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi formează o anumită 

concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită. 

 

 Bibliografie: 

 1. Alexandru, Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar. Îndrumător metodic pentru 

învăţători, părinţi şi elevi, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 1995;  

2. Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice care predau 

la clasele IIV, Bucureşti, 1991;  

3. Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, 

Bucureşti 2007; 
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PROIECT JUDEȚEAN- ,,SUNTEM COPIII EUROPEI" 

 

 

 

 

Prof. STAN GABRIELA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.7 Petroșani 

 

 

 

 

 

 

   1.PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

 

A)UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, cu sediul în .....................reprezentată prin director prof. 

_____________________________________________________________, în calitate de inițiatori 

ai acordului. 

 

B)UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, cu sediul în .....................reprezentată prin director prof. 

_____________________________________________________________, în calitate de parteneri. 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A ETAPEI FINALE 

mai 2022 

 

 

 

 

 

EDUCAȚIE CIVICĂ 
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C)UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, cu sediul în .....................reprezentată prin director prof. 

_____________________________________________________________,  în calitate de 

parteneri. 

 

D)  

A)UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, cu sediul în .....................reprezentată prin director prof. 

_____________________________________________________________, în calitate de parteneri. 

 

2. SCOPUL PARTENERIATULUI 

-Cunoaşterea drepturilor copilului; 

-Familiarizarea cu principalele obiective culturale şi turistice din Europa; 

-Avantajele şi dezavantajele altor sisteme de învǎţǎmant; 

-Dezvoltarea interesului copiilor pentru a deveni buni cetăţeni europeni, prin promovarea valorilor 

specifice ţărilor UE şi identificarea celor comune, cu scopul formării la elevi a identităţii europene. 

 

3. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI 

-Realizarea de către elevi a unor materiale de popularizare a democrației și drepturilor omului; 

-Dezbateri pe tema conştientizării de către copii a drepturilor lor; 

-Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a democrației, stimularea curiozității pentru 

investigarea acestuia; 

-Promovarea imaginii școlii în comunitate; 

-Încurajarea lucrului în echipă; 

-Cunoaşterea drepturilor copilului; 

-Familiarizarea cu principalele obiective culturale şi turstice din Europa; 

-Avantajele şi dezavantajele altor sisteme de învǎţǎmant; 

-Dezvoltarea interesului copiilor pentru a deveni buni cetăţeni europeni, prin promovarea valorilor 

specifice ţărilor UE şi identificarea celor comune, cu scopul formării la elevi a identităţii europene. 

 

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

A) Inițiatorii se obligă să: 

-informeze participanții despre activitățile proiectului; 

-respecte termenele de desfășurare ale activităților; 

-emită și să distribuie diplome participanților; 

-emită și să distribuie adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare; 
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-evite orice situație generatoare de conflict ce poate afecta în mod negativ activitățile proiectului 

educațional.  

 

B) Partenerul se obligă să: 

-mediatizeze activitățile proiectului; 

-pregătească elevii pentru activități; 

-respecte termenele de desfășurare ale activităților; 

-evite orice situație generatoare de conflict ce poate afecta în mod negativ activitățile proiectului 

educațional.  

 

5. DURATA ACORDULUI: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada derulării lui. 

 

6. GRUPUL ȚINTĂ: 

Elevii și cadrele didactice de la 

______________________________________________________________________________ 

 

7. RESURSE FINANCIARE: 

-resurse proprii; 

-donații/ sponsorizări. 

 

    8. EVALUAREA: 

 -realizarea unui filmuleț cu lucrările realizate și postarea lor pe pagina de Facebook a școlilor, 

inițiatorilor, participanților; 

  -realizarea unei reviste ( ISSN) online cu poeziile și eseurile elevilor. 

 

9. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI: 

Activitățile fac parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăresc stabilirea de relaţii de 

colaborare între instituţii, cadre didactice şi elevi la nivelul comunității locale. 

-Parteneriatul poate fi revizuit, completat, cu acordul scris al părţilor ori de câte ori acestea convin 

asupra amendamentelor propuse; 

-Partea care are iniţiative va transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile făcute; 

-Orice problemă apărută pe durata prezentului parteneriat de colaborare se aduce mai întâi la 

cunoştinţa persoanelor de contact, care informează reprezentanţii oficiali ai celor două parţi 

semnatare.  
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-Aceştia decid asupra modalităţii de soluţionare internă în beneficiul părţilor semnatare, fără a 

prejudicia interesele acestora şi fără a încălca principiile care stau la baza prezentului parteneriat, iar 

dacă se justifică se va încheia alt act adiţional. 

 

Regulament de organizare a Concursului 

„SUNTEM COPIII EUROPEI” – Ediţia I 

 

Calendarul activităților  

 

1. Lansarea proiectului /concursului: 15 februarie  2022; 

Lansarea/postarea concursului pe site-urile: www.forumisjhd; al școlii organizatoare și a 

partenerilor, amplasarea de afișe la școala organizatoare și la toate celelalte instituții partenere; 

 

2. Realizarea lucrărilor la nivelul unităților de învățământ participante: 15 februarie- 10 

aprilie 2022; 

 

3. Înscrierea participanților: 10 aprilie- 5 mai 2022 

Trimiterea lucrărilor, a acordului de parteneriat a fişei de înscriere se face pe mail după cum 

urmează: 

Secțiunea 1 – Concurs de desene (creion, acuarelă, cariocă) pentru învățământul primar: 

- lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată;  

- se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica lucrării, acuratețea 

lucrării;  

- fiecare lucrare va avea o etichetă pe colțul din dreapta, pe care vor fi menţionate: titlul, numele şi 

prenumele elevului; clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, telefonul și adresa de e_mail a 

profesorului coordonator. 

 Lucrările scanate vor fi trimise pe adresele: 

__________________________________________ 

 

Secțiunea 2- Concurs de poezii (caligrame, haiku) și eseuri -limba română, limba engleză pentru 

învățămãnt gimnazial: ___________________________________________________________ 

Secțiunea 3 - Concurs de poezii (caligrame, haiku) și eseuri -limba română, limba engleză pentru 

învățămãntul liceal: ______________________________________________________________  

La subiect se va menționa: Concurs județean ,,Suntem Copiii Europei". 
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Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări la fiecare dintre secţiuni (corespunzătoare 

nivelului elevilor. Nu se percepe taxă de participare. 

 

Pentru secțiunea 2 și 3, lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

1. 1-2 pagini format A4 (eseuri); 

2. Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare 

la 1,5 rânduri; 

3. Conţinutul lucrării trebuie să aibă originalitate şi să cuprindă păreri personale. 

4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an); 

5. Lucrările care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare și copyright nu vor fi selectate spre 

publicare. 

6. Lucrările vor fi publicate într-o revistă online cu ISSN; 

 

4.Expedierea lucrărilor prin mail:  până la 7 mai 2022 

 

EVALUARE: 

 

Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de Jurizare (profesori 

de specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, 

modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru 

fiecare secţiune vor fi acordate câte trei premii (I, II, III), premii speciale sau menţiuni, diplome de 

participare, pe secţiuni. Numărul premiilor nu va depăşi 25% din numărul participanţilor în cadrul 

unei secţiuni/nivel. În urma jurizării, se stabileşte clasamentul participanţilor, premiile obţinute, are 

loc centralizarea datelor şi publicarea acestora. Diplomele ce atestă premiile obţinute sau 

participarea la concursul organizat în cadrul proiectului vor fi înregistrate la instituţia iniţiatoare. 

Diplomele de participare vor fi semnate de către organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de 

către inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara. Diplomele vor fi 

trimise pe mail fiecărui participant și vor avea înscrise numele elevului și al cadrului didactic 

coordonator. 
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GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA-ÎN VACANȚA DE VARĂ 
 

 

prof. MIRON CRISTINA DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Lunca Priporului cu structura 

G.P.N ,,RAZA DE SOARE", jud. Buzău 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : Grădinița și școala-în vacanța de vară 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului : proiect social;  

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: 

▪ Domeniul educaţie ecologică, științifică, civică 

B4: Ediţia nr.I 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale  

Toate activitățile sunt importante deoarece vizeazaă vizitarea unor obiective din județul nostru, 

pentru a cunoaște, comorile vii, pentru a-i sensibiliza pe copii și a-i determina să socializeze în 

contexte și situații diverse. 

B6: Număr participanţi la proiect:2 0 

B7: Bugetul proiectului: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

1000 - 1000 

Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie 

eliminatorie) 

 

B8: Proiectul este cu participare:    directă,      indirectă,     online. 

 

C REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 

Proiectul cuprinde activități extracurriculare desfășurate în vacanța de vară cu copiii cu CES și cu 

cei proveniți din familii dezavantajate, inclusiv cei cu părinții plecați în străinătate, dat fiind faptul 

că aceștia nu-și permit să participe la excursii. Pe toată perioada proiectului, copiii  sunt 

supravegheați de cadre didactice și li se acordă o masă rece. 

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 20 de copii și 4 cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi; 20 de copii de la Grădinița ,,Rază de soare” și Școala 
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Gimnazială Lunca Priporului, Nehoiu . 

       Beneficiari indirecți: cadrele didactice, părinții copiilor, comunitatea locală. 

 

    Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;  

-“În țara Luanei“? (vizitarea muzeului de chihlimbar de la Colti-unicul muzeu de acest fel din 

țară și biserica din piatră de la Aluniș) 

-“Cu căluțul la plimbare”- (vizită la herghelia Cislău) 

-Pe urme de baladă” (plimbare la Gura-Teghii) 

-“Apa-minunea vie” (vizitarea barajului Siriu și a cascadei Pruncea) 

-,,Să păstrăm plămânul verde al naturii’’ (plimbare în pădurea din apropiere și activitate de 

ecoogizare a acesteia) 

c. Descrierea activităţii principale; 

Activitatea principală constă în explorarea mediului înconjurator prin organizarea unor 

excursii tematice ce vizează 

-echivalarea șanselor de succes la educație; 

-atractivitatea și accesibilitatea activităților prin predominanta jocului ; 

-valorificarea potențialului motivațional și intelectual al copiilor 

a. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

  Copiii vor învăța cum să se comporte în mijloacele de transport, în incinta unui muzeu, cum 

să aibe grijă de animale, cum să fie sensibili la problemele celor din jur. Vor înțelege că trebuie să 

colaboreze în vederea soluționării unor situații ivite.  

 

D PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

 În școala noastră există numeroși copiii ce provin din familii care trăiesc din ajutorul social primit 

de la Primărie și din alocațiile lor, dar și copiii cu cerințe speciale. Pe de o parte acești copii au 

nevoie de ajutorul celor din jur, iar pe de altă parte ceilalți elevi trebuie să învețe ce înseamnă 

generozitatea, deoarece a da din puținul pe care îl ai poate să îți ofere o mare bucurie sufletească. 

Ajutându-i  să cunoască și să aprecieze frumosul din jurul lor, le dezvoltăm latura emoțională și  le 

deschidem noi orizonturi. 

 D.2. Scopul proiectului; 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 

O1.  Să valorizeze potențialul motivațional și intelectual copiilor  în cadrul unor  activități-excursii 

de cunoaștere a obiectivelor turistice din împrejurimi; 

O2.  Să formeze copiilor un comportament moral, prin expunerea acestora în diverse situații de 
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viață, în care vor învăța să se comporte în mijloace de transport, în edificii culturale, economice, în 

natură; 

O3.  Să formeze comportamente ecologice, spirit patriotic, de prețuire a patrimoniului local; 

O4. Să sensibilizeze comunitatea locală cu privire la problemele celor aflați în dificultate prin 

activitatea de voluntariat. 

D.4. Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul;  

Grupul țintă al proiectului este format din preșcolarii Grădiniței ,,Raza de Soare” și elevii Școlii 

Gimnaziale Lunca Priporului, care provin din medii defavorizate, cu CES sau au părinții plecați în 

străinătate. Aceștia nu au posibilitatea materială de a merge în excursii, tabere sau în vacanțe cu 

părinții și nu pot beneficia de sursele de informație și de situațiile de învățare pe care aceste tipuri 

de activitate le oferă. Indirect, vor fi implicate și familiile elevilor, respectiv comunitatea locală. Tot 

din rândul elevilor școlii fac parte și cei ce vor asigura prin donații pachețelele zilnice de hrană, 

necesare în fiecare zi de activitate. 

 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; Beneficiarii direcți sunt elevii Școlii Gimnaziale Lunca 

Priporului și preșcolarii Grădiniței ,,Raza de soare’’, care vor fi implicați în proiect. 

Beneficiarii indirecți sunt familiile copiilor, cadrele didactice și comunitatea locală. 

D.6. Durata proiectului 21 august 2017-25 august 2017 

D.7. Descrierea activităților 

 

a. Titlul activității: În țara Luanei 

b. Data/perioada de desfășurare: 21 august 2017 

c. Locul desfășurării: Muzeul de chihlimbar de la Colți și biserica din piatră de la Aluniș 

d. Participanți (elevi, cadre didactice, părinți etc.); 

e. Descrierea pe scurt a activității. 

  Vor vizita muzeul de chihlimbar și ansamblurile rupestre de la Aluniș, unde vor primi informații 

accesibile vârstei, despre trecutul istoric, despre bogăția rară-chihlimbarul de la Colți, despre 

fenomenele care se petrec aici de la ghidul acestor obiective. 

 

a. Titlul activității:– Cu căluțul la plimbare 

b. Data/perioada de desfășurare: 22 august 2017 

c. Locul desfășurării: herghelia Cislău 

d. Participanți: elevi, cadre didactice, medicul veterinar. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Echipa de proiect va crea condițiile desfășurării acestei activități, 

împreună cu responsabilii hergheliei. Copiii vor învăța despre cai, despre condițiile de viață și 
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beneficiile pe care le aduc în viața oamenilor aceste animale, vor beneficia și de o lecție de călărie, 

contactul direct cu animalele având un impact deosebit în activitatea de învățare. 

 

a. Titlul activității:–Pe urme de baladă 

b. Data/perioada de desfășurare: 23 august 2017 

c. Locul desfășurării: Centrul de documentare Gura Teghii și pădurile din împrejurimi  

d. Participanți: copii, cadre didactice, părinți, profesorul documentarist 

e. Descrierea pe scurt a activității: Copiii vor viziona un filmuleț la Centrul de documentare Gura 

Teghii cu obiectivele importante ale Munților Buzăului, vor afla despre trecutul istoric ale acestor 

locuri și vor audia legenda haiducului Gheorghelaș, apoi, împreună cu profesorii vor merge prin 

locurile prin care haiducul a scris istorie. Vor admira peisajele deosebite ale acestor locuri, cât și 

vestigiile istorice adăpostite de acestea. 

 

a. Titlul activității:–Apa-minunea vie 

b. Data/perioada de desfăşurare:24august 2017 

c. Locul desfășurării: : Lacul de acumulare Siriu ș cascada Pruncea  

d. Participanți: elevi, cadre didactice, părinți, specialiști de la uzina de apă. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Activitatea se va derula la barajul Siriu, unde copiii vor afla cum 

și în ce scop a fost construit, vor vedea cum se produce energia electrică, prin căderea dirijată a 

apei, apoi vor merge să vadă cum cade natural apa în cascada de la Pruncea, unde se vor putea 

bucura de peisajele minunate ale pădurii, de aerul curat, vor învăța cum să se comporte în mijlocul 

naturii. 

 

a. Titlul activității:–Să păstrăm plămânul verde al naturii 

b. Data/perioada de desfășurare: 25august 2017 

c. Locul desfășurării: Pădurea din apropierea localității Păltineni 

d. Participanți: elevi, cadre didactice, părinți. 

e. Descrierea pe scurt a activității: Copiii însoțiți de cadre didactice și părinți vor merge în mijlocul 

naturii și vor afla ce impact are intervenția omului în ambientul forestier. Acolo vor vedea ,,pe viu”, 

urme ale celor care nu respecta norme morale de comportament, resturile menajere și ce impact au 

acestea asupra florei și faunei. Înarmați cu saci menajeri și mănuși, vor face o ecologizare a zonei, 

dând astfel un exemplu comunității. 

D.8. Diagrama Gantt a activităților 

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului  

În ceea ce privește rezultatele calitative, acestea se referă la cultivarea sentimentului de 
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empatie la nevoile celor aflați în dificultate, atât în sufletul elevilor, cât și în cel al familiilor 

acestora și al comunității locale . 

.  

D.10. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului 

 Evaluarea proiectului se poate realiza prin analiza rezultatelor calitative și cantitative. Pentru 

monitorizare se poate urmări gradul de implicare al elevilor și al cadrelor didactice, care trebuie să 

popularizeze proiectul și să atragă un număr cât mai mare de sponsori, astfel încât să se strângă o 

sumă cât mai mare.   

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

 Proiectul  poate continua și în anii următori, cu atât mai mult cu cât și în anii anteriori nu au mai 

fost derulate activități pe aceeași temă. Astfel, acțiunile de voluntariat, realizate în scopuri 

caritabile, ar deveni o permanență în școala noastră și astfel obiectivele proiectului, dar și scopul 

acestuia ar avea șanse mai mari să fie realizate.  

  

D.12. Activități de promovare/mediatizare și de diseminare pe care intenționați să le realizați în 

timpul implementării proiectului  

 Încă de la începutul proiectului vor fi realizate afișe pentru a fi plasate în locurile cele mai 

aglomerate (magazine, avizierul școlii, la Casa de Cultură a orașului Nehoiu, la sediul ADCN) în 

vederea mediatizării proiectului. De asemenea, vor fi postate și online, pe site-ul școlii și pe site-

urile de socializare, unde pot fi vizualizate mai ușor de către părinți și de către cei dornici să ajute și 

să se implice.  

 Diseminarea se va realiza prin site-ul școlii și site-urile de socializare, unde vor fi postate 

poze și filmulețe de la activități. Astfel munca elevilor, a părinților și a cadrelor didactice va fi 

cunoscută, la fel și gestul umanitar al celor ce vor sponsoriza acțiunile, donând bani sau alte produse 

alimentare,  etc.  

 

D.13. Parteneri implicați în proiect descrierea parteneriatului  

 Un prim  partener îl reprezintă Primăria Orașului Nehoiu, mai precis serviciul de asistență 

socială din cadrul instituției. Cu sprijinul acestui serviciu vom identifica elevii din școală și din 

comunitate care au o situație dificilă, pentru ca ei să beneficieze de aceste activități, cât și de 

donațiile în alimente pentru pachețelul zilnic din timpul activităților. 

           Al doilea partener îl reprezintă Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, 

care va populariza și mediatiza activitățile cuprinse în proiect și va participa la acțiunile din cadrul 

proiectului. 
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INOVAŢIE ŞI CREAŢIE 

ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 

 

 

Prof. PETEC DRAGOȘ –MARIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI, Bacău 

 

 

În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi 

creaţie în activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 

competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a 

găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe 

valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din 

punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă . 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 

didactice şi idealurilor educaţionale. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci 

pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa 

didactică fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare 

eficientă. 

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, de a folosi internetul este benefică elevilor, 

atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic, prin relaţionarea 

cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determină de asemenea o dezvoltare 

optimă din punct de vedere somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. 

Este foarte important ca în formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună 

accent pe : 

 autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 

 comunicare şi relaţionare interpersonală; 
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 controlul stresului; 

 dezvoltarea carierei profesionale ; 

 prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate; 

 prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi viaţă. 

În abordarea creativitǎţii în procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri și responsabilităţi în demersul său spre formare intelectuală. 

Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească 

perspectiva asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute 

să descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. 

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator 

internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. 

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie să 

le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de instruire, al unui an de 

studiu etc. Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în triada predare-învăţare-

evaluare. Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor 

abordărilor de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii, 

până la cea de „manager al învăţării”. 

Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator. 

Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să 

preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la 

civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a 

independenţei de spirit. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea 

sistematizează şi organizează influenţele mediului, dezvoltă personalitatea. 

Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi 

concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este 

necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit 

oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de 

vedere cultural, bazată pe cunoaştere. 

Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi creative în diferite domenii 

de activitate. 

Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea acestui lucru. 

Activităţile ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie 

şi să stimuleze o strategie pe termen lung.  
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Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte, precum matematica, 

ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi 

metode, altele decât cele folosite pânǎ acum.  

O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 

educaţiei şi anume:  

-educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată și gradată cronologic, realizată în 

instituţii specializate de către un personal specializat;  

-educaţia nonformală constând în activităţi educative desfăşurate în afara sistemului formal de 

învăţământ de către diferite instituţii educative;  

 -educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, 

desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal.  

Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse 

pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul 

învăţării continue. Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea 

progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în 

programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, 

ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. Fiecare activitate de 

evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a 

desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în parte. 

Astfel poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi 

stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o etapă la alta, activităţi de învăţare-formare a 

elevilor, în mod diferenţiat.  

 

Bibliografie:  

 1. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative, Editura Aramis, Bucuresti, 2002; 

 2. Gherguţ, Alois, Management general şi strategic în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2007;  

 3. Ionescu M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001;  
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ZIUA PĂMÂNTULUI      

22 APRILIE 2022 

„ÎMPREUNĂ VOM REUŞI ” 

 

                      

             prof. DAVID ALINA-SONIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 1 Negoiești 

Ștefan cel Mare, Jud. Bacău 

                                                                  

Argument  

Proiectul educațional privind semnificația zilei de 22 aprilie –Ziua Pământului, urmărește 

realizarea unor activități cu caracter trandisciplinar care să conducă la formarea unor deprinderi 

pozitive și a unei atitudini corecte față de mediul înconjurător. Prin activitățile derulate, pe parcursul 

unei zile se vor sublinia efectele benefice dar și influențele negative pe care omul le poate avea față 

de mediu.  

 

Obiectivele  

a) promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor 

b) realizarea unor creaţii literare şi plastice libere privind atitudinea faţă de Planeta Pământ 

c) conştientizarea tuturor participanţilor asupra importanţei protejării naturii pentru o viaţă   

sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, pentru alinierea la standarde europene 

d) promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii de echipa interdisciplinară 
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Parteneri: -Învățători 

                   -Educatoare  

                  -Diriginți  

 

Grupul țintă: 

-elevii claselor CP – VIII, SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NEGOIESTI, STEFAN CEL MARE; 

-cadrele didactice 

 

1.Dezbatere pe teme ecologice (Discuție de dimineață) 

Povestea Pământului(Anexă 1) 

Prezentare power -point- Ziua Pământului 

Discutarea celor 3 R-reciclare, reducere, refolosire 

Reciclarea hârtiei 

Reciclarea plasticului 

Poluarea mediului (a apei/ aerului, fonică, a spațiilor verzi) 

Ce sunt deșeurile? 

Cum pot fi ecologist? 

Ce este încălzirea globală? 

 

2.Activitate artistică 

     Planeta Albastră-desene, colaje, postere 

 

3.Concurs-recunoaște plantele 

 

4.Activitate practică- Reciclarea deșeurilor 

                        Ce pot face cu o pungă? 

 

 5.Fișă de lucru (Anexa 2) 

 

 6.Faceți Pământul să zâmbească !(-prezentare – concurs) 

 

7.Promisiunea micului Apolodor către Planeta Albastră (Anexă 3)-realizarea unui colaj) 

 

8.Curiozități despre planeta noastră 
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9.Activitate de memorizare- Planeta  Pământ(Anexa 4) 

 

10.Expozitie de lucrari (aprecieri asupra modului de lucru individual si in echipa) 

 

Anexa 1                                       

                                                 Povestea  Planetei  Pământ 

A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat 

mândru şi frumos pe nume Pământ. Fraţii şi surorile lui trăiau alături de el în Cosmos, casa pe care 

le-o dăruise Tatăl lor, Creatorul. Pe Pământ, insă, îl iubea Dumnezeu – Tatăl cel mai mult. După ce 

a creat timpul şi a despărţit ziua de noapte, Dumnezeu s-a gândit să îi dăruiască Pământului o 

împărăţie plină de viaţă. A creat plante şi animale, munţi şi ape, dar, mai presus de toate, i-a dăruit 

Pământului doi copii minunaţi: Adam şi Eva. Cei doi îl iubeau mult pe Împăratul Pământ. Trăiau în 

grădinile lui ca în Paradis şi nu ieşeau din poruncile lui, iar împăratul Pământ le promisese că îi va 

proteja mereu de orice lucru rău. Dar timpul trecea, iar Adam şi Eva creşteau şi dorinţele lor odată 

cu ei. Mai întâi i-au cerut Pământului lemne ca să facă focul. Apoi i-au cerut voie să vâneze câte un 

animal pentru carnea lui gustoasă sau blana călduroasă. Au vrut apoi să folosească şi bogăţiile 

subsolului. Pentru că îi iubea, Pământul le îndeplinea rugăminţile, iar Adam şi Eva îi promiteau să 

aibă grijă de împărăţie şi să folosească toate lucrurile noi cu chibzuială. Anii treceau cu miile. 

