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Profesorul rezilient... vara 

 
Daniela Zup 

Prof. metodist CCD „George Tofan” Suceava 

 
Dincolo de definiții și clasificări, o 

persoană rezilientă își asumă fiecare succes, ca și 

fiecare eșec, găsind puterea de a porni de la capăt, 

de fiecare dată cu hotărârea de a  persevera până la 

atingerea scopului propus. Succesele constituie 

„trepte” importante pentru fundamentarea 

progresului și stimulente pentru stabilirea unei noi 

ținte de atins. Obstacolele, barierele de orice fel, 

odată depășite, devin resurse din care se pot învăța 

lecții prețioase pentru evoluția ulterioară și 

motivație pentru a continua. Cu alte cuvinte, o 

persoană rezilientă găsește motivație în succes și 

în eșec, în egală măsură, ghidându-se după zicala: 

„Ai reușit, continuă! N-ai reușit, continuă!” 

Profesorii, la orice nivel și-ar desfășura activitatea, 

au nevoie, prin natura profesiei, să demonstreze un 

grad mai ridicat de reziliență, prin care, adăugând 

experiență și măiestrie didactică, pot valoriza în 

mod optim reușitele de la clasă și puterea de a 

surmonta dificultățile, reușind să valorifice 

potențialul pedagogic adus de fiecare dintre 

acestea. 

 

 
 

Efortul depus de profesorii care s-au 

străduit să continue să-și facă meseria cu aceeași 

dedicare și profesionalism a dat roade, dar 

izolarea, schimbările și veștile rele, pierderea 

unora dintre noi căzuți pradă bolii ne-au slăbit 

rezistența la stres, capacitatea de a suporta și de a 

înfrunta dificultățile aduse de situația pandemică 

și, mai recent, de modificările legislative și de 

conflictul care se desfășoară atât de aproape de 

frontieră. A fi profesor în aceste timpuri, având de 

înfruntat dificultățile enumerate, este o sarcină 

dificilă și solicitantă, fără a mai pune la socoteală 

unele riscuri mai mult sau mai puțin previzibile. 

Capacitatea de adaptare la noile condiții de predare 

online a făcut diferența între a desfășura activități 

didactice eficiente apelând la platforme, aplicații 

sau alte instrumente online de comunicare la 

distanță și a oferi elevilor resurse educaționale 

transmise prin modalități improvizate. 

 

 
 

Astfel, s-a dovedit interesantă și oportună 

dezbaterea aspectelor referitoare la capacitatea 

profesorilor de a fi rezilienți, unde mai potrivit 

decât în cadrul unei școli de vară, mai mult 

nonformală decât formală, cu formatori, psihologi 

și universitari informați și experimentați. 

Activitățile s-au desfășurat timp de cinci zile de 

început torid de iulie, în vacanța de vară a anului 

școlar 2021-2022, în spațiul generos al unui 

colegiu sucevean care a dat zeci de generații de 

învățători/învățătoare și educatoare, Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” Suceava.  

Prezentările, exercițiile, aplicațiile și 

jocurile au oferit perspective diverse asupra 

capacității de reziliență, cu referiri directe la 

importanța acesteia în școală, mai cu seamă în 

rândul profesorilor. Prima temă abordată, 

„Promovarea sănătății mintale în școală” a fost 

susținută de lect. univ. dr. Diana Duca de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
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evidențiind modalitățile de conservare a sănătății 

mintale a profesorilor și a elevilor.  Activitățile au 

continuat cu o temă aplicată, ”Jocul – sursă și 

resursă în educația socio-emoțională”, susținut de 

prof. Rodica Zimbru, de la Școala Gimnazială nr. 

10 Suceava, cu jocuri și exerciții țintite, cu efecte 

pozitive asupra dezvoltării socio-emoționale a 

elevilor. În a doua zi a școlii de vară, prof. 

consilier Maria Pavelescu de la Centrul Județean 

de Resurse și Asistență Educațională susținut 

activitatea „Dezvoltarea emoțională - oportunitate 

pentru incluziune”, propunând un set de tehnici  

 

 
 

utile pentru realizarea incluziunii elevilor cu nevoi 

speciale. În a doua parte,  lector univ. dr. Călin-

Horia Bîrleanu de la, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava a propus spre dezbatere tema 

„Între efectul Pygmalion și „profețiile” psihologiei 

sociale. Dublul rol al profesorului”. Ziua s-a 

finalizat cu prezentarea, „Literatura – cale de 

cunoaștere și echilibru emoțional” cu  prof. dr. 

Isabel Giorgiana Vintilă, inspector școlar la 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava.  

Activitățile din a treia zi au vizat „Dezvoltarea 

socio-emoțională în protejarea sănătății mintale a 

elevilor” , cu prezentări realizate de prof. Camelia 

Solovăstru, consilier școlar la Școala Gimnazială 

Nr. 8 Suceava și Lena Ailincă, asistent social în 

cadrul Organizației „Salvați Copiii” Filiala 

Suceava.  La finalul zilei participanții au avut 

posibilitatea de a se iniția în „Art terapie” cu prof. 

înv. primar Lăcrămioara Clucerescu de la Școala 

Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia. 

 

 
 

Următoarea zi a prilejuit o „Incursiune în 

istoria scrierii și CDI-spațiul feedback-ului 

relevant”, prof. Daniela Argatu, bibliotecar la Casa 

Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, 

urmată de „Experiența STEM în școala modernă” 

o prezentare realizată de ing. Gabriel Anastasiu de 

la Colegiul „Dragoș Vodă” Câmpulung 

Moldovenesc.  

La finalul Școlii de vară organizată de 

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, 

s-a  colectat feedback-ul de la participanți, s-au 

analizat răspunsurile și opiniile,  s-au formulat 

concluziile și, nu în ultimul rând, s-au făcut 

planuri pentru următoarea ediție.  
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Literatura și arta, căi de cunoaștere și echilibru emoțional 
 

 Prof. dr. Isabel Vintilă 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

 
 

Un mod de viaţă diferit, o nouă estetică, noi 

coordonate pentru un alt tip de realitate, iată ce 

propune suprarealismul încă din 1924, de la apariţia 
Primului manifest suprarealist al lui André Breton. Ion 

Pop susţine într-una dintre lucrările sale că, atunci 

când se analizează fenomenul avangardei, indiferent 
de curentul artistic la care ne referim, trebuie luat în 

calcul faptul că el „este expresia unei crize precis 

circumscrise din punct de vedere social, a literaturii şi 
artelor. Se adaugă apoi importante determinări 

filozofice; între mişcările duratei bergsoniene şi ale 

subconştientului freudian, curentele de avangardă au 

reţinut ideea mai generală a dinamismului – mutaţie 
continuă, dezvoltare, prefacere. Aşa încât putem 

observa că negaţia avangardistă a formelor învechite 

se va face sub semnul eternei mişcări”. Această 
„dinamică” despre care vorbeşte Ion Pop presupune, în 

primul rând, refuzul artistului de a trăi într-o lume 

marcată de convenţii şi asta pentru că respectarea unor 

reguli implică formarea unor structuri distrugătoare 
pentru creaţie. Orice intervenţie care poate duce la 

organizare în procesul creaţiei este refuzată deoarece 

structura apare ca o „formă a încremenirii” , 
avangardiştii fiind mereu inspiraţi de hazard, de ceea 

ce nu poate fi prevăzut, de ceea ce nu se supune 

raţiunii. Şi „a crea” nu înseamnă în cazul 
suprarealiştilor, aşa cum pe bună dreptate susţine 

criticul literar menţionat, „a construi”, ci a distruge în 

scopul înnoirii, în vederea atingerii unui stadiu iniţial, 

primordial, originar. Revoltaţi care nu doresc să treacă 
printr-un proces de transformare doar condiţiile 

devenite tradiţionale ale poeziei, suprarealiştii au un 

crez mult mai complex decât acesta: schimbarea vieţii 
însăşi prin înlăturarea tuturor piedicilor (de ordin 

moral, social sau religios) care ar putea „împiedica 

omul să trăiască urmându-şi dorinţa [t.n.]”. Mai 
important este faptul că, după ce epuizează o serie de 

experimente menite să schimbe definitiv paradigmele 

poeziei şi artei în general, suprarealiştii abordează, în 

frunte cu André Breton, într-o formă originală, 
problema cunoaşterii. Tocmai acest nou tip de 

cunoaştere prin intermediul literaturii şi artei ne 

interesează atunci când cercetăm creaţia 
suprarealiștilor care trasează direcţii absolut 

surprinzătoare în acest sens, pornind de la programul 

suprarealist propus de francezi. 

Aventura suprarealistă începe de fapt cu 
dadaismul al cărui model estetic şi etic va fi preluat 

mai târziu de gruparea lui André Breton. Nu doar 

ideile dadaiste vor marca definitoriu grupul parizian, 

format printre alţii din Francis Picabia, Louis Aragon, 

Paul Éluard şi Philippe Soupault, ci şi personalitatea 

complexă şi controversată a lui Tristan Tzara, românul 
care, ajuns în Zürich la doar 19 ani, înfiinţează revista 

„Dada”, urmând „tradiţia” pe care o crease „Cabaret 

Voltaire”. Aşa cum spunea Hugo Ball, tinerii din jurul 
lui Tzara, excentrici şi dispuşi să îşi dovedească 

propria independenţă, aveau să devină „inventatorii” 

mişcării Dada, punctul de pornire pentru majoritatea 
curentelor de avangardă, şi implicit pentru 

suprarealism. Substituirea culturii moştenite cu o nouă 

şi uluitoare inventivitate, acesta este crezul dadaiştilor 

asimilat mai târziu de grupul lui Breton. Recunoaştem 
încă de la început, în propunerile dadaiste în materie 

de artă şi literatură, elemente pe care suprarealiştii le 

vor îmbrăţişa ulterior şi le vor promova ca atare. La fel 
ca şi suprarealiştii de mai târziu, dadaiştii reprezintă o 

generaţie de artişti care propune o artă nouă din toate 

punctele de vedere, artă izvorâtă dintr-o revoltă a cărei 

miză nu este doar de natură estetică, ci şi de sorginte 
politică. Din acest moment, arta nu mai reprezintă 

învelişul strălucitor al unei societăţi putrede şi 

abrutizate, ci modul prin care se depăşeşte criza 
socială şi politică a momentului. Suprarealiştii 

îmbrăţişează mai târziu ideea de „artă critică” a 

dadaiştilor, artă capabilă să rezolve criza existenţială 
instalată şi, la fel ca aceştia, refuză, din spirit de 

frondă, să se alinieze la critica literară a vremii, 

adoptând o atitudine zeflemitoare la adresa acesteia. 

Mai mult, artistul avangardist se pune în relaţie directă 
cu arta sa, cu noua artă, diferită de cea a înaintaşilor pe 

care o consideră demonetizată. 

În explicarea uneia dintre cele mai cunoscute 
definiţii ale suprarealismului, propusă chiar de 

„părintele” acestuia, André Breton, trebuie precizat 

faptul că acest curent de avangardă se raporta la „o 
suprarealitate” legată de realitatea însăşi, nefiind 

necesară evadarea din spaţiul acesteia din urmă. În 

principiu, se punea problema unui alt tip de cunoaştere 

care, deşi era în mod evident unul „subiectiv”, se clasa 
deasupra celui ştiinţific.  

