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     Interviu cu domnul Lucrețiu Tudor,  

city manager Primăria Municipiului Pitești 

                  realizat de prof. Peleașe Simona Iuliana 

 

1. Să ne cunoaștem, vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri despre dvs. ! 

Tudor Lucrețiu Ioan, 41 ani, economist, city manager Primăria Municipiului Pitești : Ca orice 

copil, mi-am dorit, în diverse etape ale devenirii mele, cariere diferite, îmi plăcea sportul, în special 

fotbalul, m-au atras mereu activitățile care presupun lucrul în echipă și creativitate, dar o constantă a fost, 

întotdeauna, dorința de a performa, de a fi recunoscut pentru abilitățile mele și efortul depus în 

valorificarea acestora. 

2. Cum v-ați pregătit pentru această funcție? 

O funcție este temporară, indiferent de domeniu, de aceea preocuparea mea permanentă a fost să-

mi completez cunoștințele și experiența, să evoluez ca persoană și ca pregătire profesională, pentru că nu 

consider că te poți pregăti pentru o funcție, care poate veni sau nu și care, dacă îți este propusă, va fi o 

încercare dificilă, dacă nu te găsește apt pentru a o îndeplini, sau o încununare a eforturilor tale constante 

de a fi bun în ceea ce faci. 

3. V-ați urmat visul când ați ales această responsabilitate? 

Întotdeauna mi-am ascultat inima și mi-am urmat visul, iar această responsabilitate mi-a oferit 

șansa de a lucra alături de o echipă performantă și de a contribui la dezvoltarea orașului pe care îl iubesc. 

Deci da, pot spune că mi-am urmat visul alegând să fac această activitate. 

4. Ce vă inspiră în realizarea proiectelor dvs? 

Ceea ce m-a inspirat întotdeauna, în orice mi-am propus: sentimentul de satisfacție pe care îl am 

atunci când munca mea face o diferență, impactează pozitiv viața celor din jur. Cu atât mai mult cu cât, 

acum, proiectele în care sunt implicat au un impact asupra întregii comunități din care fac parte, motivația 

de a da tot ce am mai bun este de la sine înțeleasă. 
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5. Ce vi se pare cel mai greu la acesta funcție ? Ați simțit vreodată că vreți să renunțați, că nu mai 

puteți continua ? 

Cel mai greu mi se pare să accept faptul că nu există îndeajuns timp pentru câte sunt de făcut și să 

am răbdarea necesară pentru derularea unor proiecte, în acest context. Administrația este un domeniu 

dificil, uneori nu depinde doar de voința ta sau a echipei tale ca să vezi realizate acele lucruri de care 

comunitatea are nevoie, sunt aspecte complexe implicate în procesul de dezvoltare al unui oraș și, da, sunt 

momente în care simți și oboseală sau presiune maximă. Însă nu am fost niciodată omul care renunță, dacă 

mi-am propus să realizez un anumit proiect, important pentru mine, atunci merg până la capăt, indiferent 

de greutăți, și știu că munca și implicarea serioasă vor da, mereu, rezultatele dorite. 

6. Ce sfat ați avea pentru un tânăr care și-ar dori această poziție ?  

Tinerii de astăzi îmi pare că știu, cumva, mai bine ce își doresc pentru viitorul lor, comparativ cu 

generația mea. Noi am fost mai mult receptivi la îndrumarea părinților, în privința alegerilor profesionale, 

cred, însă, pentru cei care își doresc să urmeze o carieră în domeniul administrativ, sfatul meu este simplu: 

urmăriți, în tot ce faceți, să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Astfel veți face față provocărilor 

profesiei și ale vieții, în general, deoarece administrația este, în același timp, o profesie și un mod de viață. 

7. Care este cea mai importantă realizare a dvs până acum ?  

Mă consider încă la începutul carierei mele profesionale, deși am obținut, până acum, câteva 

realizări importante, atât în activitatea anterioară experienței de administrator al municipiului, cât și prin 

asumarea acestei responsabilități. Pentru mine, însă, cea mai importantă realizare până acum este relația 

pe care am construit-o cu oamenii ce îmi sunt alături, în viața personală și la locul de muncă: familia și 

colegii. Fără încrederea și susținerea lor în tot ceea ce îmi propun, nu aș reuși să dau randament maxim și, 

de aceea, cred că orice succes se datorează acestui detaliu: relații umane bazate pe apreciere și respect 

reciproc, asumare și integritate. 

8. Ați recomanda cuiva să  urmeze această carieră? 

Așa cum am spus și mai devreme, important este să îți dorești această carieră. Deci o recomand 

doar celor care se regăsesc în acest domeniu. 

9. Ați avut vreodată sentimentul că ați făcut ceva greșit și ați fi vrut să remediați acest lucru? 
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Până acum, nu m-am confruntat, din fericire, cu provocarea unei greșeli fundamentale. Desigur că 

atunci când muncești, vei face și greșeli, însă am avut parte doar de greșeli care m-au ajutat să-mi 

îmbunătățesc activitatea și să iau decizii bazate pe experiență, cu rezultate mai bune. Sistemul de educație 

în care am crescut s-a bazat pe conceptul evitării oricărei greșeli, însă realitatea este că, fără a greși, nu 

evoluăm. De aceea, greșelile, atunci când sunt rezultatul unei implicări reale și sincere, sunt doar ocazii 

de a deveni mai bun. 

10.  După părerea dvs, care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facem ca elevi ca 

să fim mai bine pregătiți pentru viață? 

În opinia mea, cea mai valoroasă resursă pe care o avem, ca oameni, este timpul. Nimeni nu poate 

să cumpere sau să recupereze nici măcar un minut, oricât ar vrea. De aceea, cred că cel mai important este, 

din punct de vedere al pregătirii pentru viață, să vă folosiți această resursă cât mai bine și mai eficient, în 

funcție de scopurile pe care vi le propuneți. Să vă desăvârșiți educația, să vă stabiliți obiectivele prioritare 

pentru voi și să urmați pașii necesari pentru a le atinge. Și, neapărat, să vă și bucurați de tot acest proces. 

Deci contează să știți, cu adevărat, ce vă doriți, pentru că atunci când faci ceea ce îți place, nu o mai simți 

că pe o muncă, ci ca pe un privilegiu. 

11. Cum credeți că ne putem implica și noi, elevii Școlii Gimnaziale „Marin Preda” în binele orașului 

nostru? 

Un binecunoscut aforism al Fericitului Augustin spune: "Iubește și fă ce vrei!". Parafrazând, aș 

spune și eu: iubiți-vă orașul și faceți ce simțiți că l-ar ajuta să fie mai frumos. Finalizați-vă pregătirea 

profesională în domeniul ales, pentru a aduce plus valoare prin munca voastră, incercati mereu să fiți 

modele pentru voi și pentru cei din jur, comportamental, la școală, pe stradă, acasă și oriunde. Implicați-

vă în proiecte de voluntariat și faceți diferența prin aportul vostru la tot ceea ce privește viața comunității 

în care trăiți: curățenie, civilizație, toleranță și ajutor reciproc. Veți fi cetățenii lumii pe care și voi o veți 

crea. Depinde doar de cum doriți să fie aceasta: mai urâtă, la fel sau mai bună decât cea de acum. 
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                                                     ( Facerea 1:3) 

   ,, Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă! 

   Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi, 

   Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă 

   De câte ori creştine o auzi”. 

                     (Vasile Militaru, Hristos a înviat) 

Învierea Domnului este minunea minunilor, 

faptul revelator, mesianic, pe care l-a putut săvârşi numai 

Dumnezeu, care este viaţă şi lumină (Ioan 1:4).  

Sărbătoarea Paştelui este o permanentă bucurie a 

credincioşilor, este faptul unic ce nu se repetă ca în mituri 

şi legende, în cicluri astrale sau în producţiile folclorice în funcţie de civilizaţia care le produce. ,,Căci  

Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul -Născut L-a dat , ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţă veşnică ”(Ioan 3:16). 

Noaptea de Înviere, cu primirea luminii de către fiecare dintre noi, salutul  „Hristos a înviat!- 

Adevărat a înviat!”,  picură în sufletele tuturor bucuria negrăită de a fi împreună, de a acorda unul altuia 

iertare, de a simţi balsamul cântării pascale: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte 

călcând …”. În aceste zile de sărbătoare, o faptă de milostenie,  o prezenţă lângă un om bolnav, singur, 

este o lumânare de Înviere, o revărsare de lumină, adusă tainei acolo unde lipseşte iubirea milostivă şi 

smerită.  

Razele binecuvântate ale primelor cuvinte rostite  de Mântuitorul Hristos după Înviere, ,,Bucuraţi-

vă!”( Matei 28:9) şi ,,Pace vouă! ”(Ioan 20:19), să ne lumineze şi să ne aducă în suflete bucurie şi pace.  

           Hristos a înviat ! 

                                                                                                 Prof. Ene Dorin 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI DE PAȘTE 

 

          prof. înv. preșcolar: CICU MIRELA-NICOLETA 

   prof. înv. preșcolar: BULIGĂ CAMELIA 

 

 Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare în calendarul creştin, fiind însoţită, 

în România, de numeroase tradiţii şi obiceiuri, unele moştenite din generaţie în generaţie. Prin 

aceste tradiţii, sărbătoarea Învierii este prilej de reunire a familiei în jurul mesei cu preparate 

tradiţionale, este motiv de bucurie şi de optimism. 

 O credinţă larg răspândită în România este aceea că cei care pleacă din această lume în ziua de 

Paşte merg direct în Rai, porţile acestuia fiind deschise în această zi şi de asemenea, având în vedere că 

cerurile se deschid, sufletele răposaţilor se întorc acasă, pentru a-i proteja pe cei dragi. În noaptea de 

Înviere, credincioşii obişnuiesc să meargă la biserică, să ia lumină şi să cânte Învierea Domnului. Oamenii 

aduc acasă „lumina” – lumânarea aprinsă direct de la cea aprinsă de părinte în Altar. Unii obişnuiesc să 

facă o cruce mică pe pragul de sus al uşii gospodăriei sau pe peretele dinspre răsărit, afumându-l cu 

lumânarea, iar cei mai mulţi păstrează lumânarea de la Paşte şi o aprind peste an, în cazul unor mari 

necazuri, boli sau în situaţia unor feneomene meteo extreme. 

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

simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

 Un alt simbol al sărbătorii îl reprezintă Pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este dusă 

spre sfinţire la biserică la slujba de Înviere, alături de coşul bucatelor preparate pentru sărbătoare. A doua 

zi dimineaţa, unii credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau Sfintele Paşti. 

 Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină nouă, care ar simboliza 

purificarea. De asemenea, nu este bine ca de Înviere să se doarmă, fiindcă restul anului va aduce 

somnolenţă, ghinion sau recolte slabe. 

 În ziua de Paşti se mai spune că nu e bine să se consume oul cu sare, fiindcă autorul va transpira 

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

acestea. 
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 Tot legat de ou, se spune că masa de Paşti trebuie să se începă cu consumul unui ou, existând 

credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul, apoi peşte – pentru a fi sprinten precum acesta – şi mai 

apoi pasăre – pentru a fi uşor ca aceasta. 

 O altă tradiţie arată că dacă în ziua de Paşti prima persoană care intră în gospodărie este bărbat, 

acolo va exista noroc peste an. 

 Acestea sunt tradiţii şi obiceiuri larg răspândite la nivelul ţării în comunitatea creştin-ortodoxă. În 

afara acestora există tradiţii particulare întâlnite în anumite regiuni geografice sau în anumite comunităţi. 

Spre exemplu, în Moldova, în noaptea de Înviere, după slujba de la miezul nopţii, credincioşii obişnuiesc 

să însoţească momentul Învierii prin pocnitori care semnifică alungarea spiritelor rele. Coşul de bunătăţi 

care se duce la sfinţit la biserică este pregătit strict după cele transmise din moşi-strămoşi: aici sunt aşezate, 

alături de bucate, seminţe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă şi usturoi – simboluri ale bucuriei de peste an. 

Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, bani, flori, sfeclă roşie cu hrean şi ouăle roşii. De 

asemenea, coşul este acoperit un pled cusut cu modele specifice zonei. Există o simbolistică specifică 

pentru sfinţirea celorlalte componente ale coşului cu bunătăţi: macul este aruncat în râu pentru a alunga 

seceta, sarea aduce belşug peste an, zahărul sfinţit este element tămăduitor pentru vitele bolnave, ceapa şi 

usturoiul au rol de protecţie împotriva insectelor, făina se presară pe câmp pentru ca rodul grâului să fie 

cel aşteptat. 

 În zona Bihorului, există o tradiţie care arată că oul împodobit de Paşte prevesteşte norocul: dacă 

după 40 de zile acesta nu se strică, atunci persoana va fi norocoasă. 

Tot în această zonă, în Joia Mare, se aprind focurile sacre ale Învierii în cimitire şi tot în această zi există 

obiceiul de a arunca ouă la ţintă. La încondeierea ouălor în Joia Mare, bihorenii folosesc un instrument 

specific numit „bijorca”. 

 În Apuseni, femeile merg la cimitir în noaptea Învierii să aprindă lumânări la morminte, iar prima 

zi de Paşte începe cu împărtăşania cu pască, după ce credincioşii se spală cu apă în care a fost pus un ou 

roşu, o monedă de aur şi urzică.Tot în Apuseni, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce la 

cimitir şi este păzită de feciori. Este simbolul luptei între „hoţi” şi „păgubaşi”, iar cei care pierd sunt datori 

cu un „ospăţ”, pregătit fie de cei care au încercat să fure toaca şi nu au reuşit, fie de cei care nu au fost în 

stare să o păzească. 

 În Ţara Bârsei, există obiceiul – din Duminica Tomii – „Junilor Braşovului” – în care grupuri de 

tineri, asemănătoare colindătorilor sau căluşarilor, strâng ouă de la tinerele fete, după care, la Pietrele lui 

Solomon – aflate în zona Şcheii Braşovului – la picnic, încep diferite concursuri. 
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 În zona Valea Arieşului există obiceiul „rostogolitului ouălor” care sunt lăsate să cadă spre o gaură 

din pământ. 

 În zona Lăpuşului din Maramureş, în duminica Paştelui copiii merg la prieteni şi la vecini – iar 

pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul 

anului – şi anunţă Învierea Domnului, iar fiecare gazdă dăruieşte câte un ou roşu. 

 În zona judeţului Călăraşi, coşul pascal pentru sfinţit conţine, pe lângă bucate, şi un cocoş alb, 

existând tradiţia ca atunci când cocoşul cântă să însemne că Hristos a Înviat, iar cel mai norocos este acela 

al cărui cocoş cântă primul. După slujbă există obiceiul ca toţi cocoşii să fie dăruiţi oamenilor săraci. 
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FORMAREA UNOR VALORI CREŞTINE LA NIVEL PREŞCOLAR 

 

prof. înv. preșcolar Manole Nicoleta- Georgeta 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești 

 

Preşcolarul este o personalitate în formare, „copilul de astăzi, este adultul de mâine„ şi de 

aceea este atât de necesar formarea şi transmiterea adevăratelor valori pe care noi dorim să le avem în 

societate (obiceiurile străbune și portul popular), nişte adulţi drepţi, corecţi, cu multă compasiune şi 

capacitate empatică. 

Cum putem forma copiilor valori creştine? Cum am putea să le transmite cunoştinţe, să le 

formăm valori morale, creştine dacă nu prin intermediul unor activităţi de educaţie religioasă. 

Preşcolarii aflaţi la o vârstă fragedă asimilează cu uşurinţă cunoştinţe, îşi însuşesc reguli, norme 

şi valori morale, religioase, spirituale prin imitaţie sau prin contactul direct avut cu acestea. 

Religia este baza vieţii sociale, deoarece: 

*ea este principiul constitutiv al familiei şi al statului; 

*religia dă naştere şi avânt culturii;  

*literatura, artele şi ştiinţele au luat naştere din religie şi sub ocrotirea ei; 

*religia apropie pe oameni unii de alţii şi îi face să fie mai umani. 

Copilul este o personalitate aflată în curs de formare, de pe acum el îşi însuşeşte primele reguli 

şi norme morale ce vor deveni mai târziu trăsături de caracter. Astfel încât, încă de la cea mai fragedă 

vârstă trebuie să-l formăm în spiritul binelui, frumuseţii sufleteşti, adevărului, credinţei şi iubirii, valori 

atât de necesare în modelarea unei personalităţi armonioase şi care să corespundă cerinţelor unei societăţi 

moderne. 

Cunoştinţele şi normele religioase se pot transmite preşcolarilor în grădiniţă prin intermediul 

activităţilor de educaţie religioasă, cunoştinţe transmise într-o formă accesibilă şi apelând la nivelul de 

înţelegere al preşcolarilor, dar totodată şi cu acordul părinţilor acestea se poate realiza şi prin stabilirea 

unui parteneriat cu Biserica urmărind astfel educarea în spiritul unor valori moral-religioase, cum ar fi : 

- iubirea și  respectarea aproapelui; 

- dorinţa de a face fapte bune; 

- dorinţa de a fi cinstit; 

- dorinţa de a fi modest; 

- capacitatea de a-şi recunoaşte şi îndrepta greşelile; 
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- capacitatea de a avea încredere în ei şi în ceilalţi. 

Influenţa religiei asupra copilului nu poate să aibă decât un efect benefic asupra acestuia, îi 

determină şi îi învaţă cum să devină mai buni, să aibă mai multă compasiune, dăruire, să fie mai 

înţelegători, mai apropiaţi de semeni şi dornici de a ajuta, cum să se sprijine şi ajute reciproc fără a aştepta 

vreo recompensă, îi învaţă să fie mai receptivi la problemele şi dorinţele celor din jur. 

Educaţia religioasă prin ansamblu de mijloace utilizate ajută la învoirea, înnoirea spirituală a 

omului şi cu precădere şi a copilului având totodată în vedere şi respectarea particularităţilor de vârstă. 

Iată câteva exemple de activităţi de învăţare ce se pot desfăşura: 

- observarea, prezentarea și descrierea unor imagini cu conţinut religios; 

- audierea unor povesti, pilde religioase; 

- realizarea unor scenete cu conţinut religios, serbări tematice, concursuri școlare; 

- audierea unor casete (povestiri, colinde etc.); 

- memorarea unor texte religioase, rugăciuni, cântece; 

- jocuri de rol; 

Ȋn cadrul activităţilor de educaţie muzicală putem folosi texte şi cântece cu conţinut moral-

religios accesibil preşcolarilor şi şcolarilor mici, precum şi planşe ilustrate, dar şi prin realizarea în cadrul 

unor activităţi practice a unor şabloane diverse (îngeri, clopoţei etc.) . 

Sărbătorile religioase pot constitui momente favorabile şi propice pentru transmiterea unor 

cunoştinţe religioase care pot fi marcate în mod deosebit prin: povestiri, memorizări, activităţi muzicale, 

artistico – plastice, activităţi practice, plimbări, vizite, serbări, concursuri școlare, etc. 

În acest scop, în unitatea noastră a fost organizat și implementat Proiectul Educațional Județean 

,,Școala de Tradiții”, care  s-a desfășurat sub forma a două activități: secțiunea I: ,,Tradiții Pascale”- 

încondeiat ouă și secțiunea a II-a : ,,Dansul popular, tradiția românilor”- festival- concurs. Scopul 

acestui proiect este acela de a acorda mai multă atenție preșcolarilor care au înclinaţii artistice, formarea 

unui comportament adecvat față de tradiţiile poporului român, dar și de a transmite din generație în 

generație obiceiuri și cunoștințe religioase despre sărbătoarea Paștelui și a Rusaliilor .  

Înroșirea și ciocnirea ouălor roșii este cel mai răspândit obicei creștin de Paște. Acestea sunt 

nelipsite de la masa încărcată din zilele de Paște și reprezintă o încântare pentru toată lumea, mai ales 

pentru cei mici. Legenda spune că Maica Domnului a așezat un coș cu ouă lângă crucea Domnului, iar 

acestea s-au înroșit din sângele picurat din rănile Sale.  

Sărbătoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, împreună cu cea a Paştilor 

fiind cunoscută și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh. În tradiția românească dansul călușarilor, 

în general, are scopul de a apara oamenii, vitele și recoltele de influențele negative. În aceste zile oamenii 

își împodobesc casele și gospodăriile cu ramuri de tei, plop, stejar și petrec prin cântec și dans popular. 
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Modul de abordare şi desfăşurare a activităţilor în manieră interdisciplinară, în vederea corelării şi 

integrării educaţiei religioase în programul instructiv-educativ, toate activităţile pot cuprinde cunoştinţe, 

pot urmări formare acestor valori apelând la capacitatea copiilor de a discerne şi de a face corelaţii între 

idei, credinţe, cunoştinţe.  

Copiii nu trebuie îndoctrinaţi în spiritul unei religii, trebuie să se urmărească transmiterea unor 

valori şi a unor trăsături de caracter prin intermediul activităților cu ocazia diferitelor sărbători religioase. 

Ȋn urma acestor acţiuni şi apropieri ale preşcolarului de biserică, de credinţă, acesta va reuşi să facă 

distincţia dintre o sărbătoare şi o zi obişnuită, dintre săvârşirea unor fapte bune şi a unor fapte rele, ajunge 

să cunoască elemente caracteristice care definesc portretul spiritual al poporului român, ei vor reuşi astfel 

să clădească cu încredereși demnitate statutul de mic creştin și care vor păstra cu sfințenie obiceiurile 

strămășești.  

Educaţia religioasă trebuie realizată în vederea formării şi transmiterii unor valori necesare în 

societatea zilelor noastre, formarea personalităţii armonioase a preşcolarului, un suflet frumos, curat. 