Pământul începuse să încărunţească şi rezervele împărăţiei să se împuţineze. Adam şi Eva 

crescuseră şi plecaseră de mult din grădinile unde îi adusese Dumnezeu pe Pământ. Construiseră 

castele ce atingeau norii, pe locul vechilor păduri, din care animalele fuseseră alungate şi copacii 

răpuşi. Aveau mulţi fii care la rândul lor aveau copii. Cu toţii uitaseră de bătrânul Pământ, iar din 

frumoasa împărăţie nu mai rămăsese nimic. Apele aproape secaseră, pădurile fuseseră tăiate, 

animalele vânate… Auzind că Pământul este în aşa mare necaz, fraţii lui – Soarele, Luna şi Stelele 

i-au sărit în ajutor. Soarele s-a prefăcut în Făt Frumos, Luna în Ileana Cosânzeana, Stelele în 

Sânziene. Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana s-au urcat într-o caleaşcă trasă de un bour cu stea în 

frunte iar Sânzienele au încălecat pe vulturi înaripaţi. Cu toţii au coborât în împărăţia Pământului. 

L-au găsit singur şi trist. – Oamenilor nu le mai pasă de împărăţie şi nu se gândesc la viitorul lor. 

Vom pieri împreună, ofta Pământul. – Bourul va aminti oamenilor că împărăţia va trăi câtă vreme 

nu îi folosesc resursele fără noimă, zise Soarele întrupat în Făt-Frumos – Văzându-l, adăugă Luna 

sub chipul Ilenei Cosânzene, oamenii îşi vor aminti de vremurile când împărăţia era acoperită de 

ape cristaline şi păduri foşnitoare. – Iar vulturii falnici, luară cuvântul şi Stelele – Sânziene, îi vor 

chema pe fiii tăi, Pământule, la înţelepciunea străveche… – Vă mulţumesc! Eu, Pământul, nu mă 

mai simt părăsit… Mesajele au ajuns deja la oameni. Unii, iată, le-au şi înţeles… Milioane de copii 

plantează copăcei. În curând, vor creşte păduri. Tornadele vor fi oprite, valurile uriaşe domolite. 
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Haina mea de ozon se va reface. Oameni buni, copiii mei, veniţi să vă strâng la pieptul meu bătrân 

de milenii. Rămâneţi ai mei! 

 

Anexă 2 

Fișă de lucru 

 

1. Scrie un X în  dreptul imaginii în care avem acțiuni benefice asupra mediului. 

 

                                                                                    

    

                                                                        

                                                              

 

2. De ce crezi că plânge Planeta ? Scrie 3-4 motive. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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3.Scrie 3 acțiuni prin care oamenii pot ajuta Planeta Pământ. 

 

 

 

 4.Scrie A(adevărat) sau F(fals) în dreptul afirmațiilor. 

 

a) folosim  prea mult mașina 

 

b) refosim hârtia și sticla 

 

c) plantăm copaci în locul celor pe care îi tăiem 

 

d) selecționăm corect gunoiul 

 

e) stingem lumina ori de câte ori se poate 

 

5. Scrie 3 promisiuni pentru planeta Pământ în norișorii de mai jos apoi colorează-i. 

                                                          

6.Dacă planeta ar merge la doctor care crezi că ar fi afecțiunile ei? Enumeră câteva. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 



 

 

204 
 

__________________________________________________ 

7.Activitate practică 

             Confecționează și tu următoarea jucărie. 

 

 

  

                               Materiale necesare-pungi de hârtie, hârtie colorată,lipici,foarfecă 
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Anexa 3 

 

Curiozități  

 

10 Fapte Interesante despre Planeta Pământ 

 

 

1. Pământul se mişcă în jurul Soarelui pe o orbită eliptică, la o distanţă de 150 milioane km. Viteza 

medie este de 30 km / sec. Viteza Pământului pe orbită nu este constantă. După trecerea de afeliu în 

iulie, el începe să se accelereze, şi după ce trece de periheliu în ianuarie - viteza scade. 

 

2. Pământul are forma unui elipsoid - un corp sferic cu reborduri la ecuator. Diametrul mediu al 

Pământului este de 12,742 km. Rotaţie a Pământului creează "umflatura ecuatorială" adică 

diametrul la ecuator este mai mare cu 43 km decât la poli. 

3. Datorită convexităţii ecuatorului, punctul cel mai îndepărtat de pe suprafaţa planetei Pământ   faţă 

de centrul său geometric, este de fapt partea de sus a vulcanului Chimborazo, în Ecuador. 

4. Cel mai înalt punct de pe suprafaţa planetei Pământ este Muntele Everest, care ajunge la 8848 de 

metri deasupra nivelului mării. 

5. Cel mai adânc punct de pe suprafaţa Pământului este Groapa Marianelor, adâncimea ei este 

 10911 de metri sub nivelul mării. 

6. Pământul ca o planetă, este format din fier - 32,1%, oxigen - 30,1%, siliciu - 15,1%, şi magneziu 

- 13,9%. Restul elementelor - 8,8%. 

7. Grosimea scoartei terestre variază de la 6 km la fundul oceanilor, şi până la 30-50 km pe uscat. 

8. Uscatul constituie aproximativ 29,2% din suprafaţa Pământului. Suprafaţa totală a terenurilor 

cultivate este de 13,3% din suprafata uscatului. 

9. Temperatura medie a planetei Pământ este de 14 ° C. Temperatura Minimă de -88 ° C, maximă 

58 ° C. 

10. În fiecare an, pe suprafaţa Pământului ajunge circa 30000 de tone de praf interplanetar. Praful şi 

rocile ce se deplasează spre Pământ cu viteză înaltă de multe ori pătrund în atmosferă  şi ard, creând 

efectul de "stele căzătoare". 
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 Anexă 4 

PLANETA ALBASTRĂ 

 

Opt planete în formă de sfere, 

Toate se-nvârt şi sunt austere; 

Unele sunt scăldate de soare, 

 

Altele-n beznă nemuritoare, 

Cu atmosferă din munţi de gheaţă, 

Pe ele nu este loc pentru viaţă. 

 

Singura, singura din cele nouă, 

Este planeta pe care plouă, 

Cosmicul nostru aşezământ: 

,, Planeta albastră" – planeta Pământ! 
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PROFESORUL CREATIV ȘI EDUCAȚIA FIZICĂ 

 

  

Prof. VITÁLYOS ȘTEFAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 Negoiești, Bacău 

 

 

 Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin “creare”, care înseamnă a zămisli, a făuri, a 

creea, a naşte. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a 

antrena şi polariza toate celelalte nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ.  

Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului, care i-a permis să făurească primele 

unelte, să stăpânească natura prin ştiinţă şi tehnică, să modifice mediul înconjurător, să pătrundă în 

spaţiul cosmic. Imaginaţia implică interacţiuni cu toate componentele sistemului psihic uman cum 

ar fi: dorinţele, aspiraţiile, profunzimea înţelegerii, trăirile profunde ale evenimentelor, experienţa 

proprie de viaţă, dinamica temperamentală, într-un cuvânt, întreaga personalitate. A crea înseamnă a 

produce ceva nou în raport cu ceea ce este vechi, cunoscut, uzual. Conceptul nou de creativitate 

admite o mare contribuţie a influenţelor de mediu şi a educaţiei în formarea creativă a fiecăruia. Se 

consideră că oricare din activităţi sau profesiuni poate fi desfăşurată la un nivel înalt de creativitate. 

Eficienţa educării creativităţii la elevi este dependentă de pregătirea ştiinţifică şi pedagogică a 

educatorului, de priceperea lui de a dirija activitatea elevilor, de a subordona totalitatea mijloacelor 

sale didactice obiectivelor propuse. Creativitatea este o calitate a peronalității cadrului didactic, 

fiind în strânsă legătură cu inteligența acestuia, angrenând în elaborarea unor soluții practice, 

întreaga sa personalitate, privită în ansamblul său.  

Potențialul creativ pune în evidență un mod original, independent și imaginativ de elaborare 

a unor soluții inovatoare pe diverse planuri, care pot duce la îmbunătățiri vizibile a calității 

demersului didactic. Inițiativele creatoare sunt determinate de pasiunea pentru profesie, dorința de 

afirmare, cunoașterea propriului potențial profesional, perseverență, ambiție, trăiri afective, 

satisfacții. Activitatea creatoare a profesorului trebuie să sugereze elevilor că pe parcursul 

activităților practice, cu deosebire în practicarea jocurilor sportive și a gimnasticii, pot avea și ei 

inițiative creative, de compunere /recompunere a unor structuri specifice, care să le determine 

exprimarea personalității și manifestarea imaginației practice-aplicative. Activitatea creativă trebuie 

să se bazeze pe o temeinică pregătire profesională, aceesta constituind punctul de plecare pentru 

înbunătățirea procesului didactic. Aplicarea elementelor inovative în derularea demersului didactic 

trebuie făcută cu prudență și progresiv, măsurile întreprinse presupunând și asumarea unor anumite 

responsabilități pentru ce se întreprinde în acest sens.  
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De mare importanţă pentru domeniul educaţiei fizice şi sportului, cât şi pentru orice alt 

domeniu este prezentarea calităţilor creativităţii :  

- productivitatea aceasta se referă la numărul mare de idei, soluţii, lucrări de specialitate, 

produse mai mult sau mai puţin materiale;  

- utilitatea vizează rezultatele acţiunii, care trebuie să fie folositoare, să prezinte un beneficiu 

pentru bunul mers al activităţii; 

 - eficienţa are în vedere caracterul economic al performanţei, se referă la randamentul 

acţiunii, la performanţele ce ar putea fi obţinute în urma adoptării rezultatelor activităţii creatoare; 

              - valoarea produselor activităţii creatoare trebuie să prezinte însemnătate din punct de 

vedere teoretic sau tactic, să fie recunoscută şi apreciată pe plan social;  

- ingeniozitatea presupune o modalitate specială, elegantă, eficientă de rezolvare;  

- noutatea vizează distanţa în timp a lucrurilor, ideilor, lucruri noi elaborate pot avea un grad 

redus de originalitate; - originalitatea este apreciată prin raritatea ideilor, soluţiilor sau produselor, 

se apreciază ca fiind originale rezultatele creativităţii care apar o singură dată, adică sunt unice.  

Capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a găsi soluţii inedite şi originale este 

considerată creativitate după unii autori. A fi creativ înseamnă a vedea acelaş lucru ca toată lumea, 

dar a te gândii la ceva diferit. 

 Principalele direcții în care se pot manifesta inițiativele creatoare ale profesorului de 

educație fizică pot fi:  

În domeniul material, deși la prima vedere s-ar părea că în acest sens s-au realizat suficiente 

inițiative, activitatea preofesională ne-a demonstrat că, și în acest domeniu, potențialul creativ al 

unor cadre didactice se situează la cote de calitate nebănuite, insuficient cunoscute și generalizate. 

 Exemple de realizări excepționale ale cadrelor didactice care au rămas la stadiu de proiect: 

-banca de gimnastică reglabilă care prin introducerea a trei dispozitive cu mânuire manuală 

oferă posibilitatea ca suprafața băncii să se înalțe la nivelul a două bănci suprapuse. În acest fel se 

realizează și planuri înclinate în diferite unghiuri, aspect care dă posibilitatea de creștere a 

solicitărilor la efort, realizarea unor exerciții spectaculoase și atractive, oferind o mare varietate de 

activități.  

-banca curbată de mici dimensiuni, având importante beneficii în prevenirea /corectarea 

atitudinilor deficiente ale coloanei vertebrale.  

-capul de tigru pentru aruncările la țintă, având o mare atractivitate. 

-cuburi de diferite dimensiuni pe care se pot realiza sărituri și jocuri atractive.  

-trambulină elastică pe cadru metalic.  

-stative pentru depozitarea materialelor sportive                

-planșe didactice  



 

 

209 
 

-aparate tip fitness  

-diapozitive pentru toate disciplinele sportive. 

 În domeniul proiectării didactice, deși este un domeniu în care s-au instalat anumite 

automatisme, devenind uneori chiar o activitate formală, profesorul îndeplinind doar o măsură 

considerată ca fiind administrativă, solicitată de conducerea unității de învățământ, proiectarea 

trebuie să devină o activitate creatoare care să prefigureze organizarea și realizarea unui demers 

didactic cu adevărat eficient.  

Aspecte de ordin creativ care se impun a fi aplicate în lecții se referă la:  

-noi soluții organizatorice și materiale care pot contribui la cresterea densității motrice.   

-adaptarea conținuturilor tematice planificate la modificările ce pot aparea datorate evoluției 

elevilor în procesul de învățare.  

-modificării factorilor atmosferici.  

-necesitatea introducerii traseelor particulare de învățământ sau constituirea grupelor valorice 

periododice.  

-revenirea la prezentarea materialelor intuitive. 

RESPONSABILITATEA PROFESIONALĂ  

Responsabilitatea profesională nu trebuie interpretată ca o lozincă generică, ci ca o trăsătură 

fundamentală a personalității profesorului caruia îi revin anumite atribuții importante pentru a se 

autoperfecționa continuu, pentru a găsi cele mai eficiente soluții de eficientizare a demersului 

didactic în complexitatea sa.  

Din acest punct de vedere, profesorul trebuie să știe că tot ceea ce se întâmplă în lecții intră 

în propria responsabilitate și ca atare să își asume în mod realist modul de concepere, conducere și 

supraveghere a întregii activități. Importanța în dezvoltarea creativității și a activismului în învățare 

este stimularea efortului personal al elevului, stimularea tendinței acestuia de a aduce o contribuție 

proprie, de a fi original inventiv, creativ.  

Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu terminarea lectiei, ci se manifestă și 

dincolo de cadrele acesteia. El trebuie să cunoasca potențialul creativ al fiecărui elev și modalitățile 

de stimulare, să sesizeze manifestările creative ale elevilor în afara orelor de clasă, în activitățile 

extrașcolare, să-l facă pe elev conștient de propriile capacități și să le dezvolte capacitatea și 

obișnuința autoevaluării.  

Bibliografie:  

1. Amabile, T.M., (1997), Creativitatea ca mod de viață, Editura Știința și Tehnica, București; 

2. Dragnea, Constantin Adrian, Elemente de psihosociologie a grupurilor sportive, Editura CD 

Press, București, 2006; 
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3. Dragomir, Petrică, Scarlat, Eugeniu, Educație fizică școlară, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2004; 

4. Scarlat, Eugeniu, Scarlat, Bogdan Mihai, Indrumar de educație fizică școlară, Editura Didactică 

și Pedagogică, București, 2006;  

 

 

 

PROIECTUL EDUCATIV 

”ȘCOALA  ANTI- BULLYING!” 

 

 

             prof. BOȘCOR MIHAELA-VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 Negoiești 

Ștefan cel Mare, Jud. Bacău 

 

 

1. Argument  

           În școlile românești, fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, 

pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca 

pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi. 

           ,,Bull,, în limba engleză înseamnă taur. ,,Bullies,, (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar 

bullying este acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfaşurată între două sau 

mai multe persoane, şi începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcina 

termenului este „taur”, cu trimitere la brutalitate - „luat în coarne”, forţa conflictuală şi 

comportament agresiv. 
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Intimidarea/ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în 

scopul subminării și rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta. Deși frecvent asociate 

cu copiii, agresiunile pot apărea la orice vârstă, iar membrii grupurilor minoritare sunt mult mai 

susceptibili de a fi hărțuiți la vârsta adultă ( în limbaj de specialitate mobbing-ul). 

Efectele asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emoțional  și 

comportamental. 

           Bullying-ul poate să transforme școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le 

asigure elevilor un mediu în care să se simtă în siguranță. 

             Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, 

iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat. 

             Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie 

indiferent faţă de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea 

situaţie.  

             Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de 

informare, implicare și combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a 

unor astfel de comportamente. 

 

2. Scopul proiectului 

           Informarea corectă a elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal, a părinților 

acestora și a cadrelor didactice cu privire la fenomenul ”bullying”: definire, forme de manifestare, 

cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de 

prevenție, modalități de a lua atitudine, de a interveni pentru ei înșiși și/sau pentru alții, în vederea 

diminuării numărului cazurilor de acest fel. 

 

3. Obiectivele proiectului 

         *Diseminarea informațiilor despre  fenomenul  ”bullying”: definire, forme de manifestare, 

cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească ; 

          * Aplicarea chestionarului Bullying, pentru a se stabili gradul de răspândire a fenomenului 

Bullying în rândul elevilor 

           *Creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale fenomenului "bullying" în 

rândul eleviilor, părinți ai acestora, cadre didactice și al nivelului de informare al acestora  asupra 

necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

         *Însușirea de către elevi, părinți ai acestora și cadre didactice, a unor tehnici de gestionare 

corectă a situațiilor în care elevii sunt victime ale unor pesoane care practică ”bullyingul”; 
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         *Consilierea elevilor care practică ”bullying-ul”, cu accent pe dezvoltarea altor metode de 

exprimare a emoțiilor negative și de rezolvare a conflictelor interioare proprii; 

         *Instruirea cadrelor didactice și a părinților elevilor cu privire la felul în care își pot sprijini 

elevii/ copiii implicați în situații de tip ”bullying” (”victime” sau ”agresori”); 

 

 4. Grupul ţintă : 

          * elevi din învăţământul preșcolar, primar, gimnazial  

          * cadre didactice. 

 

5. Echipa de proiect: 

Director: prof. 

Cppe: prof. 

Prof.înv.preșcoar:  

Prof.înv primar: 

Diriginți:  

Prof. 

Consilier școlar:  

Mediator școlar:  

 

 6. Beneficiarii direcți și indirecți: 

• direcţi: elevi, părinţi, cadre didactice 

• indirecţi : comunitatea locală 

 

7. Durata proiectului:  Septembrie 2021  -Iunie 2022 

 

8.Locul de desfăşurare: 

-săli de clasă, curtea școlii,cabinet de informatică 

 

9.Resurse materiale 

-Coli  albe, colorate 

-Markere, carioca, acuarele, culori, 

-bilețele care se lipesc/Post-it-uri, pixuri, flipchart. 

-Aparat foto, casetofon, laptop; 

-filme tematice 
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10.Resurse procedurale: 

Strategii didactice: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea, 

algoritmizarea, generalizarea,  jocuri de rol şi exerciţii practice de modelare comportamentală, 

dezbateri, expuneri. 

Forme de organizare: frontal,individual, lucrul pe grupe. 

 

11. Evaluare: 

❖ Mediatizarea proiectului prin afişe, fluturaşi 

❖ Recompense, diplome, felicitări 

❖ Fotografii  

 

12. Rezultate aşteptate: 

     * Proiecte, portofolii, 

      *Expoziţii. 

 

13. Acţiuni: 

   *Stabilirea unui calendar de lucru, planuri de activitate, 

   *Popularizarea acţiunilor. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

• Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina Angelova, Strategii pentru o clasă 

fără bullying , manual pentru profesori și personalul școlar  

 

GRAFICUL ACTIVITAȚILOR 

 

Nr.crt Ateliere de lucru Locul de desfașurare/activitatea propusă 

1. Atelier de lucru 1 

Fenomenul bulling-mit sau realitate. 

Informarea și conștientizarea bullying-ului 

și cyberbulling-ului. 

 

Săli de clasă/laboratorul de informatică 

Înţelegerea caracteristicilor  bullying-ului  

Înţelegerea tipurilor de bullying 

Înţelegerea rolurilor în situații de bullying 

2. Atelier de lucru 2 

Emoţii şi reglare emoţională 

Oferirea de ajutor copiilor pentru a înţelege 

ce sunt emoţiile şi cum să şi le regleze în 

Săli de clasa/biblioteca școlii 

 

Recunoaşterea emoţiilor  

Exprimarea emoţiilor 
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mod adecvat 

 

Învăţarea strategiilor de reglare emoţională 

3. Atelier de lucru 3 

Film sau realitate 

Învăţarea unor tehnici de rezolvare a 

Problemelor 

 

Săli de clasa/ laboratorul de informatică 

 

Utilizarea tehnicilor de  rezolvare de probleme 

4. Atelier de lucru 4 

O școală fară bulling  

Sentimente exprimate prin desen  

 

Săli de clasă/holul școlii 

Concurs de desene; 

Realizarea unui vernisaj cu lucrările copiilor și 

premierea autorilor lucrărilor câștigătoare 

 

5. Atelier de lucru 5 

..,,Stop bullying! Violenţa distruge!, 

Prietenia construieşte!,,  

Promovarea respectului, a prieteniei 

şi încurajarea copiilor de a se ajuta reciproc 

-” Patrula veselă de recreație!” pentru a 

monitoriza fenomenul de violență sau 

bullying în timpul pauzelor. Am 

transformat curtea școlii într-un spațiu al 

prieteniei, al educației non-formale, al 

veseliei, al culorii, în care elevii se simt 

bine, se joacă, interacționează, învață, se 

responsabilizează. 

Realizarea unei prezentării PPT cu aspecte 

de la activitățile organizate 

 

Săli de clasă/ Curtea școlii 

 

Înţelegerea semnificaţiei respectului  

Înţelegerea diferenţei dintre prieteni şi cunoştinţe  

Înţelegerea comportamentelor prosociale şi de 

cooperare 

 

 

 

 

 

 

 Concluzii 

Am inițiat și derulat acest proiect, conștienți fiind că „datorăm copilului cel mai profund respect”.  

Activitățile desfășurare au reprezentat o formă de a educa altfel, de a îi invăța pe elevi să fie mai 

buni, mai toleranți, mai empatici și mai solidari cu problemele celor din jurul lor, prin intermediul 

unor activități educative non-formale care le-au stârnit curiozitatea, inițiativa, dorința de implicare 

și participare. Toți cei implicați în proiect au înțeles că încălcarea drepturilor copilului naște povești 
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triste și grele, că respectarea drepturilor copilului nu este o opțiune, ci o obligație pe care o avem 

fiecare, indiferent că suntem adulți sau copii. Doar astfel putem contribui la construirea unei școli 

și, implicit, a unei lumi mai bune, mai tolerante, mai incluzive pentru fiecare dintre noi. 

         Încheiem prin a transmite câteva mesaje pe care le-am descoperit în cartea, respectiv filmul 

„Minunea”, care ne-au inspirat în activităţile noastre: 

• „Niciodată nu judeca după aparențe!” 

• „Când ai de ales între a fi corect și a fi bun, alege să fii bun!” 

• „Faptele voastre vă sunt monumente” 

• „Nu poți vedea bine decât cu inima” 

• „Măreţia nu constă în putere, ci în dreapta folosire a puterii. E măreț cel a cărui putere însuflețește 

cele mai multe inimi din puterea inimii  lui”. 

• „Fă cât de mult bine poți, prin orice mijloace poți, în orice fel poţi, în orice moment poți și cât de 

multă vreme poți!” 

• „Dacă poți trece prin gimnaziu fără să rănești pe nimeni , e chiar grozav!” 

• „Fă un pic mai mult  bine decât este necesar, 
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PROIECT EDUCATIV  

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

„ STOP – NU FII VICTIMĂ !” 

 

 

 

Prof. VITÁLYOS ȘTEFAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 Negoiești, Bacău 

 

 

ARGUMENT: 

Având în vedere evoluţia societăţii româneşti în care ne desfăşurăm activitatea şi felul cum 

s-a înţeles noţiunea de liberatate, atât de către unii dintre elevi cât şi de unii părinţii, pentru a 

preveni apariţia unor tendinţe ale elevilor de a tulbura orele de curs, pentru a preveni apariţia unor 

fenomene de violenţă, precum şi pentru a preveni atragerea lor  către săvărşirea de fapte prin acte de 

teribilism, ne propunem o colaborare mai strânsă între şcoală şi postul de poliţie, luând în 

considerare faptul că un element de convingere şi educaţie deloc neglijabil îl constituie şi poliţia.  

Şcoala şi Poliţia sunt în măsură să realizeze consilierea şi informarea elevilor cu privire la 

cunoaşterea prevederilor legale, la procedeele de evitare a victimizării, în scopul constientizării 

riscurilor şi consecinţelor pe care le presupune săvărşirea de fapte antisociale, punăndu-se accent pe 

necesitatea contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă şi diminuarea fenomenului 

infracţional. 