Influenţa freudiană a primat în constituirea 

conceptului de suprarealism, André Breton militând în 
primul său manifest pentru descătuşarea imaginaţiei 

creatoare de toate normele şi pentru crearea unei 

„realităţi absolute” bazate atât pe vis, cât şi pe 

realitatea imediată. Automatismul de care vorbeşte 
Breton fusese analizat şi de Jung care propunea 

inconştientul individual ca sumă a mai multor imagini 
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ce au la bază mesajele primite de la un inconştient 

colectiv. 

Revolta şi negaţia sunt cuvintele de ordine în 
al doilea text programatic semnat de Breton. El afirmă 

că „suprarealismul nu se teme a-şi face o dogmă din 

revolta absolută, din insubordonarea totală, din 
sabotajul în regulă şi nu aşteaptă nimic altceva decât 

violenţă. Actul suprarealist cel mai simplu constă în a 

coborî cu revolverul în mână, în stradă şi a trage la 

întâmplare, pe cât posibil în mulţime” . Susţinând că, 
în ceea ce priveşte revolta, suprarealismul nu ţine cont 

de moştenirea înaintaşilor, Breton mai precizează că 

toate obstacolele ridicate în calea libertăţii trebuie 
demolate. Scris sub influenţa ezoterismului magic, a 

alchimiei, a doctrinelor ermetice , al doilea manifest 

explică faptul că „suprarealismul nu se confundă cu 
irealul, ci este sinteza vie a realului, a imediatului şi a 

virtualului, a banalului şi a fantasticului”. 

În România, suprarealismul s-a revendicat din 

suprarealismul francez, deşi prima grupare de 
avangardişti români, care publicau în reviste ca „unu”, 

„Alge”, „Liceu” sau „Prospect”, a propus o mişcare de 

avangardă „intuitivă”, acordată în anumite puncte la 
realităţile literaturii autohtone. Aşa cum vom arăta în 

capitolele care urmează, asupra scrierilor 

avangardiştilor români îşi pun amprenta operele lui 
Tzara şi Urmuz, această influenţă marcând chiar şi 

faza „gânditoare” a suprarealismului românesc. 

Născut sub semnul mişcării, aşa cum preciza 

Ion Pop, suprarealismul continuă să se reinventeze, 
sfidând nu numai canoanele literare şi artistice, ci şi 

timpul. Stau mărturie faptului că suprarealismul nu a 

fost epuizat în anii ’50, aşa cum s-a crezut, alte grupuri 
suprarealiste înfiinţate mult mai târziu în oraşe ca Sao 

Paolo, Praga, Londra sau Madrid. Febra 

suprarealismului a cuprins, de-a lungul timpului, 

numeroase ţări de pe vechiul continent şi a ajuns până 
în America şi Asia. Marin Mincu spune că acelaşi 

lucru s-a întâmplat şi în spaţiul românesc, unde, după 

risipirea membrilor celui de-al doilea val, s-a impus 
„definitiv o altă atitudine faţă de actul scriiturii, 

situaţie esenţială ce se poate uşor identifica la oricare 

dintre reprezentanţii omologaţi ai poeziei actuale”.  
Din grupul suprarealist care se înfiinţează în 

anii ’40 se desprind două nume care marchează atât 

literatura română, cât şi spaţiul literar european. Este 

vorba despre Gellu Naum şi Gherasim Luca. Cei doi, 
alături de alţi membri ai grupării suprarealiste care 

fiinţa în România în timpul celui de-al doilea război 

mondial, schimbă paradigma poetică şi influenţează 
scrierile generaţiilor următoare. Unul dintre motivele 

pentru care scriitori români cum sunt Matei Vişniec 

sau Mircea Cărtărescu s-au lăsat seduşi de ineditele 
imagini suprarealiste sau de absurdul din piesele de 

teatru avangardiste este datorat libertăţii totale de 

exprimare în scris pe care o promovau suprarealiştii. 

Aşadar, deşi au trecut foarte mulţi ani de la înfiinţare, 

suprarealismul nu s-a stins încă, scriitorii 

contemporani redescoperindu-l şi revalorificându-l 
mereu în lucrările lor. Ca rezultat, suprarealismul a 

fost asimilat în alte direcţii, de la onirismul structural 

până la postmodernism, cotinuând să inspire numeroşi 
tineri artişti. 

 

Mecanica incantatorie a lui Jules Perahim 

 
Lucrările plastice ale lui Jules Perahim sunt 

construite urmând o mecanică proprie, incantatorie, 

unde peştele, pasărea, calul sau taurul formează un 
imaginar suprarealist tipic, straniu şi original.  Despre 

magia din lucrările lui Jules Perahim s-a discutat în 

aceeaşi măsură ca şi despre arta sa angajată. Faţă de 
aceasta din urmă, prima încastrează obsesii 

suprarealiste ca puterea dedublării, hazardul obiectiv, 

problema raportului dintre vis şi realitate, întâlnirile 

inedite sau obiectivizarea obiectului, la fel ca în 
creaţiile lui Victor Brauner sau ale altor creatori 

avangardişti. Ion Pop afirma că dincolo de latura 

ambiguă, comică şi caricaturală a creaţiilor lui 
Perahim, putem vorbi despre o poetică a titlurilor, 

strâns legată de imaginarul plastic: „Multe dintre 

lucrările artistului, mai ales desenele sau colajele sale, 
propun asemenea întâlniri de un comic ambiguu, ce 

prelungesc filonul sensibilităţii sale mai vechi pentru 

grotesc şi caricatural, dar păstrează asemenea sugestii 

la limita reveriei poetice, a unui soi de incantaţie, a 
unei magii ce ne retrimite spre vârstele candorii şi ale 

jocului. Nu puţine dintre aceste compoziţii sunt 

susţinute şi de poezia titlurilor, pe care suprarealiştii au 
ştiut întotdeauna s-o exploateze minunat, într-o deplină 

osmoză cu imaginea plastică sau în chip de comentariu 

reverberant ori sugerând o distanţare ironică, un 

contrast şi el expresiv”.1 Aşadar povestea din lucrările 
lui Perahim începe odată cu titlul propus, o poezie în 

sine, pentru că imaginile sale capătă forţă şi datorită 

cuvântului. Victoria inevitabilului, Întâlnire mecanică, 
Drapel rigid cu culori necunoscute, Calmul peştilor, 

Peisaj traversat de incantaţii, Periferii unice, iată doar 

câteva dintre titlurile lucrărilor de după 1965, perioadă 
în care artistul îşi canalizează interesul mai ales asupra 

acelor experienţe interioare care îi conferă accesul în 

spaţiul suprarealului.  

 Deosebit de importantă în opera plastică a lui 
Jules Perahim este dedublarea, temă care vine parcă în 

continuarea mitului reconstruirii omului2 al lui Victor 

Brauner, pictor cu care acesta s-a intersectat, dar care 
se pare că nu i-a influenţat direct lucrările. „Dacă vom 

                                                             
1 Pop, Ion, Amintirea lui Jules Perahim, în „Observator 

cultural”, Nr. 156 / 13-19 martie 2008 
2 Alexandrian, Sarane, Victor Brauner, Iaşi, Junimea, 2005, 

p. 137 
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găsi detalii comune în creaţia lor, spune Emil Nicolae, 

în acestea sunt mai puţin influenţe reciproce şi mai 

curând dominantele din imaginarul artistic inovator al 
vremii”.3 În pictura Peripherie singulière din 1986  

 

 
Peripherie singulière din 1986 

 

personajele sunt suprapuse peste o lucrare realizată 

într-o tehnică picturală fotografică. Partea de jos a 

lucrării este dominată de imaginea unor clădiri aflate 
într-o aparentă dezordine. În planul secund, suprapuse 

peste un cer senin, îşi fac apariţia în zbor mai multe 

personaje cu trăsături specifice păsărilor. Problema 
raportului dintre vis şi reprezentare este rezolvată de 

Perahim prin metafora zborului, dublată de aceea a 

păsării care apare în cele mai bizare asociaţii: papagali 
cu trunchi uman, păsări exotice cu picioare 

supradimensionate şi aripi mici, zburătoare cu aripi în 

formă de cleşti sau cu extremităţi ascuţite şi 

cuneiforme, toate prinse într-un nebunesc dans celest 
care contrastează cu liniştea dată de peisajul realist din 

fundal. În foarte multe dintre lucrările sale, realitatea şi 

suprarealitatea se conjugă oferind astfel o formulă 
inedită. Pe de o parte, peisajul desprins din realitate 

sugerează un clam aparent, pe de altă parte, spaţiul 

suprareal care i se suprapune degajă energie, 

dezordine, culoare şi viaţă. La fel se întâmplă şi în 
Peisaj traversat de incantaţii Un cadru natural de un 

calm aproape de nezdruncinat este străbătut de un grup 

de personaje aflate în zbor. De data aceasta însă 
 

                                                             
3 Nicolae, Emil, Victor Brauner şi spectacolul Europei, în 

http://www.neamt.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=7351  

 
Paysage traverse d'incantations, 1986 

 

personajele sunt compuse din coase metalice şi 

extremităţi ascuţite care parcă despică peisajul 

asemenea ferestrei care taie în două un om. 
Suprapunerea celor două planuri reprezintă o formă de 

dedublare inedită diferită de cea din lucrări ca 

Duşmanul artificial, Creaturi, Peşti sau Întâlnirea 
mecanică. În acestea din urmă, atenţia se concentrează 

doar asupra a două personaje antropomorfe, unul cu 

trăsături feminine, altul masculin, poziţionate faţă în 

faţă ca într-un act de oglindire profundă, simboluri ale 
eului inconştient agresiv şi creator. Edouard Jaguer 

afirma că dedublarea, visul şi măştile redau în opera 

lui Jules Perahim „o lume alternativă”4 prin 
intermediul visului şi prin spaţiul atemporal de care 

pomeneam.  

Din etapa artistică de după 1965 nu dispare 
absurdul şi umorul, semne ale revoltei, despre care 

vorbea Geo Bogza cu ocazia unei expoziţii personale 

de linogravură desfăşurată în 1957 la Galeriile 

Fondului Plastic din Bucureşti: „Priviţi în amănunt 
linia lui Perahim şi recunoaşteţi că ea are însăşi 

savoarea unei snoave. 

 

 
Creatures, 1979 

 

                                                             
4 Jaguer, Edouard, Perahim, Paris, Ed Arcane 17, 1993 

http://www.neamt.djc.ro/DocumenteHtml.aspx?ID=7351
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L'ennemi artificiel, 1975 

 

 Cu această linie care conţine o forţă incisivă 
satirică, Perahim sileşte o întreagă lume de abstracţiuni 

să capete identitatea plastică, un chip conform cu 

filosofia pe care o exprimă. Efectul este colosal”5. 
Dinamicele personaje antropomorfe se nasc tot ca o 

formă de protest împotriva societăţii şi a realităţii 

rutinante. Individul încearcă să se recucerească pe sine 

şi, odată ce reuşeşte, să depăşească rutina şi realitatea 
claustrantă. Mircea Deac susţine că: „În această 

perioadă absurdul îl serveşte ca un element de şoc, de 

surpriză în desenele lui. Perahim nu descrie, face din 
desen un mod de a se exprima printr-un grafism 

particular. Metaforele folosite au într-un anumit sens 

un caracter literar. Ele se hiperbolizează în absurd, în 
dorinţa de a revela o intenţie. Desenele sale sunt 

anticonformiste, determinate şi de conţinutul 

protestatar social”6.  