 

Bibliografie: 

* Anton Anghelescu „Psihologia religioasă a copilului şi a adolescentului cu aplicaţiuni la învăţământul 

religios (teză de doctorat)”, Atelierele tipografice “Presa’’, Brăila, 1939; 

*Sebastian Şebu Opriş Monica, Opriş Dorin „Metodica predării Religiei”, Editura Reîntregirea, Alba 

Iulia, 2000. 
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Paştele la grădiniţă 

 

prof. înv. preşcolar Buligă Camelia 

                                                                               prof. înv. preşcolar Cicu Mirela 

 

Paștele este sărbătoarea creștină a Învierii lui Iisus Hristos. Este cea mai veche tradiție creștină 

și este considerată, de asemenea, cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. 

Ne place Crăciunul şi ne este foarte uşor să le spunem copiilor povestea lui, căci ei asimilează 

repede ideea naşterii unui bebeluş sfânt, corelând-o poate cu un eveniment similar din familie. Cu 

Sărbătoarea Paştelui lucrurile stau puţin diferit, fiindcă ne vine greu să le explicăm celor mici 

concepte dificile precum moartea , aşadar, vom pune accentul pe Înviere, fără a da detalii despre torturile 

răstignirii.  

La vârsta preşcolară copiii reţin foarte bine simbolurile, fiind foarte potrivită  ideea unor obiecte 

simbolice care să reprezinte momentele importante ale sărbătorii Pascale. 

Ouăle sunt asociate cu Paștele. Decorarea ouălor de Paște a început mai întâi cu obiceiul de a colora 

ouăle roșii pentru a simboliza sângele vărsat de Hristos. 

Împreună cu preşcolarii de la grupă am încondeiat şi noi ouă pentru Paşte. 

       

Pentru că la grupa mică principala activitate este jocul, am desfãşurat diferite jocuri distractive şi 

de îndemânare cu specificul sărbătorilor Pascale, copiii fiind foarte încântaţi. 
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Pentru că ştim că înainte de Paşte, oamenii fac pregătiri cu prilejul acestei zile importante, ne-am 

gândit să pregătim şi noi diverse ornamente pentru această sărbătoare. 

      

 

Împreună am pictat şi ne-am confecţionat şi coroniţe cu simbolul Paştelui - oul roşu. 
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Hărnicuţi cum suntem noi,  am ajutat şi iepuraşul să sorteze ouăle după criteriul culoare şi ne-am 

descurcat foarte bine. 

  

Pentru că suntem isteţi am lucrat împreună şi câteva fişe specifice acestei teme frumoase. 

   

 

Pentru că s-au descurcat minunat, preşcolarii au primit brăţări simbolice şi felicitări de Paşte. 
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Creativitatea elevilor noștri 

prof. Peleașe Simona Iuliana 

„Imaginația este mai importantă decât cunoașterea”- Albert Einstein 

 

Creativitatea este o dimensiune importantă a omului și ea trebuie să fie o prioritate a educației. 

Pentru dezvoltarea capacităților creatoare ale elevilor, profesorii trebuie să cunoască mai întâi trăsăturile 

comportamentului creator: nivelul de inteligență, fluența gândirii, receptivitatea față de împrejurări și 

oportunități, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, nonconformismul în idei, 

perseverența, inițiativa. Edison spunea că în creație este nevoie de 99% transpirație și 1% inspirație. Prin 

educarea intelectului și a unor procese intelectuale, cum sunt imaginația, gândirea, memorarea, se 

realizează educarea creativității. 

Fiecare persoană are o anumită doză de creativitate. Specialiștii în domeniul pedagogiei: Jean 

Piaget, Comarova, Nicola susțin că, de la naștere, copilul este înzestrat doar cu o pontențialitate creativă, 

care sub influența procesului educativ și a mediului se dezvoltă noi nivele ale creativității materializate 

original. 

 Profesorul este un factor esențial în stimularea creativității elevilor dacă abordează la clasă un 

management participativ motivator. Astfel aș menționa câteva aspecte: o viziune pozitivă asupra 

capatităților tuturor elevilor, implicarea lor în luarea deciziilor la nivelul activităților la clasă, manifestarea 

încrederii și aprecierii fiecărui elev cu particularitățile lui, promovarea și recompensarea creativității și a 

spontaneității, prețuiește motivarea intrinsecă, asigură și învață pașii necesari în procesul creației solicitat 

elevului. G. Allport evidențiază faptul că în actul creației sunt implicate aptitudinile și chiar toate procesele 

psihice, venind astfel cu o evidențiere a faptului că omul dispune de un potențial creativ și că este datoria 

mediului educațional să-l descopere și să-l dezvolte. 

 Creativitatea ar putea fi definită ca o disponibilitate a personalității orientată spre ceva nou, valoros 

pentru individ și societate. Se au în vedere aptitudinile și atitudinile creative, sistemul de aspirații și valori, 

cu rol de orientare și autoreglaj emergent și în special acel deziderat interior pentru autorealizare și 

autoexprimare valorică a propriei personalități. De aceea la clasă profesorul acordă acea libertate ghidată 

elevilor, cu posibilități de încercare și inițiativă a elevilor, prin oferirea de informații corecte, prin 

exploatarea pozitivă a erorilor, a eșecurilor care să motiveze, nu să demobilizeze. Profesorul îndrumă, 

sfătuiește, dar nu comandă. 

 De asemenea, creativitatea nu se produce instantaneu, ea are o anumită dinamică, parcurge etape, 

presupune anumite mecanisme și condiții. De aceea consider că profesorul are un rol cheie în chiar primele 

momente ale lecției când așează coordonatele de desfășurare a demersului didactic. În acest sens aș 

propune 2 metode larg cunoscute, dar încă productive. Brainstorming-ul, fiecare elev își exprimă părerea 

pe o temă dată. Se notează tot, nicio idee sau cuvânt nu este de neglijat. Avantajele sunt multiple: obținerea 

rapidă de idei noi, soluții; aplicabilitate aproape în toate domeniile; stimulează participarea activă; 

dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine prin procesul evaluării amânate, dezvoltă 

abilitatea de a lucra în echipă. Starbursting (explozia de stele) metodă asemănătoare celei precedente. Se 
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scrie tema discuției/problema pe tablă și se pun cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Cele ințiale 

ce?, cine?, unde?, de ce?, când? pot genera alte întrebări neașteptate și de aici răspunsuri sau soluții 

neașteptate.     

 Un subiect atât de complex cum este creativitatea elevilor noștri trebuie abordat cu multă 

responsabilitate, asumare și aplicare la clasă. Așa, poate vom fi acea mică scânteie care va aprinde dorința 

de afirmare, curajul de exprimare a tainelor creatoare din ei. 

Bibliografie:    

1. Allport, G., W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1981 

2. Rousseau, J.,J.,Emil sau Despre educație, E.D.P., București, 1973 

3. https://marimarcu-blogspot-com.translate.goog/2012/12/metode-de-stimulare-

creativitatii.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ro&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc 

4. https://www.slideshare.net/PadMarius/stimularea-crreativitatii-1 

 

 

The coming of spring 

Mincu Rebeca 

Grade:7th B 

Teacher:Peleașe Simona-Iuliana 

 

 

 It was a quiet morning. The bright rays of the sun had entered  my bedroom. I got out of bed 

and opened the window and breathed deep. I was happy! 

The weather was unexpectedly warm, and the wind breeze was gently moving the trees’ branches.  

The flowers’ fragile stalks had appeared in the garden. Some of them were already blooming: the 

snowdrops, the fragrant daffodils and the coloured hyacinths. They were balancing as if they were 

waltzing, dressed in elegant ball dresses.  

The birds’ chirping accompanied the atmosphere, being happy for arriving back home.  

The colours and the perfumes cheered me up, and I realised that spring is finally here! 

 

 

https://marimarcu-blogspot-com.translate.goog/2012/12/metode-de-stimulare-creativitatii.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ro&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://marimarcu-blogspot-com.translate.goog/2012/12/metode-de-stimulare-creativitatii.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ro&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www.slideshare.net/PadMarius/stimularea-crreativitatii-1
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Primăvara 

 

elev: Dicu Răzvan 

clasa : a VI-a C 

prof coordonator: Mihai Gabriela-Isabela                                                           

 

    După ce trece impunătoarea iarna, lăsând în urmă minunatul ei peisaj alb care acoperea lumea, 

apare  colorată și înmiresmată primăvara. 

 Acest anotimp trezește la viață întreaga vegetație și vine totodată cu prietenul lumii, soarele, care, 

cu razele lui strălucitoare și călduroase cuprinde în brațe unele părți ale globului. Copacii își revin din 

amorțeala iernii prin înflorirea boboceilor care au locuința pe crengile lor. Ghiocelul care este cunoscut ca  

simbolul acestui anotimp scoate și el ușor, ușor căpșorul, vestind sosirea primăverii.  

Pe lângă ghiocei, se mai zăresc și alte flori precum laleaua, zambila, irisul, narcisa și multe altele. 

Albinuțele ies vesele din stup vrând să ia cât mai repede polenul din flori pentru a face mierea dulce și 

parfumată, care ne bucură simțurile. Pământul se dezgheață, iar fermierilor le e mai ușor să planteze unele 

legume pentru a le cultiva în vară sau în toamnă. Păsările care erau plecate în țările tropicale s-au întors 

în locurile în care își construiseră căsuța.  

Copiii ies afară să joace cu prietenii lor diferite jocuri pe care le jucau și în trecut pentru a le aduce 

aminte de copilărie și fac multe activități împreună. Ei aleargă necontenit, râsetele și veselia lor răsuna cu 

voioșie cât este ziua de lungă. Obrajii lor sunt roșii ca macul și inimile pline de bucurie și entuziasm. 

Părinții sunt foarte atenți când îi văd pe prichindeii lor că aleargă și se joacă pentru a nu păți ceva, dar li 

se umple inima de bucurie văzându-și copilașii veseli și lipsiți de griji. 

Acest anotimp, numit primăvara, crăiasa cu ochi de smarald, bucle cu fir de aur și o mireasmă 

puternică ne încântă an de an cu darurile sale uluitoare și cu voie bună, trezind natura la viață: pajiști 

înverzite, flori multicolore, zumzet de voie bună, soare blând și speranță. În lipsa primăverii, Pământul ar 

fi mult mai sărac. Primăvara este un anotimp încântător!  
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Vestirea primăverii 

eleva: Rebeca Mincu 

 clasa a VII-a B 

prof. coordonator: Gabriela Bădescu 

 

Ghiocelul a vestit: 

„Primăvara a venit!” 

Natura revine la viață, 

Copacii treptat se dezgheață, 

Florile-ncet înfloresc, 

Parfumul și-l răspândesc. 

 

Păsărele mii ciripesc duios, 

Răspândind vestea pios.  
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Mirajul primăverii 

                        elev: Tănăsoiu Alexandru Gabriel 

                           clasa a VI-a C 

prof. coordonator: Mihai Gabriela-Isabela 

 

Primăvara a venit! 

Natura toată s-a trezit. 

Din norii apar raze de soare, 

Şi totul capătă culoare. 

 

Fluturi zboară pe câmpii , 

Păsărele mii și mii, 

Se întorc din depărtare, 

Să se bucure de soare. 

 

Toți copacii au înflorit, 

Câmpul este înverzit. 

Primăvara-i cum se știe, 

Un prilej de bucurie! 
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Draga mea  

eleva: FULGA ALEXIA MARIA 

clasa a-V-a C 

prof. coordonator: Gabriela Bădescu 

 

Dragă mamă, vreau să știi, 

  Că mereu te voi iubi!  

Fie noapte, fie zi,  

Cu gândul la tine voi fi! 

  Fie nori, fie soare...  

Tu îmi oferi o bucurie mare!  

Știu că te am lângă mine  

Și sper să nu se termine!  

 

O iubesc pe mama mea, 

  Ca pe o gingașă stea  

Fiindcă știu că ea va fi...  

În sufletul meu zi de zi!!! 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

Măicuță dragă! 

elev: Petre Răzvan Ștefan 

clasa a VI-a A 

prof. coordonator: Gabriela Bădescu 

 

 Draga mea măicuță,  

Tare, tare te iubesc! 

Pentru dragostea ce-mi porți  

Eu îți mulțumesc. 

 

Doar cu tine clipele-s line  

Îmi aduci doar fericire!  

Zilele să-ți fie pline  

De speranță și iubire! 
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Draga mea mama 

 

eleva: Guriță Elena Cristina 

clasa a V-a C 

     prof.coordonator: Gabriela Bădescu 

 

  Astăzi este ziua ta 

   Și aș vrea să știi 

  Că-n inimă te voi avea 

   Chiar când nu vei mai fi. 

    

    Tu m-ai învățat ce știu, 

   De aceea eu îți scriu: 

    Te ador și te respect, 

    Mamă dragă, te iubesc! 
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Visul meu 

elev: Șerban David 

clasa a VI-a B 

prof. diriginte Tătărușanu Mihaela 

 

În primul rând, ca să îți urmezi visul, trebuie să o faci din plăcere, să muncești și chiar dacă vezi 

că nu îți iese așa cum ai fi vrut sau dorit, să nu te lași bătut și doar să reîncerci. Dacă o să îți ia foarte mult 

timp nu este nici o problemă pentru că și eu am niște pasiuni de câțiva ani acestea fiind robotica și 

informatica. 

Spre exemplu, eu ca acum să fiu olimpic, am participat la concursuri de robotică din 2017. În 2018 

am fost campion-național și a trebuit să merg în Thailanda și în 2019 am fost vice-campion național și am 

mers în Danemarca. Acestea au fost experiențe de nedescris, pe care nu o să le uit niciodată. 

În 2020, din cauza pandemiei, nu am mai reușit să particip la concursuri de robotică, dar mie la 

robotică mi-a plăcut cel mai mult să programez. Din 2020, cu tatăl meu, am învățat să programez în C++ 

și am participat la Olimpiada Județeană și Națională de Informatică OSEPI în 2021 și acum în 2022 am 

particpiat la Olimpiada Județeană și Națională de Informatică din nou. 

Deci, din câte vezi, să îți găsești o pasiune sau să îți îndeplinești un vis nu o să fie niciodată ușor 

și dacă ție îți place un lucru nu trebuie nicioadată să te lași bătut cât de greu ar fi sau cât de stresat ești, 

pentru că dacă renunți nu vei ajunge nicăieri. 
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A part of history 

 

Tatu David 

Grade:6th A 

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 

The world is big, so that no one can visit it all, but everyone can explore the beautiful places, 

creatures, areas and hystoric monuments that are about the magnific past. We can change the world, us, 

the new genaration, we can make all the bad things that happen to it become the most beautiful ones. As 

an example I can tell about the most part of Romania is full of garbage everywhere.Most of them in the 

lakes.               

We can make Romania be the most 

healthiest country by not throwing soda cans, 

rotten food, plastic bags, bottles and especially 

things that are not degradable in the lakes and 

rivers. But there is a problem. We are not too 

carefull about the health of the word. We all need 

to change by being a good friend with anyone that treats you with respect back. We need to socializate 

more with the nature, with the animals, the plants and the most, with us. 

In this way we can create an stable word that hasn”t got world wars, payment problems and the 

most country conflicts. A part of the countries are unite. But the problem is that they are unite in different 

groups. For us to make a better world all of us are bound to unite for the best life ever. When we just 

imagine that we have an united world with a lot of international friends is amazing.  

We can learn new things by exploring new places that 

we did not explore. I really want this to happen for all of us 

because in his way we will learn a lot about other countries 

traditions, gastronomy, daily type of clothing that they wear. 

If this happens we will finnaly understand that we can be unite 

and live happily without any problems. Again this is the world and we can change it if we try together. 
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Rio`s Story 

Răducu Ingrid 

Grade:5th   B 

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 

Rio was a puppy on the street, but one day a little girl named Lisa found him .   
It was June, Lisa and her family set off for the sea. At 3:00 in the 

afternoon they arrived at the hotel, it was very hot that you had the feeling 

of melting yourself. 
An hour later, a cool rain began.    
After the rain Lisa and her Mother set off for a river of fishermen, 

there they heard a howl of pain. It was a small puppy hurt at a paw .     
 Lisa saw him first, took him in her arms and to her astonishment, 

mother agreed to take him home, she called him Rio from the Portuguese word that means river .    
Since then Rio had a happy life with Lisa and Mira, Lisa's cat and of course, mother and father. 

 

 

Dear Books 

Răducu Ingrid  

Grade:5th   B 

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 

I think everyone has read or at least tried to get a book to touch the pages and the writing twisted.      

To amaze at each chapter or to carefully touch the details on the cover.    

  I think everyone read in the light of the lamp or in some places where you were not allowed .     

Or at least one liked a character so much that dreamed of him and drew him.      

That's why I love books because they can be my friends. 
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The Spring Fairy 

                                                             Mara Cioboată 

Grade:5th   B 

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 

There was once a fairy called the Spring Fairy. 

Every spring she deals with the flowering of trees and flowers, 

the rising of the sun, the appearance of snowdrops and the return of 

migratory birds. 

The spring fairy has blond hair, blue eyes like the clear sky, she 

wore a very beautiful dress with all kinds of patterns on it, she had a 

tiara with emeralds just as beautiful as her eyes. 

          

 

 

The Hidden Treasure 

 

         Andreea Rădulescu 

Grade:5th   B 

Teacher: Peleașe Simona-Iuliana 

 

 The pirates decided to go on a new voyage by sea, to find the hidden treasure. Somehow a new 

map had arrived in their hands, which was a miracle. 

 The treasure was well hidden, and guarded by all the creatures of the ocean. Believe it or not, 

the pirates once again tried to seize the treasure, but failed, because the 

map was stolen by the wind and taken to nowhere. But what to see, the 

pirates got something else. 

 They sailed a lot, they dived, but in the end they understood what 

a real treasure it was, the fact that, spending more time together, they 

built a close and strong friendship. 
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Petrache Delia, the 5-th A grade 

  Teacher Peleașe Simona Iuliana 

 

Hello! I'm a Pretty Little thing always coming with the spring 

 I feel so happy when I'm found and picked up of the ground 

I am white with a yellow centre so bright 

 A wild flowering plant ready to enchant 

 I'm a little Daisy tall and slim 

 Here are my petals, here is my stem 

The greatest flower of all, with a smell so wonderful 
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Trompeta îngerului înzăpezit 

- Profesor Gabriela Bădescu - 

 

 

 

 

Se roagă îngerul, discret... 

Cu ochi-n inimă coboară, 

Flori albe ține strâns la piept 

Și suflete din în gând - comoară. 

 

Smerit își pleacă fața-n sân, 

Ne are-acolo ca pe-o mână de cireșe 

Culese-n serile de mai 

De-a valma, bune-rele, nealese... 

 

Iubește tot, pe toți ne vrea, 

Prin rugă drumuri ne croiește... 

Doar noi, cuminți,  să fim așa 

Cum lacrima de înger ne doreste... 
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Jocul de rol și importanța acestuia în educația preșcolarului 

 

prof. înv. preșcolar Manole Nicoleta- Georgeta 

 

 

 ,,Jocul este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și în consecință 

poate să acționeze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne putem 

imagina copilăria fără râsetele și jocurile sale.’’ 

Ed. Claperde 

       

Jocul de rol este un element foarte important; nu este un secret că jocurile de rol reprezintă o parte 

esențială a dezvoltării unui copil. Copiii învață observând, imaginându-și și realizând. Adesea ne gândim 

la timpul de joc ca pe un timp rezervat pentru a alerga în jurul locului de joacă și a sta liniștiți pe păturică 

cu câteva jucării. 

Aceste forme de joc sunt importante în sine, dar ele nu sunt singurele forme de joc. Învățarea prin 

joc este acum recunoscută pe scară largă de practicanți ca o metodă esențială de învățare și dezvoltare 

pentru copiii mici și un număr de teoreticieni și cercetători au identificat valorile jocului de rol sau 

imaginativ ca fiind un factor vital pentru dezvoltarea normală a unui copil. 

 Jocul de rol constă în implicarea copilului în construcția unui personaj. Copilul va deveni altcineva, 

un personaj, iar pe baza alegerii lui va trebui să creeze și un scenariu. 

          În jocul de rol, copilul nu joacă doar ,,rolul” personajului ales, el devine - la nivel profund - acel 

personaj, erou, animal sau obiect, iar scenele pe care le construiește și le interpretează înseamnă viziune. 

Acest tip de joc îți poate arăta modurile în care copilul  interpretează lumea și modul în care el înțelege 

comportamentele, acțiunile și ideile pe care le experimentează. 

           În jocul de rol, copilul va intra în pielea personajului și va înceta să fie el, imitând câteva acțiuni 

ale personajului, începând să devină personajul însuși. 

Copiii folosesc obiecte pentru a reprezenta altceva sau pentru a-și desemna rolurile și pentru a le 

imita. Poate părea foarte simplu, dar acești copii învață și dezvoltă multe abilități de viață diferite și 

importante. Aceste jocuri de rol, care permite realizarea unor perspective diferite și în care ideile și 
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emoțiile sunt modelate și rearanjate, reprezintă o trăsătură majoră a dezvoltării sociale și cognitive a 

copilului. 

Iată 4 motive principale pentru care copiii ar trebui să ia parte la jocurile de rol în fiecare zi: 

1.Încurajează imaginația și creativitatea. S-a constatat că un beneficiu important al jocului de rol 

timpuriu este îmbunătățirea capacității copilului pentru  flexibilitate cognitivă și, în cele din 

urmă,  creativitate. Absorbându-se într-un joc imaginativ, oricare ar fi, copiii au posibilitatea de a-și 

exersa imaginația, de a-și exercita creierul și de a-1 instrui să gândească creativ și să învețe să gândească 

singur. Abilitatea de a  ne folosi imaginația este o abilitate cognitivă de care avem  nevoie pe toată durata 

vieții și trebuie să ne încurajăm copiii să învețe cum să facă acest lucru încă de la început cu ocazii 

frecvente pentru jocul imaginativ. Din cauza dezvoltării imaginației în copilărie, noi, ca adulți, suntem 

capabili să îndeplinim cele mai multe dintre sarcinile pe care le cere viața de zi cu zi. 

Adulții trebuie să-și folosească imaginația în fiecare zi pentru a ajuta să rezolve problemele, să 

facă planuri, să prospere și să descopere sau să inventeze lucruri noi. Imaginația este necesară pentru a 

vizualiza în mod corespunzător și pentru a putea să vă bucurați de plăcerile vieții, cum ar fi o carte bună 

sau un film. Este un factor esențial pentru înțelegerea perspectivelor altor persoane și pentru gândirea 

creativă. 