Profesorii şi reprezentanţii poliţiei pot contribui, împreună la formarea în răndul elevilor a 

deprinderilor de comportare civilizată, la prevenirea apariţiei unor comportamente deviante în 

răndul elevilor ce se pot manifesta prin încălcări ale regulamentelor şcolare sau a legilor în vigoare 

prin neştiinţă sau prin intenţie. 
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Activităţile propuse în cadrul proiectului urmăresc conştientizarea în rândul elevilor 

faptul că într-o comunitate mediul educaţional nu se rezumă doar la mediul şcolar. Astfel mediul 

educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să coalizeze procesul de educaţie 

continuă a cetăţenilor prin parteneriatul acesta cu Poliţia care va dovedi că valenţe educative găsim 

şi la alte instituţii. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Acest proiect işi propune să conştientizeze în rândul comunităţii, nu numai al elevilor, rolul 

important pe care sistemele de educaţie şi formare oferite de Şcoală şi Poliţie îl au în dezvoltarea 

personală a oamenilor pentru o viaţa mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi în societăţi 

democratice, respectând diversitatea culturală şi lingvistică. 

Proiectul intenţionează să promoveze o cultură a cooperarii, a participării şi a dialogului  

prin activităţile propuse şi să formeze deprinderi de comportare civilizată şi deprinderi de evitare a 

victimizării. 

 

SCOPUL : 

               Scopul principal al  proiectului este şi prevenirea infracţiunilor şi reducerea riscului 

victimal în rândul elevilor și nu numai. 

 

OBIECTIVE : 

1. Informarea elevilor cu privire la fenomenul delicvenţei juvenile, 

2. Conştientizarea elevilor asupra consecinţelor care decurg din săvărşirea unor fapte 

antisociale, 

3. Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare, 

4. Identificarea problemelor comunitare şi implicarea în soluţionarea lor, 

5. Promovarea acţiunilor pozitive şi activităţilor extraşcolare, 

6. Transformarea comunităţii locale într-un mediu educaţional. 

 

GRUP ŢINTĂ : 

• Elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 Negoiești 

• Cadrele didactice 

• Părinţii elevilor, membrii comunităţii. 
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DURATA DE DESFĂŞURARE : 

•  septembrie 2021–  iunie 2022 

 

PARTENERI : 

•  Poliţia Ștefan cel Mare 

• Consiliul elevilor Şcolii Gimnaziale Nr.1 Negoiești 

• Cadrele didactice 

• Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 

 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU : 

• Întălniri în cadrul orelor de dirigenţie, 

• Intălniri între elevi – cadre didactice – părinţi – reprezentanţi ai Poliţiei, 

• Discuţii individuale, 

• Dezbateri pe teme specifice, 

• Activităţi comune Şcoală –Poliţie, întălniri cu agentul de  poliţie, vizite la sediul Postului de 

Poliţie Ștefan cel Mare,   

• Vizite tematice, 

• Chestionare, 

• Interviuri. 

 

RESURSE : 

1. UMANE – cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr.1 Negoiești, Poliţia Ștefan cel Mare, 

elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 Negoiesti , părinţi, invitați. 

2. MATERIALE – consumabile, copiator, latop, videoproiector, CD-uri cu filme educaţionale. 

3. INFORMAŢIONALE – prezentarea activitaţilor proiectului în revista şcolii, material suport.  

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Mecanisme funcţionale de cooperare şi comunicare între şcoală şi poliţie, 

• Conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele care decurg din săvărşirea de fapte 

antisociale, 

• Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare, 

• Locuitori mai bine informaţi cu privire la legislaţia în vigoare, 
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• Materiale informative distribuite în comunitate cu privire măsurile de siguranţă, a traficului 

de fiinţe umane şi a regulilor de circulaţie. 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A EFECTELOR PROIECTULUI: 

• Chestionare, 

• Discuţii cu elevii, părinţii şi cadrele didactice pe temele propuse, 

• Portofoliul proiectului, 

• CD cu imagini de la activităţile desfăşurate, 

• Referate, eseuri, desene. 

 

EVALUARE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

1. Evaluare internă – se va face în urmă fiecărei întălniri, fotografii şi materiale rezultate în 

timpul întălnirilor, 

2. Evaluare externă – se va viza măsurarea efectului aspura grupului ţintă (elevi, părinţi 

implicaţi în activităţi de creere a unui climat de siguranţă în comunitate, familie şi şcoală, în 

în activităţi de combatere a fenomenului de violenţă în comunitate, familie şi şcoală ). 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

• Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

• Articole în presa locală, 

• Site-ul şcolii, 

• Festivitatea de închidere a proiectului. 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 

Nr 

crt 

Activitatea 

desfășirată 

Data Locul de 

desfăşurare 

Responsabil Participanţi 

1 Lansarea 

proiectului 

Septembrie Şcoala Gimnaziale 

Nr.1 Negoiesti 

Prof. coordonator 

proiect 

Ag.şef adj.  

Elevi clasele CP-VIII, 

cadre didatice, agenti 

poliţie 

2 Strada şi 

capcanele ei 

Noiembrie Şcoala Gimnaziale 

Nr.1 Negoiesti 

Prof.coordonator 

proiect 

 Agent poliție 

 

Elevi clasele V-VIII 

3 Delicvenţa juvenilă 

cauze şi consecinţe 

-dezbatere 

Februarie  Şcoala Gimnaziale 

Nr.1 Negoiesti 

Diriginţii claselor 

VII-VIII, agent 

poliţie 

Elevi clasele VII-VIII 

4 Violenţa în 

comunitate, 

familie şi şcoală 

Martie  Postul de poliţie 

Stefan cel Mare  

Diriginţii claselor 

V-VI 

 Agent poliţie 

Elevi clasele V-VI 

5 Traficul de fiinţe 

umane 

Aprilie  Şcoala Gimnaziale 

Nr.1 Negoiesti 

Diriginţii claselor 

VII-VIII, agent 

poliţie 

Elevi clasele VII-VIII 

6 Siguranţa publică 

siguranţa ta 

Mai  Postul de poliţie 

Stefan cel Mare  

Învăţători  

Agent poliţie  

Elevi clasele I-IV 

7 Împreună pentru 

comunitate 

Realizarea 

portofoliului final 

Festivitatea de 

închidere a 

proiectului 

Iunie  Şcoala Gimnaziale 

Nr.1 Negoiesti 

Consilier 

educativ-prof. 

Director  

Ag.şef adj.  
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PROIECT EDUCATIV  

JUDEȚEAN 

ȘCOALA DE VARĂ  

 

 

Prof. BALTA IRINA EMESE 

Prof. BARBOCZ IZABELLA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU” Arad 

 

 

,,Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” 

Eugene Ionesco 

Inițiatori/Coordonator proiect:  

                                                   

Perioada derulării:  

1. Argument: 

Copilăria este o lume a inocenței și bucuriei, unde atmosfera este de basm și atât de pură, un 

adevărat spațiu al jocului de copil și al spiritului său creator gingaș și vesel. 

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până la 

adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completată de atribute precum creştere, 

dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi nevoie de îndrumare, educaţie, ocrotire, încurajare. Pe 

lângă acestea se adaugă nevoia copiilor de a fi împreună cu alţi copii, bucuria jocului în grup, dar 

mai ales, eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc. În aceste precizări se află fundamentul proiectului 

nostru. 

Vacanţa intersemestrială este o perioadă de libertate și destindere pentru toţi copiii, 

indiferent de mediul din care provin. O mare parte dintre aceștia însă nu au unde să-şi petreacă 

vacanţa altundeva decât acasă din diferite motive: lipsa unui suport financiar, lipsa concediului de 

odihnă la unii părinți care implicit se confruntă cu dificultăți în a asigura supravegherea copiilor. 

Profesorii, cunoscând foarte bine copiii au descoperit la ei că, deşi se bucură că a venit 

vacanţa și nu mai sunt restricționați de un program anume, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi 

copii de seama lor, ori mai mici, ori mai mari, să se joace împreuna, că coloreze, să deseneze, să 

descopere noi prietenii, noi minuni ale lumii, să facă experimente, să afle lucruri noi. E important 

însă să aibă un îndrumător adult pentru jocurile şi activităţile lor, care să vină cu idei noi, cu 
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inițiativa desfășurării unor activități inovatoare, dar să le și susţină ideile lor şi să le dea formă 

activă, să le îndrume  găndirea, mișcările, ideile, inițiativa, jocul. 

Din dorința de a le face vacanța mai frumoasă și celor mai puțin favorizați s-a născut ideea 

proiectului „Școala de vară”, proiect care se va desfășura pe durata de 2 săptămâni în școala 

noastră. 

Prin acest proiect promovăm la elevii beneficiari ai sistemului de învățământ valori ca: 

 

R - respectul pentru semeni și natură, recunoștința pentru tot ce primesc, răbdarea de a duce 

lucrurile la bun sfârșit, responsabilitatea faptelor proprii; 

O - onestitatea, ordinea; 

G - grija pentru cei din jur; 

V- voioșia, veselia, virtutea, vocația; 

A - altruismul, atenția, abilitățile de comunicare; 

I - integritatea, încrederea în forțele proprii, înțelepciunea, iubirea fața de aproape, întrajutorarea; 

V - voința, visarea cu ochii minții; 

 

Esenţa proiectului – socializarea, prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. 

Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze 

propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup 

încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii 

sociale în miniatură. 

Prin acest proiect școala va deveni un altfel de loc pentru o altfel de învăţare în această 

perioadă. Va fi o nouă experienţă din viaţa de școlar. Şi va fi una plăcută! 

 

3. Instituția organizatoare:  

3. Grup țintă: 

    direcți:  

    indirecți:  

4. Scopul proiectului: 

Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi 

valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi 

lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util. 
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 5. Obiectivele proiectului: 

• Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi 

vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit; 

     • Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în 

mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări); 

     • Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în 

descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

     • Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi 

raționare individuală şi de grup; 

     • Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, dar şi cu 

sine însuşi; 

     • Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei 

personale în situaţii decizionale; 

     • Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, 

negociere, colaborare, solidaritate; 

     • Îmbunătăţirea relaţiilor școlarilor și preșcolarilor cu cadrele didactice ; 

     • Promovarea imaginii unității de învățământ prin diseminarea proiectului; 

6. Resurse: 

1. Umane: 

• Cadre didactice voluntari (profesori, personal auxiliar); 

• Preșcolari; 

     • Familiile școlarilor participanţi; 

• Reprezentanţi ai comunității locale; 

2. Materiale: 

     • Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, adeziv, hârtie 

colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă şi creponată, foarfece, creioane colorate, lipici, aracet, 

etc; 

     • Calculator, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile; 

• Materiale sintetice refolosite şi materiale din natură; 

• Afişe, fluturaşi, broşuri; 

     • Diplome și adeverințe pentru voluntari, materiale din partea partenerului de proiect (jocuri, 

dulciuri, cărți și caiete speciale, etc.) 

3. Financiare: 

     4. Spatiale: 
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7. Rezultate așteptate: 

Proiectul se desfăşoară având ca ținte următoarele rezultate: 

• Participarea a unui număr de 30-40 de copii din cadrul școlii și al grădinițelor din apropiere 

participante la programul „Școala de vară”; 

• Conștientizarea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor; 

• Participarea părinţilor la activităţi, prin contribuţii oricât de mici ar fi acestea – realizându-se astfel 

un parteneriat voluntar pentru şcoală; 

• Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se regăsească, în 

special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale; 

Programul acesta se  doreşte  a  fi,  în  primul  rând,  o  modalitate  de  a  oferi  copiilor  o 

alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade de 5 zile din vacanţa intersemestrială. Acesta 

este impactul pe termen scurt şi imediat. Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen lung: 

copiii învaţă jocuri instructiv-recreative la școală, jocuri pe care, mai apoi, le pot organiza singuri. 

Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se organiza singuri pentru un joc pe care îl cunosc, apare şi 

transferul asupra altor activităţi, fie jocuri aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, 

abilitatea de auto-organizare se transferă şi asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de 

efectuare a unor sarcini practice, de lucru în echipă etc. De asemenea, își însușesc reguli de 

comportament în grup, colaborează și creează împreună, trăiesc clipe de satisfacție și succes a 

propriilor realizări. 

De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia şcolară, o 

mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor curriculare şi extracurriculare, 

cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea copiilor lor. Se pune accent și pe conștienizarea 

factorilor de decizie locali în sprijinirea materială și financiară a creșterii nivelului de calitate din 

unitățile de învățământ școlar, pentru că orice caracter drept se formează încă din primii ani ai 

copilăriei. 

Parteneri:   

9. Evaluarea proiectului: 

Eficienţa acestui program se va evalua: 

• Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării copiilor şi a 

rezultatelor obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, 

comportamental şi al realizării de produse concrete; 

• Prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică; 

• Prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor; 

• Prin opiniile părinţilor asupra prelungirii activităţilor desfăşurate în spaţiul școlii şi în 

spaţiul familial şi al comunităţii; 
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• Diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari și organizatori; 

• Fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate; 

10. Diseminarea proiectului 

 Postarea pe internet a unei prezentări Power Point cu aspectele remarcabile din 

timpul derulării programului; 

 Postarea pe pagina de facebook  a școlii; 

 Prezentarea în mass-media locală a unui raport final al proiectului; 

 Organizarea unei expoziții de fotografii în incinta școlii din timpul desfășurării 

proiectului; 

 

 

 

 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE  

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC 

 

 

                                                Prof. înv. primar DAVID ALINA-SONIA 

                                                                                        ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 Negoieşti,  

                                                                                         Ştefan cel Mare, Bacău 

 

 

Modelul românesc de învăţământ, bazat pe teorie, tinde să fie depăşit de dezvoltarea actuală 

a societăţii, motiv care stă la baza necesităţii de transformare şi adoptare de metode noi de învăţare, 

care să pună accentul în primul rând pe învăţarea practică şi dezvoltarea competenţelor de lucru ale 

elevului. Metodele moderne de predare au la bază implicarea redusă a profesorului, având rol de 

consiliere şi îndrumare, acestea contribuind la stimularea creativităţii şi modului independent de 

gândire al elevului. Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare 

stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între cadrul didactic şi 

elevi şi între elevi. Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit.  

Metodele moderne de predare, utilizate la clasă, au următoarele avantaje:  

◆ Învăţarea nu se bazează numai pe conţinuturi, ci şi pe abilităţi.  

◆ Principiile şi strategiile constructiviste susţin realizarea învăţării prin înţelegere.  

◆ Metodele interactive implică elevul, care devine partener al cadrului didactic în actul de 

predareînvăţare 



 

 

226 
 

 ◆ Metodele interactive ajută la formarea deprinderilor practice, abilităţilor de comunicare, 

cultivă independenţa elevilor, stimulează conexiunile logice.  

◆ Cooperarea presupune atât învăţare şcolară cât şi învăţare socială.  

◆ Stimularea imaginaţiei.  

◆ Stimularea interesului faţă de nou.  

◆ Dezvoltarea unei gâdiri divergente.  

◆ Optimizarea activităţii de predare prin diversificarea şi interactivitatea rezolvării unei 

probleme matematice.  

JOCUL MATEMATIC  

Jocul matematic poate fi:  

- sub formă de rebus 

 - Scara cunoaşterii 

 - Spirala cunoașterii 

- probleme cu conținut haios - dezlegarea unor puzzle, etc.  

Cunoscând locul pe care jocul îl ocupă în viaţa copilului – unul preferat – se înţelege 

eficienţa folosirii lui în procesul instructiv-educativ. Astfel că, folosind jocul:  

➢ Elevul învaţă de plăcere cu un minim de efort  

➢ Elevul devine interesat de activitatea pe care o desfăşoară  

➢ Îi facem pe elevii timizi să devină mai volubili  

➢ Copilul nu este constrâns, ci este motivat intrinsec 

 ➢ Elevul îşi reglementează comportamentul  

➢ Elevul învaţă să colaboreze  

a) SPIRALA CUNOAȘTERII  

Este o metoda modernă de predare care constă în aplicarea noţiunilor învăţate în scopul 

fixării lor, care presupune parcurgerea unor etape, bine structurate, indicate de jocul matematic prin 

desen specific, astfel încât parcurgând spirala, elevul va putea să se autoevalueze. Astfel prin acest 

mod de învățare elevul realizează nivelul său de cunoaștere. Autoevaluarea îi permite acestuia să 

devină din evaluat propriul lui evaluator. 
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Autoevaluarea este un demers care indeplineşte o funcţie de reglare/autoreglare a oricărui sistem, 

iar experienţa ne demonstrează faptul că atunci când demersurile evaluatoare şi/sau autoevaluatoare 

nu se produc, activitatea în cauză se dereglează până la starea în care ea încetează de a mai fi utilă. 

 

b) SCARA CUNOAŞTERII  

Este o metoda modernă de predare care constă în aplicarea noţiunilor învăţate în scopul 

fixării lor, care presupune parcurgerea unor etape, bine structurate, astfel încât urcând câte o treaptă 

a scării, elevul va putea, la finalul scării, să se poată autoevalua ajungaâd la răspunsul correct 

indicat de finalul scării. 

 

 

Cele două jocuri didactice prezentate mai sus au la bază metoda alternativă de predare 

învățare ”Autoevaluarea care se bazează pe faptul că profesorul trebuie să fie mai mult un 

organizator al situaţiilor de învăţare şi un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi 

facilitează accesul la informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate 

laturile acestuia predare-învăţare-evaluare. Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează 

crearea unui alt tip de climat de învăţare și anume unul plăcut și relaxat, elevii fiind evaluaţi în 

mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini diferite. Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de 

evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a le explica şi a 

găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie evaluați unii in raport cu ceilalti, scopul fiind de a 

vedea evoluția, progresul, achizițiile și nu de a stabili o ierarhie.  

 

Bibliografie:  

1. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complemantare, Editura Aramis, Bucureşti, 2002; 

2. Neacșu, Ioan, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Polirom, Iași, 2015;  

3. Petty, Geoff, Profesorul azi. Metode moderne de predare, Editura Atelier Didactic, București, 

2007; 

4. www.google.ro 

           

http://www.google.ro/
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CREATIVITATEA ȘCOLARĂ 

 

 

                                                                         Prof. BUCUR LOREDANA-DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 Negoiești 

Ștefan cel Mare, Bacău 

 

 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare” T. Carlyl 

 

Creativitatea este una din problemele centrale ale cercetărilor psihopedagogice din ultimii 

ani. Depistarea şi stimularea creativităţii la elevi reprezintă una din direcţiile cele mai importante de 

perfecţionare şi modernizare a procesului de învăţământ, educaţie şi instrucţiei în general. 

Referindu-se la dezvoltarea aptitudinilor pentru creaţie la elevi, acad. P. L. Kapiţa, laureat al 

Premiului Nobel, spunea că „Această sarcină este cu adevărat fundamentală, ea nu este mai puţin 

importantă decât problema păcii sau a prevenirii unui război atomic. De ea depinde viitorul 

civilizaţiei noastre, nu numai într-o singură ţară, ci pe întregul mapamond”. 

Dezvoltarea creativităţii la elevi reprezintă atât o cerinţă socială, cât şi o trebuinţă 

individuală înnăscută. Ea este şi va fi cerută tot mai mult de către societate spre a lichida decalajul 

enorm între activităţile de creaţie şi cele rutiniere şi a stimula progresul societăţii. Se conturează în 

prezent apariţia unei noi interdiscipline constituită din psihologie, pedagogie şi euristică 

(psihopedagogia creativităţii) care are ca drept scop să regândească procesul de învăţământ din 

perspectiva realizării lui într-o manieră creativă la toate nivelurile, să militeze pentru formarea 

creatorilor în raport cu nevoile societăţii. În ultimile trei decenii cercetările de creativitate au căpătat 

un caracter preponderent experimental şi o amploare fără precedent, exprimată atât în numărul mare 

de studii, cât şi în varietatea de aspecte abordate. Mulţi autori sunt obligaţi să recunoască însă că 

noţiunea de creativitate – una din cele mai fascinante noţiuni cu care a operat vreodată ştiinţa este 

încă insuficientă definită. Această situaţie se explică prin complexitatea procesului creativ, ca şi 

prin diversitatea domeniilor în care se realizează creaţia. 

Creativitatea a constituit şi constituie condiţia sine qua non a progresului cunoaşterii, a 

transformării lumii. Trăsătura esenţială a creativităţii este noutatea. Orice proces, prin care produce 

ceva nou ( o idee, un obiect, o nouă formă de organizare a vechilor elemente), poate fi considerat 

creator (Harmon). 
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Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin ”creare” care înseamnă a zămisli, a 

făuri, a crea, a naşte şi a fost introdus în psihologie de G.Allport în anul 1937, desemnându-se prin 

el capacitatea de a produce noul, dispoziţia generală a personalităţii spre noi. Acest termen defineşte 

un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşete şi cuprinde atât originea cât şi scopul. 

După Alexandru Roşca, termenul de creativitate are accepţiuni diferite, care nu se contrazic, 

ci mai degrabă se completează. Se simte nevoia unor termeni nu se contrazic, ci mai degrabă se 

completează. Se simte nevoia unor termeni diferiţi, pentru a desemna semnificaţii diferite. 

Din punct de vedere didactic putem defini creativitatea ca un „ansamblu unitar al factorilor 

subiectivi şi obiectivi care duc la realizarea de către indivizi sau grupuri, a unui produs original şi de 

valoare”. Din această definiţie rezultă şi cele trei criterii de abordare şi analiză a fenomenului 

creaţiei: 

a) produsul creaţiei ; 

b) produsul creativ; 

c) persoana sau grupul creator. 

Cele trei criterii reprezintă perspective diferite din care este abordată creativitatea. Astfel, pentru 

specialiştii industriei, istoriei, istoriei artei, creativitatea se exprimă prin produsul realizat. 

Specialiştii din psihoterapie şi mulţi dintre artişti abordează creativitatea ca proces în timp ce 

psihologii, pedagogii, educatorii pun accentul pe personalitatea creatoare, pe modul de depistare, 

formare şi manifestare a creativităţii. 

În definiţiile date creativităţii, accentul este pus uneori pe produsul creat, alteori pe procesul creator, 

iar alteori pe persoana creatoare. Cel mai des, creativitatea este considerată ca fiind un proces, care 

duce la un anumit produs, caracterizat prin originalitate sau noutate şi prin valoare sau utilitate 

pentru societate. 

Produsul creaţiei este considerat criteriul cel mai eficient de apreciere a creativităţii omului. 

Originalitatea produsului se exprimă prin noutate şi unicitate în raport cu societatea ca un tot sau în 

raport cu individul care l-a creat. Dacă un produs este considerat original în raport cu individul, 

atunci creativitatea poate fi considerată o facultate general – umană. Cercetările făcute converg tot 

mai mult spre cea de-a doua poziţie care conduce la o accepţiune mai largă a conceptului de 

creativitate. 

Deşi trăsătura definitorie a creativităţii este originalitatea, ca ceva nou şi imprevizibil care sparge 

şabloane, creativitatea nu este incompatibilă cu ideea de educare deliberată. Este evident că nu va 

exista niciodată un ghid al creativităţii în care să se arate ce avem de făcut sau de gândit într-o 

anume situaţie. Există totuşi anumite metode şi procedee, tehnici de gândire, principii călăuzitoare 

cu caracter general ce se pot aplica în majoritatea problemelor de creativitate. 
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Educarea creativităţii – arată I.Moraru – îşi găseşte un suport în structurile biofiziologice 

(înnăscute) ale organismului şi anume: în instinctul de explorare, în curiozitate, în trebuinţa de 

varietate şi noutate, în nevoia de satisfacţie, plăcere şi bucurie. 

Fiecare copil dispune deci de un potenţial creativ, respectiv de anumite însuşiri favorizante actului 

creator. Deosebirile se exprimă prin intensitatea cu care se manifestă acest potenţial şi prin 

domeniul în care se aplică. El reprezintă o posibilitate ce se poate întrevedea de la cea mai fragedă 

vârstă. Detaliind aceste însuşiri putem distinge pe de o parte, cele care se referă la intelectul 

copilului, iar pe de altă parte, cele care se referă la fantezia sau imaginaţia sa. 

Cele două categorii de însuşiri nu evoluează în mod liniar şi în acelaşi ritm. O dezvoltare mai 

accentuată a gândirii convergente, bazată pe raţionament şi spirit critic, poate înnăbuşi exprimarea 

spontaneităţii şi iniţierii imaginative.Unii cercetători sunt de părere că pe măsura trecerii elevilor de 

la un stadiu la altul al dezvoltării spontaneitatea şi fantezia sunt inhibate şi subordonate instanţelor 

raţionale. De aici concluzia unei stagnări sau chiar regresii în exprimarea creativităţii copiilor. 

Astăzi sunt tot mai numeroase datele ştiinţifice care arată rolul deosebit de important al condiţiilor 

social – educative în dezvoltarea creativităţii. Dar aceasta nu înseamnă negarea influenţelor 

ereditare, deşi rolul lor este mai redus de cum s-a crezut în trecut. 

Educarea creativităţii este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii. 