Această recucerire a propriei fiinţe şi 
reconfigurare a propriei lumi interioare este ilustrată 

de Jules Perahim prin cupluri de personaje care doresc 

să se contopească sau se înlănţuie într-un straniu dans 
oniric. Peştii lui Perahim păstrează doar anumite părţi 

                                                             
5  Bogza, Geo, în http://www.j-art.ro/artist.php?uid=16 
6 Deac, Mircea, Jules Perahim in LEXICON critic si 

documentar Pictori, sculptori si desenatori din Romania 

secolele XV-XX p 363, în 

http://patzeltart.ro/v/perahim+jules/Album+despre+Jules+P

erahim/Jules+Perahim+in+LEXICON+critic+si+documenta

r+Pictori_+sculptori+si+desenatori+din+Romania+secolele

+XV-XX+de+Mircea+Deac_001.jpg.html 

umane pe care încearcă parcă să le înlocuiască cu 

acelea ale personajelor pereche în dorinţa de a-şi 

reîntregi fiinţa. 
 

 
Le calme de Passions no 5, 1974 

 
Alte personaje cu aparenţă robotică cercetează cu o 

curiozitate maladivă partenerul din faţă, fiind parcă 

gata-gata să îl atingă sau să îi preia din caracteristici. 

Tema dedublării dezvoltată în opera lui Jules Perahim 
este foarte bine transpusă în poemul pictorului Victor 

Brauner scris în 1945, artist preocupat în aceeaşi 

măsură de acest subiect. Şi pentru acesta soluţile 
reconfigurării sinelui sunt abolirea timpului, 

descoperirea unui alt spaţiu diferit de cel al realităţii, 

dedublarea: „Lună, diamant care taie liniştea bucuriei. 
/ Eşti în mâna mea, roşul melancoliei mele. / Pentru 

totdeauna mi-ai marcat văduvia. / Pe nimeni nu urmez 

de-a lungul lumii. / Drumurile trecutului s-au 

încrucişat deja / plantele s-au uscat, mireasma lor a 
dispărut / mormântul e gol. / Când apari eşti frumoasă, 

îmi traversezi gândul / organele, te întâlneşti cu dublul 

meu de altădată / Omul verde nu mă va părăsi, omul  
 

 
Arithmétique des poissons, (1972) 

 

http://www.j-art.ro/artist.php?uid=16
http://patzeltart.ro/v/perahim+jules/Album+despre+Jules+Perahim/Jules+Perahim+in+LEXICON+critic+si+documentar+Pictori_+sculptori+si+desenatori+din+Romania+secolele+XV-XX+de+Mircea+Deac_001.jpg.html
http://patzeltart.ro/v/perahim+jules/Album+despre+Jules+Perahim/Jules+Perahim+in+LEXICON+critic+si+documentar+Pictori_+sculptori+si+desenatori+din+Romania+secolele+XV-XX+de+Mircea+Deac_001.jpg.html
http://patzeltart.ro/v/perahim+jules/Album+despre+Jules+Perahim/Jules+Perahim+in+LEXICON+critic+si+documentar+Pictori_+sculptori+si+desenatori+din+Romania+secolele+XV-XX+de+Mircea+Deac_001.jpg.html
http://patzeltart.ro/v/perahim+jules/Album+despre+Jules+Perahim/Jules+Perahim+in+LEXICON+critic+si+documentar+Pictori_+sculptori+si+desenatori+din+Romania+secolele+XV-XX+de+Mircea+Deac_001.jpg.html
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Poissons, 1969 

 

roşu./ I-am căutat pe aceşti prieteni ai soluţiei absolute/ 
Le-am căutat pulberea. / Chipul meu în timp, fosilă, 

cărbune/ chipul meu de lună traversând vraja/ Dublul 

meu este al ei mai alb mai/ luminos, dar departe, foarte 
departe, / niciodată nu-l voi aştepta  pentru că l-am / 

depăşit l-am traversat deja”7. 

 

 
La Victoire de l'Inevitable 

Imaginile iraţionale reproduse de Eul 

inconştient sunt transpuse poetic în opera lui Perahim. 

                                                             
7 Brauner, Victor, Lună, apud, Nicolae, Emil, Patimile după 

Victor Brauner, Bucureşti, Hasefer, 2006, p. 188  

 
Rencontre mecanique 

 

Taurii însoţiţi de femei-şarpe, de femei-tirbuşon 
(Calmul pasiunilor nr. 5), bărbaţii mecanici alături de 

siluete feminine silfide (Duşmanul artificial), trupurile 

creaturilor cu aparenţă leonină şi picioare elegante de 
femeie (Creaturi) nu fac decât să accentueze acel 

presentiment al infinitului care clocoteşte de energii 

reconfigurante. Toate metamorfozele la care sunt 

supuse personajele lui Jules Perahim sunt vizionare. O 
lume aflată în continuă schimbare nu poate fi înţeleasă 

decât în aceşti termeni. „În opera lui Jules Perahim, 

această istorie a avut de timpuriu răsfrângeri 
semnificative. Căci, dincolo de stranietatea şi fiorul 

aşa-zis „metafizic“, ce marchează suprarealismul 

picturii sale încă de la începuturi, mărcile istoriei 
frământate ale momentului sunt, de asemenea, 

prezente. Există acolo o reacţie la social, aminteşte Ion 

Pop, la lumea celor dezmoşteniţi, văzută cu un ochi în 

luminile căruia se asociază gravitatea şi ironia 
dureroasă”8. 

Lumea aparent artificială din lucrările lui 

Jules Perahim este plină de viaţă şi de consistenţă. 
Imaginile create sunt revelatorii şi explică situaţia 

ingrată a omului modern, nevoit să găsească o soluţie 

pentru a se recompune. Iar soluţia se regăseşte în 

propriul sine, răspunsul fiind dat prin pictură, printr-o 
mecanică incantatorie care depăşeşte canoanele, fiind 

în acelaşi timp un rezultat al emoţiei, dar şi un act de 

cunoaştere.

                                                             
8 Pop, Ion în op. cit.  
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Specificul evaluării în matematica de gimnaziu 
 

Prof. Gabriela Șlincu 
Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava 

 

Se cunoaște că procesul educațional are trei 

componente: predare – învățare – evaluare, 

primele două depinzând, în mare măsură, de 

modul cum este proiectată evaluarea. 

Evaluarea în procesul de învățământ este 

o acțiune de colectare, organizare și interpretare 

a datelor privind efectele directe ale relației 

profesor – elev cu scopul de a eficientiza 

funcționarea întregului sistem educațional. 

Evaluarea are în primul rând, un rol de feedback 

pentru elevi, profesori, părinți și factorii de 

decizie. Rezultatele evaluării constituie și 

elemente de sprijin în luarea deciziilor privind 

modificarea curriculumului, efectuarea de 

prognoze și anticipării costurilor economice ale 

educație. Deci, scopul major al evaluării este să 

ofere datele necesare care să permită luarea celor 

mai bune decizii educaționale. 

Evaluarea rezultatelor în matematica de 

gimnaziu urmărește să determine modul în care 

obiectivele și competențele stabilite se realizează 

prin învățare. Ea reprezintă un proces continuu 

și de durată, putându-se derula pe tot parcursul 

programului de instruire. 

Evidențiem faptul că evaluarea este o 

componentă indispensabilă a procesului 

instructiv-educativ, nerezumându-se doar la o 

singură acțiune (cum ar fi notarea elevilor). În 

cadrul gimnaziului, și nu numai, evaluarea 

cunoștințelor de matematică are caracterul unui 

proces complex, fiind realizată dintr-o 

succesiune de activități etapizate. Actul de 

evaluare are avantajul că focalizează atenția 

asupra efectelor, intențiilor și așteptărilor 

procesului educațional aflate în prim plan. 

Un alt aspect al evaluării specific 

gimnaziului este interdependența celor trei 

elemente ale sale: informații, aprecieri, decizii. 

Informațiile sunt baza de date care prelucrate 

duc la formularea aprecierilor; aprecierile sunt 

estimări ale situației prezente sau prognoze ale 

rezultatelor viitoare; deciziile sunt opțiuni pentru 

anumite modalități de acțiune. Putem spune că 

informațiile culese prin evaluare sunt legate de 

deciziile ce urmează să fie adoptate. 

Evaluarea în învățământ reprezintă un 

teritoriu problematic și în același timp un 

domeniu de expertiză de o complexitate vastă, 

nesurprinzând prezența unei largi game de 

concepții privind aceasta. Unele dintre cele mai 

importante scopuri ale evaluării  sunt:  

a) fundamentarea deciziilor; b)priza de 

conștiință / conștientizarea 

problemei;c)influențarea evoluției sistemului 

evaluat. 

Dorința de a imprima demersului 

evaluativ calități precum validitatea, fidelitatea 

sau relevanța pot fi concretizate în prescripții 

riguroase. Uneori, demersul evaluatorului va fi 

ghidat de criterii dificil de formalizat, alteori de 

criterii ușor aplicabile. Importanța criteriilor în 

cadrul demersului evaluativ este imperios 

necesară, ele rezultând din prelucrarea statistică 

a datelor de evaluare sau din contextul 

demersului evaluativ. 

Evaluarea este ghidată de anumite funcții 

dintre care amintim: funcția diagnostică care 

are în vedere depistarea lacunelor și greșelilor 

elevilor precum și înlăturarea acestora, funcția 

prognostică care pune în evidență performanțele 

viitoare ale elevilor și funcția selectivă care 

intervine atunci când se dorește clasificarea și 

admiterea candidaților la examene și concursuri 

școlare sau ierarhizarea elevilor unei clase, școli, 

etc. Funcția diagnostică se realizează prin teste 

de cunoștințe de tip diagnostic, teste care 

verifică interpretarea corectă a cunoștințelor 

transmise elevilor. Funcția prognostică se 

realizează prin teste de aptitudini, dar și prin 

teste pedagogice care verifică mai ales calitatea 

învățării și a capacității solicitate de activități 

viitoare. Testele standardizate de tip normativ 

oferă posibilități mari pentru realizarea unei 

selecții obiective. 

Studiul matematicii în învățământul 

gimnazial își propune să asigure pentru toți 

elevii formarea competențelor de bază în 
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rezolvarea de probleme prin calcul aritmetic, 

calcul algebric și raționament geometric. 

Învățarea matematicii în gimnaziu urmărește 

conștientizarea naturii matematicii ca o activitate 

de rezolvare a problemelor, bazată pe un corpus 

de cunoștințe și de noțiuni, dar și ca o disciplină 

dinamică, strâns legată de societate prin 

relevanța sa în cotidian și prin rolul său în 

științele naturii, în științele economice, în 

tehnologii, în științele sociale, etc. 

Profesorul de matematică cunoaște, în 

general, metodele și instrumentele de evaluare și 

încearcă să le selecteze pe cele mai potrivite, 

integrându-le în mod eficient în procesul 

didactic. Ca și modalități de evaluare sunt 

folosite aprecierile verbale, probele orale, 

probele scrise dar și metode alternative 

(investigația, proiectul, portofoliul). Cel puțin în 

cazul orelor de opțional afiliate  matematicii, 

profesorul utilizează metode variate pentru a 

evalua activitatea în așa fel încât să stimuleze 

interesul elevilor pentru aceste ore. Pentru 

pregătirea elevilor în vederea susținerii 

examenelor naționale, profesorul integrează în 

activitatea curentă diferite tipuri de itemi și 

probe. 