2. Sprijină dezvoltarea socială și emoțională. Atunci când copiii se angajează în jocul de rol sau 

imaginativ, pretinzând că sunt diferite personaje sau că controlează obiectele în felul lor și observând 

rezultatul, ei experimentează, în esență, rolurile sociale și emoționale ale vieții. Este vorba de a învăța cine 

sunt ei ca indivizi și cum se potrivesc în lumea din jurul lor, cum funcționează lumea și cum se poate 

merge în pantofii altcuiva. Ei dezvoltă empatie și învață cum să coopereze, să devină responsabili și să 

împărtășească responsabilitatea. 

3. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și de comunicare. Este fascinant să ascultați copiii care 

interacționează cu prietenii lor. Acestea vin deseori cu cuvinte sau fraze pe care nu le știau. Aceștia își pot 

imita părinții într-un mod foarte amuzant, și chiar profesorii. Jocul imaginativ permite copiilor să 

experimenteze și să învețe despre puterea limbajului, cum ne afectează pe noi și pe cei din jurul nostru. 

De asemenea, îi ajută să înțeleagă că cuvintele ne dau mijloacele de a retrăi situații, de a ne exprima 

punctul de vedere și de a ne face auziți și înțeleși. 

4. Dezvoltarea abilităților de gândire, de învățare și de rezolvare a problemelor. Prin însăși natura 

sa, jocul imaginativ prezintă copiilor o varietate de probleme diferite de rezolvat și scenarii care trebuie 
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gândite cu atenție. Ei pot decide ce jocuri să joace, ce roluri trebuie să aibă, cine va fi implicat și cum, ce 

materiale sunt necesare pentru joc și ce reguli se aplică jocului și cum să depășească scenariile în care 

ceva „merge prost”- toate necesită multă gândire și deliberare într-un fel sau altul. Participarea la jocul de 

rol cere unui copil să apeleze la abilitățile de gândire cognitivă pe care le vor folosi în fiecare aspect al 

vieții de zi cu zi și acest lucru va rămâne valabil până la vârsta adultă. 

         Stimularea prin joc de rol duce la creșterea gradului de adaptabilitate și la ameliorarea relațiilor 

dintre copii, dezvoltând gândirea critică, capacitatea de exprimare și pe cea empatică.  

               

 Bibliografie: 
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Jocul didactic- beneficii și provocări 

prof. Mihai Gabriela-Isabela  

 

Jocul didactic îmbină armonios elementul instructiv cu elementul distractiv. Acestea pot contribui 

la realizarea unor obiective educaționale variate și complexe și fac parte din arsenalul de resurse al unui 

profesor care dorește să obțină o atmosferă plăcută și relaxantă în sala de clasă și să își atingă în egală 

măsură finalitățile propuse, evitând plictiseala și sarcinile repetitive. 

Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o structură aparte. Elementele componente 

ale acestuia sunt: scopul jocului, conținutul jocului, sarcina didactica,  regulile jocului, elementele de joc. 

Scopul jocului trebuie să urmărească obiectivele de referință din programa școlară, sarcina este necesar să 

fie atractivă, dar clară, iar regulile trebuie stabilite foarte clar, întrucât activitatea ludică poate sfârși rapid 

într-un vacarm de nedescris dacă elevii nu iau în serios regulile sau își manifestă competitivitatea, cautând 

scurtături pentru a câștiga și uitând deci scopul instructiv al jocului. Regulile trebuie simplu formulate, 

trebuie să fie ușor de reținut, incluzând pașii ce trebuie urmați, intervalul de timp alocat fiecărei etape.  

Specificul jocurilor folosite trebuie adaptat nu doar nivelului de cunoștințe, ci și nivelului de vârstă 

al educabililor. Activitățile motrice sunt preferate mai ales de cei mici. În predarea limbilor străine, de 

pildă, profesorul poate utiliza obiectele din clasă   și cere copiilor să le aducă (Bring the eraser!) sau să le 

pună undeva anume, exersând prepozițiile de loc (Put the ruler on the desk/ under the chair!). O altă 

variantă ar fi așezarea obiectelor (5-6) într-o anumită ordine pentru ca elevii să le memoreze, iar verificarea 

se face cerându-le să închidă ochii, timp în care profesorul ascunde câte un obiect/cartonaș pe rând, iar 

elevii trebuie să îl ghicească și să le repete pe toate în ordinea inițială. Un alt exemplu de activitate 

preferată de cei mici sunt jocurile de tip ștafetă, care pot fi adaptate într-o serie de contexte educative. 

Jocurile de cuvinte (spre exemplu, Snakes and Ladders, Taboo) se numără și ele printre preferatele 

copiilor. 

Copiii mai mari sunt întotdeauna încântați să joace Charades sau Ghicește cuvântul/ personajul/ 

personalitatea istorică. Dacă pentru elevii aflați la nivel începător în studiul unei limbi străine, să mimeze 

diverse animale sau acțiuni, este o idee bună, pentru elevii aflați la diverse niveluri de achiziție, sunt utile 

întrebările la care clasa să poată răspunde cu da sau nu. Mai întâi, alegem o tematică care să servească 

scopului nostru. Spre exemplu, Animale, Fructe și legume, Personaje literare etc. Pe cartonașe sau bucăți 

de hârtie scriem un cuvânt. Apoi, invităm în fața clasei un elev, care va sta fie cu spatele către clasă, iar 

cuvântul îi va fi lipit pe spate, fie frontal, iar cuvântul îi va fi lipit pe frunte. Veți preciza regulile: elevul 
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din fața clasei va adresa întrebări la care clasa are voie să răspundă doar cu DA sau NU. Puteți adapta 

cerința în funcție de specificul clasei: spre exemplu, elevii pot lucra în echipe și primesc puncte pentru 

fiecare răspuns corect, dacă un elev nu reușește să ghicească cuvântul după cinci întrebări, echipa adversă 

îi poate oferi un indiciu etc. Trebuie însă stabilite și eventuale sancțiuni, întrucât membrii aceleiași echipe 

vor avea tendința de a ocoli regulamentul pentru a își ajuta coechipierii să ghicească mai repede. O idee 

ar fi să scădeți câte două puncte din totalul însumat de echipă pentru fiecare intervenție care contravine 

regulilor convenite. 

 Un alt joc care se bucură de popularitate în rândul elevilor este Pălăria/ Cutia magică. Am folosit 

cu succes acest joc atât în fixarea cunoștințelor de limba engleză, cât și a celor de limba și literatura 

română. La limba și literatura română, am folosit acest joc pentru a recapitula și fixa propozițiile 

subordonate. Elevii vin în fața clasei și aleg din pălăria/cutia magică un element de relație și un element 

regent, cu ajutorul cărora vor construi o frază. Spre exemplu, un elev alege elementul de relație care și 

regentul, care este un substantiv. Elevul va trebui să contruiască o frază în care să includă și o atributivă 

cu elementele specificate. (ex. Am vazut fata care mi-a plăcut). Și acest joc se pretează organizării în 

echipe. Subiectele pot și ele varia, acest joc fiind excelent pentru fixarea noțiunilor de gramatică și nu 

numai.  

 Nu trebuie subestimată nici folosirea jocurilor ca parte componentă a procesului de evaluare. 

Jocurile de rol, de pildă, pot ajuta la evaluarea componentei de comunicare în limba română sau într-o 

limbă străină. Utile sunt și aplicațiile de tipul Wordwall, Quizziz, Kahoot sau Liveworksheets, care vă 

permit să creați un test de evaluare standardizat, în care să includeți și punctajul sau procentul de realizare 

al obiectivelor educaționale propuse. Aceste aplicații cer însă o atenție sporită în formularea atât a 

întrebărilor, cât și a răspunsurilor corecte, ori a variantelor de răspuns și trebuie folosite judicios. 

 În concluzie, jocul didactic este indispensabil în tolba unui profesor preocupat de bunăstarea 

elevilor și de propriul progres profesional întrucât, așa cum afirmă și Jean Chateau "Munca şcolară trebuie 

să fie mai mult decât joc şi mai puțin decât muncă. Este o punte dintre joc şi muncă."  În același timp, nu 

există o rețetă  universală a succesului folosirii jocului didactic, ci fiecare  profesor trebuie să descopere, 

printr-un proces de încercare-eroare, ingredientele potrivite clasei la care se raportează. 
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Locul și rolul educației outdoor  

în activitățile educaționale specifice preșcolarilor 
 

prof. înv. preșc. Ioniță Elena 

 
 

Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe 

de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.  

  Caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor:  

- Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă un 

subiect de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin faptul ca 

oamenii nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului – educaţia 

outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor si 

comportamentelor faţă de mediu;  

- Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, fara 

constrângerile pe care le impun “cei 4 pereți ai unei săli de clasă” poate oferi elevilor nenumărate 

provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să schimbe 

comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens –  

educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care în mod usual întâmpină 

dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai 

capabili;  

- Contribuie la dezvoltare personală atât a celor care o aplică, cât mai ales a elevilor;  

-  Facilitează dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între elevi, elevi-profesori duce la creşterea 

gradului de participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii;  

- Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea 

societăţii  

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:  

• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, 

dezvoltarea competenţelor de conducere, etc;  

• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare;  

• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare;  
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• Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant și motivant în funcţie de problema identificată – permite 

escaladarea unor nivele inalte de imaginație în vederea obţinerii rezultatelor propuse.  

Aspecte practic-aplicative de realizare a educației outdoor  

 De cele mai multe ori educația primită la școală are un aspect teoretic(cognitiv). Profesorii au de 

urmat o programă încărcată și prea puțin timp la dispoziție ca să o predea unei clase numeroase. În educația 

outdoor copiii învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la care apoi reflectă pentru a 

extrage învățăturile. Acest mod de învățare, se numește exeriențial-Înveți cu creierul, mâinile și inima!.  

În cadrul domeniului Limbă și comunicare, la grupele mari de preșcolari, clasa pregătitoare și chiar 

la clasa I, în funcție de nivelul vârstei, activitățile se por ține în aer liber și pot îmbrăca diferite modalități 

de realizare:   

- punerea în scena a unei povești, după ce în prealabil aceasta a fost citită în sala de clasă –  putem solicita  

copiilor, elevilor să schimbe firul epic al poveștii (pentru a evita haosul și dezorganizarea, pregătim elevii 

pentru activitate cu o zi înainte, sprijinim elevii în acest proces, fără însă a interveni în deciziile lor pentru 

stabilirea unui nou fir epic - activitatea nu presupune o repetiție propriu-zisă, este indicat să lăsăm elevii 

să fie spontani, ei se vor gândi în prealabil cum să schimbe firul epic, însă pentru exemplificare ei vor fi 

încurajați să improvizeze); 

- identificăm anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre sau frunze;  

- începem o poveste alegând un obiect din natură ( un copac, o floare, etc ) și încurajați elevii să continue 

povestea - poveste cu început dat; 

- creem împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de citit ( atunci când avem ca mijloc de realizare 

Lectura educatoarei la grădiniță,  putem merge în acel loc );  

- încurajăm elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur ( copaci, iarba, etc ).  

Matematica oferă şi ea oportunități care mai de care mai diversificate, prin compunerea sau 

rezolvarea de probleme,  preșcolarii, elevii sunt puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte anumite aspecte, 

spre exemplu:  

- se pot aduna o gramadă de pietre din care profesorul si fiecare elev își vor alege una, compară piatra 

aleasă de noi cu cea a copiilor,cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mică, se desenează  cu creta 

(la școală) semnele < > = a pentru a exemplifica;  

- în curtea școlii sau grădiniței copiii sunt puși să formeze diferite figuri geometrice, astfel vor învăța  

într-un mod interactiv ; 

-  se poate măsura curtea școlii sau poate grădina cu flori, etc.  
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Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile în diferite contexte și în funcţie de 

nevoile existente/identificate, astfel că se pot utiliza astfel de programe axate pe sănătate şi educaţie fizică, 

ştiinţa mediului, management şi psihologie.  

Un exemplu de program de educaţie outdoor axat pe educaţie fizică ar putea avea efect preventiv-

educativ-terapeutic, ar putea duce la scăderea numărului de elevi cu obezitate crescută din şcoală 

(programul ar putea include exerciţii fizice, plimbări in aer liber, discuţii libere cu elevii într-un cadru 

relaxant şi motivant); un program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa mediului ar avea ca efect informarea 

elevilor cu privire la problemele de mediu din comunitatea lor, conştientizarea cu privire la impactul pe 

care acţiunile lor le au asupra mediului (se poate organiza o activitate de ecologizare, sau orice alte 

activităţi  relevante în abordarea problemei identificate - o caracteristică importantă a educaţiei outdoor 

este aceea că permite un grad ridicat de creativitate).  

Valorificarea educației oudoor în dezvoltarea emoțională și socială a copiilor - premisă a 

dezvoltării cognitive 

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de 

bunăstare al indivizilor; pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care 

educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ şi 

responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă.  

Nevoia de a se simţi respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se 

simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile opinii, se va 

simți băgat în seamă și va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi consultați cu privire 

la diferite jocuri sau activități.  

Nevoia de a fi responsabil – activitățile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi diferite 

sarcini ( educația outdoor este printre altele o formă de învățare organizată și structurată, astfel ca 

profesorul trebuie să aibă în vedere implicarea tuturor elevilor în activitățile propuse ); sub supravegherea 

profesorului/educatorului, fiecare copil primește diferite responsabilități și sarcini pentru atingerea 

scopului propus ( spre exemplu daca se optează pentru o activitate de ecologizare, un elev poate primi 

sarcina de a curața pomii, un elev are sarcina de a uda florile – este important însă ca prin comunicarea cu 

elevul, profesorul să-i insufle acestuia sentimentul că prin ceea ce întreprinde el, mediul va fi mai curat, 

astfel el va conștientiza că are o responsabilitate față de protejarea mediului.  

Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, nu va 

aduce decât beneficii dezvoltarii fizice, psihice ale elevului. Jocul este o caracteristică principală a 
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copilăriei, de aceea este important ca elevii sa fie stimulați în mod constant să se joace, să alerge, să 

participe la diferite activități în mod activ.  

Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educației outdoor este aceea 

că este o modalitate de succes de a depăși unele dificultăți ale copilului ( psihice, fizice, sociale, emoționale 

sau economice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparține unei comunități; se consideră 

ca mediul din interiorul clasei este mai degrabă unul competitiv, în timp ce cel din afara clasei este unul 

suportiv, care permite copiilor să se exprime, să relaționeze cu ceilalți, să colaboreze.  

Nevoia de a se simti în siguranță - un aspect pe care literatura de specialitate îl consideră important 

în abordarea educației outdoor este că aceasta trebuie să țină cont de această nevoie. Interiorul clasei este 

mult mai sigur pentru elevi, în timp ce mediul exterior implică diferite riscuri și situații neprevăzute care 

pot avea efect negativ. Profesorul trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară și să conceapă 

un plan de management al riscului, despre care vom vorbi mai târziu întrucât este un aspect deosebit de 

important care i-a facut pe unii specialiști în domeniu să nege utilitatea utilizării educației outdoor.  

Întrucât educația outdoor se adresează unui public larg, indiferent de vârstă, nevoile sunt similare și pentru 

cei mici și pentru cei mari, acest tip de educație trebuie să acorde locul cuvenit acestor nevoi indiferent de 

vârsta elevului.  

Perspectiva  educației outdoor în relaţia cu celelalte forme ale educației  

Atât educația non-formală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația formală cu 

scopul de a maximiza efectele procesului de învățare, tendința actuală este aceea de amplificare a celor 

două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai valoros din 

punct de vedere al calității, produc avantaje pe termen lung, permit acoperirea unei game largi de discipline 

și cel mai important, actul educațional se axează în aceeași măsură și celor care o implementează ( în speță 

profesorilor ) și celor care fac obiectul învățării ( în speță elevii ). Educația formală are meritul de a fi 

organizată și structurată, încorporând o paletă întreagă de informații și cunoștințe de care are nevoie un 

individ în formarea sa educațională, educația informală vine în sprijinul educației formale și asigură 

procesul de învățare oricând și oriunde, pe tot parcursul vieții, educația non-formală vine cu acele elemente 

de natură să satisfacă nevoile unui individ de natura, psihica, social, emoțională prin diferite metode 

interactive, participative, iar educația outdoor “ scoate la aer ” cele 3 forme de educație, le rivigorează, le 

adaugă prospețime si își extinde acțiunea benefică în diferite domenii ( în speță dezvoltare durabilă, 

protecția mediului, dezvoltare personală și profesională ). 

Concluzii 
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Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de profesori, instructori, trainer, formatori, 

într-un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări la nivelul 

abilităților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul participanților. 

Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se poate adăuga dinafara 

perimetrului ei. O școală inovativă va prelua și va integra astfel de situații, le va face aliat, sursă de întărire, 

de revigorare, de extensie a ariei ei de acțiune. 
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CONCEPTUL DE  EDUCAŢIE TIMPURIE, PREMISE ȘI BENEFICII 

 

 

                                                                           prof. înv. preşcolar: Holban Lidia 

 

Educaţia timpurie reprezintă totalitatea experienţelor individual realizate şi social existente sau 

organizate, de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă, cu rol de a proteja, creşte şi dezvolta fiinţa 

umană cu capacităţi şi achiziţii fizice, psihice, culturale specifice, cu identitate şi demnitate proprie. 

Aceasta reprezintă începutul educaţiei şi autoeducaţiei continue. Ea asigură fundamentele dezvoltării 

fizice şi psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale şi culturale complexe. 

Planul de învăţământ pentru educație timpurie prezintă o abordare sistemică a demersurilor 

educaționale, asigurând continuitatea acestora în cadrul celei mai accelerate perioade de dezvoltare din 

viaţa copilului şi între ciclurile de educaţie antepreşcolară, preşcolară şi primară. 

❖ Intervalele de vârstă (0 – 18 luni, 19 – 36 de luni, 37 – 60 de luni şi 61 – 72/84 de luni), care apar în 

planul de învăţământ, precum şi categoriile/tipurile şi numărul de ore alocate pentru activităţi sunt 

rezultatul corelării realităţilor din sistem cu Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naştere la 7 ani şi cu tendinţele la nivel european și mondial în domeniu. 

❖ Copilul este un subiect activ în procesul învăţării, iar dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile 

pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi activităţile/situaţiile de 

învăţare, special create de adult. În acest context, jocul este activitatea 

fundamentală a copilului, pe care se sprijină toate tipurile de activităţi de învăţare. 

Educaţia timpurie se realizează ca educaţie informală în familie, în relaţii de vecinătate şi în relaţii 

comunitare, prin mass-media – ca educaţie formală în creşe, grădiniţe şi alte instituţii de ocrotire şi 

educaţie; şi sub forma educaţiei nonformale în cluburi sportive, cluburi ale copiilor şi elevilor, dar se poate 

şi prin biblioteci, muzee, activităţi ale unor organizaţii nonguvernamentale. În pedagogia românească 

educaţia timpurie reprezintă un concept nou. În mod tradiţional, problematica pedagogică a copilului de 

0-6/7 ani a fost considerată ca educaţie preşcolară. Actuala politică educaţională nu include o secţiune 

specifică privind educaţia timpurie a copilului în perioada 0-3 ani. Focalizarea în domeniul educaţiei 

timpurii din cadrul actualei politici educaţionale se face pe educaţia preşcolară. Atât priorităţile pe plan 

naţional, cât şi cele pe plan internaţional impun cu stringenţă stabilirea unei politici şi a unui sistem de 

educaţie timpurie în interiorul cadrului mare al programului de Dezvoltare Timpurie a Copilului. De 
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asemenea, este important ca sistemul naţional de educaţie timpurie să se dezvolte în contextul dat de 

Convenţia pentru Drepturile Copilului, de Ţintele Mileniului pentru Dezvoltare. 

Scopul Strategiei în domeniul educaţiei timpurii a copilului este de a-i asigura fiecărui copil dreptul 

la educaţie şi la dezvoltare deplină pentru a-i da posibilitatea să-şi atingă potenţialul maxim şi pentru a 

atinge standardele europene şi internaţionale. 

Obiectivul programelor de Dezvoltare Timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică, 

emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. Focalizarea pe 

educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada când copiii se 

dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai 

costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Este bine cunoscut şi evident faptul că alegerile făcute 

acum şi acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de durată 

influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens larg. 

              Calitatea îngrijirii şi a protecţiei în această perioadă sunt cheile care înlătură moartea, boala, 

întârzierea în creştere, trauma, proasta alimentaţie, întârzierile de dezvoltare atâta timp cât ele asigură o 

creştere sănătoasă, stima de sine şi abilitatea de a învăţa, lucruri care, în schimb, sunt cruciale pentru 

pregătirea pentru şcoală, învăţarea continuă, eficacitatea programelor şcolare şi abilitatea viitoare a 

copiilor de a contribui ca părinţi, actori economici şi cetăţeni. Astfel, investiţia în copii cât mai de timpuriu 

ne conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor copilului. 

Conceptul de educaţie timpurie se referă aşadar la două dimensiuni: 

·        începerea preocupărilor educaţionale de la vârstele mici; 

·        implicarea familiei şi comunităţii în educarea copilului mic şi preşcolar. 

Instituţiile de educaţie nu se pot substitui familiei, ci o sprijină şi contribuie la dezvoltarea relaţiilor 

intra şi extra familiale. Nici o instituţie, oricât de bună ar fi ea, nu poate înlocui familia. Educaţia timpurie 

se preocupă de extinderea strategiilor de stimulare şi dezvoltare a copilului şi în familie. Aceasta prevede 

parteneriate active cu părinţii copiilor, în aşa fel încât aceştia să continue acasă ceea ce se realizează la 

creşă sau la grădiniţă şi chiar să-şi îmbunătăţească practicile parentale. Familia şi comunitatea trebuie să 

participle activ şi eficient încă din primul an de viaţă a copilului la creşterea, îngrijirea, sănătatea şi 

educaţia copilului şi până la intrarea lui la şcoală. 