Astfel didactica actuală îşi propune problema formării şi antrenării structurilor intelectuale astfel 

încît acestea să fie capabile de comportamente creatoare. Omul creativ ia decizii şi rezolvă 

problemele vieţii prin acţiune. Pentru formarea unui astfel de om este nevoie de un nou tip de 

învăţare şi anume învăţarea creativă. Acest tip de învăţare urmăreşte să facă din fiecare copil un 

participant activ – independent sau de grup- la redescoperirea adevărurilor, la creativitate. 

Creativitatea de tip şcolar, de care dă dovadă elevul în procesul de învăţământ, nu trebuie confundat 

cu creativitatea scriitorului. Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine creatoare atunci când 

pus în faţa unei probleme, îi restructurează datele, descoperă calea de rezolvare, o rezolvă într-un 

mod personal. La vârsta şcolară mică, elementele de originalitate chiar şi atunci când sunt monore 

faţă de cele de reproducere exprimă tendinţa de creativitate a copilului şi trebuie încurajat. 

Mai mult ca niciodată, în prezent se pune problema educaţiei permanente. 

Pentru secolul nostru, învăţarea continuă a devenit o cerinţă fundamentală a societăţii, determinată 

de creşterea exponenţială a informaţiilor şi de uzură accelerată a acestora, de mobilitatea 

profesiunilor, de progresele extraordinare ale ştiinţei, tehnicii, tehnologiei şi mijloacelor de 

informaţie, de dinamismul vieţii economice şi sociale, de democratizarea învăţământului, de 

creşterea nivelului de aspiraţie spre cultură şi educaţie, de folosirea cât mai utilă şi plăcută a 

timpului liber. 
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A învăţa să înveţi şi a dori să te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei permanente, prin 

care omul contemporan învaţă să fie el însuşi, respectiv la schimbări, capabil să le anticipeze şi să 

se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la progresul social prin autonomia sa intelectuală şi 

moral civică. 

Creativitatea are două laturi imporante: 

• obiectivă; 

• subiectivă. 

Din punct de vedere al aspectului obiectiv, creativitatea se determină prin produsul său final, care 

poate fi invenţie, o descoperire ştiinţifică, o operă de artă, rezolvarea unei probleme, etc. Deşi 

nivelul produsului creat poate fi foarte diferit, cele două cerinţe menţionate mai înainte – noutate şi 

valoare – pentru societate sunt obligatorii. 

În ceea ce priveşte aspectul subiectiv, el priveşte procesul de creaţie. Dat fiindcă, în sens mai larg, 

creativitatea se referă şi la activităţi prin care se obţin rezultate care sunt noi numai pentru individul 

dat sau pentru persoanele din mediul său imediat, însă au fost obţinute în mod independent, aspectul 

subiectiv se extinde şi la această activitate, deşi produsul final nu poate fi creator. 

În lucrarea ”Creativitatea elevilor” Ana Stoica arată: „Creativitatea este un produs al stadiului de 

civilizaţie la care a ajuns societatea contemporană, în care spre deosebire de vremurile trecute – a 

devenit obiectul unor acţiuni planificate, prin care se dezvoltă în mod deliberat”. 

Creativitatea este abordată şi ca proces întrucât manifestarea ei implică desfăşurarea în timp, 

învingerea unor dificultăţi şi obstacole, etc. Numeroşi psihologi şi specialişti din alte domenii au 

căutat să surprindă actul creator în personalitatea sa, iar apoi să-i prindă în anumite „modele 

operaţionale şi fundamentale”. 

Un astfel de model elaborat de G. Wallas a rămas în circulaţie până în zilele noastre. Acest model 

delimitează patru etape sau stadii ale procesului creator: 

• Pregătirea (prepararea) acumularea materialului brut: sursele de documentare şi a bazei 

materiale, elaborarea şi experimentarea metodologiei de cercetare. 

• Incubaţia – etapa în care aparent nu se produce nimic, încărcată de mister, unde principalii 

actori sunt alergiile abisale din sfera inconştientului care pregătesc soluţii. 

• Iluminarea (inspiraţia, intuiţia) – faza în care se găseşte soluţia problemei, se 

conştientizează, fără ca problema studiată să paralizeze explicit atenţia creatorului. 

• Verificarea – presupune testarea soluţiilor găsite prin raportarea la mediu, concretizarea 

noilor idei în fapte şi acţiuni explicite. 

În toate etapele sau fazele creaţiei îşi pune amprenta cu pregnanţă personalitatea fiecărui cercetător, 

încât suntem siguri că o etapizare a procesului de creaţie, oricât de completă ar fi va purta totuşi 
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nota specifică a creatorului respectiv. Drumul creaţiei este anevoios şi greu, dar satisfacţiile reuşitei 

sunt nenumărate. 
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Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse 

are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără 

deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în 

care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, pofesori şi 

elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau 

latură creativă dăruită de Dumnezeu.  

Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără 

şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea șanselor de 

instruire este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a acestui 

principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale reformelor. 

Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democrații 

secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a 
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șanselor individuale de promovare socială, iar educația este instrumentul cel mai important în 

dezvoltare. Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi 

aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate 

persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în 

funcţie de nevoile sale specifice – evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să 

creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de 

politicile de egalizare a şanselor care au avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei 

exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” 

pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea educaţiei formale cu educaţia non-formală şi 

educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare. În categoria copiilor defavorizaţi 

îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai 

căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, copiii care 

locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de 

transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi.  Cea 

mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se dovedeşte a 

fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe 

baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe 

motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile 

elevilor; diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o 

problemă. Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor.  

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul 

general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea 

elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate 

recuperării acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ 

intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă.  

Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi 

specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe 

întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, 

deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări 

de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală 

din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. 

Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi 

de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor 

şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în 

procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin 
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implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva 

reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în 

unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare 

obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se 

adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor 

fiecărui copil în parte.  

Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, 

construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii 

defavorizaţi. Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru 

diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea 

diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi 

descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile 

tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. Instituţiile de 

învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente 

în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, 

să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască 

şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne 

îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, 

ideea ca nu există valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite 

prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. Şcoala 

românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a diversităţii 

culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea 

acestuia pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor 

etnice pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de 

cooperare între elevi, profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea 

accesului egal şi eficient la instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială 

sau etnie; eliminarea unor practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi.  

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar 

realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă 

majoră ale reformelor.  

Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate 

reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important 

în dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu 

director al evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie 
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să fie diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul naturalgenetic“ al fiecăruia, de 

aptitudinile şi interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii.  
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Efectul de feedback 

În abordarea modernă, se încearcă un diagnostic global al performanței, cu metode de 

îmbunătățire a învățării și predării. Feedback-ul este conceput astfel încât să ajute, nu să critice. În 

abordarea tradițională, feedback-ul este perceput ca răspunsuri corecte sau incorecte la itemi sau 

seturi de întrebări. Sprijinirea procesului de învățare nu este intenția acestui tip de evaluare. Într-o 

abordare integrată, feedbackul se dorește a fi un diagnostic general sau pe baza sarcinilor, de la 

nivelul itemilor, la cel al performanței; se oferă ajutor imediat și în timp util pentru erori 

procedurale și prejudecăți („mituri”). Se are în vedere un feedback personalizat.  Există relații 

complexe, ce se stabilesc între predare și evaluare, manifestate prin efectele de feedback și 

washback, în care sunt angrenați toți participanții la actul educațional.  

Prin efectul de feedback în relația dintre predare și evaluare înțelegem„circulația fluxului de 

informație obținută în baza aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare specifice, dinspre subiecții 

evaluării/examinării, către toți cei implicați, la un nivel sau altul, sub o formă sau alta” (Stoica, 
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2001, p.22). Obiectivul acestui schimb de informații determină „reglarea/optimizarea/ajustarea 

programului de formare, a cursului sau a activităților de predare/învățare/ instruire” (Stoica, 2001, 

p. 22). Cea mai comună formă de feedback este cea oferită de către elevi profesorului, atât pe 

parcursul predării, cât și în cadrul examinărilor. În funcție de tipul de evaluare administrat, 

formativă sau sumativă, feedbackul poate fi, la rândul său, formativ sau sumativ, având un impact 

deosebit  asupra altor actori implicați în actul educațional. Deși feedbackul profesor-elev are în 

aparență o structură binară, efectele lui determină consecințe asupra administrațiilor școlare sau a 

părinților, în calitate de factori de decizie în educație. Feedbackul  sumativ -  pentru profesori, 

furnizează date pentru a modifica, transforma și adapta demersul educațional în funcție de răspunsul 

la sarcină al elevilor; pentru elevi, funcționează ca o recompensă simbolică, de recunoaștere a 

efortului.  

Feedbackul  formativ -  pentru profesori, diagnostichează punctele tari și punctele slabe ale 

elevilor în scopul îmbunătățirii învățării iar pentru elevi, motivează, creează în timp, atitudini și 

comportamente ce au drept scop o învățare. 

Clasificarea feedback pozitiv vs. feedback negativ vizează modul în care profesorul 

relaționează cu elevul, atitudinea pe care o are față de rezultate și de învățare. În învățământul 

secundar, și nu numai, oferirea de feedback este esențială pentru motivarea elevului determinând 

îndrăgirea, sau, dimpotrivă, detestarea  unei materii. 

Feedbackul pozitiv conține informații despre performanța sau nivelul de înțelegere al 

elevului, cu privire la obiective: compară performanța sau nivelul de înțelegere al elevului cu un 

obiectiv prestabilit sau cu un rezultat dorit; de exemplu: ,,Ai prezentat toate cele patru trăsături 

cerute. Bravo!” Cu privire la progres, feedbackul pozitiv compară performanța sau nivelul de 

înțelegere al elevului cu performanța lui anterioară sau cu nivelul său anterior de înțelegere; de 

exemplu: ,,Ora trecută nu știai să identifici corect mijloacele artistice. Acum le-ai descoperit pe 

toate. Te felicit!”  

O controversă demnă de luat în seamă este problematica washbackului (se concentrează 

asupra efectelor sale negative sau pozitive în procesul de învățare) Washbackul negativ determină 

concentrarea profesorilor și a elevilor asupra conținuturilor care sunt prezente în evaluare, în 

detrimentul altor activități, acționează asupra „curriculumului ascuns”, cel utilizat în practică la 

clasă, dar și asupra strategiilor de învățare. Spre exemplu, un examen de tip grilă poate avea ca efect 

negativ preferința elevilor pentru memorare, în detrimentul gândirii creative. Washbackul pozitiv 

presupune o atitudine favorabilă a elevilor și profesorilor cu privire la evaluare și disponibilitatea de 

a colabora pentru a îndeplini obiectivele. 
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Aplicaţie. Rezultate  

Astfel, remarcăm că la disciplinele care constituie probă de examinare, tot mai mult ne 

îndepărtăm de frumusețea materiei, în favoarea unor automatisme, șabloane de argumentări sau 

exprimarea mascată, a opiniei. Obiectivul principal a devenit promovarea cu o notă cât mai mare a 

examenelor și nu neapărat, un studiu plăcut, interesant al literaturii – de exemplu. Această carență a 

procesului educativ are consecințe nefaste asupra modului în care elevul percepe, conștientizează, 

importanța studierii unei anumite materii. Este dificil astăzi să formăm elevilor o cultură generală, 

în sensul clasic al cuvântului; reticența din partea unora este alimentată și de falsele valori 

promovate de societate, de progresul tehnologic, IT în special, catalogat greșit de tânăra generație, 

ca sursă inepuizabilă de informație, oricând la îndemână, în detrimentul formării unei culturi 

generale – la purtător… Un bagaj de cunoștințe, bine fundamentat,  ar trebui să constituie pentru 

elevi un obiectiv important în viață. Rolul feedbackului pozitiv este unul de stimulare; prin 

aprecierea muncii elevului, a efortului pe care l-a depus în rezolvarea unei sarcini de lucru, îi 

stimulăm interesul, implicarea activă în procesul educațional. 

Ca profesor de limba și literatura română, am observat de-a lungul anilor o abordare 

ineficientă a evaluării orale; manualele nu mai propun aproape deloc exerciții pentru exprimarea 

orală iar pentru ascultare, nici atât. La clasele de minorități, copiii care studiază limba română ca pe 

o limbă nematernă, au nevoie de exerciții aplicate, de transformarea unor texte prea dificile, la 

nivelul lor de înțelegere – B1/ B2 (cf. CECR). Acordarea unui feedback pozitiv unui asfel de elev 

care a consultat în prealabil un dicționar pentru a înțelege toate cuvintele dintr-un text, este o 

condiție clară pentru a-l determina să evolueze în această privință. Practica rațională și funcțională a 

limbii, pare uneori un simplu concept... Iată de ce, exemplific, cu un exercițiu de ascultare, 

realizarea unui feedback modern. Pe baza textului se pot formula itemi de înţelegere a textului - 

Ascultați prezentarea unei cărți,  în viziunea unei eleve de clasa a VII-a: 

,, ... O carte modernă, cu un subiect puţin mai diferit decât cărţile obişnuite... deşi la început 

mi s-a părut cam banală..., apoi după primul capitol mi-a stârnit interesul şi nu m-am mai putut opri 

din citit: Cititorul din peşteră, de Rui Zink. 

Autorul prezintă marea problemă a tineretului din ziua de azi – lipsa  lecturii, preocuparea 

excesivă pentru calculator şi televizor...; prezintă destinul unui copil care s-a lăsat pradă anturajului 

şi a ignorat complet literatura, dar o întâmplare fantastică l-a schimbat într-un devorator de cărţi. Un 

monstru fioros şi tenace l-a ajutat să înţeleagă cu adevărat arta cititului, patima lecturii, într-o 

peşteră, departe de civilizaţie. 

Am trăit sentimente variate în timpul lecturii, tristeţea m-a copleşit la sfârşit, am plâns 

chiar... ; personajul devenit scriitor acceptă umilinţe şi scrie chiar dacă e conştient că poate nimeni 

nu va citi...  
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În această operă m-a impresionat Anibalector deoarece era un animal care a învăţat mai întâi 

să citească, iar mai apoi să vorbească. Mi-a plăcut şi faptul că ştia cinci limbi diferite. Cred că ar 

trebui să o citească toată lumea pentru că este în acelaşi timp şi o lecţie de viaţă; 

... o carte care pur şi simplu îţi intră în suflet! ’’                          Giulia, cls. a VII-a (text autentic) 

 

Concluzii 

Consider că discutând pe un astfel de text, preluat la cald din jurnalul de lectură al unui 

coleg, elevi de aceeași vârstă, care au aceleași preocupări, obținem cel puțin două lucruri vânate 

într-o lecție:  activizarea și interesul/ o posibilă invitație la lectură.  

Este important ca elevul să resimtă evaluarea ca având rol formativ, cu intruziuni în 

domeniul cognitiv, afectiv și atitudinal iar un feedback pozitiv poate fi uneori cheia succesului. 
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BENEFICII UIMITOARE ALE STUDIERII  

UNUI INSTRUMENT MUZICAL 

 

 

Prof. FLETER CODRUȚA FELICIA 

                                                                                                   Prof. FLETER CRISTIAN FLORIN 

COLEGIUL DE ARTE ,,SABIN DRĂGOI” Arad 

 

 

Oamenii de stiință au ajuns la concluzia că simplul cântat la un instrument poate modifica 

propriu-zis forma creierului și capacitățile sale native, inclusiv din prisma creșterii coeficientului de 

inteligență, atât în cazul copiilor, cât și al adulților. 
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Zonele creierului responsabile cu abilitățile motorii, auzul, memorarea informațiilor auditive 

și memoria devin mai active atunci când copilul cântă la un instrument, de aceea este o activitate 

extracurriculară perfectă pentru el. 

Iată 10 beneficii ale studierii unui instrument muzical, confirmate de experți: 

1. Îmbunătățirea memoriei 

Numeroase studii de specialitate au concluzionat că ascultarea muzicii și cântatul la un 

instrument muzical stimulează creierul și îmbunătățesc capacitatea de memorare. O cercetare 

efectuată pe un eșantion de preșcolari a demonstrat că micuții înscriși la cursuri de muzică au 

abilități spațio-temporale cu 35% mai bune, comparativ cu cele ale copiilor fără astfel de 

preocupări. Alte cercetări au descoperit ca IQ-ul unui copil sau adult poate crește cu până la 7 

puncte, prin simpla studiere a unui instrument muzical, chiar și în scop recreativ. 

2. Antrenarea perseverenței 

 Studierea unui instrument, oricare ar fi acesta, presupune o investiție importantă de timp și 

efort. Astfel, perseverența și răbdarea sunt antrenate intens, două calități extrem de importante 

pentru obținerea succesului în viață.  

Canalizarea creierului în această direcție înseamnă perfecționarea acestor atribute. 

3. Îmbunătățirea coordonării corporale 

Învățarea unui instrument implică o coordonare desăvârșită între ochi și mâini. Prin 

parcurgerea vizuală a notelor muzicale pe portativ, creierul trebuie să transforme la nivelul 

subconștientului aceste note în activități motorii. În același timp, sunt solicitate și respirația, 

percepția ritmului și auzul. 

4. Dezvoltarea aptitudinilor matematice 

 Citirea muzicii presupune număratul notelor și al ritmului, un exercițiu excelent pentru 

îmbunătățirea aptitudinilor matematice. Chiar și studierea teoriei muzicii include numeroase aspecte 

legate de disciplina matematice.  

5. Deprinderea unor aptitudini de intelegere si lectura superioare 

Copiii care urmează cursuri de muzică în mod regulat reușesc să atingă performanțe de 

învîțare superioare, comparativ cu școlarii care nu au preocupări muzicale.  

Elevii care învață să cânte la un instrument muzical sunt mai pasionați de lectură, rețin 

informațiile mult mai ușor și le procesează mai eficient, potrivit psihologilor implicați în cercetare. 

6. Creșterea capacității de concentrare 

Studierea unui instrument muzical presupune depunerea unui efort individual de concentrare 

asupra calității sunetelor, tempo-ului și duratei notelor.  
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Interpretarea în grup (sau într-o orchestră) antrenează cu atât mai mult capacitatea de 

concentrare, de vreme ce este necesară și ascultarea activă a sunetelor emise de ceilalți muzicieni și 

adaptarea muzicii proprii în funcție de acestea.  

Din acest motiv, muzicienii au atât atenția concentrată, cât și atenția distributivă, foarte 

dezvoltate. 

  7. Eliberarea de stres 

Efectele stresului asupra creierului pot varia de la oboseală accentuată, pâna la instalarea 

depresiei și a anxietății.  

Studierea unui instrument muzical este o activitate care induce o stare de relaxare și calm și 

permite eliberarea de emoțiile negative.  

De aceea, cântatul la un instrument este și o terapie utilizată în psihoterapie, inclusiv în 

tratamentul pentru autism, depresie și alte tulburări psihice. 

  8. Îmbunătățirea capacității de ascultare 

Orele de studiere a sunetelor emise de un instrument muzical și a modului în care ele pot fi 

controlate au efecte pozitive și asupra capacității personale de ascultare. 

9. Prevenirea îmbătrânirii premature 

Cercetătorii susțin că activitatea muzicală în timpul vieții poate fi cel mai bun exercițiu 

cognitiv, determinând o mai bună adaptare a creierului la efectele îmbătrânirii.  

Din moment ce studierea unui instrument muzical necesită ani de practică și învățare, se pot 

crea conexiuni alternative în creier, care ar putea compensa declinul cognitiv care intervine pe 

măsură ce oamenii înaintează în vârstă. 

  10. Tratarea dislexiei și a autismului 

În cazul copiilor diagnosticați cu dislexie sau autism, studierea unui instrument muzical 

poate avea un efect terapeutic neașteptat, muzica având un impact asupra secțiunii cerebrale care 

răspunde de respirație, bătăile inimii și reacții la sunete.  

Astfel, copiii autiști sau dislexici reușesc să proceseze mai bine un discurs dintr-o încăpere 

zgomotoasă și să interpreteze cu mai multă acuratețe nuanțele lingvistice care suferă schimbări în 

funcție de vocile pe care le aud. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL 

 

 

Profesor ANGELICA PANTIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL VLAICU” Arad 

 

 

TEMA PROIECTULUI: ,,TRADIȚII ȘI VALORI CULTURALE PREZENTE ÎN 

ȘCOLI (România – Ungaria) 

 

ARGUMENT 

Educația în spiritul democratic presupune respect, toleranţă şi înţelegerea culturii proprii şi a 

altor popoare. Politica educaţională actuală are în vedere aceste valori. Curricula învăţământului 

gimnazial permite însuşirea tradiţiilor şi valorilor culturale româneşti şi maghiare printr–o 

multitudine de modalităţi.  

Pentru ca aceste tradiţii şi valori să fie cunoscute şi de copiii din alte ţări am considerat ca 

fiind util să stabilim un schimb de experienţă cu o unitate școlară, din Ungaria. 

 

SCOPUL 

• Promovarea schimbului de experienţă interculturală în vederea dobândirii unei imagini 

complete în ceea ce priveşte instituţiile de învăţămậnt gimnazial din lume. 

• Îmbunătăţirea pregătirii teoretice în vederea desfăşurării unui proces instructiv-educativ de 

calitate în scopul dezvoltării personalităţii copilului. 

• Asigurarea calităţii în educaţie. 

 

OBIECTIVE GENERALE  

• Perfecţionarea competenţelor în proiectarea curriculară. 

• Dezvoltarea competenţelor în elaborarea parteneriatelor. 

• Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiilor moderne. 

• Diseminarea experienţei parteneriale. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Promovarea schimbului de experienţă. 

• Promovarea rapoartelor de colaborare. 
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• Cunoaşterea reciprocă a unor metode utilizate în activitatea didactică. 

• Cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii spacifice celor trei popoare (român, maghiar, german) 

reflectate în activităţi şi evenimente speciale. 

 

RESURSE UMANE 

• Profesori din România și Ungaria 

• Copiii din cele două unități școlare 

• Experţi de la instituţii culturale 

• Părinți 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

• Materiale didactice 

• Softuri educaţionale 

• Internet  

• Cheltuieli pentru poşta electronică 

 

MODALITǍŢI DE COMUNICARE 

• Schimb informaţional la distanţă 

• Întâlniri virtuale 

• Întâlniri faţă în faţă 

 

MODALITǍŢI DE PUBLICITATE 

• Pliante 

• Invitaţii 

• Anunţuri 

 

EVALUAREA 

• Dialog 

• Chestionare 

• Rapoarte de activitate 

• Analiza modului de implicare a profesorilor şi părinţilor în derularea proiectului. 

• Diseminarea experienţei pozitive. 

• C.D.-uri cu srebări specifice diferitelor evenimente şi tradiţii: Crăciun, Anul nou, Farsang- 

carnaval, Mărţişorul, Sărbătorile de Paşti. 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

• Convorbiri virtuale referitoare la ,,Sărbătorile de iarnă”(Crăciun, Anul Nou) 

• Transmiterea prin Internet a unor poze care reflectǎ aspecte de la sărbătoarea 

,,Farsang”(carnaval) şi ,,Mărţişorul” 

• Secvenţe din obiceiurile româneşti, maghiare, germane de Paşti 

• Secvenţe din obiceiurile româneşti, maghiare, germane – Şezătoare 

• Diseminarea experienţei pozitive  dobândite prin parteneriat. 

 

 

 

 

ŞCOALA PENTRU TOŢI  – ŞCOALĂ PENTRU DIVERSITATE 

 

 

 

 

 

 Prof. CRIŞAN ANCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” Arad 

 Prof. CRIȘAN IONUȚ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” VIRGIL IOVĂNAȘ” Șofronea 

 

 

      ”Lasă copiii să se apropie de tine sau să te apropii tu de ei. Să le iei în mână sufletul și să-l joci 

ca pe un pumn de grâu: are greutate? e bună sămânța? Şi să fii dacă poți ploaia, ploaia aceea de 

toamnă, care nu știe nimic despre culesuri.” (după o idee de C. Noica) 

 

Este important ca noi, profesorii, să pornim de la următoarele aserţiuni cu valoare de principii: 

valoarea şi importanţa şcolarizării tuturor copiilor; cunoaşterea şi abordarea dificultăţilor de 

învăţare ca fireşti şi nu ca ciudăţenii sau comportamente negative; alegerea căilor de acţiune şi 

sprijin. 

Cele 9 reguli de aur pentru profesori când au la clasa copii cu CES sunt următoarele: 

1. Includerea tuturor copiilor – să nu lase nici un copil în afara activităţii didactice obişnuite; 

2. Comunicarea: să asigure o comunicare eficientă în clasă şi în afara ei între copii şi între 
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aceştia şi profesori, dar şi o comunicare permanentă cu familiile elevilor. 