Testarea prin itemi obiectivi se aplică în 

general testelor de progres școlar și, în special, 

în cele standardizate. Acești itemi realizează o 

structurare a sarcinilor propuse elevilor în 

concordanță cu obiectivele pe care testele și le 

asumă. În categoria itemilor obiectivi sunt 

incluși itemi cu alegere duală (adevărat/fals), 

itemi de tip pereche și itemi cu alegere 

multiplă. Trăsătura principală a itemilor 

obiectivi o constituie, așa cum sugerează și 

denumirea lor, obiectivitatea ridicată în 

măsurarea/evaluarea rezultatelor învățării, chiar 

dacă acestea se situează, de obicei, în zona 

inferioară a domeniului cognitiv. Pentru această 

categorie de itemi nu este necesară o schemă de 

notare detaliată, punctajul corespunzător 

acordându-se sau nu în funcție de marcarea 

răspunsului corect la item. 

Alte tipuri de itemi sunt cei cu răspuns 

scurt/de completare sau cei cu întrebări 

structurate care fac parte din categoria itemilor 

semiobiectivi. Deoarece timpul necesar pentru 

rezolvarea itemilor semiobiectivi este redus față 

de cel necesar pentru rezolvarea  itemilor cu 

răspuns deschis, se pot alica, în aceeași unitate 

de timp (de testare a elevului), un număr mai 

mare de itemi prin care verificăm o cantitate mai 

mare de cunoștințe și capacități pe care elevii le 

posedă. Gradul de dificultate în cadrul fiecărui 

item trebuie să fie crescător ceea ce duce ca 

acesta să fie preferat de un număr mai mare de 

elevi. 

Itemii subiectivi, sau cu răspuns 

deschis, reprezintă forma tradițională de 

evaluare în țara noastră. Ei sunt relativ ușor de 

construit și testează competențe și obiective ce 

scot în evidență originalitatea, creativitatea și 

caracterul personal al răspunsului. Itemii cu 

răspuns deschis presupun: rezolvări de 

probleme și eseu structurat sau liber (mai 

puțin folosit în matematică). Unele capacități 

intelectuale pe care dorim să le dezvoltăm 

elevilor au un caracter complex și 

interdisciplinar. De exemplu, capacitatea de a 

rezolva probleme este comună matematicii, 

fizicii, chimiei, etc. Capacitatea de a citi și 

înțelege un text este utilă nu numai la limba 

română, limbi străine, etc. ci și la științele 

exacte. 

Deși importante pentru testarea unor 

cunoștințe și capacități de bază, metodele 

tradiționale de evaluare nu mai sunt eficiente în 

totalitate. Ca urmare, își fac simțită prezența și 

metodele de evaluare ce fac apel la creativitatea 

elevului, la gândirea divergentă, generalizări sau 

lucrul în echipă. 

Printre cele mai cunoscute metode 

alternative de evaluare folosite în matematica 

de gimnaziu, enumerăm: investigația, proiectul, 

portofoliul și autoevaluarea. 

Investigația este o metodă de evaluare în 

care elevul este pus în situația de a căuta o 

soluție deosebită (față de cele algoritmice) la 

sarcini de complexități diferite. Chiar dacă 

sarcina este simplă, elevului i se cere să facă 

dovada înțelegerii sarcinii, rezolvării, 

generalizării sau transpunerii ei în alt context. 

Timpul afectat investigației nu poate depăși o 

oră de curs, iar modul de lucru poate fi 

individual sau de grup. Această metodă de 

evaluare se aplică în general în cadrul geometriei 

practice, pentru determinarea unor arii sau a 

unor volume și pentru compararea rezultatelor 

obținute. 
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O altă metodă de evaluare în matematica 

de gimnaziu este și metoda proiectului. Această 

metodă este complexă, desfășurându-se pe o 

perioadă mare de timp (de la câteva zile, la 

câteva săptămâni sau chiar mai mult). Titlul și 

conținutul proiectului de cercetare dat elevilor 

vor fi alese cu mare grijă. Planul de lucru, 

indicațiile și clarificările vor fi făcute în clasă, 

urmând ca elevul să continue acasă. Realizarea 

unui proiect de cercetare cuprinde 2 etape: 

colectarea datelor și realizarea efectivă a 

proiectului. Spre deosebire de investigație, 

proiectul de cercetare are un caracter practic 

mult mai accentuat. 

Nu în ultimul rând, ca metodă de 

evaluare la matematică a început să fie tot mai 

des întâlnită în ultimul timp și metoda 

portofoliului. Portofoliul este un instrument de 

evaluare complet prin care se poate urmări 

progresul elevului dar și atitudinea lui față de 

matematică pe o perioadă lungă de timp. 

Aceasta cuprinde atât rezultatele obținute 

de elev într-un semestru sau an școlar la teste, 

teme pentru acasă dar și rezultatele elevului la 

instrumente alternative de evaluare (investigație, 

proiecte, referate, etc.). În plus, portofoliul 

cuprinde fișele individuale ale elevului, 

chestionare privind atitudinea sa față de 

matematică și altele. 

Autoevaluarea este o altă metodă de 

evaluare. Ea permite aprecierea propriilor 

performanțe în raport cu obiectivele 

operaționale. În procesul autoevaluării elevul va 

înțelege mai bine obiectivele și conținutul 

sarcinii ce o are de rezolvat, căile prin care se 

găsește soluția corectă și modul în care efortul 

său de rezolvare a sarcinii este valorificat. 

Autoevaluarea trebuie făcută sub atenta 

îndrumare a profesorului( în special în clasele de 

gimnaziu). 

Toate metodele de evaluare prezentate 

mai sus se aplică alternativ și astfel, prin 

intermediul lor, profesorul reușește să verifice 

înțelegerea și aprofundarea noțiunilor de 

matematică pe care le-a predat. Profesorul 

reușește astfel să observe performanțele și 

lipsurile elevilor în modul de înțelegere a unor 

concepte, în realizarea conexiunilor între 

acestea, pentru a adapta predarea noțiunilor la 

ritmul de învățare al elevilor. Prin evaluare, se  

verifică progresul elevilor în învățarea 

matematicii. 

Profesorul își identifică așteptările în 

raport cu nivelul fiecărei clase și, își adaptează 

instrumentele de evaluare, în funcție de 

posibilitățile reale ale colectivului de elevi, 

apreciind progresul individual. Performanțele 

fiecărui elev sunt evaluate sistematic în raport cu 

obiectivele și competențele menționate în 

programa școlară dar ținînd cont de niște criterii 

prestabilite. Dar evaluarea, cel puțin la nivelul 

gimnaziului, este folosită și pentru a stimula 

elevii. Astfel, ei reușesc să gândească și să 

învețe concepte matematice, să facă legături 

între ele și să le găsească aplicații în practică. De 

asemenea, sunt stimulați să aibă încredere în 

capacitatea lor de abordare și rezolvare a 

diferitelor probleme. Prin intermediul 

evaluărilor, elevii reușesc să-și identifice 

lacunele, responsabilitatea propriei învățări 

revenindu-le, reușind  astfel să-și analizeze 

nivelul de performanță. 

Dar activitatea profesorului de 

matematică nu se rezumă numai la transmiterea 

de cunoștințe sau formarea de capacități 

cognitive la elevi, ci presupune și dezvoltarea 

unui stil de muncă intelectuală. Cunoștințele 

matematice au o mare importanță pentru viață în 

general, fiind o piatră de temelie în sistemul de 

cunoștințe generale al fiecărui om și totodată 

constituie o cerință de bază pentru finalizarea 

studiilor gimnaziale. 

Matematica creează o disciplină a 

muncii, dezvoltă logica și flexibilitatea în 

gândire, îndrumă elevul să aibă așteptări realiste 

de la viață. 

 

Bibliografie: 
- Lucian Gliga – Standarde profesionale pentru 
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Copilul de azi, adultul de mâine 

 
                                                                        Prof. Anca Căldăruș 

                                                     Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava 

 
În afară de faptul că se naşte nevinovat şi 

bun, fiecare copil vine pe lume cu problemele lui 

unice. Avem misiunea de a-i ajuta pe copii să facă 

faţă încercărilor lor unice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne putem ajuta copiii, dar nu putem 

îndepărta problemele şi încercările unice prin care 

trebuie să treacă. Având această înţelegere, ne 

putem îngrijora mai puţin, în loc să ne concentrăm 

asupra schimbării sau a rezolvării problemelor lor. 

O mai mare încredere e de folos atât părintelui, cât 

şi copilului. Ne putem lăsa copiii să fie ei înşişi, 

îndreptându-ne atenţia mai mult înspre felul în care 

să-i ajutăm să crească în contact cu încercările 

vieţii. Când părinţii răspund copiilor dintr-un 

unghi mai relaxat şi mai plin de încredere, aceştia 

au o posibilitate mai mare de a crede în ei înşişi, în 

părinţi şi în viitorul necunoscut. 

Fiecare copil are destinul lui personal. 

Acceptarea acestei realităţi îi linişteşte şi îi ajută pe 

părinţi să se relaxeze şi să nu-şi asume 

responsabilitatea pentru fiecare problemă pe care o 

are copilul. Irosim prea mult timp şi energie 

încercând să descoperim cu ce am putut greşi sau 

ce ar fi putut să facă copiii noştri, în loc să 

acceptăm faptul că toţi au probleme şi încercări 

prin care trebuie să treacă. Datoria noastră este să-i 

ajutăm să le înfrunte şi să le ţină piept cu succes. 

Nu uitaţi niciodată că ei au problemele şi calităţile 

lor proprii şi că nu putem face nimic pentru a-i 

face altceva decât ceea ce sunt. Totuşi ne putem 

asigura că le oferim posibilităţile de a da tot ce pot 

mai bun. 

În momente dificile, când începem să ne 

gândim că ceva nu e în regulă cu copiii noştri, 

trebuie să ne întoarcem şi să ne amintim că ei vin 

din Rai. Că sunt perfecţi aşa cum sunt şi că au 

încercările lor unice în viaţă. 

Nu e nevoie numai de compasiunea şi 

ajutorul nostru, ci au nevoie şi de aceste încercări, 

numai ale lor. Obstacolele unice peste care trebuie 

să treacă le sunt de fapt necesare pentru a deveni 

tot ce sunt în măsură să devină. Problemele pe care 

le înfruntă îi vor ajuta să găsească sprijinul necesar 

pentru dezvoltarea caracterului lor special. 

Pentru fiecare copil, un proces sănătos de 

creştere include şi timpul încercărilor prin care 

trebuie să treacă. Învăţând să accepte şi să 

înţeleagă limitele impuse de părinţi şi de lume, 

copiii învaţă deprinderi esenţiale de viaţă ca: 

iertarea, capacitatea de a amâna primirea răsplăţii, 

acceptarea, cooperarea, creativitatea, compasiunea, 

curajul, perseverenţa, auto-corecţia, preţuirea de 

sine, independenţa şi abilitatea de a se orienta 

singuri. De exemplu: 

- Copiii nu învaţă să ierte, dacă nu există 

cineva care să ierte. 