Beneficiarii primari ai educaţiei timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt părinţii, educatorii şi 

toţi agenţii educaţionali din comunitate. 

Premisele educaţiei timpurii sunt următoare: 
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·        vârsta timpurie este cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea personalităţii copilului; 

·        perioada de la naştere până la intrarea în şcoală cere stimulare; 

·        pentru dezvoltarea optimă a copilului este necesar parteneriatul educaţional în familie, între familii, 

în comunitate, între instituţii care au rol în creşterea, îngrijirea şi educaţia copilului; 

·        şi părinţii şi educatorii au nevoie de sprijin în educarea copiilor. 

Educaţia timpurie presupune: 

·        un început bun; 

·        un parteneriat educaţional (Copii – familie – grădiniţă – comunitate ); 

·        învăţarea şi dezvoltarea conform nevoilor individuale. 

Educaţia timpurie în grădiniţă se referă la: 

 învăţarea prin joc; 

  participarea copiilor la alegerea activităţilor, jocurilor, jucăriilor; 

  organizarea adecvată a mediului ambient; 

  parteneriatul educaţional (grădiniţă-famile-comunitate); 

  flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare-evaluare. 

Educaţia timpurie oferă şanse egale de creştere, dezvoltare, îngrijire, educaţie, fără discriminare 

pentru copiii care provin din familii instabile, fără părinţi, cu sănătate precară, cu deficienţe sau cu 

posibilităţi materiale financiare scăzute. 

Izvoarele unui proiect educativ pentru vârstele timpurii trebuie găsite în: 

·        documentele internaţionale referitoare la importanţa educaţiei la aceste vârste; 

·        documentele naţionale care se referă la reforma şi restructurarea sistemului educativ; 

·        cercetările interdisciplinare asupra copilului de la 0 la 7 ani; 

·        tradiţia şi practicile pozitive din educaţia preşcolară românească; 

·        cercetare-acţiune asupra efectelor acestui program. 

Principiile cele mai importante ale educaţiei timpurii sunt: 

·        fiecare copil este unic, cu nevoile, trebuinţele, particularităţile sale specifice.  

Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui ca partener a 

propriei sale formări. Depinde de educatoare să ofere ocazii de dezvoltare şi să construiască împreună cu 

familia condiţiile experimentării acţionale şi motivate şi condiţiile socializării copilului. 

În concluzie, o parte din beneficiile educației timpurii sunt: 

 socializarea: un element fundamental pentru abilitățile de relaționare ale copilului.  
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 cooperarea: un concept folositor pentru relațiile pe care le creează cel mic.. 

 respectul: o atitudine necesară atât în relațiile cu sine, cât și în relațiile cu ceilalți. Într-un mediu al 

educației timpurii unde se învață conceptul de a împărți și bunele manière. 

 entuziasmul pentru învățare: cu cât își însușește acest entuziasm mai devreme, cu atât va învăța 

mai ușor și mai cu drag. Dragostea față de lectură, simțul curiozității și nevoia avidă de cunoaștere 

sunt lucruri care se dezvoltă în grădiniță și chiar și înainte de aceasta.  

 lucrul în echipă: o abilitate extrem de utilă pentru tot restul vieții. Activitățile centrate pe lucrul în 

echipă ajută copiii să învețe cum să lucreze cu alți membri, cum să asculte opiniile celorlalți, 

deprinzând astfel ideea de a coopera și a livra în mod egal, în funcție de rolul fiecăruia. 

 concentrarea: modalitatea prin care poate ignora zgomotul de fond, pentru a se dedica acțiunii pe 

care o întreprinde în acel moment.  

 răbdarea: o abilitate ce poate fi dezvoltată la vârste fragede  prin diverse exemple, experiențe sau 

conturarea unor modele, precum împărțirea atenției educatorului sau așteptarea rândului, copiii au 

posibilitatea de a-i face mai disciplinați și mai înțelegători. 
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Jocul-instrument de formare/dezvoltare a abilităților practice la vârsta preşcolară 

                                                                                   prof. înv. preṣc. Tănăsoiu Florentina 

 

Rolul şi locul jocului în sistemul mijloacelor educative a fost recunoscut de către marea majoritate 

a pedagogilor lumii. Jocul este prin urmare activitatea dominantă a copilăriei. Formele de manifestare ale 

jocului şi funcţiile sale diferă de la o perioadă de vârstă la alta. Dacă în perioada copilăriei jocul 

îndeplineşte mai multe funcţii cognitive sau formativ-educative, mai târziu funcţiile sale devin de recreere 

şi reconfortare fizică şi psihică. 

În zilele noastre se înţelege tot mai bine că, spre a-i spori permanent eficienţa, jocul trebuie apreciat 

ca baza conceperii întregii activităţi instructiv-educative, că fără joc eforturile sunt zadarnice, formale şi 

lipsite de o reală finalitate. Privit prin această prismă, jocul este conceput ca un mijloc de instruire şi 

educare a copiilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor concrete pe care şi le propune 

procesul de învăţământ şi, în sfârşit, ca formă de organizare şi dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice pe 

toate planurile. 

Jucându-se copilul învaţă să cunoască lumea reală, deoarece în joc el acţionează asupra unor 

elemente din mediul înconjurător şi treptat începe să cunoască această lume. Jocul asigură îmbinarea în 

mod armonios a elementului instructiv cu cel educativ, cu cel distractiv-afectiv. Jocul rămâne joc numai 

dacă conţine elemente de aşteptare şi de surpriză, elemente de comunicare reciprocă între copii. Toate 

acestea fac ca elementul instructiv să se îmbine cu cel educativ. 

Finalitatea jocului arată gradul în care copilul şi-a format priceperea de a da răspuns potrivit, de a 

face descrieri, reconstituiri, comparaţii, clasificări, ordonări, de a da răspunsuri prompte, exacte, de a 

manifesta bucuria şi satisfacţia activităţii sale. Ca urmare: 

a). Jocul stimulează funcţiile intelectuale prin intermediul cărora se realizează cunoaşterea 

realităţii obiective. În joc copilul transpune realitatea obiectivă, în special realitatea socială. Evident, nu e 

vorba de o reproducere identică a realităţii, iar prin joc, copilul transfigurează  obiectele, fenomenele, 

relaţiile, ceea ce presupune capacitatea de simbolizare, de abstractizare, capacitate ce nu se poate forma 

decât prin exerciţii şi prin solicitare sistematică. 

b). Jocul stimulează şi modelează procese afectiv-motivaţionale. Prin intermediul jocului, copilul 

îşi îmbogăţeşte viaţa afectivă şi în acelaşi timp dobândeşte capacitatea de a-şi stăpâni emoţiile. El învaţă 

să trăiască profund o atitudine pozitivă, să reacţioneze sincer, pozitiv sau negativ, faţă de ceea ce este bun, 



 

48 
 

frumos, moral şi faţă de ceea ce este urât, rău sau imoral. În stânsă legătură cu procesele afective se 

dezvoltă şi cele motivaţionale. 

c). Latura voliţională (de voinţă) este intens solicitată în joc. În acest sens jocul cu reguli devine 

o metodă de maximă eficienţă. Jocul constituie tipul fundamental de activitate umană a copilului preşcolar 

datorită faptului că sub influenţa lui se formează, se dezvoltă, se restructurează întreaga activitate psihică. 

Esenţa jocului constă în reflectarea şi transformarea în plan imaginar a realităţii înconjurătoare. 

Jocul este o activitate de gândire deoarece este orientat spre găsirea soluţiilor pentru depăşirea 

unor obstacole. Între joc şi dezvoltarea psihică a copilului există un raport de interdependenţă. Fără joc 

viaţa copilului preşcolar este lipsită de sens şi perspectivă, de aceea adulţii trebuie să fie conştienţi de 

faptul că întreaga formaţie depinde de cât şi cum se joacă copilul. Actul învăţării sau al muncii se 

realizează în anii preşcolarităţii pe coordonatele jocului. Jocul ocupă 64% din activitatea copilului în 

grădiniţă, după cum urmează: 

· grupa mică 75%; 

· grupa mijlocie 67%; 

· grupa mare 50%. 

Copilul învaţă să acţioneze şi să trăiască împreună cu alţii, să ţină seama de dorinţele şi cerinţele 

altora şi totodată vrea să i se ia în seamă propriile dorinţe şi cerinţe. Raporturile specifice de grup, de 

subordonare şi supraordonare reprezintă o modalitate de socializare. Integrarea jocului în metodologia 

generală a activităţilor practice impune, cu necesitate, cunoaşterea şi respectarea logicii didactice specifice 

fiecărei activităţi. 

La vârsta preşcolară, copiii manifestă o mare dorinţă de mişcare, de manipulare a obiectelor. 

Realizarea unor jucării, obiecte şi folosirea lor, creează copilului o stare de automulţumire, de bucurie, 

satisfacţia lucrului creat de el însuşi. Pe fondul acestor stări afective se formează interesul faţă de muncă, 

se trezeşte dorinţa de a confecţiona ceva util şi plăcut, iar copilul dobândeşte încredere în forţele proprii. 

Prin intermediul activităților practice urmărim dezvoltarea imaginaţiei, a spiritului de observaţie, a 

simţului practic şi a gustului estetic. Materialele necesare acestor activităţi se găsesc pretutindeni în jurul 

nostru, iar copiii le pot descoperi în mod natural. Acest gen de activităţi sunt interesante, plăcute, de aceea 

copiii pot fi antrenaţi cu uşurinţă să realizeze diferite obiecte imaginate de educatoare sau de ei înşişi. 

Modalităţile de lucru sunt variate, copiii executând operaţii de: conturare, tăiere, lipire, asamblare, 

mototolire, îndoire, colorare, etc. 
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Scopul activitatilor practice în grădiniță este stimularea creativităţii preşcolarilor, astfel încât 

aceştia să se formeze ca persoane autonome şi creative, să aplice deprinderile şi abilităţile formate şi 

consolidate şi în restul activităţilor didactice dar şi în afara lor , la grădiniţă şi acasă. 

În cadrul activităților practice urmărim: 

• Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

• Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru 

necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple; 

• Dezvoltarea simţului practic şi estetic, stimularea expresivităţii şi imaginaţiei creatoare prin activităţile 

practice şi estetice; 

• Stimularea spiritului de cooperare şi întrajutorare şi a spiritului de echipă; 

• Dezvoltarea unor abilităţi practice prin abordarea originală a activităţilor de acest gen şi prin îmbinarea 

plăcută a jocului şi a muncii fizice. 

Jocul este un important instrument educaţional ce contribuie la îmbunătăţirea abilitaţilor cognitive 

si la conştientizarea procesului cognitiv,în acelaşi timp ajutând copilul să facă faţă mai bine situaţiilor 

emoţionale si sociale. Experienţa ludică este plăcută,captivantă şi emoționantă aprinzând astfel motivaţia 

şi entuziasmul copiilor şi servind ca fundaţie solidă a procesului de învăţare profundă. 

„Jocul ne permite să urmărim copilul sub toate aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa 

complexitate: cognitiv, motor, afectiv, social, moral” ( ***Ghid de bune practici, M.E.C.T., 2008, p.26). 

Activitatea instructiv - educativă din grădiniţă se bazează pe suportul relaţiei dintre joc şi învăţarea 

sistematică, ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu. Dacă este folosit cu tact şi 

pricepere ,prin joc reuşim să prevenim şi chiar să înlăturăm rămânerea în urmă la învăţătură a preşcolarilor 

cu o înţelegere mai greoaie, jocul având o mare importanţă în formarea şi dezvoltarea copilului pentru 

viaţă. 
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EDUCAŢIE INCLUZIVĂ LA VÂRSTELE TIMPURII 

     prof. Briciu Ramona Elena 

 

 Din ce in ce mai multi copii se nasc sau dobândesc pe parcursul primilor ani deficienţe, 

disfuncţionalităţi sau boli .Statistic, copiii cu dizabilităţi (intelectuale, fizice, vizuale şi auditive) reprezintă 

cam 2% dintr-o populaţia şcolară, dar dacă aici includem și copiii care cresc în medii defavorizate, copiii 

delincvenţi, copiii străzii , copiii grupurilor  etnice minoritare, ajungem , în ţări ca SUA, Anglia, Danemarca, 

la 10 şi 20% din populaţia şcolară .  

 Pentru acești copii se fac eforturi susţinute pentru a reuși o normalizare a vieţii lor având ca scop 

realizarea “incluziunii și integrării” lor în societate. 

 Persoanele cu dizabilităţi au dreptul ( stabilit universal prin lege ) de a duce o viaţă cât mai 

normală posibil, asemeni semenilor din comunitate . Astfel a apărut  conceptul de normalitate, iniţial în 

Peninsula Scandinavă și  preluat apoi și în America de Nord şi pe alte continente. Filosofia americană a 

normalizării pune accentul pe faptul că, deşi normalizarea nu conduce la dispariţia deficienţei, ea poate 

determina modificări pozitive ale capacităţilor şi comportamentelor persoanei în cauză, menite să facă cât 

mai puţin vizibilă incapacitatea. 

  Acest drept fundamental constituie una dintre premisele majore ale apariţiei si dezvoltării 

educaţiei integrate şi a celei incluzive pentru copiii cu dizabilităţi, extinzându-se astfel și drepturile lor. 

Conceptul de “integrare” s-a dezvoltat în corelaţie cu cel de ”normalizare” considerându-se că integrarea 

reprezintă  modalitatea principală de atingere a acestei  normalizări, văzută ca un scop de atins. 

       Integrarea în sens larg  reprezintă astfel  totalitatea măsurilor care se aplică diverselor categorii 

de populaţie şi care urmăreşte înlăturarea segregării, sub toate formele, scopul educaţiei  fiind însăși 

integrarea socială.  

 Pornind de la relaţia fundamentală care există între mediul școlar şi cel social , şcoala a devenit  

nu doar un mediu de instruire, socializare şi educare ci și o formă de integrare socială. Şcolarizarea copiilor 

cu dizabilităţi, în contextul aplicării filosofiei normalizării presupune cuprinderea acestora în instituţii 

şcolare obişnuite sau în structuri şcolare cât mai apropiate de şcolile obişnuite și adaptarea lor la cerinţele 

școlare. Aceasta poartă denumirea de educaţie integrată sau de învăţământ integrat. Educaţia integrată este 

astfel o responsabilitate a sistemului naţional de învăţământ, apoi o responsabilitate  a cadrelor didactice  

de a realiza apropierea condiţiilor de predare-învăţare, pentru copiii cu dizabilităţi, de cele accesibile 
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celorlalţi copii – atât din punct de vedere al locului de şcolarizare (cât mai aproape şi cât mai mult timp 

în/de clase obişnuite), cât și al curriculum-ului, dar si o responsabilitate  socială,  presupunând  existenţa 

relaţiilor, a interacţiunii sociale dintre copii (în clasă şi din afara orelor de clasă) - cu efecte de regulă 

pozitive pentru toţi copiii. 

 Cadrele didicatice vor urmări ca în cadrul curiculumului să reusească adaptare conţinuturilor, 

metodelor, mijloacelor şi tehnicilor de lucru în cadrul activităţilor  instructiv-educative pentru 

realizarea unei  educaţii integrate, prin  adaptarea conţinuturilor la o categorie anume de elevi cu cerinţe 

educative speciale care are în vedere atât volumul de cunoştinţe, dar mai ales procesele psihice şi 

particularităţile funcţionale ale sistemului nervos la elevii cu cerinţe speciale. 

 Adaptarea curriculumului se poate realiza prin introducerea unor activităţi suplimentare care 

vizează cu precădere aspecte legate de însuşirea unor limbaje specifice (dactileme, alfabetul Braille, 

limbajul semnelor etc.) şi comunicare, orientare spaţială, activităţi de socializare integrare în comunitate, 

activităţi practice focalizate pe o pregătire profesională adecvată tipului de deficienţă, selectarea acelor  

coținuturi din curriculumul general adresat copiilor fără CES, care pot fi înţelese şi însușite de copiii cu 

cerinţe speciale, renunțarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate, introducerea elevilor cu 

cerinţe educative speciale în activităţi individuale variate, compensatorii, terapeutice, destinate 

recuperării acestora şi asigurarea participării lor în mod eficient la activităţile desfăşurate în învățământul 

obişnuit, folosirea unor metode şi procedee didactice şi a unor mijloace de învăţământ preponderent 

intuitive care să ajute elevul cu cerinţe speciale să înțeleagă şi să interiorizeze conţinuturile predate la 

clasă. 

          La începutul anilor ’90, ca o consecinţă a aplicării în ţările dezvoltate a principiilor normalizării şi 

integrării, a apărut un principiu mai cuprinzător - principiul incluziunii - care lărgeşte sfera de cuprindere 

a principiilor anterioare. Incluziunea este un concept mai larg, vizând atât integrarea copilului/elevului cu 

cerinţe educative speciale în sistemul educaţional, cât şi al celui comunitar. În vederea realizării acestui 

obiectiv, este necesară înlăturarea respingerii sociale, pe care persoanele cu cerinţe educative speciale o 

întâmpină din partea societăţii.Astfel, oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le 

întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale, de care are 

nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celorlalte servicii puse la 

dispoziţa tuturor membrilor societăţii.  

Procesul de incluziune la nivelul instituţiei şcolare/gradiniţei este deosebit de complex şi cu o 

determinare multifactorială, motiv pentru care necesită planificare, pregătire şi sprijin individual adecvat; 
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obiectivul incluziunii va fi atins  atunci când copiii participă activ la activităţile educative, ca membri cu 

drepturi depline, având la dispoziţie sprijin şi servicii  de  planificare individualizată a învăţării : evaluare 

permanentă, instruire diferenţiată, flexibilizarea curriculumului, elaborarea unui plan de intervenţie 

educaţională personalizat, sprijin şi parteneriat în  educaţia lor. 

 Educaţia integrată şi/sau incluzivă implică asumarea unor noi roluri şi responsabilităţi ale 

personalului didactic din învăţământul obişnuit cât şi din instituţiile speciale. Pentru ca personalul didactic 

din instituţiile de învăţământ obişnuite să facă faţă provocării legate de integrarea elevilor cu cerinţe 

educative speciale se impune sprijinirea sa în activitatea de la clasă/grupă. Acest sprijin poate şi trebuie 

să vină de la directorul unităţii de învăţământ, de la cadrele didactice (sau echipe de profesioniști) 

specializate în abordarea elevilor cu cerinţe educative speciale, de la psihologi (psihopedagogi) şcolari, 

asistenţi sociali şi/sau de la personalul medical relevant. Suportul poate lua diferite forme. În trecut, 

sprijinul specializat era asigurat mai ales prin retragerea copilului cu probleme din clasă, pentru a lucra cu 

un profesor specialist (intervenţie de remediere). O critică importantă împotriva acestui mod de lucru se 

baza pe ideea că scoaterea copilului în afara calsei/grupei poate reprezenta o formă de segregare - chiar în 

şcoala generală. În prezent se conturează o tendinţă crescândă de descurajare a retragerii (excluderii) 

copilului cu nevoi speciale din clasă. De aceea, se caută tot mai mult  modalităţi de sprijin în clasa/grupa 

obişnuită a copiilor cu cerinţe educative speciale. Profesorii de educaţie specială, de pildă, lucrează 

împreună cu profesorul (profesorii) clasei/grupei obişnuite, acordând sprijin nu numai copiilor integraţi ci 

şi altor copii care întâmpină dificultăţi în învăţare.  

            Sistemul legislativ românesc stipulează dreptul la educaţie şi accesul egal la educaţie printr-o serie 

de reglementări generale, cuprinse atât în Constituţie şi în Legea Învăţământului, cât şi în alte reglementări 

special destinate prevenirii şi combaterii discriminării şi promovării incluziunii sociale. Legea 

Învăţământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare, stipulează dreptul la educaţie al tuturor cetăţenilor, 

fără nici un fel de discriminare, dreptul acestora de a se instrui în limba maternă, precum şi respectarea 

dreptului la patrimoniul cultural şi lingvistic al minorităţilor  România este semnatară a principalelor 

instrumente europene şi internaţionale referitoare la respectarea drepturilor omului şi a drepturilor 

minorităţilor, la prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.  

  La nivelul politicilor educaţionale şi de incluziune socială se constată, în ultima perioadă, o creştere 

a interesului pentru ameliorarea participării la educaţie a categoriilor de populaţie defavorizată şi a 

grupurilor celor mai vulnerabile.  
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  Reglementările şi programele guvernamentale au ca scop atât măsuri de intervenţie asupra 

cauzelor fenomenului de neparticipare şcolară, cât şi asupra efectelor acestuia în planul integrării 

profesionale şi incluziunii sociale. 

 

 

ROLUL CADRULUI  DIDACTIC ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNOR MEDII DE 

ÎNVĂȚARE INCLUZIVE 

 

                                                                         prof. înv. preşcolar: Holban Lidia 

 

,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în                         

cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, 

acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi 

o binecuvântare pentru lume".                                             (Din ,,Child's 

Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu 

fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă 

adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a 

se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din 

medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează 

prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație. 

Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea României la 

eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea modelului românesc și 

promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, 

clare și de maximă generalitate: 

 fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

 fiecare copil poate învăța; 
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 politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, decât 

cea de copil pentru școală; 

 încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi oportunități de 

dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

 susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii care dau 

valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru toți, 

grijă și atenție pentru fiecare. 

 În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, 

aflate în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie 

de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare 

intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra 

unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, 

trebuie formată și dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, 

trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ 

de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea 

comunității în care trăiește. 

 Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult decât un discurs 

demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare curriculară 

individualizată, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de 

orice tip. Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor 

preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în 

vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De 

asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți 

copiii. 

 Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de 

interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și 

susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce 

se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de 

copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își determină 

intern ,,direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel 
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extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita 

acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, 

constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific 

ce se cimentează cu voință și convingere. 