3. Organizarea clasei: clasa să fie organizată în aşa fel încât să ofere ocazii, oportunităţi de 

învăţare tuturor; 

4. Planificarea lecţiilor: fiecare unitate didactică trebuie proiectată şi planificată pentru a realiza 

integrarea tuturor; 

5. Planuri individuale: fiecare copil are particularităţile sale în învăţare de aceea este nevoie de 

planuri individuale prin care fiecare să pornească pas cu pas la asigurarea învăţării; 

6. Acordarea de sprijin individual: atât elevii cu dificultăţi cât şi profesorii au nevoie de sprijin 

pentru a parcurge traseul şcolarităţii; 

7. Utilizare de mijloace suplimentare de sprijin: acolo unde se simt nevoia profesorul trebuie să 

apeleze la sprijin din partea unor colegi sau a altor profesionişti pentru a adecva învăţarea elevilor; 

8. Managementul (controlul) comportamentului: comportamentul trebuie condus spre eficienţă şi 

participare; 

9. Munca în echipă; activitatea în echipă este eficientă, atât pentru elevi cât şi pentru profesori. 

După ce s-au identificat priorităţile şi obiectivele, trebuie să se identifice cum vor fi predate 

elementele de conţinut din curriculum şi ce strategii vom folosi. Răspunsul la aceste întrebări 

depinde de abordarea profesorului. Dacă are o viziune incluzivă asupra învăţării, va folosi astfel de 

strategii şi metode încât va antrena, interactiv şi diferenţiat, toţi elevii, pentru că fiecare poate 

învăţa de la fiecare. 

Profesorul trebuie cu precădere să găsească locul elevului în cadrul fiecărui act de 

predare-învăţare şi evaluare. Cu alte cuvinte, să gândească şi să planifice mereu, ce şi cum va 

face pentru a implica şi a active acest elev în clasă. Planul de Intervenţie Personalizat(PIP) este 

elaborat de profesorii de sprijin şi de alţi profesionişti care intervin cu programe speciale (logoped, 

Kinetoterapeut, etc.), cu suportul profesorului care cunoaşte activitatea didactică a elevului.  

Copiii cu dificultăţi de învăţare pot urma programe de remediere a abilităţilor lor şi de 

formare a deprinderilor necesare pentru dezvoltarea unor competenţe şi capacităţi cât mai apropiate 

de cele precizate de curriculum-ul şcolar. Indiferent de tipul de intervenţie, cel mai apreciat este 

demersul integrat şi multisenzorial în toate domeniile dezvoltării elevului. Aceasta presupune 

antrenarea globală (a tuturor domeniilor de dezvoltare), pornind de la cunoaşterea multisenzorială a 

realităţii şi dezvoltarea unor instrumente operaţionale cât mai eficiente. Învăţarea copiilor nu se 

referă doar la intelect, ci şi la experienţa socioafectivă şi psihomotorie, la comunicare şi identitate. 

La fel de importantă este şi întărirea imaginii de sine a elevilor cu dificultăţi de învăţare, legat de 

deschiderea unui mediu de învăţare propice, care să permită fiecăruia să îşi însuşească aptitudinile 

necesare pentru a stăpâni propria realitate. 
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 Pentru a se adapta nevoilor diferite ale elevilor la clasă curriculum trebuie să fie flexibil şi să 

valorifice toate ocaziile sociale ale învăţării, şi să devină adaptabil pentru nevoile de învăţare ale 

elevilor. Pentru rezolvarea dificultăţilor de învăţare, pe fundalul clasei obişnuite sunt propuse 

programe inclusive / comprehensive. Acestea promovează o educaţie pentru toţi şi o flexibilizare a 

curriculum-ului. Se recomandă folosirea unor strategii de lucru care încurajează cooperarea, 

abordarea pozitivă, individualizarea şi valorizarea fiecărui elev. Intervenţia individualizată în 

dificultăţile de învăţare, realizată de profesor presupune pentru fiecare elev:  

 Identificarea punctelor slabe şi ale celor forte ale fiecăruia;  

 Stabilirea priorităţilor de învăţare;  

 Instruirea prin metodele şi strategiile cele mai adecvate;  

 Înregistrarea progreselor elevului;  

 Evaluarea intervenţiei. 

Se consideră că învăţarea este mult mai plăcută şi mai eficientă dacă în clasă de elevi: 

învăţarea interactivă se referă la folosirea unor strategii de învăţare care să pună accentul pe 

cooperare,colaborare şi comunicare intre elevi în procesul predării şi al învăţării; se negociază 

obiectivele învăţării; dacă sunt demonstrate cele prezentate, se realizează aplicarea cunoştinţelor 

primite şi se exemplifică cu situaţii reale de viaţă, care fac apel la experienţa celui ce învaţă; se 

realizează o evaluare permanentă ca răspuns al învăţării; se asigură sprijin pentru profesor şi 

pentru elevi. 

Înţelegerea empatică şi respectul păzitiv necondiţionat ca factor de relaţie ( înţelegerea de 

către profesor a lumii obişnuite de trăire a copilului, sentimentul de dragoste sau acceptarea tuturor 

sensurilor şi sentimentelor, comportamentul psihic adecvat, căldura, sinceritatea, sociabilitatea, 

stabilitatea afectivă, prietenia fac dintr-un om un educator eficient.  
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EDUCAŢIE NON-FORMALĂ ÎN TABĂRA PENTRU ELEVI 

 

 

Prof. FRĂŢILĂ FLAVIA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” Arad 

                                                                                       Prof. VLAICU-HERGANE AURICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” Arad 

 

 

Pornind de la dezideratul şcolilor noastre” Împreună pe calea cunoaşterii” şi de la eforturile  

permanente de creştere a calităţii educaţiei pentru a asigura accesul elevilor la o educaţie alternativă 

non-formală, şi incluzivă trecând dincolo de “zidurile şcolii” precum şi folosirea unor metode 

inovative ne-a determinat să iniţiem şi să derulăm Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria 

– România. 

Scopul este de a răspunde nevoilor comune detectate la nivelul învăţământului primar şi 

gimnazial, atât în Arad cât şi în Hodmezovasarhely, prin implementarea unei platforme de lucru 

pentru formarea cadrelor didactice, prin activităţi extraşcolare pentru elevi, schimb de experienţă în 

ceea ce priveşte educaţia incluzivă, folosirea metodelor inovative şi prin organizarea unui festival 

intercultural. 

Educaţia promovează o pedagogie centrată pe copil, în condiţiile în care învăţământul 

trebuie să se adapteze diferenţelor dintre oameni, la cerinţele specifice de educaţie care derivă din 

acestea. Ea trebuie să fie accesibilă, flexibilă şi comprehensivă. Se proiectează un nou tip de şcoală: 

comprehensivă (cuprinzătoare, care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educaţia, care 

este deschisă, tolerantă şi democratică, care este mai naturală prin eterogenitate. 

 Am urmărit dezvoltarea unor competenţe pentru educaţie continuă a elevilor, care să 

formeze cunoştinţe (a şti), deprinderi (a face), atitudini şi valori (a deveni). Dintre competenţele 

cheie urmărite la elevi amintim: competenţe ligvistice de comunicare, competenţe culturale, 

competenţe digitale, spirit de iniţiativă, dezvoltarea empatiei, învăţarea experienţială care este o 

abordare inovatoare a instruirii şi include o structură flexibilă a activităţilor de învăţare în grup şi 

exerciţii similare experienţelor “din viaţă”. 

O ţintă a proiectului a fost depăşirea barierelor tradiţionale de educaţie prin “ Şcoala în afara 

şcolii”,adică organizarea unor tabere tematice la Parcul Natural Lunca Mureşului unde au participat  

elevi din clasele III-IV şi la Parcul Natural Martely unde au participat elevi din clasele V-VIII din 

ambele şcoli implicate în proiect. Pentru reușită, performanță școlară şi incluziunea elevilor este 

necesar să se asigure un mediu prietenos, sigur, astfel încât copiii să fie predispuși învățării. Din 
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aceste considerente, construirea comunității școlare este un factor critic, de o importanță crucială în 

educație. Aceasta implică mai multe dimensiuni: • relații colaborative, respectuoase, de sprijin între 

personalul școlii, părinți, comunitate. • relații strânse între copii, astfel încât ei să se cunoască și să 

se susțină unii pe alții. 

Atunci când s-a ales locaţia pentru desfăşurarea activităţilor s-au avut în vedere trei direcţii 

de acţiune: crearea unui mediu şi a unui climat propice pentru educaţie non-formală, realizarea unor 

activităţi de învăţare în funcţie de trebuinţele elevilor şi promovarea educaţiei nondiscriminative, 

antrenarea lor în activităţi educative diverse prin folosirea unor metode inovative. Am avut 

convingerea că tabăra desfăşurată într-un cadru natural plin de frumuseţe ( locaţiile fiind situate 

într-o oază de linişte a pădurilor de pe malul Mureşului şi al Tisei) este locul perfect pentru un copil 

de a cunoaşte oameni, lucruri şi locuri noi, de a se relaxa activ, de a-şi face noi prieteni şi de a-şi 

crea convingeri pozitive despre viaţă, procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să 

se concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană - 

educaţia pentru toţi devine coerentă dacă se bazează pe educaţia centrată pe elev şi dacă se defineşte 

ca: • educaţie de calitate; • eficientă; • responsabilă; • evidenţiere a valorii individuale umane . 

Comuniunea taberei a contribuit pozitiv la depăşirea barierelor lingvistice şi de cultură 

dintre elevi şi învăţarea cooperativă care se referă la dezvoltarea unor  practici şi atitudini menite să 

întărească deprinderile sociale şi de participare la grup, promovând învăţarea unui elev prin 

altul/alţii. 

Ţinând cont de locul de desfăşurare al taberelor am propus activităţi care să ofere elevilor:  

      -     posibilitatea de a-şi petrece timpul într-un mod organizat şi plăcut; 

- prilejul de interacţiune cu alţi elevi care aparţin unui mediu educaţional şi cultural diferit; 

- promovarea respectului pentru diversitate, nondiscriminarea; 

- posibilităţi multiple de socializare; 

- accent pe latura practică, aplicativă; 

- dezvoltarea abilităţilor vocaţionale social-media în cadrul atelierelor de lucru; 

- un program flexibil de studiu. 

Programul taberelor s-a desfăşurat pe o perioadă de cinci zile, în câte două serii de 30 de 

elevi, fiecare grupă fiind formată atât din elevi români de la cele două şcoli cât şi elevi maghiari. S-

au realizat o multitudine de activităţi captivante care au format competenţe necesare educaţiei 

pentru viaţă: 

-”Eu, tu, noi…împreună”- jocuri de autocunoaştere, “Paleta de toamnă”- dezvoltarea 

comportamentului referitor la stima de sine şi autocunoaştere, formarea capacităţii de a interacţiona 

şi coopera cu membrii grupului din care face parte. 
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-“Munca pe teren”- explorarea sistemelor biologice, fizice şi chimice, transferarea şi integrarea 

cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice ştiinţelor în contexte noi. 

-“Minte sănătoasă în corp sănătos”- adaptarea la un comportanent adecvat în cadrul relaţiilor 

interpersonale şi de grup. 

-“Să cunoaştem şi să iubim natura”, “Să protejăm comorile naturii”- receptarea informaţiilor 

despre lumea vie, identificarea impactului activităţii omului asupra mediului înconjurător. 

-“Fantezii din hârtie”-exprimarea liberă a ideilor şi sentimentelor prin utilizarea de materiale şi 

tehnici simple, crearea de obiecte practice şi estetice folosind materiale reciclabile. 

-“Drumeţie şi fotografie“- cunoştinţe media, dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii artistice, 

promovarea metodelor de utilizare a calculatorului adecvate la specificul procesului de învăţare.   

Aceste activităţi  prin conţinutul lor şi forma de organizare au motivat elevii de a participa activ, de 

a-şi îndeplini sarcinile de lucru pentru atingerea competenţelor urmărite. 

Totul s-a desfăşurat sub îndrumarea unei echipe de profesori dornici să împărtăşească 

experienţa educaţională, iar elevii au fost nerăbdători să înveţe. Deşi au provenit din medii culturale 

diferite elevii au fost implicaţi în cât mai multe activităţi care să îi antreneze în rolul activ al celui 

care se documentează, investighează, achiziţionează noi cunoştinţe, ia decizii, pentru a ajunge la un 

produs final. Munca în echipă a fost strategia de bază folosită, elevii au fost conştienţi că trebuie să 

obţină performanţe pentru întreaga echipă, îndeplinind sarcinile de lucru şi nu pentru a demostra că 

sunt mai buni, că pot face mai mult decât colegii. Colaborarea şi munca în echipă au urmărit un ţel 

clar pentru a realiza idea comună cuprinsă în titlul proiectului “Două ţări, un scop, succes comun!”. 

În fiecare zi ne-am bucurat (profesori şi elevi) de rezultatele minunate şi feedback-ul 

permanent al muncii noastre. Indiferent de limba vorbită, consolidarea relaţiilor din grup a 

determinat dezvoltarea cu uşurinţă a abilităţilor de comunicare într-o limbă comună, aceea a 

cunoaşterii şi împărtăşirea propriei experienţe unii altora. Jocurile de tabără şi activităţile sportive 

desfăşurate ne-au convins că pretutindeni copiii manifestă aceeaşi inocenţă, curiozitate şi capacitate 

de absorbţie a noului. Caracterul pragmatic al activităţilor i-a ajutat la o mai bună cunoştere a 

propriei personalităţi stimulându-i către autoformare, dezvoltarea unui spirit competiţional bazat pe 

o reală dezvoltare a competenţelor şi aptitudinilor proprii. 

Având în vedere obiectivele urmărite în proiect, ca şi instrumente de evaluare ale 

activităţilor desfăşurate au fost utilizate: fişe de lucru, desene, eseuri, colaje, fişe de observare şi 

investigare, prezentări Power Point, jurnal de reflecţie realizându-se o mapă ca şi produs final. 

Impresii ale elevilor din tabăra Lunca Mureşului şi tabăra Martely:   

În Martely a fost minunat. Am avut multe activităţi şi nu ne-am putut plictisi. Am cunoscut 

mulţi copii cu care ne-am împrietenit. Am învăţat lucruri noi despre natură şi profesorii care ne-au 
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îndrumat ne-au explicat orice nedumerire pe care am avut-o. A fost minunat şi sper să mai am 

ocazia să particip la astfel de tabere. 

                                                                                                             Biriş Bianca, VI A 

Această excursie de câteva zile şi-a propus să ne arate că naţionalităţile diferite nu sunt un 

obstacol împotriva întâlnirii noilor prieteni şi a reuşit să ne înveţe acest lucru. 

Cred şi sper că toţi am câştigat noi prieteni şi am acumulat mai multe informaţii pentru o 

cultură generală dezvoltată, dar ne-am şi găsit răspunsuri la unele curiozităţi. 

                                                                                                      Robert Ciobanu, VI B 

În tabăra din Martely am învăţat să lucrăm în echipă. Am învăţat să apreciem mai mult 

natura. Tot personalul de acolo era foarte deosebit. Am învăţat despre istoria oraşului. Am învăţat să 

trag cu arcul şi am vizitat o mlaştină. Vă mulţumesc pentru şansa de a merge într-un loc aşa de 

frumos. 

                                                                                                Gui Noel, IV G 

 Considerăm că derularea proiectului „Împreună pe calea cunoaşterii” a adus reale 

beneficii, atât celor două unităţi de învăţământ implicate, cât şi comunităţilor din care acestea fac 

parte, prin schimbare a percepţiilor, imaginilor şi ideilor tradiţionale despre educaţie.  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

“PRIETENIE FĂRĂ BARIERE!” 

 

 

Prof. MIRON SORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” Arad 

Prof. DOBLE ILEANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” Arad 

 

 

Membrii proiectului: 

Prof. Crişan Anca 

Prof. Doble Ileana 

Prof. Frăţilă Flavia 

Prof. Miron Sorina 

Prof. Vlaicu-Hergane Aurica 

 

PARTENERI: 

 Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Copilului cu Dizabilităţi Arad 

 

Obiectivul general al proiectului de parteneriat: 

Obiectivul general al parteneriatului îl reprezintă cooperarea instituţională dintre cele două 

părti, în vederea promovării și oferirii unei intervenţii integrate în scopul asigurării dreptului la 

educație, a egalizării şanselor pentru copiii cu dizabilități, precum şi în vederea abilitării şi 

reabilitării lor, încurajarea elevilor de a se dedica activităţilor desfășurate cu copiii cu nevoi 

speciale. 
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ARGUMENT: 

 

Parteneriatul reprezintă o cale de a dezvolta relaţii de colaborare între copiii celor două 

instituţii partenere, în vederea realizării unui proiect comun. Colaborarea copiilor în cadrul unui 

parteneriat care se finalizează prin desfăşurarea unor multiple activităţi, care dau posibilitatea 

creării unei ambianțe de lucru propice dezvoltării unei relaţii de prietenie și colaborare sinceră. 

 Grupul ţintă: elevii de la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad - beneficiarii Centrului de 

Recuperare și Reabilitare a Copilului cu Dizabilităţi Arad. 

Beneficiari direcţi şi indirecţi: 

 Elevii din școală şi centru; 

 cadre didactice; 

 asistenți sociali; 

 părinţi; 

 psiholog. 

 

Durata: 2018-2019 cu posibilitate de prelungire. 

 

Locul desfăşurării: 

Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad 

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Copilului cu Dizabilităţi Arad 

 

Obiective specifice proiectului: 

• Formarea unor reprezentări corecte despre școală şi activitatea din centrele de 

recuperare a copiilor cu nevoi speciale; 

• Pregătirea psihologică a elevilor şi captarea interesului de a desfășura activităţi comune 

împreuna cu copiii care au nevoi speciale; 

• Eficientizarea relaţiei școală - Centru cu dizabilităţi -familie ; 

• Stimularea mentală şi dezvoltarea abilităţii copiilor cu nevoi speciale prin activități de 

socializare, abilitate manuală, cultural-sportive. 

• Formarea unei conduite civilizate; 

 

Rezultate aşteptate: 

➢ Schimb eficient de experienţă în ceea ce priveşte specificul muncii din școală și Centru pentru 

copii cu nevoi speciale; 

➢ Stabilirea unor relaţii de prietenie între elevii şi copiii din Centru; 
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➢ Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

➢ Promovarea în comunitate, a unei imagini pozitive a celor două instituţii implicate; 

➢ Expoziţie cu materialele realizate - panou tematic, album foto; 

➢ Postarea pe site-ul școlii/ Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

➢ Produse/materiale ale activităţilor comune ale elevilor din școală și Centru; 

 

Monitorizarea şi evaluarea proiectului: 

Cadrele didactice vor realiza un portofoliu care să cuprindă fişe de evaluare pentru fiecare 

activitate. Se va urmări: 

➢ desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect; 

➢ modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la 

proiect; 

➢ modul în care sunt folosite resursele umane; 

➢ impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra celor două instituţii 

(anticiparea schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului) 

➢ probleme care apar în implementarea proiectului; 

 

Evaluarea va fi: 

❑ curentă (la sfârşitul fiecărei activităţi); 

❑ finală (la sfârşitul proiectului). 

 

Materiale/instrumente de evaluare: 

o Chestionare; 

o portofolii/proiecte; 

o produse ale activităţii elevilor; 

o jurnal de reflecţii; 

o fişe de autoevaluare; 

o rapoarte de lucru. 
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Nr  Activitatea   Locul Participanţi Termen 

crt.     desfăşurării   

     

1. La început de drum – întâlnire de CRRC-Șc. profesori, sef Februarie 2018 

 lucru     Centru  

      coordonator  

      Centru, psihologi,  

      medic  

      

2. Lansarea proiectului CRRC-Șc. profesori, sef Martie 2018 

 “Prietenie fără bariere!”   Centru  

      coordonator  

      Centru,  

      reprezentanţi legali  

      ai copiilor ambelor  

      instituţii,  

      psihologi,  

      medic  

      

3. Vizită la Centrul CRRC-Șc:  CRRC-Șc. profesori, Aprilie 2018 

 “Ne  împrietenim  cu  copiii  din  elevi/benefici  

 Centru”– jocuri   distractive -  ari ai Centrului, sef  

 Sărbătorim Ziua Internaţională a  Centru,  

 Conştientizării   Autismului   ( 2  coordonator  

 aprilie).     Centru,  

      psihologi,kinetoter  

      apeuti, medic  

     

4. “Cântă, dansează și joacă-te cu  profesori, Mai 2018 

 mine!”    

Școala Gimnazială 

”Aurel Vlaicu” beneficiari din cele  

      doua instituţii,  

      psihologi,  

      kinetoterapeuţi, me  

      dic, asistent social  

     

5. “    Nu    arunca!...gândeşte    şi  profesori, sef Iunie 2018 

 foloseşte!”(confecţionarea de  Centru,  

 obiecte  din deşeuri)/ Sărbatorim  coordonator  

    

 

 

 

Școala Gimnazială 

”Aurel Vlaicu”   
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PROIECT   TRANSNAȚIONAL 

„EDUCAȚIE ONLINE FǍRǍ HOTARE” 

„ DE LA  REVELAŢIA ARTEI LA LECȚIILE 3D” 

 
 

 

 

 

 

                Motto: 

                  “Mai artist decît copilul 

                   cred că nu e nici un artist în lume. 

                   Să ai inimă să-l simţi şi minte să-l pricepi” 

                                                                        (I. Nisipeanu) 

 

 
Prof. COMORAŞU AURA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT 

Comuna Sascut, jud. Bacău
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A R G U M E N T 

 

         Misiunea educativă a literaturii, aceea de „artă a cuvântului”, este unanim recunoscută datorită multiplelor ei valenţe estetice, morale, 

intelectuale şi emoţionale. 

         Literatura nu este doar o poveste, o poezie sau simplă fantezie creatoare. Literatura constituie o componentă fundamentală a disciplinei 

limba şi literatura română prin prisma căreia se pot obţine deprinderile şi priceperile de a opera cu instrumentele muncii intelectuale. Ea este 

menită să ajute elevul să-şi creeze un sistem de valori şi modalităţi de a analiza şi a interpreta operele literare şi de a-şi forma o atitudine 

corespunzătoare faţă de valorile umane. 

         Din punct de vedere didactic, receptarea literaturii în şcoală are în vedere formarea competenţelor generale ale disciplinei de învăţământ, 

particularităţile operei literare, dar şi particularităţilor de vârstă ale elevilor. Competenţele specifice de bază ale studierii textelor literare în gimnaziu 

sunt: iniţierea elevilor în literatură prin familiarizarea lor cu opera literară; captarea interesului şi formarea gustului pentru lectură; educaţia artistică, 

morală şi responsabilizarea faţă de problemele societăţii. 

        În procesul de receptare a operei literare de către elevii din gimnaziu, performanţele lor în comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea 

valorilor literare sunt influenţate de modelul de lectură propus de profesor, deci de calitatea actului critic efectuat de acesta în ipostaza de mediator 

între operă şi elevii săi. Este necesar ca profesorul să aibă capacitatea de a conduce elevii spre descoperirea semnificaţiilor textelor studiate, a structurii 

şi valorii acestora, a artei scriitorului pentru o mai bună receptare a textelor studiate. 

        Profesorul este intermediarul între elevi şi scriitori, el joacă un rol esenţial de iniţiere a elevilor în tainele lecturii.  

      Studierea textului literar în clasele gimnaziale trebuie să se realizeze printr-o manieră complexă, care prevede atât comprehensiunea, receptarea, 

analiza, interpretarea şi aprecierea celor citite, cât şi transferul achiziţiilor literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse din viaţa 

de zi cu zi. Textul este un factor-reper în dezvoltarea competenţelor de comunicare, el se pretează unei examinări funcţionale, se raportează la diferite 

domenii ale artei – muzică, pictură, cinematografie etc., cultivând sensibilitatea şi frumosul. 

 Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu semenii tăi.  
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 Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte fundamentale pe care se bazează  învăţămantul şcolar. Fiecare grup 

de copii este o comunitate care apreciază prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, care rezolvă probleme, controverse şi explorează idei noi. 

 Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum 

ei au capacitatea maximă de atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează creativitatea. 

Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect educaţional, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Români. 

Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în domeniul “educaţie estetică” (educaţie plastică şi educaţie muzicală), constituie cadrul şi mijlocul 

cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi 

să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, formele plastice sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, 

relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor.  

În acest sens, scopul educaţiei literar-artistice este să-i înveţe pe elevi să se orienteze autonom în peisajul cultural pe care-l reprezintă opera literară, să 

ştie a resemnifica permanent faptele de cultură. 

Elevul trebuie să găsească frumosul în tot: să poată compara, analiza, sintetiza, evalua, dar nu să accepte orbeşte ceea ce a fost sau este clasat în 

ordinul frumosului, binelui, răului de generaţii întregi. 