- Copiii nu învaţă să-şi dezvolte răbdarea sau 

să amâne primirea unei răsplăţi, dacă totul 

le vine de-a gata imediat ce doresc ceva. 

- Copiii nu învaţă să-şi accepte 

imperfecţiunile, dacă toată lumea din jur e 

perfectă. 

- Copiii nu învaţă să coopereze, dacă 

întotdeauna totul merge aşa cum vor ei. 

- Copiii nu învaţă să fie creativi, dacă nu 

sunt lăsaţi să facă nimic. 

- Copiii nu învaţă ce este mila şi respectul, 

dacă nu simt şi ei durere. 
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- Copiii nu învaţă să fie curajoşi şi optimişti, 

dacă nu se confruntă cu greul. 

- Copiii nu-şi pot dezvolta perseverenţa şi 

puterea, dacă totul este uşor. 

- Copiii nu învaţă să se corecteze singuri, 

dacă nu au dificultăţi, eşecuri, sau nu fac 

greşeli. 

- Copiii nu învaţă preţuirea de sine şi nici 

mândria sănătoasă, dacă nu înfruntă 

obstacole ca să realizeze ceva. 

- Copiii nu-şi dezvoltă independenţa, dacă nu 

trec prin experienţa excluderii sau a 

respingerii. 

- Copiii nu învaţă să se conducă singuri, dacă 

nu au ocazia să reziste unei autorităţi şi/sau 

dacă nu obţin ceea ce vor. 

În multe sensuri, suferinţele încercărilor şi 

ale creşterii nu numai că sunt inevitabile, dar sunt 

şi necesare. Dacă le rezolvaţi întotdeauna 

problemele, nu vor mai găsi înăuntrul lor acele 

capacităţi şi deprinderi înnăscute. 

Obstacolele vieţii le întăresc copiilor forţa 

şi pot scoate din ei tot ce este mai bun. Pentru ca 

un fluture să iasă din larva în care a luat fiinţă, dă o 

luptă uriaşă. Dacă tai larva, ca să scuteşti fluturele 

de luptă, el moare. Are nevoie de această luptă ca 

să-şi întărească muşchii aripilor. Fără luptă 

fluturele n-ar zbura niciodată, ci ar muri. La fel, 

pentru ca şi copiii noştri să crească puternici şi să 

zboare liberi în lume, au nevoie de un tip special 

de luptă şi de un tip special de sprijin. 

Ca să depăşească încercările lui unice, 

fiecare copil are nevoie de un fel particular de 

iubire şi de sprijin. Fără acestea, problemele lui vor 

fi amplificate şi deformate, unele până la punctul 

de a declanşa boli psihice şi un comportament 

delincvent. Datoria noastră de părinţi este de a ne 

ajuta copiii în aşa fel încât să ajungă puternici şi 

sănătoşi. Dacă intervenim mereu şi facem ca totul 

să le fie atât de uşor, îi slăbim din toate punctele de 

vedere, dar, în acelaşi timp, dacă facem ca totul să 

le fie deosebit de greu şi nu-i ajutăm îndeajuns, îi 

lipsim de ceea ce au nevoie pentru o creştere 

sănătoasă. Copiii nu pot face totul singuri. Nu pot 

creşte şi nu-şi pot dezvolta toate deprinderile 

necesare unei vieţi de succes, fără ajutorul 

părinţilor. 

Există cinci importante mesaje pozitive 

care să-i ajute pe copiii voştri să găsească înăuntrul 

lor puterea de a înfrunta încercările viaţii şi de a-şi 

dezvolta întregul potenţial interior. 

1. E normal să fii altfel decât ceilalţi. 

2. E normal să faci greşeli.  

3. E normal să-şi exprimi emoţiile 

negative. 

4. E normal să vrei mai mult. 

5. E normal să spui „nu”, dar nu uita că 

mama şi tata sunt şefii. 
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Art terapia 
 

Prof. Lăcrămioara-Tatiana Clucerescu 
Școala Gimnazială ”Dimitrie Păcurariu” Șcheia, Suceava 

 

 

În perioada 4-8 iulie 2022 s-a desfășurat 

Școala de Vară ”George Tofan”, ediția I organizată 

de Casa Corpului Didactic ”George Tofan” 

Suceava reunind ateliere cu tema Profesorul 

rezilient. Atelierele au fost susținute de formatori 

ai USV și CCD Suceava și au promovat starea de 

bine în școală. Ziua de miercuri, 6 iulie 2022, a 

fost dedicată stărilor emoționale și s-au desfășurat 

trei ateliere pe această temă. 

Atelierul de Art terapie a adus în atenția 

participanților modalități practice de lucru cu 

emoțiile pentru a crea o stare de bine la clasă. 

În cadrul atelierului ne-am propus să 

răspundem la următoarele întrebări: Ce este Art 

terapia? Care sunt terapiile creative? De ce Art 

terapie? Care sunt tehnicile utilizate? Cum ne 

poate ajuta Art terapia? Care sunt beneficiile art 

terapiei? Prin ce se deosebește Art terapia de o oră 

de artă desfășurată la clasă? și am urmărit 

exersarea practică prin exerciții de identificare și 

gestionare a emoțiilor. 

Atelierul a debutat cu Brainstorming 

referitor la termenul de Art terapie urmat de un 

exercițiu bazat pe simțuri și de ancorare la sine și 

realitate.  

Prezentarea a răspuns întrebărilor despre 

art terapie și modalitatea în care putem realiza 

activități pentru stare de bine la clasă.  

Art therapy sau Terapia prin artă (a nu se 

confunda cu arts therapy, care include alte terapii 

creative, cum ar fi terapia prin dramă, terapia prin 

muzică, terapia prin intermediul scrisului etc.) este 

o disciplină distinctă care încorporează metode 

creative de exprimare prin mijloacele de artă 

vizuală. Art therapy, ca profesie creativă de terapie 

prin arte, își are originea în domeniile artei și 

psihoterapiei având mai multe definiții. Există trei 

moduri principale în care este folosită terapia prin 

artă. 

Primele două se referă la art terapia 

utilizată de terapeuți sau psihoterapeuți.  Ultimul 

mod în care este privită terapia prin artă este prin 

prisma artei ca terapie. Unii terapeuți în artă care 

practică arta ca terapie consideră că analiza verbală 

a operei de artă a clientului nu este esențială, prin 

urmare ei subliniază în schimb procesul de creație 

al artei. În toate aceste abordări diferite ale terapiei 

prin artă, subiectul pleacă în călătoria sa în 

gândurile și emoțiile interioare folosind diverse 

instrumente de lucru: vopsea, hârtie și stilou, lut, 

nisip, țesături etc. ca mijloc al creației sale. 

Terapia prin artă poate fi folosită pentru a 

ajuta oamenii să-și îmbunătățească funcția motrică 

cognitivă și senzorială, stima de sine, 

conștientizarea de sine și reziliența emoțională. De 

asemenea, poate ajuta la rezolvarea conflictelor și 

la reducerea stresului – antistress + stare de bine. 

Art terapia include un număr mare de alte abordări, 

cum ar fi cea centrată pe persoană, cognitivă, 

comportamentală, Gestalt, narativă, Adleriană și de 

familie. Principiile terapiei prin artă implică 

umanismul, creativitatea, reconcilierea conflictelor 

emoționale, stimularea conștientizării de sine și 

evoluția personală. Dacă îl cităm pe Pablo Picasso: 

“Art washes away from the soul the dust of 

everyday life.” 

Tehnicile utilizate în art terapie sunt 

diverse: colaj, colorarea unor modele, desen, 

amprentare, pictură, fotografie, sculptură etc. adică 

toate tehnicile conectate cu artele vizuale. Aceste 

tehnici ajută la explorarea emoțiilor, dezvoltare 

personală, reducerea stresului, creșterea stimei de 

sine, crearea stării de bine etc. Art terapia poate fi 

utilizată, printre altele, pentru reducerea anxietății, 

depășirea dificultăților emoționale, ameliorarea 

problemelor de relaționare, comportamentale, 

reducerea stresului etc. 

Beneficiile Art terapiei sunt multiple: 

conform studiului publicat în 2016 în Journal of 

the American Art Therapy Association o activitate 

de art terapie desfășurată chiar mai puțin de o oră  

poate reduce stresul și poate avea efecte pozitive 

asupra sănătății mintale. Situațiile în care poate fi 

desfășurată art terapia în școală: în cazul copiilor 
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care manifestă probleme comportamentale sau de 

relaționare la școală sau acasă; în cazul copiilor 

care au trecut prin evenimente traumatizante; în 

cazul copiilor cu dificultăți de învățare/CES etc. 

Art terapia nu se desfășoară ca o oră de 

arte obișnuită deoarece se canalizează pe emoțiile 

fiecărui elev din clasă și nu comportă o 

temă/tematică comună. Dacă la clasă avem o temă 

comună și un produs pe acea temă -  în cazul art 

terapiei fiecare elev poate crea propriul produs 

utilizând tehnica proprie și bazându-se pe propria 

percepție, imaginație și emoții/sentimente. Scopul 

final este acela de a-și exprima/comunica prin 

intermediul artei lumea interioară, mai mult decât a 

produce o operă de artă. 

Accesând adresa 

https://www.alternativetomeds.com/blog/art-

therapy-ideas/ aveți disponibile 100 de exerciții de 

art terapie și fișe de lucru pentru elevi organizate 

pe diverse tematici: emoții, relaxare, traume etc. 

Fișele sunt în format .pdf  și pot fi descărcate 

pentru a fi utilizate la clasă. 
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Activitatea de tip outdoor în învățământul preșcolar 
 

 

Prof. înv. Primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

                                                                    

Educaţia outdoor este o formă de educaţie 

care se bazează pe învăţarea în aer liber. Realizând 

o sinteză a lucrărilor şi studiilor de specialitate am 

identificat câteva caracteristici cheie ale acestui tip 

de educaţie: 

- oferă posibilitatea contactului direct cu 

natura în acelaşi timp fiind şi o modalitate 

extrem de benefică pentru schimbarea 

atitudinilor şi comportamentelor faţă de 

mediu; 

- reprezintă o puternică sursă de experienţe de 

învăţare – în cadrul unui mediu relexant, 

liber, procesul de educare devine puternic şi 

de natură să schimbe comportamente sociale; 

- facilitează procesul de învăţare al elevilor 

care întâmpină dificultăţi în acest sens – unii 

elevi care au un nivel scăzut de performanţă 

şcolară pot deveni mai motivaţi; 

- dezvoltă spiritul de echipă; 

- oferă nenumărate beneficii fizice, 

emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea 

elevului. 

 Există o serie de programe de educaţie 

outdoor care pot fi utile: programe axate pe 

sănătate şi pe educaţie fizică, pe ştiinţa mediului, 

etc. Spre exemplu un program de educaţie outdoor 

axat pe educaţie fizică şi sport ar putea duce la 

scăderea numărului de elevi cu obezitate 

(programul ar include exerciţii fizice, plimbări în 

aer liber, discuţii cu elevi, specialişti, organizarea 

şi desfăşurarea unor activităţi practic-gospodăreşti 

- stabilirea unor meniuri sănătoase, etc.). Un 

program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa 

mediului va 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 pot organiza 

diferite activităţi relevante în abordarea problemei 

identificate în funcţie de creativitatea cadrului 

didactic). 