 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 

înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în care 

va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă 

despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor 

un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit 

stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine 

situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane 

cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze 

o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi 

atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi. 

De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  

ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul direct între 

copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative 

speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-

le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau 

interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu 

cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între 

educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele 

mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea 

părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri 

cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul 

de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui 

evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea 
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şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul 

instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes 

şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de 

aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în 

integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele 

muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, 

apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei 

educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate 

şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în 

societatea noastră. 

Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu 

copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează 

nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu 

gândul la copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi 

la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de 

asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele 

copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din 

relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale 

educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care 

ne-am obişnuit. Un rol distinct îl au parteneriatele în scopul promovării incluziunii educaționale, a culturii 

incluzive în general. Programele de succes în acest sens valorifică strategii care extind înțelegerea 

tradițională a conceptului de familie și a conexiunilor comunitare cu școlile ce promovează o cultură 

incluzivă cuprinzătoare, ce salută și încurajează participarea tuturor părților implicate. Aceste intenții și 

eforturi profund umane depind, în mare măsură, de modul în care procesele locale/școlare sunt planificate, 

implementate și evaluate. Intervențiile de succes sunt asigurate doar cu condiția creării unor echipe de 

promovare care să reunească reprezentanții tuturor părților interesate: școală, personal, copii, familii, 

membri ai comunității. 

Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze 

pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în 
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care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi 

influienţeze imaginea de sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, 

apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,  pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

 cum este fiecare; 

 ce ştie fiecare; 

 ce face fiecare; 

 cum cooperează cu ceilalţi. 

       Pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte următorii 

paşi: 

 să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu 

familia şi comunitatea; 

 să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

 să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi 

stimulator; 

 să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora 

şi a lucra împreună; 

 să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

 să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui 

adecvată la activităţile curriculare; 

 să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările 

acestuia; 

 să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

 să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de 

vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al 

dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii; 

 să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în 

anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

 să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 
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 să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă 

sau din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 

 Ca o concluzie, „Orice profesor este si un creator de modele, de proiecte educationale, de profile, 

de metode si procedee, un inovator” (N. Stan, Introducere in Managementul Educational, 2010.) 
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Model TEST PISA 

Propunător: prof. Carmen Petreanu 

 

TEST PISA 

Numele Unităţii Şcolare………………… 

Numele Elevului………………………… 

Data susţinerii testului………………….. 

Spaţiu rezervat pentru notare…………… 

Unitatea de lectură 

Studiu: 

SCRIS DE DEPARTAMENTUL ZAMOLXE ROMÂNIA (DZR), MIERCURI, 1 FEBRUARIE 2017 

PUBLICAT ÎN: ȘTIINȚĂ 

 
“Una dintre cele mai mari controverse ȋn oncologie se poate să fi fost rezolvată: cercetătorii au 

descoperit motivul pentru care dozele mari de vitamina C sunt eficiente ȋn tratamentul cancerului. 

Când au fost administrate pe cale orală, cantităţi importante de vitamina C (de obicei) se elimină, 

nefiind utilizate de către organism. Prin contrast, administrarea intravenoasă a vitaminei C produce 

niveluri de concentrare de 100 până la 500 de ori mai mari decât cele obţinute prin administrarea orală. 

Acest lucru ar putea explica de ce, ȋn mai multe studii clinice privind vitamina C, nu au fost observate 

rezultate din care să rezulte că vitamina C ar putea omorȋ celulele canceroase – pentru că ȋn majoritatea 

studiilor s-a folosit vitamina C ȋnadministrare orală. 

Ȋn mod surprinzător, cel mai recent studiu pe această temă al cercetătorilor de la Universitatea 

din Iowa, publicat ȋn revista “RedoxBiology”, sugerează faptul că proprietăţile anti-canceroase ale 

vitaminei C nu ar veni din capacităţile sale antioxidante, aşa cum s-a presupus anterior. Dimpotrivă, 
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vitamina C pare să genereze radicali liberi care distrug celulele canceroase, lăsând ȋn acelaşi timp 

celulele sănătoase nevătămate. 

Cercetătorii au descoperit că, ȋn organism, vitamina C se descompune rapid, generând peroxid de 

hidrogen, un radical liber ca produs secundar. Acesta este un efect paradoxal, deoarece radicalii liberi 

sunt substanţe chimice foarte dăunătoare pe care antioxidanţii din vitamina C le elimină din organism. 

Dar, cercetătorii au mai constatat că celulele sănătoase par să aibă mecanisme defensive care le permite 

cu uşurinţă să reziste la efectele oxidante ale peroxidului de hidrogen (peroxidul de hidrogen este, de 

fapt, utilizat ca şi mecanism de apărare de către propriul sistem imunitar al organismului). Din contră, 

celulele tumorale au fost mult mai susceptibile ȋn a fi afectate şi distruse de produsul chimic. 

“Ȋn această lucrare am demonstrat că celulele canceroase sunt mult mai puţin eficiente ȋn 

ȋndepărtarea peroxidului de hidrogen decât celulele normale. Astfel, celulele canceroase sunt mult mai 

predispuse să fie distruse de o cantitate mare de peroxid de hidrogen”, a declarat cercetătorul principal 

GarryBuettner”. Acest lucru explică modul ȋn care nivelurile foarte mari de vitamina C, utilizate ȋn 

studiile noastre clinice, nu afectează ţesutul normal, ci ţesutul tumoral” 

SURSE 

http://www.almeea.ro/inca-un-studiu-care-arata-ca-doze-masive-de-vitamina-c-pot-invinge-cancerul-

fara-drept-de-apel/ 

Foto: theaestheticscentre.co.za 

1. Denumeşte acest articol potrivit conţinutului său. 

……………………………………………………………………………… 

2. Care sunt caracteristicile ce fac din vitamina C un inamic al cancerului? 

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

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

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

3. Ştii care este denumirea ştiinţifică a vitaminei C? 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Ȋn dulăpiorul cu medicamente din casă ai vitamina C. Când foloseşti această vitamină? 

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

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

5. Din ce ai ȋnvăţat la şcoală sau din emisiunile televizate, ce fructe/legume sunt bogate ȋn 

vitamina C şi trebuie să le consumăm pentru a aduce aportul de vitamina C necesar bunei 

funcţionări a organismului nostru? 

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

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

Unitatea de matematică 

Un laborator de chimie are următoarele dimensiuni: lungime 11m, lăţime 8m şi ȋnălţime 4m. 

Socotind că ȋn 100 l de aer se găsesc 0,03 l CO2, calculaţi: 

1.Câţi litri de CO2 se găsesc ȋn laboratorul de chimie. 

2. Ȋn ce situaţie procentul de CO2 creşte: 

a) când laboratorul este liber, 

b) când laboratorul este ocupat de o clasă cu un efectiv de 32 elevi, 
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c) când ȋn  laborator cei 32 de elevi efectuează lucrări practice individuale, la care se utilizează surse 

de ȋncălzire? 

3. Ce volum de oxigen se găseşte ȋn laborator? 

4. Iluminarea laboratorului se face cu tuburi de neon. Câte tuburi de neon de lungime 57 cm şi 

diametru 4 cm fabricate de NEON LIGHTING pot fi umplute cu neonul extras din 358 l aer, dacă 

ȋn fiecare tub, neonul trebuie să ocupe doar 1/ 106 din volumul tubului? 

 

Unitatea de ştiinţe 

 

 
 

1. Este important să avem o sursă de apă potabilă bună. Apa izvorâtă din pământ este 

denumită apă subterană. Oferă un motiv pentru care există mai puţine bacterii, poluarea cu particule ȋn 

apa subterană fiind mai mică decât ȋn apa de la sursele de suprafaţă, cum ar fi lacuri şi râuri. 

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

2. Curăţarea apei se realizează, de cele mai multe ori, ȋn mai multe etape, care implică 

tehnici diferite. Procesul de curăţare este ilustrat ȋn figurile de mai sus şi implică patru mari etape. 

Identifică-le şi notează-le! Ȋn ce mod se realizează o apă curată, atunci când apa uzată este colectată ȋntr-

un bazin de decantare? 

a) Bacteriile din apă mor. 

b) Oxigenul este adăugat ȋn apă. 

c) Pietrişul şi nisipul, sub forţa gravitaţiei, se lasă jos. 

d) Substanţele toxice sunt defalcate. 

3. De ce ȋn pasul 4 are loc clorinarea apei? 

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

……………………………………………………………………………………………… 

4. Să presupunem că laboranţii implicaţi ȋn testarea apei la staţia de epurare descoperă că 
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există unele bacterii periculoase ȋn apa finalizată. Ce ar trebui populaţia consumatoare să facă cu această 

apă ȋnainte de a o bea? 

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

5. Poate apa poluată să fie cauza apariţiei următoarelor probleme de sănătate? Bifaţi cu  

„DA” sau „NU” fiecare caz prezentat. 

Diabet DA/NU Hepatită tip A DA/NU 

Dizenterie/Diaree DA/NU Epidemia hidrică DA/NU 

HIV/SIDA DA/NU Gastroenterită DA/NU 

 

Succes! 

 

 

PLATFORMELE ELECTRONICE – MIJLOC DE MODERNIZARE A 

TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN CREȘTEREA 

CALITĂȚII  

PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

 

            PROF. BADEA IOLANDA 

 

  Utilizarea platformelor electronice în procesul educaţional este determinată de o serie de condiţii: 

sociale, de comunicare, tehnice şi, nu în ultimul rând, pedagogice. Platformele  electronice,  au atât 

avantaje, cât şi dezavantaje, dar oferă multiple deschideri pentru toate formele de instruire.  Procesul 

educaţional a fost dintotdeauna expresia cererii de educaţie a mediului socioeconomic. Una dintre 

caracteristicile esenţiale ale fenomenului educaţional este dinamismul şi deschiderea faţă de schimbare. 

Tocmai aceste caracteristici îi asigură educaţiei rolul de mecanism principal de formare a omului ca fiinţă 

socială. Pe lângă multiplele roluri sociale pe care le exercită persoana, cel de educator şi educat sunt perene 

şi nu am greşi dacă am afirma că sunt rolurile sociale de bază. Importanţa relaţionării educatorului şi 

educatului este determinată de faptul că: orice grup social, pentru a perpetua, are nevoie de noi membri; 

în orice societate există structuri ocupaţionale care au nevoie de persoane competente. Toate elementele 

procesului didactic (finalităţi, conţinuturi, tehnologii) se adaptează relaţiei dintre social şi educaţional, 

cele mai deschise schimbărilor fiind tehnologiile. Prin tehnologiile educaţionale se produse corelaţionarea 

dintre educator şi educat, fapt ce le plasează pe poziţia de promotor al paradigmelor educaţionale. La 

moment, eficienţa procesului educaţional depinde în mare parte de utilizarea tehnologiilor moderne. În 

accepţia actuală, tehnologiile moderne presupun nu doar utilizarea metodelor care favorizează 

interrelaţionarea directă, ci şi utilizarea unor mijloace electronice în procesul didactic. Platformele 

electronice au devenit nu doar un suport pe care educatorul şi educatul le poate folosi ca element 

complementar, ci şi o modalitate de instruire ce substituie contactul direct. Analizând contextul apariţiei 

platformelor electronice, constatăm multiple condiţii care au favorizat consolidarea acestora. În primul 

rând le vom evidenţia pe cele de ordin sociocultural.  Începând cu perioada umanismului, pe măsura 

avansării în istorie, se consolidează societatea meritocratică. Omul devine o valoare socială odată cu 

afirmarea capacităţilor şi a potenţialului individual în context social.  Se accentuează din ce în ce mai 

mult caracterul dinamic al societăţii. Societatea contemporană se caracterizează printr-o mobilitate 

socială sporită. Orice persoană poate accede pentru orice poziţie în ierarhia socială, bazându-se în mare 

parte pe efort propriu şi pe competenţe rezultate din procesul educaţional.  Se pune un accent deosebit pe 
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caracterul democratic al societăţii. În acest sens este promovat tot mai insistent principiul şanselor 

sociale egale; or, a devenit destul de bine cunoscut faptul că şansele egale de integrare socială sunt o 

rezultanţă a şanselor egale şi a accesului la o educaţie de calitate.  Trăind într-o perioadă a consumului, s-

a schimbat destul de mult percepţia socială faţă de servicii. Mai mult ca atât, fiind considerată serviciu, 

educaţia incumbă caracteristicile unui serviciu: trebuie să fie accesibilă beneficiarului şi să satisfacă 

aşteptările acestuia. Este cazul să scoatem în evidenţă condiţiile de realizare a comunicării interumane, 

care favorizează platformele electronice.  Modul de viaţă şi particularităţile contextului social plasează 

persoana în condiţiile când aceasta acordă preferinţă comunicării mijlocite. Complexitatea relaţiilor 

sociale, ritmul alert al vieţii au scos în evidenţă avantajele acestui tip de comunicare. Depăşirea 

dificultăţilor deficitului de timp şi a celor determinate de distanţă, amplitudinea reţelei de comunicare fac 

mai comodă o comunicare prin intermediul tehnologiilor moderne.  Evoluţia tehnologiilor moderne a 

influenţat şi modul de a percepe actul educaţional. Astăzi şi educatorul, şi educatul acceptă situaţia 

transmiterii şi recepţionării mesajului educaţional la distanţă, monitorizarea feedback-ului prin mijloacele 

tehnice. Un rol aparte are şi evoluţia propriu-zisă a tehnologiilor.  Trăim în perioada accesului larg al 

persoanei la produsele digitale.  Oricine, indiferent de calificarea profesională, poate deveni consumator 

al tehnologiilor moderne. Inovaţiile tehnologice nu ar fi posibile fără schimbări care s-au produs în 

domeniul ştiinţelor educaţiei.  Constatăm astăzi o deschidere spre diversitatea abordărilor şi modelelor 

educaţionale. Această situaţie este un efect al epocii postparadigmatice. Procesul educaţional nu mai 

este încadrat în limitele stricte ale unui singur model. Se încurajează adaptarea la nevoile grupului-ţintă. 

O strategie eficientă presupune îmbinarea elementelor mai multor teorii şi modele. La moment se 

încurajează axarea pe cel ce învaţă, sunt valorificate şi reperele teoretice ale constructivismului, dar 

utilizăm multiple aspecte ale paradigmei tehnologice, care are la bază abordări din domeniul ciberneticii, 

promovează principiul strictei organizări şi proiectări.  Contextul relaţiilor sociale a influenţat şi relaţiile 

educaţionale. Este acceptată ideea parteneriatului educaţional. Mai mult ca atât, se încurajează 

egalitatea în procesul de implicare şi responsabilitatea pentru rezultat a ambilor actanţi: educatorul şi 

educatul.  Interacţiunea dintre persoană şi mediul său de viaţă generează anumite condiţii de integrare 

socioprofesională. Aceste condiţii au accentuat necesitatea şi importanţa învăţării de-a lungul vieţii. În 

acest context se schimbă şi relaţia dintre formele educaţiei. Dacă până în prezent educaţia formală avea 

un rol exclusiv pentru integrarea socioprofesională, la moment sistemele educaţionale sunt în căutarea 

modalităţilor de valorificare şi recunoaştere a achiziţiilor rezultate din educaţia nonformală şi informală. 

Învăţarea de-a lungul vieţii influenţează caracteristicile grupului-ţintă. Nu mai putem vorbi despre 

educaţia celor cuprinşi în limita şcolarităţii (inclusiv pe segmentul învăţământului superior). Beneficiar al 

educaţiei poate deveni oricine şi la orice vârstă (în acest context este şi prevederea regulamentară de a 

scoate cenzul de vârstă pentru candidaţii ce dau admiterea la studii superioare). E de la sine înţeles că 

strategia educaţională era diferită în cazul când grupul-ţintă îl constituiau elevii şi studenţii (tinerii) de 

strategia educaţională care se elaborează în cazul când discipol devine oricine la orice vârstă.  Schimbările 

produse în esenţa acţiunii educaţionale au influenţat apariţia unor domenii conexe ştiinţelor educaţiei, 

precum: managementul educaţional, marketingul educaţional. Evident că aceste domenii conexe „vin” 

în educaţie cu o serie de concepte şi metodologii specifice de studiu şi influenţă. La moment există o serie 

de platforme electronice prin care poate fi realizat procesul didactic: Moodle, Caroline, Dokeos, Atutor, 

ILIS, SAKAI, LAMS, OLAT, JoomlaLMS, AeL, Informatica.  Platforma  GSUITE FOR EDUCATION, 

este o platformă cu acces gratuit şi este folosită de către mai multe instituţii de învăţământ  din ţară. Aceste 

două avantaje sunt destul de convingătoare. Primul – din considerent financiar, al doilea – din 

considerentul că asigură colaborarea în domeniul formării specialiştilor. Platforma electronică îşi 

păstrează principiile de bază ale funcţionării, dar este receptivă la schimbare, astfel încât îşi modifică 

variantele de activitate, punând accent pe facilitarea accesului profesorului şi al studentului şi pe 
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evidenţierea posibilităţilor de monitorizare a procesului de predare-învăţare-evaluare. Platformele 

electronice oferă o diversitate largă de posibilităţi educaţionale. Există multiple modalităţi de plasare a 

conţinutului. Profesorul are posibilitatea de a prezenta sub diverse forme activităţile şi de a formula 

sarcinile de realizat. Nu este neglijat nici aspectul evaluării. Pot fi plasate teste de evaluare continuă sau 

sumativă. Studentul poate fi apreciat vizavi de cunoaşterea întregului volum pentru o temă sau poate 

rezolva doar o sarcină. Platforma electronică oferă avantajul realizării concomitente a evaluării de către 

profesor, a evaluării reciproce între studenţi şi a autoevaluării. Utilizarea chat-urilor şi a forum-urilor sunt 

modalităţi de comunicare, în cadrul cărora pot fi iniţiate dezbateri, aprecieri. Elevii îşi pot exprima opinia 

asupra unei probleme controversate din cadrul curriculumului la disciplină sau pot să comenteze punctul 

de vedere despre rezultatul lucrului realizat de către coleg. Un avantaj al platformei electronice constă în 

posibilitatea de monitorizare a gradului de implicare a profesorului şi elevilor, prin vizualizarea 

„frecvenţei” intrărilor şi stabilirea rezultatului activităţii. Platforma electronică permite stocarea şi 

gestionarea unui număr nelimitat de cursuri, precum şi stocarea şi gestionarea unui volum nelimitat de 

conţinut în cadrul unui curs. Oferă posibilitatea completării de către fiecare student a propriului portofoliu. 

Îi permite fiecărui student să-şi elaboreze propriul ritm de activitate (determinat de programul general de 

studii). În acelaşi timp, utilizarea platformei electronice presupune şi o serie de dificultăţi. Profesorul nu 

întotdeauna acceptă comunicarea asincronică cu studenţii. Chiar şi cadrele didactice care operează cu 

platforma pot întâlni dificultăţi în formularea sarcinilor de lucru individual, în monitorizarea procesului 

de realizare. Mult timp necesită elaborarea testelor de evaluare. În scopul asigurării calităţii instruirii prin 

intermediul platformei, au fost elaborate criterii de evaluare a cursurilor electronice. Designul-cadru 

trebuie să conţină aceleaşi elemente de structură: Prezentarea generală; Finalităţile; Conţinutul (care poate 

avea diversă prezentare şi volum); Activităţi de învăţare; Surse bibliografice. Trecând activitatea didactică 

realizată în cadrul platformei electronice prin prisma analizei SWOT, constatăm: Puncte forte: Acces la 

informaţie structurată şi sistematizată; Posibilitatea de a discuta cu colegii; Utilizarea resurselor 

informaţionale în activitatea de învăţare; Monitorizarea accesării cursului de către studenţi; Interactivitate 

şi evaluare reciprocă. Puncte slabe: Accesarea cursului on-line nu presupune şi învăţarea; Sunt necesare 

condiţii speciale (acces la Internet); Studenţii nemotivaţi nu vor accesa platforma; Platforma poate fi 

folosită de către unii studenţi doar pentru socializare; Cadrele didactice pot fi suprasolicitate. Oportunităţi 

Cursul poate fi accesat de oriunde; Permite valorificarea învăţării individuale; Permite autoevaluarea şi 

evaluarea reciprocă; În cazul cursurilor deschise, pot fi accesate de către studenţii de la alte specialităţi 

sau universităţi; Este posibilă comunicarea cu alţi studenţi şi cercetători. Riscuri Neprezentarea elevilor la 

ore; Înţelegerea eronată a conţinuturilor; Realizarea activităţilor de către alte persoane; Limitarea 

studenţilor doar la informare în baza conţinuturilor plasate pe platformă. Platforma electronică oferă 

deschideri pentru toate formele şi nivelurile de învăţământ. Pentru învăţământul cu frecvenţă la zi, studii 

superioare licenţă, utilizarea platformei electronice poate fi o modalitate de motivare către activitatea de 

învăţare a studenţilor ce sunt, de fapt, exponenţii generaţiei care utilizează abundent computerul. 

Platforma electronică permite monitorizarea activităţii studentului, mai cu seamă a procesului de realizare 

a lucrului individual. Pot fi valorificate diferite surse de conţinut şi realizate cursuri la libera alegere. 

Aceste oportunităţi facilitează crearea traseului individual de studii. Pentru învăţământul cu frecvenţă 

redusă, platforma electronică oferă posibilitatea revenirii la forma de instruire prin comunicarea la 

distanţă. Compensează deficitul de comunicare şi oferirea de consultaţii. Permite monitorizarea activităţii 

de învăţare şi a realizării sarcinilor de lucru individual. Realizează feedback, cu referire la procesul curent 

de studii, sau prin evaluarea intermediară. Multiple deschideri sunt asigurate şi pentru studiile de master. 