Influenţa educativă a literaturii se realizează prin imaginile artistice ale operei literare, prin limbajul artistic, care, vehiculând idei şi sentimente, creează 

şi atitudini adecvate faţă de valorile estetice. Literatura artistică recreează realitatea în toată complexitatea ei, de aceea profesorului de limba şi 

literatura română îi revine rolul de a educa, de a forma elevul-cititor. 

La rândul ei, literatura, privită ca artă complexă, în care se îmbină expresia verbală cu muzica, pictura, teatrul etc., reprezintă unul dintre cele mai 

eficiente mijloace de cunoaştere a vieţii sub toate aspectele ei. 

Pentru elevii claselor V-VI se vor propune tehnici mai simple: compunerea unei melodii pe baza textului; reprezentarea plastică a cadrului natural, a 

personajelor etc. 

Rolul profesorului de limba şi literatura română constă în apropierea elevului de faţetele estetice ale creaţiei artistice, oricare ar fi modul lor de 

interpretare. 



 

 

258 
 

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare solicită educarea sensibilităţii literare, formarea gustului literar, 

însuşirea spiritului critic etc., fapt posibil de realizat prin exersare în baza textelor artistice. 

În plus, este absolut necesară o dezvoltare estetică ascendentă care ar asigura, odată cu trecerea timpului, transformarea percepţiei şi înţelegerii 

intuitive a frumosului într-o atitudine conştientă faţă de frumos. Astfel, elevul va fi capabil să înţeleagă pozitivismul acţiunilor întreprinse de 

personajele literare, să perceapă valoarea unei imagini artistice, să genereze idei audiind o melodie bună, selectată în raport cu textul studiat, ca mai 

apoi să traducă astfel de modele în viaţă, prin intermediul luării de atitudini faţă de acestea. 

      Este foarte important, anume faptul că literatura, în general, şi textul artistic, în special, presupune o simbioză involuntară între elementele 

componente ale artei, fie ele vizibile sau doar sugerate.  

Astfel, textul artistic, în diversitatea interpretărilor lui, devine un mijloc instructiv-educativ desăvârşit, în timp ce profesorului de limba şi literatura 

română îi revine rolul de a educa, de a forma la discipolii săi gustul şi plăcerea de a citi, sensibilitatea faţă de adevăratele opere de artă, capacităţi de 

decodificare a sensurilor textului, prin raportare la toate nivelurile lui etc. 

   De asemenea, cultura literar-artistică a elevilor poate fi realizată anume prin intermediul textului artistic, unde se împletesc diferite genuri de artă, 

deoarece (subliniem) arta produce frumosul, reflectând o anumită realitate, conferind obiectelor formă; cultivă expresia, suscită trăiri estetice etc. 

ROLUL ANIMAȚIILOR 3D 

UTILIZAREA ANIMAȚIILOR 3 D MOTIVEAZǍ ELEVII PENTRU ȊNVǍȚARE, PENTRU A-ȘI ȊMBOGǍȚI CULTURA GENERALǍ, LE 

DEZVOLTǍ IMAGINAȚIA, CREATIVITATEA, GȂNDIREA CRITICǍ. 

REPREZINTǍ UN INSTRUMENT EFICIENT DE SPORIRE A RANDAMENTULUI ȘCOLAR, FIIND DEDICAT ȘI STUDIULUI INDIVIDUAL. 

O PUTEM FOLOSI PRIN PARAJARE ECRANULUI PE MEET SAU ZOOM. 

SUNT UTILE PENTRU MAJORITATEA DISCIPLINELOR 

Ajungem, aşadar, la concluzia că educaţia literară temeinică presupune înţelegerea operei literare în profunzimea ei atât sub raportul mesajului şi al 

conţinutului de idei şi sentimente, al imaginii artistice, cât şi sub aspectul valorilor artistice complexe, din care considerente este necesar de a reda 

predării literaturii în şcoală orientarea pe care o cere contextul preocupărilor moderne, inovative pentru educaţia literar-artistică a elevilor 
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DESCRIEREA PROIECTULUI: 

G R U P   Ţ I N T Ă 

Beneficiari direcţi: Elevi  din clasele a VII-a A si a VIII-a A, a X-a de la cele doua scoli partenere. 

RESURSE UMANE: -elevii claselor VII-X de la următoarele unități de ȋnvățămȃnt: Școala Gimnazială Sascut, Liceul Teoretic „Elena Alistar”, 

Chișinău , Republica Moldova, Școala Gimnazială Găiceana. 

- profesori de specialitate; 

- părinții copiilor; 

- scriitori contemporani. 

RESURSE MATERIALE: consumabile, albume, machete, planşe, lucrări de specialitate, calculator etc. 

DURATA: octombrie  2020  - decembrie 2020 

METODE: dezbaterea, conversația, exercitiul, demonstrația, explicația, observația, analiza literară, problematizarea etc. 

INIŢIATORI PROIECT: 

Prof. coordonator: Aura Comoraşu, Limba şi literatura română 

lov7upauris@yahoo.com, auracomorasu@gmail.com 

PARTENERI:  

• Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Bacău 

•  Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău 

•  Centrul de Documentare şi Informare ”Gheorghe  Apostol”,Sascut 

INVITAŢI: Scriitoarele D-na Tincuţa Horonceanu Bernevic, membră în Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Bacău având ca invitați pe 

D-na Viorica Băluţă şi D-na Mirela Bălan. 

 

 

 

mailto:lov7upauris@yahoo.com
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ECHIPA DE PROIECT:  

Coordonatorii de proiect:  Școala Gimnazială Sascut, Sascut, Bacău, Romȃnia 

Prof. Comoraşu Aura 

Prof. Dir.  Sandu Ionela 

CADRE DIDACTICE IMPLICATE: 

PARTENERI:   

1. Liceul Teoretic „ Elena Alistar, Secțiunea Arte, Chișinău, Republica Moldova 

Director: prof. Lilia Babuc 

Profesor: Mariana Odobescu 

Contact: madobescu@gmail.com 

2. Școala Gimnazială Găiceana, Găiceana, Bacău, Romȃnia 

Prof. Scurtu Simona 

S C O P  

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare, educând  sensibilitatea  literară  și  formând  gustul literar prin 

însuşirea unui spirit critic. 

O B I E C T I V E  S P E C I F I C E: 

• dezvoltarea  gustului pentru lectură;  

• conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale; 

• conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca oameni; 

• dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii; 

• formarea unei atitudini corespunzatoare valorilor umane; 

• sporirea calităţii activităţilor extraşcolare şi extracurriculare; 

• consolidarea cunoştinţelor despre poezia și proza literară contemporană; 

mailto:madobescu@gmail.com
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•  formarea  capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare;  

•  educarea sensibilităţii literare; 

• însuşirea spiritului critic; 

• dezvoltarea educaţiei artistice și estetice a elevilor; 

• dezvoltarea competenței digitale prin utilizarea animațiilor 3D în cadrul diverselor activități literare; 

 

C A L E N D A R U L   A C T I V I T ĂŢ I L O R 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Modalitatea de desfăşurare Perioada Formă de evaluare 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa „Salutul 

virtual” 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii celor două școli parenere, la care 

s-au alaturăt Școala Gimnazială 

Găiceana, Bacău, prof. coord. Simona 

Scurtu și Liceul „Simion Mehedinți”, 

Vidra, Vrancea, prof. Bordea Gina. S-au 

ȋntȃlnit virtual prin postarile pe grupul 

de Facebook „Proiect transnațional  

De la Revelația artei la lecțiile 3D” 

https://www.facebook.com/groups/1020

185818454894 

 

 

octombrie 

2020 

 

 

 

 

Selectarea şi expunerea celor mai bune lucrări, machete. 

Temă:  
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2.  

 

 

 

 

ETAPA DE 

CERCETARE 

 

Toamna in 

literatura 

românească 

 

 

„Sfârşit de toamnă”, V. Alecsandri(clasa 

a V-a A) 

Toamna în poezia eminesciană 

(a VI-a ,a VIII-a B ) 

Toamna bacoviană 

- lectură; 

concurs de recitare 

- discutarea particularităţilor 

operei lirice, respectiv operei 

epice; 

- lucru pe grupe: analiza 

imaginilor câte unei 

strofe/secvenţe narative  

- realizarea unor colaje, planșe, 

machete. 

Muzica lui Vivaldi, Nicu Alifantis, 

Tatiana Stepa pe versuri de Adrian 

Paunescu etc. 
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BIBLIOGRAFIE: 

Vasile Alecsandri, Pasteluri, editura................ 

George Coşbuc, Poezii, editura...................... 

George Bacovia, Plumb. Scântei galbene, editura Albatros, Bucureşti, 1976 

Tincuţa Horonceanu Bernevic, Copilul furnică 

R E Z U L T A T E   A Ș T E P T A T E: 

- cu sprijinul cadrelor didactice şi a invitatilor ,  pe cât posibil: 

• implicare din partea elevilor  şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;  

• comportament corespunzător situaţiei în care ne aflăm;  

• abordarea, de către elevi,  cu o oarecare maturitate a temelor în discuţie şi a relaţiei cu diverşi membri ai comunităţii culturale;  

• relaţionare şi cu alte persoane care colaborează cu Uniunea Scriitorilor;  

• îmbogăţirea achiziţiilor în ce priveste cunoștințele de literatură, de utilizare a platformei Mozaweb. 

 

3. 

 

 

 

 

 

Lecții 3D ȋn 

predarea limbii și 

literaturii 

romȃne” 

 

 

 

 

Prezentarea diverselor sarcini de 

ȋnvățare ȋn care elevii au folosit 

animații 3D 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

Selectarea şi expunerea celor mai bune lucrări. 
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BUGET: zero 

M E D I A T I Z A R E: 

• prin faceboock 

• portofoliul proiectului; 

• expunerea lucrărilor  realizate; 

• publicarea în grupul Proiect transnațional „De la revelația artei la lecțiile 3D” 

E V A L U A R E: 

• analiza portofoliului proiectului 

• diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice 

• expoziţie fotografii şi lucrări 

N O T Ă: 

 Pentru fiecare activitate se întocmește lista cu participanţii şi se realizează proces verbal, semnat de ambele pǎrţi.  
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT   

 

 

 

P.Î.P. DUMA RODICA-MIHAELA 

P.Î.P COLPOȘ MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CIPRIAN PORUMBESCU ,,Comăneşti 

        

        

DATA: 4.04.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,,Ciprian Porumbescu ,,Comăneşti 

CLASA: Pregătitoare  

PROPUNĂTOR: P.Î.P. Duma Rodica-Mihaela 

P.Î.P Colpoș Mirela 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA TEMATICĂ: „Știu să mă comport!” 
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SUBIECTUL LECŢIEI: Reguli pe terenul de joacă 

TIPUL LECŢIEI:  lecţie mixtă 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

                                 Comunicare în limba română 

                                  Arte vizuale şi abilităţi practice 

SCOPUL LECŢIEI:   

Cunoașterea și respectarea regulilor de comportare în parc. 

COMPETENŢE  SPECIFICE: 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor și activităților preferate. 

 

COMPETENŢE INTEGRATE: 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin pictură, care reflectă un context familiar; 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.1.Identificarea semnificaţia unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE: 

3.2. Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

COGNITIVE 

OC1- să recunoască steagul României/U.E.; 

OC2- să extragă informații esențiale dintr-un text citit, însoțit de imagini reprezentative; 
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OC3- să formuleze un set de reguli de comportare la locul de joacă; 

OC 4- să selecteze dintr-o multitudine de imagini doar pe cele care exprimă un comportament corect la locul de joacă; 

AFECTIVE 

OA1- să participe cu interes la lecţie; 

OA2- să colaboreze în rezolvarea sarcinilor; 

OA3- să își exprime părerile vizavi de acțiunile unor personaje; 

MOTRICE 

OM1- să utilizeze în mod corespunzător instrumentele de lucru; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

a)în funcţie de particularităţile gândirii elevilor 

 strategie analogică 

b)după modul de dirijare a învăţării 

strategie nealgoritmică 

METODE ŞI PROCEDEE 

a)metode de comunicare 

explicaţia, lectura, descrierea, reflecția personală; 

b)metode de explorare 

studiul de caz, demonstraţia imaginilor, 

c)de acțiune 

învăţarea prin descoperire, exerciţiul, jocul didactic 

d)de evaluare 

observarea sistematică a comportamentului elevilor, analiza răspunsurilor elevilor, aprecierea verbală 
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MIJLOACE 

a)care cuprind mesajul didactic 

imagini cu secvențe din poveste, imagini cu steagul României-U.E., fișe de lucru, planșe cu reguli; 

b)care facilitează transmiterea  mesajului didactic 

videoproiector, laptop, lipici, markere 

FORME DE ORGANIZARE 

Organizare frontală 

Organizare pe grupe 

 

RESURSE 

a)oficiale 

Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală -clasa  pregătitoare/clasa l/clasa a ll-a 

b)pedagogice 

Cucoș C., Pedagogie (2012). Iași, Editura Polirom; 

Petrescu C., Culea L., Clasa pregătitoare-ghidul profesorului (2017). București,  Editura erc.press; 

c)digitale  

https://www.twinkl.ro/resource/reguli-de-comportament-la-locul-de-joaca-planse-ro1-t-1626626702 planșe reguli pe terenul de joacă 

https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk cântec amuzant cu dans Zigaloo 

d)temporale 

35 minute activitate  

15 minute activităţi recreative 

d)umane   

18 elevi 

https://www.twinkl.ro/resource/reguli-de-comportament-la-locul-de-joaca-planse-ro1-t-1626626702
https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk
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ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

DISC

IPLI

NE 

INT

EGR

ATE 

CONŢINUTURILE 

ÎNVĂŢĂRII 

ACTIVITĂŢI ŞI 

OPERAŢII ALE 

ÎNVĂŢĂRII 

 STRAT

EGII 

DIDAC

TICE 

 EVALUARE 

METOD

E ŞI 

PROCED

EE 

MIJLO

ACE 

FORME 

DE 

ORGAN

IZARE 

1.Captarea 

atenţiei 

(3 min.) 

O.A.

1 

M.M. 

3.2 

C.L.

R. 

1.1. 

      Întrucât este 

debutul celei de a 

doua ore, activitatea 

începe cu un cântec, 

însoțit de un dans 

amuzant pentru 

revigorare. 

https://www.youtube.

com/watch?v=3DeN

GvxgGHk  

Zigaloo-dans de 

revigorare. 

    Cadrul didactic îi 

întreaba pe elevi care 

sunt locurile unde 

aceștia se relaxează? 

   

 

  Elevii dansează fericiți pe 

cântecul propus. 

 

 

 

 

 

 

 

   Elevii oferă diverse 

răspunsuri unul dintre ele 

fiind și acela că ei se 

relaxează și în parcul de 

joacă. 

 

 

Explicaţia 

Exercițiul 

 

 

 

Videopro

iector 

Laptop 

 

 

Organiza

re 

frontală 

 

2.Enunţarea 

obiectivelor 

(1 min.) 

O.A.

2 

C.L.

R. 

1.1. 

   Cadrul didactic 

enumeră obiectivele 

lecţiei pe înţelesul 

elevilor: 

Steagul nostru-l vom 

vedea 

Al Europei asemenea 

Un text frumos vom 

asculta 

Pe Ionuț îl vom ajuta 

 

   Elevii îşi dozează energia 

pentru a putea rezolva 

sarcinile propuse. 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Organiza

re 

frontală 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk
https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk
https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk
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Să vadă ce reguli a 

încălcat 

Apoi tot noi vom 

vedea 

Ce comportament e 

adecvat 

În locul de joacă 

preferat! 

În urmă în punguță 

vom pune, 

Bani frumoși și reguli 

bune! 

3.Actualizar

ea 

cunoştinţelo

r dobândite 

anterior 

(5 min.) 

O.C.

1 

O.A.

1 

 

C.L.

R. 

1.1. 

A.V.

A.P 

1.1. 

   Cadrul didactic le 

arată elevilor planșa 

cu cuvântul lecției: 

parc. Le cere 

acestora să alinte 

cuvântul și să 

identifice forma de 

plural a acestui 

cuvânt. 

   Le prezintă elevilor 

imagini cu steagul 

României și al 

Uniunii Europene, 

apoi le cere să zică 

cui aparțin. Le 

prezintă acestora 

niște planșe cu 

cetățeni din Spania, 

Grecia, Anglia și le 

cere  să completeze 

enunțuri eliptice cu 

denumirea acestora în 

   Elevii răspund la cerințele 

propuse de către cadrul 

didactic: „părculeț” și 

„parcuri”. 

 

 

 

 

   Elevii denumesc cele două 

steaguri, completează corect 

enunțurile eliptice cu 

cuvintele: spaniol, englez, 

grec sau elen. 

 

     

 

 

Conversaţ

ia 

Exercițiul 

 

Planșe 

didactice 

Lipici 

Markere 

 

Organiza

re 

individua

lă 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 

 

Aprecierea 

verbală 
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funcție de țara de 

proveniență. (ex. Eu 

sunt din Anglia. Sunt 

englez.) 

3.Precizarea 

temei şi a 

conţinuturil

or 

(1 min.) 

O.A.

1 

 

C.L.

R. 

1.1. 

  Cadrul didactic le 

comunică elevilor că  

le-a pregătit o 

poveste despre un 

copil care s-a dus în 

parc cu mama lui și 

face tot felul de 

greșeli.  Noi vom fi 

atenți la greșelile pe 

care le face copilul și 

o să-l ajutăm 

formând un set de 

reguli de comportare 

în parc. La sfârșit ca 

să vedem dacă și noi 

am înțeles vom alege 

dintr-un set de 

imagini imaginile 

care prezintă copii 

care au  

comportamente 

corecte în parc. 

 

     

Elevii se mobilizează pentru a 

realiza sarcinile propuse. 

 

Explicaţia  

  

 

Organiza

re 

frontală 

 

 

3.Dirijarea 

învăţării  

(5 min.) 

O.C.

2 

O.A

1 

O.A

3 

C.L.

R. 

1.1. 

A.V.

A.P 

1.1. 

D.P. 

   Cadrul didactic le 

citește copiilor 

povestea ,, Ionuț în 

parc”(ANEXA 1)-

Povestea este însoțită 

de imagini pentru a 

capta mai bine 

    Elevii ascultă povestea lui 

Ionuț și răspund la întrebările 

puse de doamna învățătoare 

în timpul  povestirii. 

 

 

 

 

Studiul de 

caz 

Exercițiul 

Învățarea 

prin 

descoperir

Imagini 

din 

poveste 

 

 

Frontală 

Individu

ală 

 

Observarea 

sistematică 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 
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3.3. atenția copiilor.Pe 

parcursul citirii 

poveștii cadrul 

didactic discută cu 

elevii 

comportamentele 

greșite ale lui Ionuț. 

    Cadrul didactic 

propune elevilor să 

repare 

comportamentele 

greșite ale lui Ionuț. 

 

   

 

 

 

      

 

   Elevii  găsesc  alternative 

mai bune pentru 

comportamentele greșite ale 

copilului din poveste. 

  

   

 

e 

 

6.Obţinerea 

performanţe

i 

(5 min.) 

 

O.C.

3 

O.A

2 

 

 

C.L.

R. 

1.1 

 

A.V.

A.P 

2.1. 

M.E.

M. 

1.3. 

 

   Cadrul didactic le 

propune elevilor să 

realizeze un set de 

reguli de comportare 

la locul de joacă, 

pentru a-l ajuta pe 

Ionuț. 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Le cere elevilor să 

completeze o 

diagramă care 

conține regulile într-o 

 

   Elevii împreună cu doamna 

învățătoare identifică 

următorul set de reguli de 

comportament la locul de 

joacă: 

   Lăsăm adulții să vorbească, 

apoi intervenim! 

   Stăm la rând! 

   Vorbim frumos cu toți 

copiii! 

   Aruncăm hârtiile la coșul 

de gunoi! 

    Luăm în parc jucăriile pe 

care le putem împărți! 

   Protejăm natura și 

obiectele de la locul de joacă! 

   Elevii completează 

diagrama cu cuvintele care 

lipsesc. 

 

Explicaţia 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

regulile 

la locul 

de joacă 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

Organiza

re 

frontală 

 

 

Organiza

re 

individua

lă 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 

 

Aprecierea 

verbală 
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variantă schematică. 

7.Feed-back 

(3 min.) 

O.C.

1 

O.C.

4 

O.A.

1 

O.A.

3 

 

C.L.

R. 

1.1. 

D.P. 

3.3. 

   Cadrul didactic le 

cere elevilor să își 

spună părerea despre 

comportamentul lui 

Ionuț. 

Care este fapta sa 

cea mai gravă/mai 

puțin gravă. 

Nu au/Au făcut și ei 

așa în parc? 

Ce alte 

comportamente 

greșite au întâlnit? 

etc. 

 

   Elevii își exprimă părerea 

vizavi de situațiile 

exemplificate, exemplifică 

situații, le discută, etc.  

 

Conversaț

ia 

 

Învățarea 

prin 

descoperir

e 

 Organiza

re 

individua

lă 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

8.Evaluare  

(4 min.) 

O.C.

4 

O.A.

1 

O.M

.1 

 

D.P. 

3.3. 

A.V.

A.P 

1.1. 

   Cadrul didactic le 

oferă copiilor fișele 

de evaluare. 

(ANEXA 2) 

    Elevii rezolvă sarcinile 

propuse în fișă și colorează 

imaginile care relevă 

comportamente corecte. 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Creioane 

colorate 

 

 

 

Organiza

re 

individua

lă 

 

Aprecierea 

verbală 

 

Analiza 

produselor 

elevilor 

6.Retenţia şi 

transferul 

(3 min.) 

O.A.

1 

O.C.

3 

D.P. 

3.3. 

C.L.

R. 

1.1. 

   Cadrul didactic le 

cere elevilor să 

enumere regulilele de 

comportare în parc 

pentru a le fixa mai 

bine. 

   Le comunică 

elevilor  

că este foarte 

   

 Elevii enumeră regulile de 

comportare. 

   

 

 

  

 

 

 

Exercițiul 

Conversaţ

ia 

 

 

 

 

Planșe cu 

reguli 

 

Organiza

re 

frontală 

și 

individua

lă 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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mulțumită de efortul 

depus de aceștia în 

cadrul lecției . 

   Le oferă elevilor 

banii pentru buna 

desfășurare a lecției 

de arte vizuale și 

abilități practice. 

   Le propune 

acestora ca în urma 

acestei lecții să 

devină detectivi de 

comportamente în 

parc, urmărind copiii 

care se comportă ca 

Ionuț și observând 

cum îi privesc 

oamenii din jur. 

 

Elevii sunt mulţumiţi că 

efortul depus de ei în cadrul 

lecţiei a fost apreciat. 

 

 

    

Sunt încântați de rolul primit. 
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ANEXA 1  

IONUȚ ÎN PARC 

 

ÎNTR-O DUMINICĂ ÎNSORITĂ DE PRIMĂVARĂ, CÂND PĂMÂNTUL ERA ÎNCĂLZIT DE LUMINA SOARELUI DE APRILIE, 

MAMA SE HOTĂRÂ SĂ-I ÎNDEPLINEASCĂ DORINȚA LUI IONUȚ ȘI SĂ-L DUCĂ ÎN PARC. AVEA MAMA MULTĂ TREABĂ, ÎNSĂ NU 

SE ÎNDURA DE RUGĂMINȚILE FIULUI EI ȘI LĂSĂ TREABA DEOPARTE, LUĂ CÂTEVA JUCĂRII ȘI PORNI CĂTRE PARC. VREȚI SĂ 

VĂ ZIC UN SECRET?...MAMA SE GÂNDEA CĂ IONUȚ A MAI CRESCUT FAȚĂ DE ANUL TRECUT ȘI NU O SĂ SE MAI COMPORTE 

CHIAR AȘA DE URÂT CA ATUNCI CÂND ERA LA GRĂDINIȚĂ. MAI ALES CĂ ACUM ERA ȘCOLAR, CHIAR ÎN CLASA 

PREGĂTITOARE, AȘA CUM SUNTEȚI ȘI VOI! CREDEȚI CĂ A AVUT DREPTATE? HAI SĂ VEDEM! 

NOI VOM URMĂRI SĂ VEDEM DACĂ IONUȚ PROCEDEAZĂ CORECT! 

SĂ VEDEM! AJUNSĂ ÎN PARC MAMI S-A ÎNTÂLNIT CU PRIETENA EI, MARIA. CELE DOUĂ MAME CARE ERAU BUNE 

PRIETENE S-AU AȘEZAT PE BANCĂ ȘI AU ÎNCEPUT SĂ DISCUTE PROBLEME IMPORTANTE, CHIAR DESPRE CUM SĂ ÎI AJUTE PE 

COPIII LOR SĂ TREACĂ MAI UȘOR PESTE GREUTĂȚILE ȘCOLII. NICI NU S-AU APUCAT DE DISCUTAT, CĂ IONUȚ A ȘI VENIT LA 

MAMA SA ȘI NEASTÂMPĂRAT A ÎNCEPUT SĂ O TRAGĂ DE BLUZĂ. MAMA, NU A MAI ÎNȚELES NIMIC DIN CEEA CE A VORBIT CU 

MAMA MIRUNEI, BA MAI MULT NICI CEEA CE ZICEA IONUȚ. CE CREDEȚI VOI, DRAGII MEI? A PROCEDAT IONUȚ CORECT? VOI 

CUM AȚI FI FĂCUT?BRAVO! FOARTE BINE V-AȚI GÂNDIT! 