 Un aspect important al educaţiei outdoor 

este acela că poate contribui la creşterea nivelului 

de bunăstare al copilului. 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, de a fi inclus social, de a fi activ 

şi responsabil, de a se simţi în siguranţă. 

 Toate nevoile precizate mai sus îşi au rolul 

şi locul lor în dezvoltarea personală a copilului, dar 

aş situa pe prim plan nevoia de a fi inclus social – 

poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei 

outdoor, ea fiind o modalitate de succes, de a 

depăşi unele dificultăţi ale copilului (psihice, 

fizice, sociale, emoţionale), copilul să fie inclus 

social, să simtă că aparţine unei comunităţi. 

Mediul din interiorul celor patru pereţi ai clasei 

este mai degrabă unul competitiv, în timp ce, acel 

din afara clasei este unul care permite copiilor să 

se exprime, să relaţioneze cu ceilalţi, să 

colaboreze. 

 Dintre formele de  educaţie formală, 

informală şi non-formală, educaţia outdoor se 

pliază cel mai bine cu cea non-formală, întrucât ca 

şi aceasta, educaţia outdoor se bazează foarte mult 

pe participarea activă şi oferă utilitate practică 

imediată cunoştinţelor învăţate. 

 Atât educaţia non-formală cât şi educaţia 

outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia 

formală cu scopul de a maximiza efectele 

procesului de învăţământ.                                                           

În învăţământul preşcolar, adevărata muncă 

a educatoarei este în spatele documentului 

curricular. Nimic nu poate fi mai provocator din 

punct de vedere profesional decât a te întrece cu 

programa de studiu utilizată la grupă, găsindu-i noi 

înţelesuri, abordări, strategii de aplicare, etc. 

 Voi enumera câteva exemple practice de 

activităţi care se pot desfăşura în aer liber: 

 Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) 

- punerea în scenă a unei poveşti (Scufiţa 

Roşie sau Capra cu trei iezi), după ce în 

prealabil a fost citită. Se poate solicita 

preşcolarilor să schimbe firul poveşti (pentru 
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a evita haosul şi dezorganizarea, copiii sunt 

anunţaţi cu o zi înainte); 

- începerea unei poveşti alegând un obiect din 

natură (un copac, o floare, etc.) – Poveştile 

copacilor: aşezaţi grupuri mai mici de copii 

lângă un copac. Ce sunete se aud? De unde 

vin? Dacă copacul ar vorbi, ce poveste ar 

spune? 

   Există o varietate de activităţi ce pot 

fi derulate în aer liber în cadrul cărora copiii îşi pot 

dezvolta imaginaţia, creativitatea, limbajul şi 

exprimarea. 

Domeniul Ştiinţe (DŞ) 

Activităţi matematice: 

- adunaţi o grămadă de pietre din care 

educatorul şi fiecare copil îşi vor alege câte 

una, comparându-le (cine are piatra cea mai 

mare/mică); 

- să adune cât mai multe frunze, să le sorteze 

după culoare, formă, mărime; 

Cunoaşterea mediului se pliază cu 

activităţile ecologice. Totul porneşte de la 

deprinderile simple: hârtiile, ambalajele nu se 

aruncă la întâmplare ci se depozitează ordonat în 

containere speciale. Spaţiile verzi cu flori şi copaci 

trebuie curăţate, puneţi accent pe condiţiile optime 

de dezvoltare a unei plante; 

Domeniul Estetic şi Creativ (DEC) 

Educaţia plastică oferă posibilitatea 

manifestării depline a creativităţii şi sensibilităţii 

copilului. Desenele, colajele, afişele cu mesaj 

ecologic constituie o îmbinare a esteticului cu 

informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă 

valoare artistică unele obiecte realizate din 

materiale refolosibile; 

 

Educaţie muzicală 

- organizaţi concursuri muzicale în aer liber 

sau mergeţi cu copiii la un concert, în acest fel se 

pot descoperi elevi cu talent care pot urma o 

carieră în acest domeniu. 

Domeniul Om şi Societate (DOS) 

- creaţi un spaţiu de reflecţie în aer liber, 

lansaţi discuţii despre frumuseţe utilizând 

elemente din natură: o frunză, o floare, 

etc.; 

- identificaţi o faptă bună făcută de un 

copil, încurajaţi-i să discute despre ea – de 

ce e important să faci bine celor din jurul 

nostru?; 

Domeniul Psihomotric(DPM) 

- există o varietate de activităţi sportive, 

diferite exerciţii, toate acestea contribuind 

la dezvoltarea fizică şi psihică a copilului 

într-un mod armonios. Acest domeniu se 

pliază cel mai bine cu acest concept de 

educaţie outdoor. Unde altundeva poţi 

desfăşura activitatea de educaţie fizică 

mai frumos decât în aer liber. 

 Ar trebui să se considere educaţia outdoor 

ca parte semnificativă  în sistemul de învăţământ, 

ca un întreg şir de oportunităţi de învăţare.  
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 - Glava Adina, Glava Cătălin, 2002, Introducere în 

pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj Napoca.
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Predarea matematicii din gimnaziu folosind metodele interactive; 

exemple de bună practică din școala de vară CCD Suceava 2022 
 

Prof. Corina Larionescu  
Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava 

 

Utilizând metodele interactive de grup, 

prin integrarea adecvată în lecţiile de matematică, 

acestea determină creşterea eficienţei învăţării 

noţiunilor matematice şi, prin aceasta, creşterea 

randamentului şcolar al elevilor. Acest lucru este 

bun şi pentru alte discipline,  elevii adoptând 

acest stil modern de predare – învăţare, învăţând 

uşor care sunt metodele interactive şi etapele pe 

care trebuie să le urmeze pentru o eficienţă mare 

a lor. 

 Aplicarea metodelor şi tehnicilor 

interactive, centrate pe activităţi de grup, asigură 

elevilor formarea unei gândiri flexibile, 

dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei, 

îmbunătăţirea comunicării între colegi. 

Activitatea pe grupuri are o mare importanţă, 

având rezultate imediat vizibile în relaţionarea 

între elevi şi profesor, dar şi între colegi. 

Metodele utilizate stimulează participarea activă 

şi deplină a elevilor în procesul instructiv-

educativ. 

 Chiar dacă nu toţi colegii profesori de 

matematică folosesc în lecţii aceste metode, în 

condiţiile sociale actuale, când elevii trebuie 

stimulaţi cu activităţi frumoase şi activizante 

pentru a învăţa mai uşor, eu folosesc aceste 

metode interactive, iar rezultatele sunt foarte 

vizibile, elevii fiind mai captivaţi decât înainte de 

lecţiile de matematică, iar învăţarea noţiunilor 

este mai temeinică. 

 

CUVINTE – CHEIE:  metode interactive de grup, 

lecţii de matematica, exemple. 

 

„Învăţarea în grup exersează capacitatea 

de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai 

personală muncii, dar şi o complementaritate mai 

mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o 

participare mai vie, mai activă, susţinută de 

foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare 

reciprocă, de cooperare fructuoasă.” (Ioan 

Cerghit, 1997, p. 54) 

Ce este specific învăţării centrate pe grupe 

de elevi este chiar interacţiunea dintre elevi din 

timpul activităţii de învăţare, ceea ce face 

învăţarea mai uşoară, mai activă, cu rezultate 

foarte bune care nu întârzâie să apară. Această 

interactivitate face ca elevii să se transforme din 

personajul pasiv al învăţării care primea 

cunoştinţele de-a gata de la profesor în personajul 

principal în formarea educaţională proprie. 

Interactivitatea înseamnă atât cooperare între 

membrii grupului, dar şi o competiţie. În 

îndeplinirea unor sarcini simple de lucru, 

învăţarea centrată pe grupe de elevi este 

stimulantă, elevii împărtăşindu-şi unul altuia din 

cunoştinţe pentru a ajunge la rezultatul corect, 

dorit. În rezolvările de exerciţii şi probleme, 

interacţiunea dintre membrii grupului are ca 

rezultat emiterea mai multor variante, metode de 

rezolvare, care facilitează obţinerea rezultatului 

corect. 

Interacţiunea dintre membrii grupului este 

foarte importantă deoarece, în aceste condiţii, 

elevii îşi vor da seama atât de posibilităţile lor 

intelectuale, dar şi de limite, aceste lucruri 

ajutându-i în autoevaluare. Cei care învaţă în 

echipă vor fi capabili să sistematizeze 

cunoştinţele mult mai uşor, vor putea să 

folosească aceste cunoştinţe mai uşor, să le aplice 

atunci când va fi nevoie. Este cunoscut faptul că 

elevii învaţă mult mai facil unul de la altul, 

cunoştinţele învăţate astfel fiind ţinute minte mai 

mult timp, în comparaţie cu cele învăţate 

individual. Se dezvoltă foarte bine inter-

relaţionarea de toate tipurile: profesor – elev, elev 

– profesor, elev – elev, acestă abilitate de 

conumicare în grup ajutându-i foarte mult în 

viată, dar şi în viitor în activitatea lor 

profesională. Învăţământul actual urmăreşte 

folosirea în cadrul procesului instructiv – 

educativ a metodelor activizante pentru elevi, 

care să solicite gândirea şi creativitatea elevului. 

La școala de vară CCD am învățat și am 
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experimentat lucrul pe grupe, ne-am pus 

creativitatea la contribuție și au ieșit lucruri 

minunate: poezii, acrostihuri, jocuri  și munca de 

echipă, mici programe care au făcut ca plăcuțele 

să cânte și să povestească minunata noastră 

experiență din iulie 2022.  

Învăţarea interactivă, centrată pe grupuri 

de elevi, nu îşi atinge scopul principal decât dacă 

metodele învăţării active sunt folosite foarte bine 

în activitatea didactică. La matematică, se pot 

folosi majoritatea metodelor interactive, în mai 

multe momente ale activităţii didactice. 

Este foarte bine ca profesorul să îşi 

planifice în detaliu activitatea didactică, aşa încât 

să fie foarte bine ştiute etapele pe care trebuie să 

le parcurgă la fiecare metodă. Este la fel de bine 

ca la activităţile didactice să se aplice metode 

interactive, dar nu mai mult de două în fiecare 

activitate. Este bine ca metodele să fie folosite 

prin rotaţie, astfel încât să nu intervină monotonia 

şi plictiseala în rândul elevilor. Aceştia trebuie să 

fie tot timpul activizaţi, folosindu-se metode 

interactive, care să îmbine predarea-învăţarea-

evaluarea cu caracterul ludic, astfel încât 

obiectivele propuse să fie atinse.  

În timpul activităţilor didactice unde se 

folosesc aceste metode active, elevii nu mai sunt 

inhibaţi, comunică în interiorul grupurilor, dând 

frâu liber creativităţii şi imaginaţiei, tolerând 

ideile tuturor colegilor. Ei sunt resposabilizaţi cu 

sarcini de lucru, la atingerea obiectivelor propuse 

şi la aflarea soluţiilor problemei propuse 

aducându-şi fiecare dintre ei aportul. Elevii sunt 

foarte bucuroşi când profesorul foloseşte aceste 

metode interactive în lecţii, ei având un rol 

principal, participativ, la propriul proces de 

formare. Se obişnuiesc să îşi caute singuri sau cu 

ajutorul colegilor de grup conţinuturile noi, 

plecând de la ce cunosc, dirijaţi şi observaţi tot 

timpul de profesor. De fapt asta este cea mai mare 

diferenţă între procesul didactic tradiţional şi cel 

modern, bazat pe metode interactive: dacă în 

primul elevii nu participau activ la aflarea noilor 

conţinuturi, ci acestea se serveau pe tavă de către 

profesor, care era principalul actor, în învăţarea 

modernă elevii participă activ la lecţie, găsind 

singuri soluţia problemei puse, găsind singuri 

noutăţile, dar sub stricta dirijare a profesorului, 

care le explică pas cu pas ce trebuie să facă 

pentru a avea succes în activitatea lor. 