Deoarece concepţia formării profesionale la acest nivel presupune o traiectorie formativă mai 

individualizată, cu accent pe lucrul individual, platforma electronică permite accentuarea caracterului 

diferenţiat al comunicării dintre profesor şi student, precum şi adaptarea ritmului de studii la programul 
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de activitate al masteranzilor, care în mare parte sunt angajaţi în câmpul muncii. Tehnologiile moderne 

eficientizează şi procesul de formare continuă. Utilizarea acestora lichidează incomoditatea de întrerupere 

a activităţii profesionale. Sunt depăşite dificultăţile de deplasare. Este asigurată posibilitatea alegerii 

modulelor, proces mai greu de realizat în situaţia când instruirea se produce prin contact direct şi una 

dintre condiţiile declanşării procesului de studii este formarea grupului de beneficiari. Platforma 

electronică permite realizarea unui management eficient al timpului, atât al formatorului, cât şi al 

formabilului. Se diminuează problema de a repartiza material-suport într-o anumită cantitate, deoarece 

difuzarea şi recepţionarea acestuia în variantă electronică este mai puţin costisitoare. Nu în ultimul rând 

remarcăm faptul că platforma electronică permite realizarea evaluării în toate ipostazele procesului de 

formare. Prin prezentarea condiţiilor care consolidează rolul platformelor electronice în procesul 

educaţional, precum şi prin analiza avantajelor şi perspectivelor pe care le conturează această modalitate 

de instruire, am constatat că astăzi nu ne mai aparţine alegerea: a utiliza sau nu tehnologiile moderne în 

predare. Acestea reprezintă un rezultat al evoluţiei civilizaţiei umane şi o condiţie a realizării procesului 

educaţional.Personal am utilizat foarte multe platforme educationale in procesul instructiv-educativ, dintre 

care amintesc:  

 exercitii interactive cu platforma Wordwall; 

 Google Classroom; 

 crearea de carti digitale cu platforma StoryJumper; 

 crearea de fise de lucru cu Liveworksheets; 

 crearea de jocuri interactive sub forma de teste cu Quizizz; 

 crearea de lectii interactive cu ajutorul platformei LIVRESQ; 

 partajarea de documente si prezentari powerpoint cu ajutorul platformei ISSUU; 

 utilizarea tablei interactive Awwapp, Lino.it, OpenBoard, IDroo. 

Linkuri: 

https://wordwall.net/ro/resource/3047886 

https://wordwall.net/ro/resource/3310669 

https://wordwall.net/ro/resource/3046082 

https://library.livresq.com/details/5f0b6c7d686374486eac7191 

https://library.livresq.com/details/5f2fde35d84f7a2f3d670e2c 
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Prezentare -Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

prof. Eliza Popa 

 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” este o instituție cu tradiție în 

învățământul argeșean în care au predat și s-au educat zeci de generații, 

majoritatea cu rezultate remarcabile în plan local și național. 

Începuturile sale datează din 1938 atunci când marele 

dascăl și om politic Ion Mihalache, a înființat 

o Școală  Gospodărească pentru Fete, fapt ce a reprezentat o 

inițiativă fără precedent și fără egal în peisajul educațional 

românesc. 

În cei 75 de ani de activitate, Liceul Teoretic ”Ion 

Mihalache” și-a schimbat în dese rânduri (în funcție de 

contextul politic), denumirea și structura organizatorică. 

Astăzi funcționăm cu 25 de clase de liceu structurate pe profilurile matematică-informatică, 

științele naturii, filologie și științe sociale și cu 4 clase de gimnaziu, toate cumulând 726 de elevi. 

Baza materială a liceului cuprinde: 

o 3 corpuri de clădire; 

o 16 de săli de clasă dotate, fiecare, cu calculator, videoproiector, tablă inteligentă; 

o 3 laboratoare de informaticã dotate, fiecare, cu 33 de calculatoare/laptop-uri 

performante, videoproiector, tablă inteligentă interactivă, conexiune la internet; 

o 4 laboratoare – unul de fizică, unul de chimie, unul de biologie și unul de limbi străine, 

dotate, fiecare, cu calculator, videoproiector, tablă inteligentă; 

o o sală de sport modernă; 

o o bibliotecă cu un bogat fond de carte, ce cuprinde peste 16450 de volume; 

o un cabinet pentru directori; 

o secretariat și un spațiu pentru compartimentul de contabilitate; 

o un spațiu pentru cancelaria profesorilor; 
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o Educația și instrucția sunt sprijinite permanent de către specialist care își desfășoară 

activitatea în cabinetul de consiliere și în cabinetul medical; 

o un corp de clădire destinat muncitorilor de întreținere și miniatelierului de reparații . 

o Sistem de supraveghere de ultimă generaţie. 

Sălile de curs, laboratoarele, sălile de sport și personalul didactic de elită, ca și interesul 

autorităților locale pentru educație și cultură, fac din Liceul Teoretic ”Ion Mihalache”, o marcă de 

prestigiu, un brand local și o casă primitoare. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente moderne, tehnică 

audio-video de ultimă generație, orele desfășurându-se într-un climat favorabil activității instructiv-

educative. 

Liceul nostru a dat peste 5400 de absolvenți economiei și societății românești. Este o mândrie a 

Liceului nostru că marea majoritate a specialiștilor din Topoloveni și din toate localitățile limitrofe sunt 

absolvenții acestuia. 

Elevii liceului se impun la olimpiadele școlare la nivel județean și național. 

Un colectiv profesoral experimentat, oferă garanția bunelor rezultate academice ale elevilor noștri. 

Liceul se dorește o instituție flexibilă, adaptată cerințelor societății în care trăim, gata să modeleze o nouă 

generație. Astăzi, împreună cu un colectiv de profesori de elită, avem șansa să dovedim tuturor că suntem 

o școală de excepție a învățământului românesc. Acest lucru nu ar fi posibil fără elevii care ne-au ales și 

au pornit cu noi pe drumul afirmării și al cunoașterii. 
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Exemple de bună practică 

 

,,Mărţişorul, 

simbolul primăverii” 

-Proiect educațional- 

 

                                        prof. Moale-Coza Diana-Mirela  

 prof. Andrei Filofteia Tatiana 

 

 

2022 

 

 

 

                                                                             Coordonatori proiect: 

Prof. Moale-Coza Diana-Mirela 

Prof. Andrei Filofteia Tatiana 
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Argument: 

1 Martie este în calendarul ortodox ziua Evdochiei, o femeie martir, numită și Dochia. Sărbătoarea 

este de fapt apriori timpurilor creștine, iar Dochia este un personaj păgân. 

Tradiția mărțișorului este o moștenire de la strămoșii noștri romani. Cuvântul ,,mărțișor" are origini 

latine și este numele popular al lunii martie. După vechiul calendar roman, 1 Martie era prima zi din an și 

se celebra sărbătoarea ,,Matronalia" la care se desfășurau serbările lui Marte, zeul forțelor naturii, al 

primăverii și al agriculturii. 

La vechii traci, aceleași atribute le avea zeul Marsyas Silen, considerat inventatorul fluierului, 

cultul sau fiind legat de glia maternă și de vegetație. Lui ii erau consacrate sărbătorile primăverii, ale 

florilor și fecundității naturii. 

Semnificația mărțișorului a rămas aceeași de-a lungul timpului: este un simbol al primăverii, al 

revenirii la viață. El ne aduce optimism și credință. Forma acestuia s-a schimbat în timp. La început 

mărțișorul era simbolizat printr-o moneda. Mai târziu aparea sub forma unor mici pietre de râu vopsite în 

alb și roșu înșirate pe o ață. 

Acum mărgelele frumos colorate, ceramica și florile le-au luat locul. Fiindcă este un prim 

eveniment al primăverii , când totul revine la viață, când iarna cea grea și geroasă pleacă și vine în urma 

ei viață nouă: fire proaspete de iarbă, muguri pe copaci, floricele, păsările care se întorc la cuiburile lor, 

soarele care începe să prindă putere și să încălzească pământul, ne-am gândit ca acest eveniment să-l 

marcăm cum se cuvine împreună cu preşcolarii.   

Scop: 

            Formarea şi dezvoltarea la preşcolari a unor componente educaţionale, morale şi de caracter 

(dragostea faţă de patrie, dragostea faţă de valorile spirituale ale neamului, dorinţa de a cunoaşte specificul 

nostru, fiinţa noastră naţională, românească prin înţelegerea implicării copiilor în cunoaşterea tradiţiilor şi 

obiceiurilor româneşti în vederea păstrării fiinţei noastre naţionale  şi dăinuirii ei peste veacuri). 

Competenţe: 

 Conservarea şi transmiterea obiceiurilor de primăvară din zonă; 

 Recunoaşterea specificului tradiţiilor şi obiceiurilor de primăvară (din zona natală); 

 Realizarea unor mărțișoare într-o creaţie practică; 

http://www.ziare.com/social/romani/
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 Identificarea  valorilor culturale şi experienţele umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa 

comunităţii; 

 Manifestarea  interesului pentru datinile şi obiceiurile calendaristice; 

 Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală. 

Coordonatori proiect: Prof. Moale-Coza Diana-Mirela / Prof. Andrei Filofteia Tatiana 

Colaboratori proiect: Educatoarele de la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda” Piteşti 

Tipul activităţii: Proiect tematic de o zi 

Data / perioada de desfăşurare:   01.03.2022 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda” Piteşti -  Grădiniţa Program Prelungit / Normal 

Grup țintă:   preşcolarii de la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda” Piteşti 

Resurse umane: 

 preşcolarii de la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda” Piteşti;  

 cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda” Piteşti. 

Resurse materiale: internet, calculator, hârtie, cutii pentru mărțișoare, materiale textile pentru 

confecționarea mărțișoarelor, mărgele, lipici, șnur pentru mărțișoare. 

Resurse de finanțare: autofinanţare  

Metode :  conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, lectura, 

problematizarea, aplicaţia. 

 

 Planificarea activităților pe durata proiectului: 

 

AI: ,, Un alb-roşu mărțișor” (ADP +ADE+ ALA) 

ADP: ÎD: ,,Vestitorii primăverii” Salutul, prezenţa, calendarul naturii 

R: ,,Învăţ să dăruiesc! – (deprinderea de a oferi mărțișoare confecţionate de ei) / Gustarea 

T: ,, Gimnastica de înviorare”, Vine, vine primăvara https://youtu.be/bJ0ShmKjSvA 

ADE: 

 DS+DLC : ,, Legenda Mărțișorului”- poveste populară- Lectura educatoarei  

https://youtu.be/Mth4UUG94AU 

 DOS: ,,Mărțișoare”- confecţionare 

ALA: 

https://youtu.be/bJ0ShmKjSvA
https://youtu.be/Mth4UUG94AU
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 Joc de rol: ,,De-a vânzătorii de mărțișoare” 

 Construcții: ,,Coşulețe pentru mărțișoare”- materiale la alegere 

 Artă: ,, Mărțișoare” - modelaj  

 Audiţie muzicală: ,,Cântecul Mărțișorului” https://youtu.be/0nFT0CgyIP4 

 ,,Mărțișoare, mărțișoare”, https://youtu.be/UCXv2IfwjQo 

 Expoziţie  cu lucrările copiilor 

Rezultate aşteptate: 

Scopul derulǎrii activitǎţilor propuse în cadrul proiectului este   de a dezvolta atitudini şi 

comportamente favorabile păstrării şi promovării valorilor românesti tradiţionale.  

Evaluare : alcătuirea unui album cu poze din derularea proiectului. 

Diseminare: postarea pe saitul şcolii a celor mai reuşite fotografii. 

 

Bibliografie: 

 ,,Curriculum pentru educaţia timpurie ”-2019-Ministerul Educaţiei Naționale 

 ,,Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie” - 2019 

 http://folclor.net/legenda-martisorului-2-variante/ 

 www.planse-desene-colorat.com 

 

https://youtu.be/0nFT0CgyIP4
https://youtu.be/UCXv2IfwjQo
http://www.didactic.ro/
http://folclor.net/legenda-martisorului-2-variante/
http://www.planse-desene-colorat.com/
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Grupa mijlocie ,,Florile" - GPP 

                                                                   

       Grupa mijlocie  ,,Albinutele" –GPP                           Grupa mijlocie,,Fluturașii" GPN 
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Grupa mica ,,Piticii" –GPP                                                       Grupa mică ,,Steluțele"– GPP                           

                             

             Grupa mare ,,Iepurașii" GPP                                         Grupa mare ,,Ștrumfii" GPP 
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CUM SĂ DEVII PROFESORUL CARE ADUCE BUCURIA ÎN OCHII 

COPILULUI ȘI RECUNOȘTINȚA ÎN SUFLETUL PĂRINTELUI 

 

prof. Ginavar Ileana Cerasela 

prof. Tănăsoiu Florentina 

 

Relația dintre starea de bine și învățare se manifestă prin valori ale membrilor ei, profesori, elevi, 

părinți, precum: cooperare, colaborare, respect, calitate, responsabilitate și prin cultura managerială.   

 Învățarea se produce atunci când sunt satisfăcute nevoile de bază ale participanților, când relațiile 

sunt construite într-un mod pozitiv, iar experiențele de învățare sunt plăcute și utile, dar și când 

vedem/cunoaștem finalitățile educaționale. 

În creșterea copiilor, școala joacă un rol foarte mare și important, deoarece după familie este una 

dintre cele mai importante și semnificative, din punct de vedere social, instituții care influențează formarea 

unei personalități integrale și active social. În același timp, eficacitatea activității educaționale depinde 

direct de dorința de perfecționare profesională și deschiderea spre aplicarea unor  strategii didactice  

inovative a profesorului cât și de strânsa interacțiune a acestora cu părinții . Cu alte cuvinte, numai cu 

cooperarea deplină a școlii și  a părinților se poate forma o personalitate extrem de morală, culturală, 

creativă și matură social, cu atât mai mult cu cât în aceste vremuri înreaga societate este zdruncinată pe 

toate planurile de ceea ce se cheamă Pandemia Coronavirus și constrângerile impuse de aceasta. 

Creșterea unui copil este un subiect uriaș, aproape imens, care poate fi studiat de-a lungul vieții. 

Cu toate acestea, practica a arătat că numai eforturile comune ale profesorilor și părinților pot da rezultate 

pozitive. Este imposibil să ridici o personalitate intenționată, dezvoltată cuprinzător, care să se adapteze 

ușor la continua schimbare socială, dacă părinții și profesorii nu se unesc în tandem. Numai în procesul 

activității comune coordonate a acestui tandem copilul își formează conștiința și acumulează experiență  în 

diferite situatii. Datorită cerințelor comune ale profesorilor și părinților, voința copiilor este întărită: ei 

devin mai persistenti în atingerea scopului, vizibil mai activi și hotărâți în depășirea dificultăților. 

Scopul principal al profesorului este acela de a crea condiții pentru dezvăluirea potențialului 

talentelor copilului, pentru menținerea unicității personalității fiecărui copil, pentru dezvoltarea normală 
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psihică, spirituală și fizică, prezentate de acesta părinților, cu prilejul Zilei Porților Deschise cât și pe site-

urile instituțiilor. 

De asemenea fiecare cadru didactic trebuie să fie permanent informat de profilul psihologic și 

familial al fiecărui copil, de de schimbările sociale la care trebuie să se adapteze, el în primul rând și să 

ajute ulterior copiii și chiar familiile acestora, dar mai ales de adaptarea la evoluția și modernizarea 

procesului de învățare prin intermediul tehnologiei, care facilitează învățarea la distanță.  

 La planificarea activităților educaționale, trebuie să ținem cont de nivelul de vârstă al copiilor, de 

condițiile sociale și materiale ale vieții acestora, de specificul circumstanțelor familiale. Reflectând la 

problema modului de a face viața clasei pozitivă și de succes, fiecare dintre noi am creat propriul program 

educațional, care a ajutat la sistematizarea activității grupeii și a ajutat copiii să se dezvolte,alternand 

activitățile educaționale școlare cu activități extrașcolare, prin colaborare cu alte inștituții locale și 

demararea de proiecte educaționale ce deschid noi oportunități de învățare și dezvoltare. 

 În acest sens unitatea noastră a încheiat parteneriate educaționale atât cu familia, una dintre cele 

mai importante instituții sociale ale creșterii și educării, cât și cu alte instituții ca: Biblioteca județeană 

„Dinicu Golescu”, Muzeul Județean Argeș, Muzeul Pomiculturii și Viticulturii- Golești, Primăria 

Municipiului Pitești, Cabinet medical medicina generală și de stomatologie, Teatrul „Alexandru Davila”, 

Pitești, Inspectoratul pentru Situații de Urgență-Argeș, Inspectoratul de Poliție- Argeș, precum și cu alte 

unități școlare. 

 Copilul trebuie să simtă propria semnificație în societate și succesul. Gradul de succes determină 

bunăstarea unei persoane, atitudinea sa față de lume, dorința sa de a participa la munca depusă, stimulează 

creativitatea și cooperarea. Dacă copilul vede că contribuția sa la o cauză comună este apreciată, atunci în 

activitățile ulterioare va participa și mai activ și cu plăcere. Un instrument de evaluare a succesului elevilor 

este cuvântul profesorului, intonația lui, gesturile, expresiile faciale, un sistem de recompense și premii.  

Expoziție:                                                               Expoziție:  

DEC-  „Flori de toamnă-Crizantema”                          DOS-  „Costumul popular” 
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Expoziție: DOS-Aplicație                                       Expoziție: DOS-Aplicație  

„Eminescu Luceafărul, Eu o mică stea!”                              „Baloane colorate!” 

 

                            

Concursurile școlare – sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul copilului pentru diferite 

domenii de dezvoltare având, în același timp, o importanță majoră în descoperirea anumitor abilități, 

făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. În acest sens preșcolarii noștri au fost 

implicați să participe la diverse concursuri, iar colectivul cadrelor didactice au inițiat și organizat 

concursuri la nivel local și județean („Tradiții în suflet de copil”, „Școala de tradiții” cu cele două secțiuni: 

„Tradiții Pascale”- Încondeiat de ouă, „Dansul popular, tradiția românilor”- Festival- concurs de dans 

popular ): 

                                                                      

Un rol important în formarea copiilor îl are marcarea sărbătorilor. 

Sărbătoarea ca eveniment/ fapt semnificativ al vieții publice și private a unei persoane/copil se bazează pe 

valorile comunicării (relațiile), valorile experiențelor (colective) și valorile creativității (petreceri cu 

tematică, unde se corelează imaginația celor mici cu cea a părinților și chiar a educatoarelor), reflectând 

toate aspectele democrației libertăților copiilor.  

Activitate cu biserica:   
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Aniversare de 4 ani                                                          Aniversare de 5 ani   

                                     

 

Aniversare „1 Iunie- Ziua Copilului” 

Gr. Iepurașilor 

                                                                                

Marcarea sărbătorilor naționale care stau la baza educației copiilor preșcolari în spiritul valorilor 

naționale prin cunoașterea însemnelor țării (stema, tricolorul, inmul național), apartenența la națiune, 

cunoașterea tradițiilor, a costumului popular românesc, aceasta realizându-se prin derularea de proiecte 

educaționale și activități specifice.  

        

Marcarea sărbătorilor religioase  dezvoltă copilui principii moral- creștine de respectare si 

întrajitorare a aproapelui, de respectare a tradițiilorspecifice, prin derularea de activități artistice cu 

tematică, desfășurarea de ateliere/ concursuri, implicarea în activități de voluntariat.  
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De asemenea derulăm proiecte educaționale în cadrul cărora desfășurăm activități pe teme de 

interes internațional: „Ziua Internațională a Educației”, „Ziua Mondială a Alimentației Sănătoase„, „Ziua 

Internațională a Apei” , „Ziua Mondială a Mediului”, „Ziua Mondială a Animalelor”, Ziua Internațională 

a Copilului”, „Ziua Pământului” . 

                                  

„Ziua Internațională a Copilului”                                  „Ziua Pământului”  

                            

„Ziua Mondială a Alimentației Sănătoase”             „Ziua Mondială a Animalelor”  
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Săptămâna  Educației Globale- GEW 

Activitate: „Educație prin carte” 

 

 O abordare personală devine reală dacă procesul de creștere/dezvoltare este un sistem intenționat 

în care un program de activitate de viață special conceput este combinat armonios cu posibilitățile de 

autodezvoltare și autogestionare. 

În acest sens în gradinița noastră se defășoară activități practic gospodărești, activități de 

anteprenoriat, în cadrul cărora copiii, părinții și educatoarele realizează diverse produse și le valorifică 

dezvoltând copiilor, gradual, creativitaea și un coeficient de inteligență financiră. 

 Părinții sunt și ei implicați în sensul că sunt rugați să îi familizarizeze pe copii prin accesibilizarea 

noțiunilor de comert și e-commerce, marketing și emarketing, planificare și comunicare de eveniment, 

analiza a planului de afacere și evaluarea afacerii, strategie de vânzare, etica în afaceri, protecția 

consumatorului și protecția mediului. Desigur aceste noțiuni vor fi transmise pe înțelesul celor mici. 

 

ACTIVITĂȚI PRACTIC GOSPODĂREȘTI: 

                                   

VIZITE TEMATICE: 

Vizită la Editura Diana                          Vizită la Atelierul de Olărit- Coșești, Argeș  

Tema activității: „Drumul cărții”                                         Tema activității: 

                                                                                    „Olăritul- meșteșug străvechi” 
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Activități de reciclare și refolosire a deșeurilor menajere, în care au fost implicați atât copiii și  

doamnele educatoare, cât și părinții care au susținut desfășurarea acestor activități prin reciclarea peturilor 

din plastic și donarea de plante care au fost replantate, pământ pentru flori și pietre decorative. 

                            

Implicarea tuturor preșcolarilor în Proiectul Național „Miloane de capace, milioane de zâmbete!” 

                                           

Vizitele și excursiile, alături de alte activități extracurriculare au rol și un loc bine stabilit în 

formarea personalității copiilor noștri. Prin acestea am încercat să dezvoltăm unele aptitudini și 

comportamente moral- sociale, să-i antrenăm pe copii în activități cât mai variate și bogate în conținut să 

le cultivăm interesul pentru activități socio-culturale, de interes civic, patriotic.  
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Activitate: „Prietenul meu, polițistul”             Vizita pompierilor Smurd în unitatea noastră               Vizită la ISU „Cpt. Puică Nicolae” 

                                                                                                                                                                    „Micul pompier în acțiune!” 