-IONUȚ, OPREȘTE-TE DOUĂ MINUTE SĂ ÎNȚELEG CE ZICI!! 

-VREAU POPCORN! ACUM! 

-O SĂ ÎȚI DAU BANI SĂ ÎȚI CUMPERI, ÎNSĂ TREBUIE SĂ AI UN PIC DE RĂBDARE. 

BĂIATUL NERĂBDĂTOR A LUAT BANII DE LA MAMA SA ȘI S-A ÎNDREPTAT SPRE GHERETA DE POPCORN. ÎN FAȚA SA, LA 

RÂND ERAU DOI COPII CU HĂINUȚELE CAM SĂRĂCĂCIOASE ȘI CU MÂNUȚELE MURDARE. FĂRĂ SĂ SE UITE LA EI, DEȘI ERAU 

ÎN FAȚA LUI LA RÂND, IONUȚ A TRECUT ÎN FAȚA LOR. ERA DREPTUL LUI DEOARECE EL AVEA HAINELE MAI CURATE! VAIIII! A 

GÂNDIT BINE NĂZRĂVANUL NOSTRU? DE CE NU VĂ PLACE CUM S-A COMPORTAT? 
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SĂ VEDEM CE A FĂCUT CEL MIC MAI DEPARTE. COPII DIN FAȚA LUI, CARE ACUM TRECUSERĂ ÎN SPATE I-AU ZIS LUI 

IONUȚ CĂ NU ESTE FRUMOS SĂ INTRI ÎN FAȚĂ ATUNCI CÂND VREI SĂ CUMPERI CEVA. NU VREȚI SĂ ȘTIȚI CE A SCOS PE GURĂ 

NEASTÂMPĂRATUL. 

-SUNTEȚI NIȘTE SĂRACI ȘI NIȘTE MURDARI! NU  MERITAȚI SĂ STAU ÎN SPATELE VOSTRU! 

VAIII, DRAGI MEI COPILAȘI, E FRUMOS CE A ZIS IONUȚ? CREDEȚI CĂ ȘI-A DAT SEAMA CĂ NU ARE DREPTATE? 

ERA O VORBĂ! DACĂ TĂCEAI, FILOSOF RĂMÂNEAI! -ADICĂ NU MAI VEDEA TOATĂ LUMEA CĂ NU PREA EȘTI EDUCAT. ÎN 

FINE, CEI DOI COPII AMĂRÂȚI ȘI-AU DAT SEAMA CĂ NU AU CU CINE DISCUTA ȘI L-AU LĂSAT ÎN FAȚĂ. IONUȚ ȘI-A LUAT 

PUNGA CU POPCORN ȘI A PLECAT CĂTRE LOCUL DE JOACĂ. A MÂNCAT CU O POFTĂ EXTRAORDINARĂ POPCORNUL DIN 

PUNGĂ, APOI FĂRĂ SĂ-L VADĂ NIMENI CE CREDEȚI CĂ A FĂCUT CU PUNGA? EXACT! A ARUNCAT-O PE JOS! MAI MARE 

RUȘINEA CĂ PE ACOLO A TRECUT UN DOMN ÎN VÂRSTA CARE MERGEA AJUTAT DE UN BASTON ȘI A RIDICAT PUNGA PE CARE 

A PUS-O LA COȘUL DE GUNOI! 

ÎN CELE DIN URMĂ, ȘI-A LUAT GHIOZDANUL CU LOPĂȚELE NOI ȘI MASINUȚE, PE CARE ABIA LE PRIMISE DE LA BUNICA 

SA. ACEASTA AVUSESE O SINGURĂ RUGĂMINTE LA IONUȚ CÂND I LE-A DAT...I-A SĂ VĂD, VOI GHICIȚI CARE A FOST 

RUGĂMINTEA BUNICII? BRAVO, SĂ LE IA ÎN PARC DOAR DACĂ LE ÎMPARTE CU CEILALȚI COPILAȘI!! CREDEȚI CĂ A FĂCUT 

ASTA? NICI GÂND!! BA MAI MULT, CÂND MAMA I-A LUAT JUCĂRIILE S-A DUS NERVOS CĂTRE O BANCĂ ȘI A RUPT O BUCATĂ 

ÎNTREAGĂ DIN LEMN PE CARE A ARUNCAT-O CÂT COLO!!! SĂRACA MAMA, SĂRACII COPII. ÎN CALEA SA IONUȚ A FĂCUT 

ATÂTEA LUCRURI GREȘITE! VĂ PLACE DE EL? VOI AȚI FĂCUT VREODATĂ LA FEL? 

CREDEȚI CĂ L-A MAI LUAT MAMA ÎN PARC DE ATUNCI? EI AFLAȚI DE LA MINE CĂ DA! L-A LUAT ȘI S-A COMPORTAT 

FOARTE FRUMOS! ȘTIȚI DE CE? PENTRU CĂ, A ÎNVĂȚAT LA ȘCOALĂ, CUM O SĂ  ÎNVĂȚAȚI  ȘI VOI DE COMPORTARE ÎN PARC. 

SĂRĂCUȚUL DE EL NU ERA UN COPIL NĂZDRĂVAN, EL ERA UN COPIL NEȘTIUTOR. ASTA E PARTEA BUNĂ CÂND AVEAM 

COMPORTAMENTE GREȘITE, CĂ LE PUTEM ÎNDREPTA. CUM? ÎNVĂȚĂM, CA SĂ ȘTIM SĂ NE COMPORTĂM!ASTĂZI CARE SUNT 

REGULILE  
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ANEXA 2     Ce păstrăm, ce schimbăm? 
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PROIECT EDUCATIV 

,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA  CĂRŢILOR” 

(  poveşti  și jocuri de dezvoltarea limbajului) 

 

 

 

 

Prof. înv. preșc. MORGOVAN CORINA 

Prof. înv. preșc. MORGOVAN BIANCA 

G.P.P.TOLDI Salonta 

Loc.Salonta 

Jud: Bihor 

 

 
                                CUPRINS 
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A.DENUMIREA PROIECTULUI                     

a)Titlu: ,,Călătorie în lumea  cărţilor” 

b) Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: 

      -Educarea limbajului 

c)Tipul de proiect: 

      -local 

 

B.APLICANTUL 

Coordonate de contact: G.P.P.TOLDI- Salonta, Jud. Bihor, 

Responsabil: Prof.  Butcă Carla-Lia 

Coordonator: Prof. Morgovan Corina, Morgovan Bianca  

Responsabil proiecte educative: Prof. Denuța Violeta 

Echipa de proiect: Gherle Anamaria, Morgovan Larisa, Morgovan Bianca, Benea Ligia, Pașca Adela, Ștruber Eva, Butcă Lia, Iliș Marioara, Popescu 

Dorina 

 

C.CONTEXT 

            Poveștile  ascund în ele o lume întreagă de mistere; te poartă pe aripi de vis într-o lume în care nu ai putea ajunge cu nici cel mai grozav vehicul 

din lume; transmit valori din generație în generație; sunt  ca o calauză pe un drum nesigur. 

              Prin povești s-au transmis de-a lungul timpului lecțiile importante ale vieții de la o generație la alta. 

Sigur, există tot felul de povești…dar aș dori în continuare să discutăm despre poveștile  terapeutice. Da, orice poveste ar putea fi transformată, dar 

unele au fost scrise special cu acest scop : de a vindeca, a ajuta , a dezvolta abilități  de rezolvare a unor probleme, de a ajuta pe cei ce le asculta să ia 

anumite decizii. 
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            Prin intermediul poveștilor oferim modalități prin care copiii înțeleg anumite situații și pot face legătura între situațiile sociale întâlnite, natura 

comportamentală și emoțiile traite de personaje. 

D.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Scop: 

• Cunoașterea bibliotecii și a importanței acesteia în procesul educațional. 

• Cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului și posibilităților de comunicare, prin activități în parteneriat cu biblioteca și cu 

școala. 

• Stimularea interesului pentru lectură în perioada preșcolarității. 

  

  Obiective: 

• Cunoașterea de către copii a rolului bibliotecii; 

• Stimularea gustului pentru lectură, a comunicării orale, creativității; 

• Satisfacerea curiozității preșcolarilor pentru o carte frumos ilustrată; 

• Familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte; 

• Formarea unei atitudini de responsabilitate și respect față de carte; 

        



 

 

281 
 

Grup țintă : 

-direct:- copiii de la G.P.P. ,,Toldi” (structura ,,Micul Prinț”  ) Salonta. 

-indirect:- educatoarele din grădiniță; 

               - bibliotecar; 

               - părinţii copiilor;  

 

Durata :1 an 

E .CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

  

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Denumirea activității Luna 

desfășurării 

Locul 

desfășurării 

Grup țintă Responsabil Modalități de desfășurare 

1.  ,,Cartea, comoară pentru 

suflet” 

 

Ianuarie Sala de grupă Educatoarele, copii, 

 părinții 

Morgovan Larisa Popularizarea și  

promovarea proiectului  

pe site-ul grădiniței, 

constituirea echipei de proiect, 

încheierea acordurilor de   

parteneriat. 
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2.  Colțul poveștii 

(amenajare) 

Februarie Sala de grupă Educatoarele , 

părinții și copii 

 

Toate educatoarele 

 

 

 

Procurarea auxiliarelor 

necesare derulării proiectului 

Satisfacerea curiozității 

preșcolarilor pentru o carte 

frumos ilustrată. 

3.   „Din tainele cărţilor” 

 

Martie  Bibliotecă Copiii de la 

G.P.P. ,,Micul Prinț”   

 

Morgovan Larisa 

Benea Ligia 

Gherle Anamaria 

Pașca Adela  

Denuța Violeta 

Ștruber Eva 

Vizita la biblioteca C.N.Teodor 

Neș  

- audierea unui text în sala de 

lectură a bibliotecii 

 

 

4.  „Ursul păcălit de vulpe” Aprilie  Sala de grupă Copiii de la 

G.P.P.  TOLDI 

 

Mogovan Corina 

Mogovan  Bianca 

 

- desen liber cu scene din 

poveste; 

 

5.  Ne citeste mama/ tata/  o 

poveste 

Mai  Sala de grupa Copiii de la 

G.P.P.  TOLDI 

 

Morgovan Larisa 

Benea Ligia 

Gherle Anamaria 

Pașca Adela  

Denuța Violeta 

Ștruber Eva 

Morgovan Corina 

Mogovan Bianca 

Citirea unor povești îndrăgite 

de către copii de părinții 

acestora 
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6.  ,,În lumea copiilor!” Iunie  Curtea 

gradiniței 

Copiii de la 

G.P.P.  TOLDI 

 

Toate educatoarele Carnavalul copiilor-parada 

personajelor din povești 

 

 

F.EVALUARE-CALITATE 

 

       Evaluare internă: -albume de fotografii din timpul desfășurării proiectului ; 

                           -expoziție cu lucrările copiilor, fișe de lucru; 

                           -prezentarea unui film video cu momente din desfășurarea proiectului G.P.P. ,,Micul Prinț”  ; 

                           -spectacol, Carnavalul personajelor din poveste ; 

                                      -observatia, chestionarea si aprecieri verbale.                                                                               

       Evaluarea externă: -părinții; 

                                       -comunitatea locală. 

 

G.MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

Activitatea de monitorizare se va face lunar, după fiecare activitate, de către educatoare, în scris. Monitorizarea va cuprinde modalitatea 

desfăşurării activităţilor, locul, persoanele implicate, impactul asupra celor implicaţi în proiect. Se vor realiza poze din timpul activităților,  vor fi 

prezentate părinţilor, publicate şi mediatizate. 

 

H.REZULTATE 

      - Apropierea copiilor preșcolari și școlari mici de carte și de cuvântul scris; 

      - Formarea unei atitudini de grijă și respect față de carte; 
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      - Familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

      - Imbunătățirea comunicării orale și stimularea interesului pentru citit-scris; 

      - Cunoașterea instituțiilor care se ocupă de apariția, distribuirea sau păstrarea cărților; 

      - Stimularea imaginației și a creativității verbale; 

      - Impărtățirea experiențelor personale; 

      - Implicarea unui număr cât mai mare de copii, părinţi şi educatoare; 

      - Realizarea unui album foto cu fotografii ce surprind activităţi din derularea proiectului și expunerea acestora în sala de grupă sau pe holul unității. 

 

I.DISEMINAREA PROIECTULUI 

         Proiectul educativ ,,Călătorie în lumea cărților” a extins aria de utilizare a materialului dincolo de sala de grupă și a demonstrat care sunt efectele 

învățării active. 

         Astfel colegi din grădiniță, personalul administrativ, personalul de îngrijire,  părinții, comunitatea locală, au învățat alături de copii și educatoare 

că, prin intermediul poveștilor oferim modalități prin care copiii înțeleg anumite situații și pot face legătura între situațiile sociale întâlnite, natura 

comportamentală și emoțiile traite de personaje. 

 

J.IMPACTUL PROIECTULUI 

       Proiectul educațional pe care îl propunem reprezintă încercarea de a reda cărții locul cuvenit, de a educa preșcolarii în spiritual prețuirii acesteia. 

Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte.  

       Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru 

frumos, sensibilitatea şi discernământul în selecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât preșcolarul se apropie mai devreme de carte, cu atât mai 

durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. 

       Cartea va deveni una din preferinţele copiilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui minunat instrument de lucru şi-l vom pune la 

îndemâna lor. 
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        Prin acţiunile propuse în cadrul proiectului educativ ,,Călătorie în lumea cărților”, părinţii vor fi captaţi să participe ca parteneri în procesul 

educativ, având acces astfel la informaţii despre valorile promovate în instituţiile specializate în educaţia celor mici, formându-i ca beneficiari direcţi ai 

achiziţiilor de ordin educaţional al propriilor copiii. Prin acţiuni practice concrete părinţii vor înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa, cu 

educatoarele, formându-şi astfel deprinderea de a se interesa şi a sprijini activităţile pe care copilul le desfăşoară în grădiniţă, se vor implica mai activ 

în derularea lor, îmbunătăţindu-şi astfel relaţia copil – părinte – grădiniţă. 

Familia şi grădiniţa vor fi mai deschişi practicării atitudinilor şi comportamentelor democratice şi vor colabora în scopul dezvoltării armonioase 

a copiilor de azi, adulţii de mâine. 

Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori care creşte în  grădina feerică a Naturii Mamă. 

 

K.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

- favorizarea creării de către educatoare a unui mediu educaţional care să motiveze copilul şi familia, în procesul de prevenire a îmbolnăvirii; 

- asigurarea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri, schimburi de experienţă, diseminarea experienţelor pozitive dobândite 

în urma derulării proiectului; 

- biblioteca va trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge paginile cărţilor, multiple, variate şi pline de învăţături. 

- copii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi multe din micile (dar esenţiale) secrete ale vieţii. 

L.BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finantare:-fonduri proprii 

                              -finanțarea proiectului este sustinuta simbolic de părinții copiilor   

     M.PARTENERI 

Biblioteca Municipală Teodor Neș Salonta 

C.N.Teodor Neș Salonta 
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                                                                                               “Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri.” 

                                                                                                                                    Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Victor+Hugo
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr 1, Onești                                                                                                                                               

Clasa: I/a II-a 

Propunător: Abaza Irina Marinela 

Disciplina: Educaţie financiară 

Subiectul lecţiei: Trocul 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi  

Lecţia este însoţită de o serie de animaţii, materiale interactive, teste, şi imagini precum şi câteva momente de aplicaţii la final. 

Prin interactiunea la fiecare moment al lecţiei, dintre elev şi propria-i învăţare, se pune un mare accent pe: 

•  acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este predată în mod tradiţional 

•  facilitarea întelegerii sensurilor şi terminologiilor 

•  cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacitaţilor de explorare, investigare si rezolvare de probleme 

•  favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin efort propriu dirijat 

•  suscitarea şi mentinerea interesul elevilor 

     Elevul descoperă prin interactiune toate cunoştintele necesare operării cu conceptele specifice măsurării timpului în cadrul problemelor de evaluare. 

  Modul de elaborare modularizat al materialului permite atingerea scopului general, prin asamblarea şi folosirea în mai multe moduri a obiectelor de 

conţinut în lecţie. 

 Scopul: Însușirea cunoştinţelor despre troc 

Competenţe  specifice: 

 https://appe.ro/wp-content/uploads/2017/01/Ordin-privind-aprobarea-programelor-scolare.pdf 

1.1. identificarea unor termeni specifici domeniului financiar - bancar în contexte practice accesibile elevilor; 

2.2. identificarea situaţiilor în care se realizează un schimb în natură (troc) sau o operaţiune bancară; 

https://appe.ro/wp-content/uploads/2017/01/Ordin-privind-aprobarea-programelor-scolare.pdf
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2.3. utilizarea operaţiilor aritmetice pentru  înțelegerea unor tranzacții simple; 

 

Obiective operaţionale: 

             Pe parcursul lectiei, elevii vor deveni capabili să: 

• COGNITIV 

         OC1. explice sensul cuvântului troc;  

   OC2.  identifice situaţii în care se poate practica trocul 

   OC3.  utilizeze concepte economice în comunicare ; 

• AFECTIV-ATITUDINALE: 

OA1. manifeste interes şi o atitudine degajată în comunicarea orală, 

OA2.  intervină în actul comunicării; 

OA3. manifeste iniţiativă şi plăcere pentru rezolvarea sarcinilor lecţiei; 

OA4. participe activ şi cu plăcere la lecţie. 

• MOTRICE 

OM1. adopte o poziţie corectă şi comodă în bancă; 

OM2. utilizez corect manualele, caietele, calculatorul, etc 

- OM3. realizeze, prin joc, schimburi de diferite obiecte; 

I. Metodologice 

            Strategii didactice 

Strategia didactică: mixtă 

• metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 

• mijloace de învăţământ: laptop, manual, jetoane, mingi de tenis, fișe,caiet auxiliar, 

o creioane colorate; 
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• forme de organizare: frontală, individuală. 

Resurse: 

• spaţiale: camera de lucru 

• temporale: 45 de minute 

• umane: 28 elevi din clasa a Il-a 

• bibliografice: 

o Utilizarea manualului digital 

 o Programa şcolară în vigoare – Educație financiară 

 

Forme de organizare: Activitate frontală, în grup şi individuală 

II. Forme şi tehnici de evaluare: observaţia, aprecierea verbală, autoevaluarea 

III. Bibliografice: Georgescu - Goloşoiu, Ligia -Educaţia financiară prin joc - Auxiliar curricular pentru clasa pregătitoare,  
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Etapele 

lecţiei 

 

 

Conţinut informativ 

Strategii didactice Evaluare  

Metode Mijloace Forme de 

organi 

zare 

1.Moment 

organizatoric 

Organizarea colectivului; 

Pregătirea materialelor necesare; 

https://www.youtube.com/watch?v=vzUtmHPVffc 

conversaţia  frontală observaţia 

 

2. Captarea 

atenției 

1. Pe masă vor fi materialele pregătite (mingi de tenis, creioane 

colorate, timbre, jetoane). 

2. Predicții: Ce vom face cu materialele în această oră? 

 3. Elevii vor completa un careu şi vor afla titlul lecţiei. (Anexa 1) 

 

conversaţia 

explicaţia 

mingi de 

tenis, 

creioane 

colorate, 

timbre,  

frontală aprecierea 

verbală 

3. Anunțarea 

subiectului 

lecţiei noi si a 

obiective 

lor urmărite 

 

Se anunţă titlul şi obiectivele. 

conversaţia  frontală  

https://www.youtube.com/watch?v=vzUtmHPVffc
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4.Dirijarea 

învăţării 

 

1. Introducere în lumea poveştii. Prezentarea 

personajului  

din filmul ,,Dănilă Prepeleac”; 

2.  Vizionarea secvenţei de film (minutele 10:26- 18:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=JJqKvbS8niw 

3.  Discuţii pe baza secvenţei de film vizionată 

* Vor fi explicate cuvintele iarmaroc, târg. 

4. Se defineşte termenului troc.  

https://appe.ro/educatie-financiara/dascali/invatamant-primar/ 

5. Se citeşte poezia Trocul din caietul auxiliar. 

6. Discuţii pe baza textului poeziei. 

7. Discuţii despre importanţa trocului şi necesitatea apariţiei 

banilor. 

8. Joc 

Folosind materialele pe care le au, elevii vor face troc,  

astfel încât  fiecare să fie câștigător (produsele să aibă aceeaşi 

valoare), lucrând în perechi. 

        *Se demonstrează jocul. 

        *Desfăşurarea jocului.  

        * Câteva perechi vor explica trocul realizat.   

     9. M.E.M. Exerciţii şi probleme  

Exemplu: Dacă am dat 2 timbre cu păsări pentru 4 timbre cu animale 

sălbatice, cate timbre cu păsări trebuie să dau pentru a avea 8 timbre 

cu animale sălbatice. 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul  

calculator 

 

videoproiec

tor 

 

https://appe.

ro/md-

educatie-

financiara-

prin-joc/ 

 

 

 

diferite 

obiecte  

 

 

Auxiliar, 

pag. 7 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în perechi 

aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

 

 

5. Obţinerea 

performanţei 

 

 

1. Discuţii despre rolul trocului şi necesitatea apariţiei banilor. 

2. A.V.A.P. Fişă: Colorează obiectele pe care le pot folosi pentru  

troc  oamenii preistorici. 

Intuirea fişei; 

Explicarea sarcinii; 

Realizarea sarcinii. 

3. Aprecieri şi concluzii. 

 

 Auxiliar, 

pag.  

8-9 

 

 aprecierea 

verbală 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJqKvbS8niw
https://appe.ro/educatie-financiara/dascali/invatamant-primar/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
https://appe.ro/md-educatie-financiara-prin-joc/
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                                                                            clasa I-clasa aII-a, Ed. Explorator, 2015;                                                                            

                           Georgescu – Goloşoiu, Ligia - Educaţia financiară – Banii pe înţelesul copiilor”, Ed. Explorator,2013; 

                           Georgescu – Goloşoiu, Ligia - Educaţia financiară – Banii pe înţelesul copiilor” – Caietul elevului, Ed.  

                                                                           Explorator,2013; 

                          Georgescu – Goloşoiu,  Ligia (coordonator), Mohorea, Corina, Olteanu, Stela – Educaţie financiară; Banii pe înţelesul copiilor,  

                                                                       Gidul învăţătorului, Ed. Explorator,2013; 

                    SCENARIU DIDACTIC 

      Anexa 1: Careu 

 

 

 

T R A C T O R  

 

 

 

 

R A T A   

 

 

  

 

 

O C H E L A 

 

 

R I 

 

 

C A S A   
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https://wordwall.net/ro/resource/3963899  

https://wordart.com/ggkvjibdk0no/word-art 

https://wordwall.net/ro/resource/3964074 

         Anexa 2: Poezia Trocul 

 

Un căţel şi un ursuleţ 

Foarte ageri şi isteţi. 

Şi-au ales un loc de joc 

 Şi-au dorit să facă troc 

Hai , albinelor, vă rog! 

Vreau să fac cu voi un troc. 

Eu vreau fagure cu miere 

Şi vă duc la floricele 

Mierea a dat-o ursuleţului 

Şi el a primit un os 

Haideţi, încercați şi voi! 

 Faceţi troc la fel ca noi! 

Zice ursuleţul:  

- Dau un os 

Pe-un borcan de miere gros. 

-Miere n-am, dar hai cu mine! 

 Că fac rost de la albine. 

 

Cu polen mult încărcate 

Să luaţi pe săturate. 

 Albinele s-au învoit,  

Căţelul miere-a primit. 

 

 

Unul dă ce-i prisoseşte 

Şi-altul ia ce-i folosește. 

Căci aşa se proceda, 

Când bănuţul nu era. 

 

 

. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Prof. ȘERBAN MIHAELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ Nr. 5, București  

Prof. ZELINSCHI EMILIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ Nr. 5, București 

 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Specială Nr.5 

Clasa: a X-a   

Propunători: Șerban Mihaela și Zelinschi Emilia 

Data: 17.01.2022 

Activitatea: FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE 

Unitatea de învățare: Igienă sanitară 

Tema: „Povestea mea în pandemie” 

Tipul lecției: Formare de atitudini și comportamente 

Competențe generale: 

Manifestarea unor coportamente independente de bază prin utilizarea disponibilităților psiho-individuale. 