Este foarte important faptul ca profesorul 

să ştie momentul lecţiei în care să propună 

folosirea unei metode interactive, în general, 

acestea împletindu-se foarte armonios cu multe 

dintre metodele tradiţionale.  

Iata câteva exemple de folosire a 

metodelor interactive în diferite momente ale 

lecţiilor de matematică din gimnaziu, pentru a 

observa cât de bine se pretează aceste metode 

inclusiv la orele de matematică, în diferite 

momente ale lecţiei: 

 

A. Folosirea metodei MOZAIC la clasa  a VI – a, 

la predarea lecţiei: Operaţii cu mulţimi 

Etape: 

1. Se împarte clasa în 5 grupuri de 4 elevi, fiecare 

elev din fiecare grup primind fişe numerotate 

cu 1, 2, 3 şi 4. Aceste fişe cuprind fiecare câte 

o parte dintr-un material care va fi discutat de 

către elevi. Se propune de către profesor titlul 

teme: OPERAŢII CU MULŢIMI. 

2. Se prezintă în câteva cuvinte subiectul de către 

profesor, explicând totodată şi modul de lucru. 

3. Elevii se regrupează după numărul fişei în 

grupurile de experţi: toţi elevii care au 

numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 

vor forma alt grup ş.a.m.d. Deci, unul dintre 

grupurile de experţi vor avea ca subtemă 

Intersecţia mulţimilor. 

4. În interiorul grupului de experţi se învaţă 

reciproc, apelând la învăţarea prin cooperare, 

tema primită. Elevii discută, citesc, dau 

exemple care să facă înţelegerea noţiunii mai 

uşoară şi hotărăsc modul în care vor preda 

celorlalţi membri din grupul iniţial subiectul. 

Pentru explicarea şi, implicit, înţelegerea cea 

mai uşoară a noţiunilor noi, aceştia vor folosi 

cuvintele lor, exemple numerice, exerciţii care 

au menirea de a susţine subiectul respectiv. 

5. După ce au învăţat în grupurile de experţi, 

elevii se regrupează în grupurile iniţiale şi 

predau pe rând tema în care au devenit experţi. 

Se ţine cont de numărul fişei, în acea ordine se 

prezintă noile conţinuturi. Dacă sunt 

neclarităţi, se pun întrebări respectivului 

expert. 

6. În fiecare grup sunt astfel predate cele patru 

operaţii cu mulţimi: reuniunea, intersecţia și 

diferenţa având grijă ca noţiunile, scrierile şi 

termenii matematici să fie corecţi şi compleţi, 
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dar şi exemplele să fie, de asemenea, corecte. 

Fiecare elev devine responsabil pentru propria 

învăţare, dar şi a celorlalţi colegi, trebuind să 

transmită corect şi complet noţiunile în care a 

devenit expert. Este foarte important să 

monitorizăm continuu activitatea elevilor, 

pentru a fi siguri că achiziţiile noi sunt 

transmise corect şi complet. 

7. Către sfârşit, se trec oral în revistă cele 

învăţate, în ordinea părţilor temei, în mod 

frontal împreună cu profesorul. Pentru a 

verifica nivelul de înţelegere a temei de către 

elevi, profesorul alege câteva exerciţii pentru a 

fi rezolvate individual de către elevi. În acest 

fel observă clar cine a înţeles, iar acolo unde 

crede de cuviinţă, mai explică regula o dată 

sau mai dă un exemplu, pentru a se asigura de 

buna înţelegere a materialului nou de către toţi 

elevii. 

Fişa 1: Reuniunea mulţimilor: Reuniunea a două 

mulţimi este mulţimea formată din elementele 

comune şi necomune celor două mulţimi, scrise o 

singură dată, în ordine crescătoare 

Fişa 2: Intersecţia mulţimilor: Intersecţia a două 

mulţimi este mulţimea formată din elementele 

comune celor două mulţimi, scrise o singură dată, 

în ordine crescătoare. 

Fişa 3: Diferenţa a două mulţimi: Diferenţa a 

două mulţimi este mulţimea formată din 

elementele care sunt în prima mulţime şi nu sunt 

în a doua, scrise o singură dată, în ordine 

crescătoare. 

Această  metodă este mai putin folosită în 

mediul online, datorită faptului că trebuie formate 

4 grupe de lucru, de meet, dar nu imposibilă și 

poate fi atractivă pentru copii, mai ales pentru 

copii timizi, care în format fizic nu ar avea 

curajul să răspundă la lecție sau să ,, predea,, 

celorlalți elevi. 

 

B Folosirea METODEI PIRAMIDEI 

(BULGĂRELE DE ZĂPADĂ) la clasa a V – a, 

la reactualizarea conţinuturilor lecţiei 

Amplificarea şi simplificarea fracţiilor cu un 

număr natural 

La începutul lecţiei, explic elevilor ce 

vom face, ce metode vom folosi, pentru a fi 

pregătiţi pentru momentul în care vom începe să 

folosim metoda piramidei. După ce recapitulăm 

regulile de amplificare şi simplificare a fracţiilor 

cu un număr natural, fiecare elev primeşte o fişă 

de lucru cu trei părţi. Profesorul le explică faptul 

că au 10 minute pentru a rezolva prima parte 

singuri, individual. 

A doua etapă a presupus rezolvarea părţii 

a II – a în perechi, acestea fiind formate de fiecare 

elev cu colegul de bancă, timpul fiind tot 10 

minute. Rezolvarea se face pe face pe foi albe. 

În a treia etapă, se unesc câte două 

perechi pentru a forma grupuri de patru elevi. 

Fiecare grup are de rezolvat partea a treia a fişei 

de lucru, rezolvarea făcându-se pe o foaie de 

flipchart. În interiorul grupului, membrii lui 

discută, conlucrează şi formulează rezolvările, 

scriindu-le pe foi, timpul de lucru fiind de 10  

minute. 

În ultima etapă, fiecare grup îşi numeşte un 

căpitan, care va prezenta în faţa întregii clase 

rezultatele finale, rezolvarea completă a părţii a III 

– a, la care s-a ajuns în interiorul grupului. 

Menţionez că după fiecare etapă cred că 

este necesară verificarea rezultatelor şi acolo unde 

trebuie, corectarea lor. 
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Fişa de lucru este: 

I.1) Să se amplifice cu 3 fracţiile: a) 
2

1
…..   şi b) 

8

5
….. 

   2) Cu ce număr trebuie amplificată fiecare din următoarele fracţii astfel încât să obţinem de fiecare dată 

fracţii cu numitorul 12: 

a) 
2

1
   b) 

3

5
   c) 

6

7
 

   3) Aflaţi numerele naturale x şi y astfel încât fiecare dintre următoarele egalităţi să fie adevărate 

a) 


105

3 xy

      b) 


15

217


x

y

 

II.1) Să se simplifice cu 5 fracţiile: a) 
15

10
…..   şi b) 

20

5
….. 

     2) Simplificaţi fracţiile (până obţineţi fracţii ireductibile): 

a) 
30

20
   b) 

12

4
             c) 

312

72
   

     3) Aflaţi numerele naturale x şi y astfel încât următoarea egalitate să fie adevărată: 


y

x 3

8

6
  

 III.  

Fracția 

ordinară 

Amplificări Fracția 

ordinară 

Simplificări 

3

2
 

3

2)2

 
36

24
 

36

24 2(

 

7

5
 

7

5)3

 
75

18
 

75

18 3(

 

11

3
 

11

3)5

 
35

15
 

35

15 5(

 

17

13
 

17

13)2

 
962

248
 

962

248 2(

 

31

25
 

31

25)10

 
430

180
 

430

180 10(

 

33

5
 

Amplificare cu 3 

18

108
 

Simplificare cu 3 

7

19
 

Amplificare cu 10 

430

180
 

Simplificare cu 2 

31

22
 

Amplificare cu 2 

430

180
 

Simplificare cu 5 

31

13
 

Amplificare cu 5 

420

180
 

Simplificare cu 3 

11

25
 

Amplificare cu 7 

450

180
 

Simplificare cu 5 
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Metoda este greu aplicabilă în mediul online, 

deoarece implică formarea unor camere virtuale în 

timp real, cu modificarea numărului de persoane 

implicate în actul didactic. 

 

C. Folosirea METODEI RAI la clasa a VII – a la 

recapitularea noţiunilor capitolului Patrulatere 

particulare 

 

Clasa este organizată astfel: toţi elevii 

formează un cerc. Un elev are o minge în mână 

pe care o va arunca unui coleg, dar înainte de 

aceasta îi pune o întrebare referitoare la capitolul 

recapitulat. Cel căre a prins mingea trebuie să 

răspundă. Dacă răspunde corect, el la rândul lui 

îi va pune unui alt coleg o întrebare, aruncându-i 

mingea. Dacă, însă, nu a răspuns corect, acesta 

iese din joc, cel care dă răspunsul corect fiind 

elevul care a pus întrebarea. Se repetă această 

operaţiune  până mingea trece pe la toţi elevii. 

Vor folosi întrebări de tipul: 

- Ce este patrulaterul convex, paralelogramul, 

etc. 

- Spuneţi o proprietate a paralelogramului, 

pătratului, etc. 

- Care este formula ariei la dreptunghi? 

Pentru a fi mai uşor în cazul în care nu 

am mai folosit această metodă la clasă, putem ca 

noi ca profesori să întocmim lista de întrebări, 

exerciţii. Pe parcurs, elevii vor fi lăsaţi şi să 

compună întrebări, probleme, exerciţii. 

Eliminarea celor care nu au au răspuns 

corect, sau a celor care nu au dat nici un răspuns, 

conduce treptat la rămânerea în grup a celor care 

stăpânesc acest capitol foarte bine. Pentru că toţi 

stau în picioare, am optat ca folosind această 

metodă să facem recapitularea teoretică a 

capitolului Patrulatere particulare. În felul acesta 

facem ca gestionarea emoțiilor și sănătatea 

mintală a elevilor noștri să ajute în procesul de 

predare-învățare-evaluare să ne ajute, nu să ne 

încurce, pe noi, ca profesori. În perioada școlii 

de vară de la CCD am învățat o mulâime de 

lucruri pe care de abia așteptăm să le aplicăm din 

toamnă, la elevii noștri. 

 La final se analizează modul de lucru, 

profesorul explicând noţiunile care s-au adeverit 

a fi mai puţin înţelese. Putem folosi această 

metodă şi pe grupuri mai mici. În acest caz, 

elevii cel mai bine pregătiţi se vor duela în 

finală. 

Consider că metoda este ușor aplicabilă și 

în format online, deoarece ,,mingea,, se poate 

înlocui cu sintagme de genul ,, Să răspundă, să 

răspundă al ... la catalog,, sau orice alt criteriu. 