Momentele artistice desfășurate cu ocazia marcării anumitor evenimente ca Sfintele Sărbători de 

Iarnă, sfârșitul anului școlar oferă celor mici posibilitatea etalării înclinațiilor și aptitudinilor artistice 

înnăscute sau dobândite. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă copiilor 

răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai puțin seminificativ, iar părinților 

posibilitatea de a se bucura de reușitele propriilor copii. 

                       

Serbare de sfârșit de an școlar                                       Serbare de Crăciun  

„Carnavalul poveștilor!”                                               „Fulgi de nea” 
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Serbare de Crăciun                                           Serbarea Ștrumfilor 

„Noapte de vis” 

   

Pe baza valorilor umane universale și a realităților de astăzi, o persoană din secolul XXI ar trebui 

să fie sănătoasă din punct de vedere fizic, spiritual-moral, dezvoltată intelectual, gânditoare din toată inima 

și conectată activ cu lumea exterioară, adică o persoană de SUCCES. 

                                      

Bibliografie: 

1. Lapteva I. Interacțiunea dintre părinți și profesori în școala modernă // Pedagogie, nr.4, 1996. 

2. Gavrilova T.P. Profesorul și familia școlarului. - M . Cunoașterea, 1988. 

3. Grekhnev V.S. Cultura comunicării pedagogice. - M . Educație, 1990. 

4. Tran, Vasile, Irina Stănciugelu, Teoria comunicării, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003. 
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Proiectarea activităților în echipă și derularea în comun a unui proiect 

tematic- experiențe împărtășite 

 

prof. Ginavar Ileana- Cerasela 

 

Încă de la vârsta preșcolară ne străduim să descoperim copilul ajutându-l prin joc să pătrundă și să 

perceapă realitatea.  

Caracterul integrat și interdisciplinar al activităților oferă copilului posibilitatea de-a percepe o 

realitate complexă și clară, de a-și însuși noi capacitați, priceperi și deprinderi. 

Noua programă a accentuat ideea de folosire a contextului ludic şi a învăţării active în stimularea 

rutei individuale a învăţării, fapt care presupune şi propune o altă abordare educaţională. Această orientare 

se bazează pe folosirea metodei proiectelor tematice de grup, selectate, proiectate şi elaborate cu ajutorul 

copilului şi în care brainstorming-ul, lucrul în echipă şi acţiunea directă a copilului cu mediul sunt 

mijloacele de bază ale procesului de predare – învăţare – evaluare. 

Teoriile privind învăţarea sau dezvoltarea copilului la vârstele timpurii promovează conceptul de 

profesor cu rol de ghid (Preda, Viorica, coordonator, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, p. 7). În acest 

context, metoda proiectelor stimulează şi satisface curiozitatea copiilor, implicându-i în propriul proces 

de dezvoltare, în care educatoarea nu este decât un ghid atent, o persoană resursă care sprijină respectarea 

rutei individuale a învăţării, a copilului şi a ritmului propriu al acestuia. 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare a cărei caracteristică se concentrează pe 

efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 

Desfășurarea activităților din grădiniță prin metoda proiectelor înseamnă a îmbunătăți elementele 

învățate anterior, pe de o parte și pe de alta parte a completa progresiv tema încât să nu devină o repetare 

monotonă a sarcinilor propuse în cadrul jocurilor și a activităților  frontale. 

Pe lângă activitatea interdisciplinară desfășurată în cadrul proiectelor, munca în echipă presupune 

realizarea sarcinii de către toți membrii echipei împreună, contribuind fiecare după puterile lui la atingerea 

țelului propus. 

În  învăţământul românesc, metoda proiectului s-a generalizat la nivelul învăţământului preşcolar 

începând cu anii 2001-2002. Cert este faptul că actualele orientări atribuie noi semnificaţii şi conţinuturi 

metodei proiectelor, precum şi un loc aparte în cadrul procesului educaţional. Argumentele care pot sta la 
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alegerea folosirii metodei proiectelor în procesul instructiv – educativ desfăşurat cu copiii preşcolari sunt 

următoarele: 

- Proiectul poate fi încorporat în curriculum preşcolar din oricare parte a lumii; 

- Un proiect are o structură temporală care ajută educatoarea să-şi organizeze progresiv activitatea cu 

copiii, în funcţie de dezvoltarea acestora, de interesul manifestat şi de gradul de cunoaştere a subiectului 

luat în discuţie; 

- Proiectul le oferă copiilor contexte în care ei pot aplica o foarte mare varietate de cunoştinţe şi deprinderi 

sociale şi intelectuale, pe lângă cele de bază date de curriculum (Preda, Viorica, op. cit., p. 8). 

 Metoda proiectului, aşa cum este cunoscută şi în literatura de la noi, presupune, după cum știm, 

implicarea activă a copiilor pe tot parcursul activităţilor desfăşurate, care se finalizează, în principiu, cu 

un produs tangibil: un dosar tematic, un portofoliu, o propunere de rezolvare a unei probleme, o expoziţie 

sau o colecţie, etc. Activităţile de învăţare specifice temelor cross – curriculare se derulează de cele mai 

multe ori după regulile unui proiect. 

Proiectele pornesc de la teme de interes sau de la întrebări relevante pentru copii şi presupun un 

demers integrat în care fiecare poate contribui şi poate experimenta succesul deoarece acestea: 

· Oferă oportunităţi valoroase pentru abordări interdisciplinare ale unor teme sau probleme; 

· Facilitează lucrul în grup şi învăţarea prin cooperare; 

· Dezvoltă capacităţile de investigare şi sistematizare a informaţiilor; 

· Sporesc motivaţia pentru învăţare prin apelul la situaţii din viaţa cotidiană şi prin implicarea copiilor; 

· Facilitează utilizarea metodelor alternative de evaluare; 

· Permit identificarea şi valorificarea unor surse de informare şi documentare; 

· Stimulează autonomia copiilor în învăţare şi creativitatea acestora; 

· Oferă fiecărui copil posibilitatea de a se implica şi de a contribui la realizarea activităţilor şi a produsului 

final. 

La nivelul învăţământului preşcolar putem distinge trei faze / etape succesive în derularea unui 

proiect tematic: 

A. Faza I 

Este faza în care are loc alegerea subiectului şi planificarea întregului demers didactic necesar 

realizării proiectului. Aceasta este o etapă preparatorie, de iniţiere atât pentru educatoare, cât şi pentru 

copil. În acest moment se stabilesc obiectivele, se analizează resursele materiale, umane şi de timp 
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disponibile, se aleg conţinuturile, strategiile didactice necesare asigurării coerenţei, în vederea derulării 

cu succes a proiectului. 

A. 1. Alegerea subiectului 

Pentru copil, mediul înconjurător oferă ocazii numeroase de explorare şi experiment, satisfăcându-

i curiozitatea şi nevoia de acţiune insaţiabile. Educatoarea este aceea care creează un mediu favorabil 

învăţării, neuitând că ea însăşi face parte din el. Aşadar, orice lucru, fiinţă sau eveniment din clasă sau de 

acasă poate constitui subiectul unui eventual proiect. Important este interesul pe care acesta îl poate trezi 

copiilor. Sursa alegerii subiectului poate fi una din trei: 

Copiii – atunci când aceştia sunt deja familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect. De regulă 

subiectele care pornesc de la interesele copiilor sunt cele care asigură motivaţia, care oferă mai multe 

satisfacţii şi care valorifică mai bine cunoştinţele acumulate. De aceea este recomandată o atenţie sporită 

din partea educatoarei la jocurile şi discuţiile spontane dintre copii, pentru a depista preponderenţa unui 

subiect. Trebuie avut în vedere că proiectul se bazează pe experienţa anterioară a copilului, iar subiectul 

său nu trebuie să fie unul abstract, care ar necesita multă informaţie şi mult timp, în raport cu 

particularităţile psihologice ale vârstei preşcolare; 

Educatoarea – de regulă în perioada iniţială a aplicării metodei proiectelor; 

Educatoarea împreună cu copiii. 

Pentru a trezi interesul copiilor este bine să apelăm la imaginaţia şi fantezia noastră creatoare. 

Povestioare imaginare sau mici întâmplări, trucate chiar, ne ajută să motivăm copiii pentru alegerea unui 

subiect. În schimb, nu orice interes pasager, sau dimpotrivă, obsedant pentru un subiect se poate 

transforma într-un proiect. 

A. 2. Stabilirea direcţiilor de dezvoltare 

Pe lângă rolul de ghid şi mentor, educatoarea mai are şi rolul de manager, astfel încât orice 

activitate care urmează a fi desfăşurată cu copiii va trebui gândită, motivată şi proiectată cu multă grijă şi 

atenţie. Astfel, după alegerea subiectului, educatoarea va alcătui o hartă cu principalele aspecte ale 

conţinuturilor ce vor fi abordate în cadrul proiectului. Harta va fi realizată cu copiii creându-le impresia 

că ei dictează direcţiile de desfăşurare ale proiectului. E bine să existe cât mai multe ilustraţii despre 

subiectul propus sau să se solicite copiilor executarea de astfel de imagini folositoare la marcarea 

principalelor teme sau subteme ale subiectului luat în discuţie în cadrul proiectului. 
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În timpul discuţiei cu copiii, purtate cu ocazia întocmirii hărţii, aceştia îşi vor exprima dorinţa de 

a afla şi de a realiza cât mai multe lucruri, aşa încât harta poate ajunge destul de stufoasă la final. Trebuie 

însă să ţinem cont de faptul că ea ghidează derularea proiectului, că ea rămâne deschisă adăugirilor şi 

modificărilor pe tot parcursul derulării proiectului, că ea va fi „citită” pe parcurs de către copii pentru a o 

înţelege, pentru a marca pe ea punctele realizate şi, de aceea, este bine să rămână cât mai clară, fără 

adăugiri inutile, fără aglomerări de imagini sau cuvinte. 

În acelaşi timp cu întocmirea hărţii, educatoarea poate solicita copiilor să alcătuiască împreună un 

inventar al lucrurilor pe care le ştiu şi al celor pe care nu le ştiu şi doresc să le afle despre subiectul ales, 

un inventar de probleme. Acest inventar, ca şi harta de altfel, poate fi afişat într-un loc unde părinţii şi 

copiii au acces cu uşurinţă. Pe măsură ce se derulează proiectul, educatoarea şi copiii vor reveni la locul 

unde este afişat inventarul de probleme şi vor urmări şi bifa problemele elucidate. La rândul lor, copiii le 

vor arăta părinţilor modul în care progresează ei în demersul iniţiat şi cum lista cu probleme se reduce o 

dată cu aflarea răspunsurilor la întrebările pe care şi le-au pus iniţial. 

Harta şi inventarul de probleme vor fi însoţite şi de un poster sau mic afiş pentru părinţi, în care 

aceştia sunt informaţi cu privire la intenţia copiilor şi a educatoarei de a studia împreună un anumit subiect. 

Trebuie reţinut că stabilirea direcţiilor de dezvoltare va fi eficientă dacă (Preda, Viorica, op. cit., p. 15): 

- Harta nu este una complicată în mod inutil. Cu cât este mai simplă cu atât este mai bine înţeleasă 

de către copii; 

- Inventarul de probleme trebuie realizat împreună cu copiii, iar copiii, cât şi părinţii trebuie 

implicaţi în monitorizarea acestuia; 

- Posterul afişat la intrare sau pe hol să fie realizat cu multă fantezie; 

- Conţinuturile şi obiectivele planificate să fie în raport cu particularităţile de vârstă ale copiilor. 

Pornind de la toate datele și informațiile teoretice se întreprind la nivelul grupei următoarele acțiuni: 

Părinţilor li se comunică decizia de a derula acest proiect printr-o scrisoare de intenţie: 

Dragi părinţi, 

În săptămâna care urmează, vom derula proiectul tematic “Paştele la creştini”. Vă rugăm, să 

participaţi şi să ne sprijiniţi cu orice fel de material pe care îl aveţi la îndemână, legat de tema noastră, 

cum ar fi: afişe, reviste, albume, cărţi religioase, cărţi de poveşti, ouă ş.a. De asemenea, v-am fi 

recunoscători dacă aţi purta scurte discuţii cu copiii pe această temă. 

Vă invităm să ne fiţi alături în realizarea demersurilor necesare. 
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Mulţumim pentru sprijinul acordat, 

Copiii şi educatoarea/ educatoarele grupei 

Pentru a asigura materialele necesare desfășurării proiectului se poate apela la copii şi părinţi 

pentru materiale (imagini, cărţi cu datini şi obiceiuri, iconiţe, cruciuliţe, vederi, ouă din lemn, plastic, etc.) 

şi informaţii utile. Totodată, se pot contacta, telefonic sau prin scrisori de intenţie, specialişti (preot, 

profesor de religie, profesor de arte plastice), cărora li se comunică intenţiile: vizită la biserică, picturi pe 

lemn sau sticlă, încondeiat ouă. În urma discuţiilor avute cu copiii, se întocmeşte inventarul de probleme: 

Ce au știut copiii? Ce nu au știut copiii? Ce au dorit copiii să afle? 

- Ce se sărbătorește de 

Paște; 

- Câteva obiceiuri: 

- Încondeierea tradițională 

a ouălor; 

 - Sacrificarea mieilor; 

- Ținuta de sărbătoare. 

- De ce trebuie să îl 

iubim pe Iisus 

Hristos; 

- Ce este postul; 

- Când și pentru ce a 

înviat Iisus Hristos. 

- Care este salutul oamenilor în aceste 

zile de sărbătoare și ce semnifică 

acesta? 

- Ce fac oamenii în noaptea de 

Înviere? 

- De ce este o sărbătoare? 

- De ce încondeiem ouă? 

- Informații despre viața lui Iisus; 

- Care sunt mâncărurile tradiționale de 

paște? 

Discuţiile în grup duc la punctarea unor aspecte principale de analizat. Acestea pot fi cuantificate 

cu ajutorul ilustraţiilor şi desenelor făcute de copii, întocmindu-se astfel harta proiectului nostru. 

A. 3. Crearea centrului tematic şi procurarea materialelor pentru proiect 

În general, asigurarea materialelor necesare derulării unui proiect nu este costisitoare. Educatoarele 

pot dispune de materiale, iar dacă lipsesc, educatoarea şi copiii vor contribui la procurarea lor. De aceea, 

din moment de a fost aleasă tema proiectului, se vor lansa propuneri către: 

- Familiile copiilor; 

- Copii; 
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- Comunitate – aceasta poate fi aproape de educatoare şi de copii dând dovadă de receptivitate şi interes 

la solicitările primite. 

Centrul tematic este locul unde se expun materialele legate de tema proiectului, astfel încât copiii 

să le poată privi şi mânui, să se poată juca cu ele, să vorbească, să „citească” şi să li se citească despre ele. 

Materialele de care este nevoie în cadrul proiectului vor fi trecute pe afişul de anunţare a temei 

proiectului, după stabilirea direcţiilor de dezvoltare, deci după elaborarea hărţii proiectului şi a 

inventarului de probleme. Pentru diferiţii colaboratori din comunitate sau parteneri educaţionali, care pot 

sprijini derularea proiectului prin furnizarea de materiale specifice, educatoarea va putea gândi, împreună 

cu copiii, mici scrisori de intenţie, prin care să-şi facă cunoscute dorinţele. Alături de materialele procurate 

pot fi folosite şi materialele existente deja în grădiniţă cum ar fi: mulaje, planşe, cărţi de colorat, cărţi 

ilustrate, cărţi de poveşti etc. Anumite materiale pot fi confecţionate chiar de către copii în unele etape 

premergătoare derulării proiectului sau chiar în perioada derulării acestuia. Este bine ca produsele 

rezultate în urma derulării proiectelor să fie clasificate, etichetate şi depozitate corespunzător, pentru a 

putea fi oricând la îndemâna copiilor şi a educatoarelor. 

Pentru ca obţinerea de materiale, necesare derulării proiectului, să fie un succes, trebuie să se ţină 

cont de următoarele (Preda, Viorica, op. cit., p.18): 

- Este absolut necesară cunoaşterea îndeaproape a copiilor şi a părinţilor acestora; 

- Este indicată încheierea de parteneriate educaţionale; 

-  Folosirea adecvată a materialelor obţinute; 

- Utilizarea în mod creativ a tuturor materialelor în diferite situaţii de învăţare. 

În această etapă a fazei I, în ceea ce privește proiectul tematic se creează centrul tematic, unde copiii se 

pot juca oricând cu materialele existente. Se folosesc materiale din dotarea grupei, materiale aduse de 

parteneri, materiale din natură, dar şi obiecte confecţionate chiar de copii. 

A. 4. Discuţii cu persoanele implicate 

Orice proiect are nevoie şi de persoane resursă şi resurse umane. Adesea educatoarea va apela la 

părinţi, bunici, fraţi, specialişti din diferite domenii pentru a deveni persoane resursă în derularea 

proiectului. De multe ori se impune implicarea unor parteneri educaţionali, a unor instituţii sau persoane 

fizice. Astfel se asigură participarea tuturor factorilor necesari unei educaţii sociale moderne şi eficiente, 

valorizând optim personalitatea copiilor. 
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Principalele mijloace prin care putem atrage parteneri educaţionali în derularea proiectelor sunt 

următoarele: 

- Prezentarea de portofolii ale grupei sau grădiniţei; 

- Realizarea de reclame sau afişe publicitare de către copii; 

- Prezentarea de serbări cu copiii; 

- Conceperea unor scrisori de intenţie pentru expunerea obiectivelor proiectului; 

- Organizarea de expoziţii sau tombole cu lucrări ale copiilor în diferite spaţii din comunitatea locală; 

- Realizarea de filme şi albume cu poze din timpul derulării unor proiecte anterioare. 

Pentru ca discuţiile cu persoanele implicate să fie încununate de succes, trebuie să se ţină cont de 

următoarele aspecte; 

· Intenţia de a discuta să fie anunţată anterior telefonic sau în scris; 

· Informarea acestora în legătură cu obiectivele proiectului, verbal sau printr-un pliant; 

· Motivarea acestora pentru acţiunea pe care urmează să o întreprindă şi stabilirea, de comun acord, a 

drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi implicate (Preda, Viorica, op. cit., p. 19). 

În această etapă, comunicarea și colaborarea cu persoanele implicate nu se limitează doar la 

convorbiri telefonice și scrisori de intenție. Acestea sunt invitate la grădiniță, să participe la activități și 

dezbateri pe tema abordată. Mai mult decât atât, se colaborează și cu elevi din învățământul primar, care 

aparțin aceluiași centru financiar. Aceștia îi ajută pe cei mici, le dau explicații, le citesc povești și 

confecționează cu ei împreună tablouri și alte simboluri. 

B. Faza a II-a 

A doua fază a proiectului este intervalul în care are loc activitatea practică a copiilor, respectiv 

documentarea şi investigarea. Aceasta este inima proiectului. Acum copiii fac cercetări, desenează, 

construiesc modele, înregistrează date şi fapte, explorează, fac predicţii, discută şi chiar dramatizează 

aspecte legate de noile achiziţii. 

Este faza care constă în activitățile practice ale copiilor (documentare, investigare), aranjarea 

centrelor de interes, conceperea unui inventar de probleme (ceea ce știu copiii deja și ceea ce nu știu și ar 

trebui să afle despre această temă), strategiile didactice utilizate în derularea proiectului (resurse materiale, 

umane și de timp, metode modern și tradiționale), conceperea planificărilor săptămânale. 

 

B. 1. Activitatea de documentare şi investigare 
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Unul dintre obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii de înţelegere a copilului şi 

cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa. Activităţile practice şi experimentele care înlesnesc contactul cu 

lumea înconjurătoare sunt necesare pentru evoluţia şi dezvoltarea ulterioară a copilului. La vârstele mici, 

experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci când copilul experimentează pe cont 

propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel superior de înţelegere a unui concept. Este mult 

mai important ce se petrece în mintea copilului, decât ceea ce rezultă din propriile mâini. De aceea este 

necesar să vedem experimentul ca pe un proiect integrat în curriculum, iniţiat fie de educatoare, fie de 

copil. Educatoarea, în colaborare cu copilul, va avea în vedere coordonarea activităţii în cadrul proiectului. 

Metoda proiectelor le oferă copiilor ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. 

Astfel, pe măsură ce copiii câştigă experienţă, ei devin mai stăpâni pe puterile lor şi mai încrezători în 

forţele proprii. 

Un rol important îl are spaţiul educaţional, acesta trebuie să fie unul stimulativ, astfel, împărţirea 

sălii de grupă în arii de stimulare, centre de interes, zone sau colţuri favorizează lucrul în grupuri mici, 

asumarea de roluri şi experimentul. 

În această etapă are loc investigarea directă a subiectului unui proiect. Acum copiii fac observări 

şi înregistrează rezultate, măsoară, compară, explorează, fac predicţii, discută, sintetizează sub diferite 

forme rezultatele acestor demersuri ale lor. 

Când educatoarea va cunoaşte foarte bine copiii, va şti pe cine poate antrena într-o activitate de 

grup, cum şi când. Va şti exact care sunt copiii care au nevoie de o atenţie deosebită în timpul unei 

activităţi. De aceea, în cadrul activităţilor pe grupuri mici este bine să se stabilească de la început o 

modalitate eficientă şi disciplinată de comunicare educatoare – copil. 

În timpul desfăşurării acestor activităţi, educatoarea se va preocupa să creeze copiilor numeroase 

posibilităţi de acţiune, acordându-le sprijin să (Preda, Viorica, op. cit., p. 23.): să manifeste interes şi 

curiozitate pentru lucruri; să înţeleagă informaţia primită; să lucreze independent, fiind capabili să 

experimenteze, pe măsura posibilităţilor proprii, ce-i interesează în mod deosebit din tema dată; să 

analizeze datele primite şi să formuleze predicţii; să exprime independent opinii, stări sufleteşti şi să le 

motiveze. 