Competențe specifice: 

Recunoașterea  pericolelor din mediul înconjurător și manifestarea unei conduite preventive. 

Obiective operaționale: 

-cognitive:  

O1- să identifice emoțiile de bază (bucurie, tristețe, furie, frică) 

O2- să asocieze emoțiile cu situații din viață 
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O3- să recunoască imagini reprezentative pentru rețele sociale și aplicații educaționale 

O4- să enumere regulile sanitare specifice pandemiei 

-psihomotrice:  

O5- să se coordoneze oculomotor în vederea realizării sarcinilor de lucru 

-afective 

O6- să facă aprecieri asupra produsului realizat de ei și de ceilalți. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: 

-de transmitere: conversația, explicația 

-de explorare: observația 

-de acțiune: demonstrația, exercițiul 

Resurse didactice: 

Mijloace tehnice și materiale didactice: laptop, film, wordwall, carte, creioane, creioane colorate, pictograme, foarfece, lipici 

Spațiul școlar: sala de clasă 

• Timp: 45 min 

Umane: colectivul de 10 elevi 

Informaționale: 

➢ „Terapie complexă și integrată”, de Constantin Păunescu, Ligia Matiana Ene, Bibiana Mânzat, Doru Vlad Popovici, Ludmila Ionescu, Margareta 

Petrescu, Didona Niculcea 

➢ „Psihopedagogie specială integrată”, de Constantin Păunescu, Ionel Mușu 

➢ Programa școlară cls. I-a-X-a „ Stimulare cognitivă”, București 2008 
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NR. 

CRT. 

MOMENTELE 

ACTIVITĂȚII 

OB. 

OP. 

CONȚINUTUL  ACTIVITĂȚII 

EDUCAȚIONAL-TERAPEUTICE 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

 Profesorul va asigura condițiile unei bune 

desfășurări a activității.  

   

2. Captarea atenției  Profesorul va prezenta un filmuleț cu 

imagini din diferite ipostaze de la școală și 

de acasă ale elevilor. 

Explicația 

Conversația 

-videoproietor 

-film 

 

3. Verificarea și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

O1 Profesorul va iniția discuții pe baza 

filmului prezentat. Elevii vor fi solicitați 

să identifice emoțiile de bază. 

Conversația  -se urmărește 

identificarea corectă a 

emoțiilor de bază 

4. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 Profesorul va anunța tema lecției 

,,Povestea mea în pandemie ,, și 

obiectivele acesteia. 

Explicația    

5. Desfășurarea 

activității 

propriu-zise 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma discuțiilor avute, profesorul va 

invita un elev să caute în DEX cuvintele 

,,pandemie,, și ,,epidemie,, și se vor 

explica acestea pe înțelesul elevilor. 

Pe baza acestor cuvinte, se vor iniția 

discuții cu privire la perioada de pandemie 

pe care o traversăm. 

Profesorul propune elevilor să-și creeze 

propria carte cu titlul ,,Povestea mea în 

pandemie,,. Profesorul prezintă cartea, 

precum și sarcinile de lucru pe care elevii 

le vor avea de rezolvat. 

Completează coperta ! 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-laptop 

 

 

 

 

 

 

 

-laptop 

-carte 

-imagini 

-lipici 

-creioane 

-creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

-se apreciază 

enumerarea regulilor 

sanitare specifice 

pandemiei 
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O1 

 

 

O2 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O5 

 

 

Elevii vor fi solicitați să își scrie pe prima 

pagină numele. 

Cap. I. Școala online 

1. Emoțiile mele în școala online- pe 

baza discuțiilor, elevii vor fi 

solicitați să completeze spațiile 

libere. 

 

2. Mi-a lipsit… Elevii sunt solicitați 

să scrie numele persoanelor, 

lucrurilor, activităților care le-au 

lipsit în școala online. 

 

 

3. Persoanele care au avut grijă de 

mine… Elevii sunt solicitați să 

scrie numele persoanelor care le-

au oferit suport în timpul 

activităților școlare desfășurate în 

mediul online. 

4. În școala online am utilizat…- 

profesorul va iniția discuții pe baza 

perioadei de școală online, a 

utilizării calculatorului și a 

platformelor și aplicațiilor 

educaționale, va împarți elevilor 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-carte 

-creioane 

 

 

 

 

-carte 

-creioane 

 

 

 

 

 

-carte 

-creioane 

 

 

 

 

-carte 

-pictograme 

-lipici 

-foarfece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se urmărește 

identificarea corectă a 

emoțiilor de bază 

-se urmărește  

asocierea emoțiilor cu 

situații de viață 

-se urmărește 

coordonarea 

oculomotorie în 

vederea realizării 

sarcinilor de lucru 

-se urmărește 

coordonarea 

oculomotorie în 

vederea realizării 

sarcinilor de lucru 

 

 

-se urmarește 

recunoașterea 

imaginilor /rețele 

sociale, aplicații 

educaționale 

-se urmărește 

coordonarea 

oculomotorie în 

vederea realizării 
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O1 

 

 

O2 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

pictograme cu siglele aplicațiilor 

educaționale utilizate. Sarcina 

elevilor este aceea de a lipi 

pictogramele pe pagina cărții. 

Cap.al II-lea. Am revenit la școală 

1. Cum m-am simțit când am revenit 

la școală- elevii vor fi solicitați să 

deseneze emoția. 

 

 

 

 

 

2. Rămân sănatos fiindcă… Elevii 

vor fi solicitați să enumere regulile 

sanitare. 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

-carte 

-creioane 

colorate 

 

 

 

-carte 

-creioane 

 

sarcinilor de lucru 

 

 

-se urmărește 

identificarea corectă a 

emoțiilor de bază 

-se urmărește 

asocierea emoțiilor cu 

situații de viață 

-se urmărește 

coordonarea 

oculomotorie în 

vederea realizării 

sarcinilor de lucru 

 

-se urmărește 

enumerarea reguli 

sanitare specifice 

pandemiei 

-se urmărește 

coordonarea oculo-

motorie în vederea 

realizării sarcinilor de 

lucru 

6. Asigurarea feed-

back-ului  

O1 

 

O2 

 

O3 

Profesorul va prezenta un joc wordwall, 

sarcina elevilor fiind să răspundă la 

solicitările jocului. 

https://wordwall.net/ro/resource/27438004 

Conversația 

Exercițiul 

Joc didactic  

-laptop 

-wordwall 

-se urmărește 

identificarea corectă a 

emoțiilor de bază 

-se urmărește 

asocierea emoțiilor cu 

situații de viață 

-se urmarește 

recunoașterea 
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O4 

 

imaginilor /rețele 

sociale, aplicații 

educaționale 

-se urmărește  

enumerarea regulilor  

sanitare specifice 

pandemiei 

7. Evaluarea 

activității 

O6 Profesorul va solicita elevilor să își 

prezinte fiecare cartea realizată. 

Explicația  

Exercițiul 

-cărțile realizate -se urmărește 

aprecierea corectă a 

produsului realizat 

8. Încheierea 

activității 

 Se vor face aprecieri cu privire la întreaga 

activitate și se vor recompensa elevii. 

Conversația   
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Prof. SFÎRLEA ALINA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ Nr.5, București, Sector 3 

Prof. OBREAȘCU LAURA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ Nr.5, București, Sector 3 

 

 

ACTIVITATEA: Formarea autonomiei personale 

SUBIECTUL: “Multe feluri de a vorbi” 

TIPUL LECȚIEI: Formare de atitudini și conduite comportamentale 

OBIECTIV CADRU: Formarea și exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social 

OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Formarea și dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare și relaționare în mediul social 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Cognitive: 

O1. Să identifice cele trei forme de  comunicare (“vorbesc frumos”, “vorbesc urât”,”nu spun nimic”) 

O2. Să enumere caracteristici comportamentale specifice fiecărei forme de comunicare (emoții, comportamente verbale, gestuale, etc.) 

O3. Să realizeze corespondența între cele trei forme de comunicare și expresiile faciale corespunzătoare 

O4. Să se adreseze civilizat într-o situație de comunicare conflictuală 

Psihomotrice: 

O5. Să se coordoneze oculo-motor în vederea realizării sarcinilor de lucru 

Afectiv – motivaționale: 

O6. Să participe cu plăcere la activitate 

STRATEGII DIDACTICE: 
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Metode și procedee: 

• De transmitere: explicația, conversația, dramatizarea 

• De explorare: observația 

• De acțiune: exercițiul, jocul didactic, jocul de rol, demonstrația 

Resurse didactice: 

• Mijloace tehnice și materiale didactice: marionete “Ciorăpeii certăreți”, bilețele, magneți, tablă 

• Materiale: 

➢ Spațiul școlar: sala de clasă 

➢ Timp: 45 minute       

• Umane: 

➢ Colectivul format din 11 elevi cu dizabilități mintale moderate 

Nr. 

Crt. 

Etapele 

activității 

Ob. 

op. 

Conținutul activității educațional – 

terapeutice 

Strategii Resurse didactice Itemi de 

evaluare 
Metode și 

procedee 

Materiale Umane 

Mijloace 

tehnice și 

materiale 

didactice 

Forma de 

organizare 

a corelației 

profesor-

elev 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Momentul 

organizatoric 

 Vor fi asigurate condiţiile unei bune 

desfăşurări a activităţii. Se vor pregăti toate 
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materialele necesare pentru desfăşurarea 

lecţiei. 

2 Captarea 

atenției 

 Profesorul va invita elevii să vizioneze o 

scurtă dramatizare  a poveștii “Ciorăpeii 

certăreți”, în care va fi prezentată o situație 

conflictuală  între trei ciorăpei, punându-se 

accent pe felul în care comunică  cele trei 

personaje. 

Dramatizare

a 

Explicația  

Conversația  

Marionete 

“Ciorăpeii 

certăreți” 

Frontală 

Individuală  

 

3 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Profesorul va anunța tema activității de 

autonomie personală:”Multe feluri de a 

vorbi”, precum și obiectivele propuse. 

Explicația   Frontală  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Desfășurarea 

propriu-zisă a 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea 

O1 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul va discuta cu elevii conținutul 

poveștii. Pe baza întâmplărilor prezentate, 

profesorul împreună cu elevii vor identifica  

cele trei forme de comunicare (“vorbesc 

frumos”,”vorbesc urât”,”nu spun nimic”), 

precum și o serie de caracteristici 

comportamentale specifice fiecăreia. 

 

 

 

 

 

Explicația  

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se urmărește 

identificarea 

celor trei 

forme de 

comunicare 

și 

enumerarea 

caracteristici

-lor acestora 

 

 

 



 

 

303 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propriu-zisă a 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

O6 

 

 

 

 

Apoi, profesorul va propune elevilor trei 

activități cu următoarele sarcini de lucru: 

 

1.Pe rând, elevii vor trebui să extragă dintr-o 

cutie bilețele, pe care vor fi scrise  

caracteristici comportamentale pentru fiecare 

formă  de comunicare. Sarcina elevilor va fi 

aceea de a lipi pe tablă bilețelele extrase, în 

dreptul formei de comunicare 

corespunzătoare (“vorbesc frumos”, “vorbesc 

urât”, “nu spun nimic”). 

 

 

 

 

 

 

2.Profesorul va invita elevii în fața clasei, 

unde va iniția  jocul “Telefonul fără fir”, care 

se va desfășura  astfel: 

• Elevii se vor așeza în șir  indian, cu  

spatele la profesor, mai puțin cel care 

se află  în fața  lui. 

 

 

Explicația  

Conversația 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Conversația  

Demonstrați

a 

Jocul 

didactic 

 

 

 

Bilețele  

Magneți 

Tablă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se urmărește 

enumerarea 

caracteristici

-lor  specific 

fiecărei 

forme de 

comunicare 

și 

coodornarea 

oculo-

motorie în 

vederea 

realizării 

sarcinii de 

lucru 

 

Se urmărește 

realizarea 

coresponden-

ței între 



 

 

304 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Desfășurarea 

propriu-zisă a 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

O6 

• Profesorul va transmite elevului din 

fața sa, cu ajutorul limbajului 

mimico-gestual, o expresie facială 

corespunzătoare uneia dintre cele trei 

forme de comunicare  discutate. 

• Apoi, elevul are sarcina de a transmite 

aceeași expresie facială colegului din 

spatele său și tot așa  până  la ultimul 

elev. 

• Ultimul elev din șir va trebui să redea 

expresia facială transmisă până  la el. 

Profesorul va stabili împreună cu elevii 

corespondența între expresiile faciale redate 

și forma de comunicare  potrivită.  

 

3.Profesorul împreună cu elevii vor forma un 

cerc în mijlocul clasei. Apoi, profesorul va 

propune elevilor un scurt joc de rol, în care 

elevii vor avea de rezolvat o situație 

conflictuală, comunicând într-un mod 

frumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Jocul de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

În grup   

 

 

 

 

 

 

formele de 

comunicare 

și expresiile 

faciale 

corespunză- 

toare și 

coordonarea 

oculo-

motorie în 

vederea 

realizării 

sarcinii de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Se urmărește 

folosirea 

formei de 
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*Profesorul va acorda sprijin elevilor pe 

parcursul întregii activități. 

 

 

 

comunicare 

pozitivă într-

o situație 

conflictuală 

 

 

 

5 Asigurarea 

feedback-ului 

O2 Profesorul va adresa întrebări elevilor 

referitoare la caracteristicile 

comportamentale specifice fiecărei forme de 

comunicare. 

Explicația  

Conversația  

 Frontală 

Individuală  

Se urmărește 

enumerarea 

de 

caracteristici 

pentru 

formele de 

comunicare 

discutate 

6 Evaluare O1 Profesorul va invita elevii să vizioneze câteva 

secvențe dintr-un filmuleț realizat în clasă cu 

ei. Sarcina elevilor va fi să identifice formele 

de comunicare utilizate de către personajele 

din film. 

Explicația 

Conversația  

 Frontală 

Individuală 

Se urmărește 

identificarea 

formelor de 

comunicare 

utilizate 

7 Încheierea 

activității 

 Profesorul va face aprecieri asupra modului 

în care elevii au participat la activitate. 

Conversația   Frontală   
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Bibliografie: 
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2. Formarea autonomiei personale. Programa școlară clsele I și a X-a, 2008; 

3. Terapie educaţională integrată, Editura Pro Humanitate, București; 
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Olt COPILĂRIA 

 

100 

27.  Gruia Carmen Galați LA PAS PRIN LUMEA 

POVEŞTILOR 

 

102 

28.  Irimia Mioara 

 

Galați EMOȚII DE BAZĂ. JOCURI 

DIDACTICE 

 

103 

29.  Maslovschi Claudia 

Magdalena 

 

Suceava STADIILE  DE DEZVOLTARE 

UMANĂ – COPILĂRIA 
106 

30.  Săvoiu Radu – Florin Dâmbovița 1 IUNIE – VESELIE, BUCURIE 

 
110 

31.  Sprîncenea Gabriela Argeș  

 

ROLUL POVEȘTILOR ÎN 

DEZVOLTAREA COPILULUI 

 

111 

32.  Dragnea Mariana Călărași STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN 

COOPERARE 

113 

 

 

33.  Iliescu Nicoleta-

Andreea 
Olt „SĂNĂTATEA – DARUL CEL MAI 

DE PREŢ!” PROIECT  DE 

ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

 

118 

34.  Agiibram Selda  

Cozma Ozana 

 

Constanța PROIECT DE ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

23 APRILIE 2022 

ZIUA SUVERANITĂŢII 

NAŢIONALE ŞI A   

COPILULUI ÎN TURCIA 

121 
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35.  Cășuțiu Delia  

Nan Camelia 

 

Arad PĂRINTE COPIL = PRIETENIE 

VEȘNICĂ 
126 

36.  Paiu Mirabela Bacău FOLCLORUL COPIILOR DE PE  

VALEA TROTUȘULUI, JUD. 

BACĂU 

 

129 

37.  Hărduț Corina Arad POVESTEA COPILĂRIE PRIN 

CULORILE EI….. 

 

131 

38.  Corbei Emilia Gorj 

 

SEMNIFICAȚIA ZILEI DE 1 IUNIE 133 

39.  Arion Simina-Carmen 

 

Mureș CEI 7 ANI DE ACASĂ 

 

134 

40.  Bogdan Mariana  

Tudor Florentina 

Arad ÎNVĂȚĂM ȘI ÎN AFARA ȘCOLII 

PROIECT DE EXCURSIE 

 

137 

41.  Poleac Ionela Arad COPILĂRIA, VÂRSTA BUCURIEI! 

 
141 

42.  Popa Mirela Ileana 

Bobiș Florina-

Melinda 

 

Cluj ”SĂ NU UITĂM SĂ FIM COPII” 143 

43.  Mariana Bȋrsan  

Ileana Lungu 

Dolj PROIECT EDUCATIV 

CARNAVALUL PRIETENIEI 

 

144 

44.  Bogdan Adela-Diana 

Mureșan Violeta-

Ioana 

Cluj 

 

GRĂDINIŢĂ – CABINET MEDICAL 

ȘCOLAR ,, Împreună pentru 

sănătatea prichindeilor “ 

 

149 

45.  Tocoian Daniel  Arad EDUCAŢIA - DREPTUL DE CARE 

AR TREBUI SĂ SE BUCURE TOȚI 

 

154 

46.  Sorescu Cătălina Dâmbovița COPILĂRIE, ANI DE BUCURIE! 

 
156 

47.  Benea Ligia Bihor „PRIETENIA-UN DAR DE PREȚ” 

 
158 

48.  Ciceu Doina Suceava UNDE EȘTI COPILĂRIE? 

 
163 

49.  Georgiana 

Zaboloteanu 
Argeș ȘCOALA ONLINE – UN NOU 

TREND ÎN EDUCAȚIE? 

 

165 

50.  Bejerea Maria Timiș COPILĂRIA – UN BASM FĂRĂ 

SFÂRȘIT 

 

168 

51.  Leulescu Elena Olt PROIECT EDUCAȚIONAL 

,, ZÂMBET DE COPIL!” 

 

171 

52.  Dobrei Mirela Arad PROIECT DE EXCURSIE 

La şcoală în afara şcolii 

 

177 

53.  Păcurariu Crinișoara 

Adina 

 

Hunedoara 

 

COPILĂRIA 181 

54.  Boșcor Mihaela-

Violeta 
Bacău IMPORTANŢA LECTURII PENTRU 

ELEVI 
182 
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55.  Stan Gabriela Hunedoara PROIECT JUDEȚEAN- ,,SUNTEM 

COPIII EUROPEI" 

 

186 

56.  Miron Cristina Dorina Buzău GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA-ÎN 

VACANȚA DE VARĂ 

 

191 

57.  Petec Dragoș –Marian Bacău INOVAŢIE ŞI CREAŢIE 

ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 

 

196 

58.  David Alina-Sonia Bacău ZIUA PĂMÂNTULUI      

22 APRILIE 2022 

„ÎMPREUNĂ VOM REUŞI ” 

 

199 

59.  Vitályos Ștefan Bacău PROFESORUL CREATIV ȘI 

EDUCAȚIA FIZICĂ 

 

207 

60.  Boșcor Mihaela-

Violeta 
Bacău PROIECTUL EDUCATIV 

”ȘCOALA  ANTI- BULLYING!” 

 

210 

61.  Vitályos Ștefan Bacău PROIECT EDUCATIV  

PENTRU PREVENIREA 

VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL 

ELEVILOR 

„ STOP – NU FII VICTIMĂ !” 

 

216 

62.  Balta Irina Emese 

Barbocz Izabella 
Arad PROIECT EDUCATIV  

JUDEȚEAN 

ȘCOALA DE VARĂ 

 

221 

63.  David Alina-Sonia Bacău METODE INTERACTIVE DE 

PREDARE  

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC 

 

225 

64.  Bucur Loredana-

Diana 

 

Bacău CREATIVITATEA ȘCOLARĂ 

 
228 

65.  Stoica Greta Bacău EGALITATEA DE ȘANSE ÎN 

SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

ROMÂNESC 

 

232 

66.  Antohe Gabriela Bacău INOVAȚII  ÎN DIDACTICĂ-

OBȚINEREA FEEDBACK-ULUI 

 

235 

67.  Fleter Codruța Felicia 

Fleter Cristian Florin 

Arad BENEFICII UIMITOARE ALE 

STUDIERII UNUI INSTRUMENT 

MUZICAL 

 

238 

68.  Pantin Angelica Arad PROIECT EDUCAȚIONAL 

INTERNAȚIONA 

 

241 

69.  Crișan Anca 

Crișan Ionuț 

Arad ŞCOALA PENTRU TOŢI  – ŞCOALĂ 

PENTRU DIVERSITATE 

 

243 

70.  Frățilă Flavia 

Vlaicu-Hergane 

Aurica 

Arad EDUCAŢIE NON-FORMALĂ ÎN 

TABĂRA PENTRU ELEVI 

 

246 
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71.  Miron Sorina 

Doble Ileana 
Arad PROIECT DE PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL 

“PRIETENIE FĂRĂ BARIERE!” 

 

250 

72.  Comoraşu Aura Bacău PROIECT   TRANSNAȚIONAL 

„EDUCAȚIE ONLINE FǍRǍ 

HOTARE” 

„ DE LA  REVELAŢIA ARTEI LA 

LECȚIILE 3D” 

 

255 

73.  Duma Rodica-

Mihaela Colpoș 

Mirela 

 

Bacău PROIECT DIDACTIC INTEGRAT   265 

74.  Morgovan Corina 

Morgovan Bianca 
Bihor 

 

PROIECT EDUCATIV 

,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA  

CĂRŢILOR” 

( poveşti  și jocuri de dezvoltarea 

limbajului) 

 

278 

75.  Abaza Irina Marinela Bacău PROIECT DIDACTIC 

 

287 

76.  Șerban Mihaela 

Zelinschi Emilia 

 

București PROIECT DIDACTIC 

 

294 

77.  Sfîrlea Alina  

Obreașcu Laura  

 

București PROIECT DIDACTIC 

 
300 

78.  Stan Diana Neamț PROIECT TRANSNAȚIONAL 

URSULEȚUL DE PLUȘ 

307 
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,,ACTIVITATI EXTRASCOLARE-GHID DE BUNE PRACTICI” 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER 

PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ 

„SĂ NU UITĂM SĂ FIM COPII” 

IUNIE 2022, Arad 

   Articolele profesorilor, cu exemple din propria activitate didactică, vor putea fi o dovadă a faptului că 

există o lume comună a educației în care tinerii primesc același tip de informații, prin metode inovatoare și 

creative, pentru a avea șanse egale în dezvoltare personală. 

   Articolele vor trata teme referitoare la modalitățile concrete pentru dezvoltarea creativității elevilor, 

îmbunătățirea spiritului de toleranță și respect, înțelegerea și implementarea noțiunii de interculturalitate. Se 

va pune accent pe experiența proprie cadrului didactic de dezvoltare a spiritului de inițiativă și a celui 

antreprenorial. Toate articolele care corespund cerințelor din regulamentul de participare se vor regăsi într-o 

carte cu ISBN, care va fi, de altfel, produsul final, de creație al acestei sesiuni/ schimb de experiență. 

Condiții de redactare: 

• Program: Microsoft Word; 
• Format: A4; 

• Margini: stânga-2 cm, dreapta-2 cm, sus-2 cm, jos-2 cm, antet-0 cm, subsol-1 cm (se aplică 

pentru tot documentul); 
• Caractere: Times New Roman, corp 12, spațiere 1,5 
Titlul lucrării: 

• Majuscule, corp 14, Bold, centrat; 
• Două rânduri libere. 

Numele și prenumele autorului/autorilor (maxim doi autori): 

.Numele și prenumele – cu majuscule, corp 12, Bold, aliniere la dreapta. 
Numele instituției la care își desfășoră activitatea autorul/autorii 

.cu majuscule, corp 12, Italic, aliniere la dreapta; 

.două rânduri libere. 
Textul lucrării: 

• corp 12, paragraph 2 cm, spațiere 1,5, aliniere stânga-dreapta (justify); 
• se vor folosi diacritice. 

Articolul va avea un număr de maxim 2 pagini, cu figurile inserate în text. Explicația figurii se plasează 

centrat sub aceasta, maxim 2 figuri. 

• Două rânduri libere. 
Bibliografie: 

• Centrat, majuscule, corp 12; 
• Un rând liber. 

Titlurile bibliografice: 

• Corp 12, fără Bold;  

• Se aranjează în ordinea alfabetică a autorilor, în succesiunea: autorul/autorii, titlul (Italic), 

volumul, editura, orașul, anul apariției. 
Lucrările pot avea cel mult doi autori și vor fi trimise pri e-mail până la data stabilită. 

Participanții vor primi diploma de participare, carte în format electronic cu articolele publicate 