C. 2. Activităţile din cadrul proiectului ca activităţi integrate 

În cadrul proiectului activităţile se vor planifica ţinând cont de planul de învăţământ. Educatoarea 

va respecta atât orarul stabilit, cât şi numărul de activităţi propus de planul de învăţământ pentru grupa la 

care îşi desfăşoară activitatea. 
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În contextul în care educatoarea reuşeşte să se desprindă treptat de stilul de lucru fragmentat, în 

care activităţile se desfăşoară una după alta, dar cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din 

acelaşi proces, educatoarea va putea desfăşura activităţi integrate, în care accentul va cădea pe activităţile 

de grup şi nu pe cele cu întreaga clasă şi în care o idee transcende graniţelor diferitelor discipline şi 

organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă, respectiv tema de interes. În cadrul activităţilor 

integrate abordarea realităţii se face printr-un demers global, graniţele dintre categoriile şi tipurile de 

activităţi dispar, se topesc într-un scenariu unitar, şi, de cele mai multe ori, ciclic, în cadrul căruia tema se 

lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe (Preda, Viorica, op. cit., p. 24). Activităţile integrate 

prezintă o serie de avantaje şi pentru faptul că lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru 

copil, cât şi pentru educatoare. 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor în această fază a proiectului trebuie să se ţină cont de 

următoarele aspecte (Preda, Viorica, op. cit., p. 28): 

- Planificarea săptămânală va cuprinde jocuri şi activităţi alese şi activităţi comune. 

- Numărul lor va respecta prevederile planurilor de învăţământ, iar obiectivele acestora vor fi în acord cu 

tema săptămânii; 

- Prin activităţile integrate educatoarele vor încerca să aducă un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă 

procesului de predare – învăţare – evaluare, punând un accent deosebit pe joc, ca metodă de bază a acestui 

proces; 

- Integrarea se va face prin alipirea, într-un scenariu bine închegat, a unor conţinuturi de învăţare – 

evaluare, aparţinând unor domenii diferite. Evident, conţinuturile propuse au un subiect comun, care 

urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi a atingerii obiectivelor propuse. 

În ceea ce privește activitatea aleasă, în această etapă se planifică activitățile pentru întreaga 

săptămână. În cazul unui proiect - „Paştele la creştini”, activităţile trebuie să vizeze atingerea următoarelor 

obiective: să distingă o zi obișnuită de o zi de sărbătoare; să respecte regulile de comportare și exprimare 

în societate; să interpreteze corect cântecele propuse; să recite corect poeziile învăţate; să-şi însuşească 

obiceiurile şi tradiţiile poporului român; să exerseze tehnici de pictură noi; să conştientizeze semnificaţiile 

simbolurilor creştineşti; să-şi asume rolurile primate; să-şi manifeste dragostea faţă de ceilalţi, prin 

cadouri; să lucreze în echipă, colaborând cu membrii grupului; să efectueze corect mişcările indicate; să 

reproducă legendele povestite; să participe activ şi afectiv la activităţi. 

Activitățile din această săptămână presupun activități ca: 

- Jocuri și cântece; 
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- Puzzle-uri tematice; 

- Activități cu conținut științific (Cum întâmpinăm sărbătoarea de Paște?, De ce încondeiem ouăle? etc.) 

- Activități practice și plastic (încondeierea ouălor, felicitări de Paște etc.). 

 

D. Faza a III-a 

Ultima fază a proiectului este cea a sintezei şi a concluziilor. Ea include pregătirea şi prezentarea 

rapoartelor şi a rezultatelor sub formă de jocuri, discuţii, dramatizări. Tot acum se stabilesc finalităţile 

proiectului, ce funcţionalităţi ar putea primi acestea şi cum vor fi integrate modalităţile de evaluare în 

partea finală a proiectului. 

Această fază constă în evaluarea propriu - zisă a temei abordate pe o perioadă de timp bine 

delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri, dramatizări, portofolii cu lucrările 

copiilor, machete, lucrări colective, fișe individuale etc. 

Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a personalității 

copilului, pune un accent deosebit pe colaborarea dintre copii - educatoare și părinți. Printr-un proiect 

tematic, părintele se transformă într-un adevărat partener de lucru al propriului copil, având posibilitatea 

de a participa activ cu acesta, în activități ce se desfășoară la grupă. Părintele nu mai este un simplu 

spectator la activitățile demonstrative susținute de educatoare, ci un “membru “ al grupei din care face 

parte copilul lui. 

C. 1. Adăugarea de detalii şi atribuirea unor funcţionalităţi 

Construirea unui proiect educativ care tinde către atingerea unor scopuri dinainte propuse este 

imposibilă în absenţa unor cunoştinţe minime cu caracter psihologic despre dezvoltarea copilului. Numai 

cunoscându-l îi putem fi aproape, îl putem sprijini în demersurile pe care le face şi îl putem stimula 

corespunzător în timpul propriului proces de dezvoltare. 

O observare a tentă şi permanentă a manifestărilor copilului şi o cunoaştere reală a particularităţilor 

psihofizice şi individuale ale acestuia vor fi instrumentele de lucru ale educatoarei atât în timpul derulării 

proiectului, cât şi în ultima fază, aceea a adăugării de detalii şi a atribuirii unor funcţionalităţi rezultatelor 

proiectului. Atribuirea de funcţionalităţi proiectului este absolut necesară pentru a crea copiilor o motivaţie 

mai puternică şi a-i implica afectiv, cunoscută fiind puterea acestei componente psihice în procesul 

învăţării. 
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Apogeul evenimentelor din această fază include prepararea şi prezentarea rezultatelor sub o formă 

concretă. Acum se poate observa dorinţa copiilor de a completa oarecum proiectul iniţial, adăugându-i şi 

mai multe detalii, dar mai ales de a-i da un rol, o semnificaţie în cadrul programului lor de grădiniţă. 

O dramatizare poate constitui un număr artistic prezentat colegilor sau părinţilor cu diverse ocazii, 

o machetă poate fi folosită ca suport material la activitatea unei alte grupe, jucăriile confecţionate pot fi 

oferite de ziua de naştere a unui coleg, la fel şi unele prăjituri sau mini-preparate (Preda, Viorica, op. cit., 

p. 29). 

Ținând cont de faptul că, pe lângă interesul pentru joc, copiii își manifestă curiozitatea pentru ceea 

ce îi înconjoară arătându-și deschis atitudinea de explorare, am recurs la adăugarea de detalii și atribuirea 

de funcționalități proiectului. Acestea sunt necesare pentru a crea copiilor o motivație mai puternică, știind 

că, la această vârstă, ei dau prioritate nu numai trebuințelor biologice, ci și celor sociale și spiritual. 

C. 2. Evaluarea 

Evaluarea întregului proces derulat se produce în momentul în care copiii nu mai sunt extrem de 

interesaţi de finalizarea pe care a îmbrăcat-o proiectul şi sunt mai mult interesaţi de a trece la o altă temă. 

Evaluarea nu se reduce la o simplă privire de ansamblu, ci se referă la activitatea actorilor 

principali: educatoarea, copiii, cât şi la produsele muncii lor (finalităţile proiectului). 

În evaluarea activităţii copiilor se va urmări: modul în care au fost folosite şi valorificate de către copii 

conexiunile şi perspectivele interdisciplinare, competenţele şi abilităţile de ordin teoretic şi practic; care 

sunt competenţele dobândite de copii şi capacitatea acestora de a realiza transferul în alte domenii, în alte 

contexte, în alte situaţii; gradul de originalitate în căutarea unor soluţii pentru rezolvarea optimă a unor 

probleme; capacitatea copiilor de a descoperi şi fructifica valenţe ale proiectului, în vederea iniţierii şi 

dezvoltării altuia nou. 

 Această evaluare se face în funcţie de natura proiectului şi de posibilităţile reale ale copiilor astfel: 

sub forma unui album de fotografii întocmit în perioada derulării proiectului; prin prezentarea unui film 

video cu momente din desfăşurarea proiectului; sub forma unei „cărţi” în care copiii şi-au adunat lucrările 

proprii, impresiile şi părerile dictate educatoarei. Această carte va putea fi citită şi de ei şi de către părinţi; 

printr-un spectacol literar – muzical prezentat părinţilor sau colegilor de la alte grupe; sub forma unei 

expoziţii cu lucrări executate pe parcurs; prin prezentarea unor raportări grafice, elaborate cu ajutorul 

educatoarei; prin realizarea unor monografii sau a unor puncte de documentare cu tot felul de informaţii 

pe care ei le-au aflat în timpul derulării proiectului; sub forma unor înregistrări sonore a impresiilor si 

lucrurilor noi şi interesante pe care le-au aflat (Preda, Viorica, op. cit., p. 30 – 31). 



 

94 
 

Evaluarea întregului proces desfășurat în cadrul proiectului tematic se realizează prin imortalizarea 

activităților în albume foto, CD-uri cu poze și filmulețe, însă punctul culminant al evaluării a fost 

reprezentat de expoziția organizată în holul mare al grădiniței. Aici am expus toate lucrările copiilor din 

această săptămână, aranjate în standul grădiniței. 

Valoarea pedagogică a proiectului 

Calitatea procesului educaţional la vârsta preşcolară trebuie privită ca o condiţie de bază pentru 

realizarea „societăţii educaţionale de mâine”. Despre această societate nu se poate vorbi decât dacă se 

acordă educaţiei timpurii şi mijloacelor potrivite, atenţia cuvenită. 

În acest sens, noua abordare educaţională se distinge ca o metodă globală cu caracter 

interdisciplinar, susceptibilă să stimuleze şi să dezvolte pe multiple planuri personalitatea în curs de 

formare a copilului. 

Este evident că asistăm la o abordare educaţională a cărei valoare pedagogică se poate prezenta în 

câteva cuvinte: curriculum nu este în opoziţie cu cultura, interesele şi nevoile copilului; oferă copiilor 

oportunitatea de a se exprima pe ei înşişi; învăţarea este activă şi se extinde până la limita pe care copilul 

o stabileşte; este un instrument de apreciere prognostică, întrucât indică în ce măsură copiii prezintă sau 

nu în mod real anumite aptitudini; are valoare diagnostică, fiind un bun prilej de testare şi de verificare a 

capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 
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VISIBLE LEARNING-pași spre o învățare autentică 

 

prof. Dumitru Elena Magdalena 

 

 

            VISIBLE LEARNING este un concept introdus în anul 2009 de profesorul cercetator JOHN HATTIE și 

reprezintă sinteza a peste 800 de studii realizate în 15 ani fiind implicate mai mult de 200 milioane de elevi în 

urma cărora s-au identificat 138 de factori care influențează elevul, este cel mai mare studiu din domeniul 

educației, văzut astăzi ca un reper în cercetarea educațională  empirică internațională. 

           VISIBLE LEARNING, în traducere ,,ÎNVĂȚAREA VIZIBILĂ” are un rol fundamental pentru cadrele 

didactice care devin evaluator ai propriei lor predări. Predarea și învățarea vizibilă are loc  atunci când cadrele 

didactice pot vedea învățarea  prin ochii copiilor/ elevilor și îi ajută să devină  propriii lor profesori . Învățarea 

vizibilă ajută cadrele didactice să afle impactul pe care îl au asupra rezultatelor elevilor.  Sarcina fundamentală a 

cadrelor didactice  este  de a evalua efectul predării pe baza învățării și realizării elevilor. Succesul și eșecul 

învățării este legat de ceea ce cadrul didactic face sau nu. Cadrul didactic trebuie să fie un agent al schimbării, să 

vorbească mai mult de învățare decât de predare, să predea prin dialog și nu prin monolog, să dezvolte relații 

pozitive în clasa/ grupă. 

,, Cum arată  învățarea vizibilă într-o școală ?” Nu există niciun program, niciun  scenariu unic sau vreun ghid  

practic cu privire la modul de implementare a învățării vizibile . Aspectul vizibil se referă în primul rând la a face 

învățarea copiilor/ elevilor vizibilă pentru cadele didactice, asigurând identificarea clară a atributelor care fac 

vizibil progresul în procesul de învățare. Se referă de asemenea la a face predarea vizibilă astfel încât copiii/elevii 

să învețe să devină proprii lor profesori, ceea ce constituie însușirea  de bază a învățării continue sau a  

autoeducării, precum și a  dragostei de a învăța, pe care dorim atât de mult ca elevii să o prețuiască. Învățarea  se 

referă la  modul în care abordăm  cunoașterea și înțelegerea și la felul cum acționăm cu privire la învățarea 

copilului/ elevului . 

          Principiile care stau la baza învățării vizibile sunt: 

 Cadrul didactic este evaluator al propriei prestații didactice ;        

 Viziunea și mentalitatea cadrului didactic sunt fundamentale plecând de la premisa că: achizițiile anterioare ale copiilor 

pot fi îmbunătățite; fiecare copil poate fi provocat; în procesul educativ trebuie să aplicăm strategii, nu stiluri; este 

importantă încurajarea căutării, a dorinței de cunoaștere a copiilor/elevilor, a dezvoltării capacității de  autoevaluare; prin 

interacțiunea cu membrii grupului valorificăm puterea de dezvoltare individuală; feedback-ul înseamnă dezvoltarea 
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cognitivă  a copiilor/elevilor; cadrul didactic trebuie să aibă  capacitatea de autoreglare și de a considera copiii/elevii propriii 

lor profesori; 

 Cadrele didactice sunt agenți de schimbare; 

 Rezultatele învățării copiilor/elevilor înseamnă feedback  pentru cadrul  didactic; 

 Un alt principiu îl reprezintă provocarea  spre cunoaștere. 

      Fundamentele conceptuale care stau la baza învățării vizibile sunt: 

 Metacogniția; 

 Interacțiunea; 

 Implicarea; 

Metacogniția constă în: 

 Monitorizarea , adică ,, conștientizarea privind procesul  de învățare,,; 

 Aplicarea strategiilor specifice  de lectură și învățare  astfel încât dificultățile identificate să fie rezolvate; 

 Interacțiunea constă în: 

  relația  de sprijin dintre cadrul didactic și copil / elev având ca rezultat o învățare  eficientă; 

Implicarea  cadrului didactic în actul de învățare este crucial pentru copil/ elev. 

Exemplu: Într-o activitate desfășurată la centrul de interes BIBLIOTECA,  „Implicarea”  educatoarei constă în 

modul de a deprinde copiii să aleagă cu grijă materialele puse la dispoziție, citind și răsfoind cărțile împreună cu 

copiii.  Prin ,,Interacțiune,, înțelegem sprijinirea dezvoltării cognitive  folosind o voce caldă, expresivă, un ritm 

adecvat  nivelului de dezvoltare  a copiilor, folosind  ilustrații  pe  care   copiii   le   vor   comenta    stimulându-i    

să   asculte,   să  fie   activi  și încurajându-i să gândească critic. Conversațiile purtate cu copiii îi ajută pe educatori 

să facă  vizibilă, transparentă  activitatea  lor cognitivă  și ofera acestora posibilitatea să analizeze  reflectiv și să 

determine impactul  pe care acestea îl au asupra procesului  de gândire al copiilor. Alegerea temei și a textului 

este foarte importantă, trebuie ales un text provocator prin structură, conținut și vocabular făcându-l totodată 

accesibil  lor.   Într-o activitate de educare a limbajului și anume Povestirea, implicarea educatoarei este 

importantă, aceasta constând în încurajarea copiilor de a alege mijloacele  de învățare, în organizarea condițiilor 

de învățare în funcție de opțiunile personale. Proiectăm activități  educaționale caracterizate de diversitate. Copiii 

trebuie să lucreze împreună pentru a atinge scopul propus, au nevoie unul de celălalt, asta însemnând interacțiune, 

colaborare, cooperare. Copiii trebuie să își acorde sprijin reciproc, au nevoie de explicații din partea celorlalți. 

Conversațiile oferă copiilor posibilitatea să analizeze reflectiv acționând procesului lor de gândire.  

Predarea eficientă înseamnă mai presus de toate cunoașterea modului în care poți cauza progres în 

procesul de învățare . Psihologul Vigotsky dar și mulți alți psihologi au susţinut ideea că învățatul real  are loc în 
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așa zisa Zonă a proximei dezvoltări . Aceasta este zona în care creșterea este în imediata apropiere a nivelului 

actual de competențe a persoanei care învață , dar nu atât de departe încât să o facă imposibilă. Dacă nivelul este 

stabilit atat de jos încât copilul/elevul poate rezolva problema  fără a face un efort prea mare  sau atât de sus încât 

elevul nu îl poate atinge fără ajutor suplimentar învățatul eficient nu va avea loc. Cu îndeajuns de multă practică 

, copilul/ elevul  interiorizează  strategiile de învățare și limbajul pentru rezolvarea anumitor sarcini . 

Abilitățile unui copil nu pot fi rezolvate decât în Zona proximei dezvoltări(ZPD) prin colaborare , 

cooperare, în spații reale  concrete, cu un adult sau cu un coleg capabil. ZPD este zona  unde copilul/elevul asistat 

de un cadru didactic sau de o altă persoană competentă se poate întinde doar puțin peste capacitățile pe care le 

are. Modelarea strategiilor poate fi realizată de către cadrul didactic prin citirea cu voce tare, prin demonstrarea 

răspunsurilor și prin conducerea discuțiilor dezvăluind secretele cognitive. Cadrul didactic trebuie să vadă care 

este strategia de care este nevoie, cum să o aplice , întreabă copiii de ce cred că ar trebui să folosească respectiva 

strategie dar și când ar putea să o aplice. Rolul cadrului didactic în această etapă este să lucreze cu  copiii/elevii 

discutând despre dificultățile apărute și despre ce a creat confuzie. Cadrul didactic oferă încurajări pe măsură ce 

aceștia  își dezvăluie propriile ,,secrete cognitive” și intervine  când aceștia nu se mai simt în largul lor sau atunci 

când se blochează. 

       Relația de sprijin dintre cadrele didactice și copii/elevi trebuie să existe în permanență, cadrul didactic 

trebuie  să gestioneze cu multă grijă așteptările înalte, făcând vizibil faptul că îi pasă de  ceea ce au învățat 

și privește în perspectivă.  

Atunci când predarea şi învăţarea sunt vizibile, există o mare probabilitate ca elevii să atingă 

niveluri înalte de reuşită în învăţare. Pentru a face predarea şi învăţarea vizibilă, este nevoie de un profesor 

expert ,,ca evaluator şi activator”. Predarea şi învăţarea vizibile cer angajamentul de a căuta stimuli şi 

provocări noi pentru toţi factorii educaţionali (profesori, elevi, manageri, părinţi, colaboratori). Atât 

profesorii, cât şi elevii trebuie să ştie de la bun început criteriile de reuşită a progresului individual. 

VISIBLE LEARNING POATE FI CONSIDERATĂ ÎNCEPUTUL UNEI NOI REVOLUŢII A 

ÎNVĂŢĂRII. 
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O școală de nota 10! 

Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești 

Cuprins 

1. Interviu cu domnul Lucrețiu Tudor realizat de prof. Peleașe Simona Iuliana 

2. „ Să fie lumină!”- prof. Ene Dorin 

3. Tradiții și obiceiuri românești de Paște- prof Cicu Mirela-Nicoleta, prof Buligă Camelia 

4. Formarea unor valori creștine la nivel preșcolar- prof Manole Nicoleta Georgeta 

5. Paștele la grădiniță- prof Cicu Mirela-Nicoleta, prof Buligă Camelia 

6. Creativitatea elevilor noștri- prof. Peleașe Simona Iuliana 

7. The coming of Spring- eleva Mincu Rebeca 

8. Primăvara- elev Dicu Răzvan 

9. Vestirea primăverii- eleva Mincu Rebeca 

10. Mirajul primăverii- elev Tănăsoiu Alexandru Gabriel 

11. Primăvara- eleva Ghelmeci Maria 

12. Sosirea primăverii-desen- eleva Carpu Miruna 

13. Draga mea – eleva Fulga Alexia Maria 

14. Măicuță dragă- elev Petre Răzvan Ștefan 

15. Draga mea mama- eleva Guriță Elena Cristina 

16. Visul meu- elev Șerban David 

17. A part of history- elev Tatu David 

18. Rio’s Story- eleva Răducu Ingrid 

19. Dear books- eleva Răducu Ingrid 

20. The Spring Fairy- eleva Mara Cioboată 

21. The Hidden Treasure- eleva Andreea Rădulescu 

22. Daisy- eleva Petrache Delia 

23. Trompeta îngerului înzăpezit- prof Gabriela Bădescu 

24. Magia- prof Olivia Șerban 

25. Jocul de rol și importanța acestuia în educația preșcolarului - prof Manole Nicoleta Georgeta 

26. Jocul didactic- beneficii și provocări- prof Mihai Gabriela Isabela 

27. Locul și rolul educației outdoor în activitățile educaționale specifice preșcolarilor- prof Ioniță Elena 

28. Conceptul de educație timpurie, premise și beneficii- prof Holban Lidia 

29. Jocul-instrument de formare/dezvoltare a abilităților practice la vârsta preşcolară prof Tănăsoiu Florentina 

30. Educația incluzivă la vârstele timpurii- prof Briciu Ramona Elena 

31. Rolul cadrului  didactic în crearea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive- prof Holban Lidia 

32. Model Test PISA- prof Petreanu Carmen 

33. Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale și importanța lor în creșterea 

calității procesului de predare-învățare-evaluare- prof. Badea Iolanda 

34. Prezentare- Liceul Teoretic „Ion Mihalache”- prof Eliza Popa 

35. ,,Mărţişorul, simbolul primăverii”- prof Moale Coza Diana Mirela,  Prof Andrei Filofteia Tatiana 

36. Cum să devii profesorul care aduce bucuria în ochii copilului și recunoștința în sufletul părintelui- prof Ginavar 

Ileana Cerasela, prof Tănăsoiu Florentina 

37. Proiectarea activităților în echipă și derularea în comun a unui proiect tematic- experiențe împărtășite- prof Ginavar 

Ileana Cerasela 

38. Visible Learning-pași spre o învățare autentică- prof Dumitru Elena Magdalena 
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