Toată activitatea se poate desfășura în meet-ul 

inițial, iar cei care răspund corect la întrebări în 

timp util pot fi recompensați și cu note. Această 

metodă este mai ușor aplicabilă la o lecție de 

recapitulare, de evaluare sumativă la sfârșit de 

capitol. 

La ȘCOALA DE VARĂ (4-8 iulie 2022) 

inițiată și organizată de CCD Suceava s-au  

întamplat, cu adevărat, lucruri minunate. Pe 

lânga activitățile de formare, informare și 

comunicare concentrate asupra identificării și 

depășirii provocărilor la clasa din prisma 

profesorului rezilient, am beneficiat de o 

atmosferă de colaborare colegială, creativă, 

ludică si motivantă, care a condus spre 5 zile 

pline de învățăminte și exemple de bună 

practică. 
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Profesorul rezilient 
 

Prof. Gabriela Culiță 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 

 

 

Reziliența nu este o abilitate  înnăscută, 

pe care să o aibă fiecare persoană, ci se 

formează de-a lungul vieții, se educă, presupune 

o serie de tipare de comportament, de atitudine 

și de gândire care pot fi antrenate. Reziliența 

unui individ poate fi definită ca fiind capacitatea 

acestuia de a se adapta, de a înfrunta într-o 

manieră pozitivă situații dificile sau 

nefavorabile. A fi rezilient nu înseamnă a ocoli 

momentele dificile din viața ta, ci a putea să le 

depășești, a avea tăria de caracter, puterea și 

acele abilități care îți sunt necesare pentru a 

trece peste aceste situații. 

 Într-o societate în care profesorul 

„pierde teren”,  nu mai este la fel de apreciat, ba 

uneori este pus la colț de părinți hiperprotectivi, 

de colegi sau directori care nu au răbdare să 

asculte, de elevi grăbiți, fără „cei 7 ani de 

acasă”, o societate în care fiecare se simte 

profesor și poate să educe după ce citește ceva 

pe internet, cred că reziliența este una din 

abilitățile primordiale de care un profesor are 

nevoie. 

Elena Aquilar, în cartea sa „Onward: 

Cultivating Emotional Resilience in Teachers” 

(Înainte:Să cultivăm reziliența emoțională în 

profesori), ne prezintă douăsprezece obiceiuri 

pe care  fiecare dinte noi, profesorii, le putem 

dezvolta pentru a ne crește reziliența 

emoțională.  

1. Cunoaște-te pe tine însuți 

Acordându-ți timp să reflectezi și să te 

lămurești asupra valorilor proprii, 

preferințelor tale, abilităților și aptitudinilor 

tale și a identității tale socio-politice poate 

ajuta la dezvoltarea unui puternic simț al 

scopului. ”Să-ți fie clar ce vrei tu să faci în 

viață, te ajută să faci față provocărilor și 

căderilor”. 

2. Înțelege emoțiile 

Emoțiile ”pot fi extraordinare resurse și surse 

de energie”. Cheia este să-ți dai seama ”cum 

să ai o relație mai sănătoasă cu ele, cum să le 

înțelegi, să le denumești, să le accepți și apoi 

să lucrezi cu ele, în loc să lucrezi împotriva 

lor.” 

3. Spune povești care mobilizează 

“Spațiul în care putem avea cel mai mare 

impact asupra rezilienței noastre este între 

lucrurile care se întâmplă și modul în care 

noi interpretăm și dăm un sens acelui lucru.” 

Acea interpretare ia forma unei povești pe 

care ne-o spunem nouă înșine. 

4. Construiește comunitatea 

Dacă noi dezvoltăm obiceiuri care hrănesc 

relațiile cu colegii noștri, cu elevii, părinții și 

directorii/administratorii etc., ne întărim 

reziliența. 

5. Fii aici, acum Dezvoltând obiceiuri de 

meditație, unde ne concentrăm pe ceea ce se 

întâmplă acum fără a judeca, ne poate ajuta 

să evităm reacțiile ”declanșate automat” și să 

răspundem calm și gândit. 

6. Ai grijă de tine însuți 

“Este cu adevărat greu să construiești o 

comunitate sau să cultivi compasiunea sau să 

fii o persoană care învață atunci când ești 

bolnav sau când ești epuizat.” 

7. Concentrează-te pe punctele luminoase 

Una din abilitățile pe care trebuie să le 

dezvoltăm este cea de a vedea toate lucrurile 

care merg bine sau chiar doar normal, mai 

curând decât asupra celor care nu merg. În 

clasă, de exemplu, ne putem îndemna pe noi 

înșine să remarcăm elevii care sunt atenți și 

își fac treaba, mai curând decât să dăm toată 

atenția noastră către cei câțiva elevi care nu 

fac asta. Dezvoltându-ne acest obicei, ne 

creștem un simț al împuternicirii, care se 

transformă într-o extraordinară reziliență. 

8. Cultivă compasiunea 

“Cultivând compasiunea, lărgindu-ne 

perspectiva asupra felului în care vedem o 

situație, ne ajută să fim empatici cu alții, să 



Școala Bucovineană                                                                                                                            Nr. 1/2022 

 

 
26 

 

vedem perspectiva, să ne extragem din drama 

momentului.” Așa că atunci când elevii se 

poartă necorespunzător, când un coleg are 

ceva cu noi sau când un părinte ne contestă 

deciziile, având obiceiul să vedem aceste 

situații prin lentilele compasiunii te poate 

ajuta să nu iei acel comportament ca pe un 

afront personal, ceea ce duce la luarea unor 

decizii mai inteligente și mai puțin reactive. 

9. Fii o persoană care învață 

“Oamenii rezilienți sunt curioși,” spune 

Aguilar. “Oamenii rezilienți experimentează 

o provocare și se întorc și spun, Wow. Asta a 

fost cu adevărat greu. Asta m-a împins până 

la limitele mele. Ce pot învăța din asta? Doar 

această singură întrebare te proiectează într-

un loc în care ești capabil să-ți construiești 

reziliența.” 

10. Joacă-te și creează 

“Jucând-te și creând poate debloca resursele 

interioare pentru a face față stresului, pentru 

rezolvarea problemelor, ne poate ajuta să 

vedem lucruri diferite și găsi abordări diferite 

pentru a rezolva provocările.” 

11. Călărește pe valurile schimbării 

Încetinirea, confruntarea și rezolvarea fricii și 

evaluarea calmă a situațiilor pentru a 

determina ce răspunsuri vor avea cel mai 

mare impact. 

12. Celebrează și apreciază 

Profesorii sunt încurajați să dezvolte 

obiceiuri zilnice de gratitudine și să continue 

cu  aceste obiceiuri de-a lungul anului. 

”Chiar și în cele mai grele momente”, spune 

ea ”dacă putem schimba într-o stare de 

apreciere, noi ne putem construi propria 

reziliență.” 

Ar trebui să ne punem întrebarea: Sunt 

un profesor rezilient? și să ne străduim să facem 

o analiză pertinentă și cinstită a calităților 

noastre, lăsând deoparte orgoliile și vanitatea, 

ascultând părerile celor care contează, întrebând 

elevii. Dacă, în urma analizei făcute, eu ca 

profesor, sunt o persoană rezilientă, atunci : 

- Pot  să fiu mai bun, generând astfel o stare de 

bine în jurul meu; 

- Pot să fiu mai solidar cu cei care au un rol 

important în educarea elevilor; 

- Pot să fiu mai atent la obiceiurile mele de 

viață pentru a mă putea adapta mai ușor la 

obiceiurile celor cu care colaborez; 

- Pot să las deoparte nevoia de a controla și să 

încerc mai degrabă să înțeleg nevoile celor 

din jur; 

- Pot să mă străduiesc să gândesc rezolutiv 

pentru a găsi soluții la problemele care apar; 

- Pot să transform relațiile mele cu ceilalți în 

relații de tip win-win, astfel încât fiecare să 

se  simtă valoros și să poată aprecia lucrurile 

bune  din viață; 

- Pot să mă străduiesc să scap de relațiile și 

lucrurile toxice din viață. 

Acest lucru îmi permite și mă obligă 

moral să mă străduiesc să dezvolt această 

abilitate și elevilor mei crescându-le motivația 

intrinsecă, ajutându-i să ajungă la performanță 

fără să-i pedepsesc în vreun fel, creând o relație 

bazată pe respect și cooperare, nu pe frică, 

transformând temele dintr-un coșmar într-o 

provocare frumoasă, care să le dezvolte 

creativitatea și responsabilitatea  și nu în ultimul 

rând vorbind aceeași limbă cu părinții elevilor, 

arătându-le că avem obiective comune și 

dezactivând astfel orice conflict. 

 

Bibliografie: 

https://www.cultofpedagogy.com/resilience/ 
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What do we know about resilience? 

 
Carmen Ioana Spatariu 

’’Mihai Eminescu’’ Technological Highschool, Dumbrăveni 

 

What does resilience mean? Where does 

this word come from? This word comes from the 

Latin resilio which meant return, ricochet, 

standing out. It was first used by Emma Warner 

in 1995 to describe people's ability to cope with 

stressful situations in their life, and their capacity 

of recovering quickly from a traumatic 

experience going on developing harmoniously. 

Over the years, this word has acquired new 

meanings and dimensions. According to the way 

people manage to go over the stressful situations 

they face, Emily Hunter classifies resilience as 

optimal and less optimal while Michael Rutter 

considers it to be something relative which 

describes the way individuals deal with a 

stressful situation, a traumatic episode no matter 

if this leads to a positive outcome or not. When it 

comes to Suniya Luthar and Boris Cyrulnik, we 

discover that resilience is a complex 

phenomenon based on adversity and 

adaptability. They both agree that resilience 

represents the power humans need to overcome 

harmful situations. Once they get over this 

unpleasant experience, they are stronger, 

tolerant, open-minded, and manage to integrate 

into society easily. All these descriptions of 

resilience are interesting and quite close to the 

truth because if we look for this word in the 

explanatory dictionary of the Romanian 

language, we will see that it represents the ability 

of a body or a person to return to its original 

state after having gone through a shock or have 

been subjected to a stressful even traumatic 

experience. In other words, we are not wrong at 

all if we say that resilience is synonymous with 

patience, tolerance, balance, flexibility, 

adaptability, and the ability to face extreme life 

situations without losing our temper. A resilient 

person is a person who, despite having gone 

through traumatic or stressful experiences, 

manages to find the necessary strength to 

overcome those situations and move forward, 

who does his job as if nothing has happened to 

him. People become more resilient if they are 

exposed to various stressful situations and gain 

the necessary strength to face life's difficulties 

and hardships. 

Resilience is a concept based on inter- 

and intrapersonal communication, sharing 

experiences, and exchanging ways in which we 

can deal with the stressful factors we face at a 

certain point in our life. Resilience does not 

make problems disappear. It helps us to face 

problems, to find solutions to them, and last but 

not least, get rid of the stress they cause. People 

react differently when they go through a stressful 

situation. They manage to overcome it easier or 

harder depending on how willing they are to 

interact, socialize with people around them, to 

talk about bothering things. They can become 

resilient if they develop their creativity, if they 

improve their relationship with God, if they 

study, take part in training programs, practice 

sports, travel, read, write, buy things, and use art 

therapy. When people are relaxed and their self-

esteem is high, their degree of resilience is high, 

too. The more resilient we are, the higher our 

well-being is,  and the better our chances of 

avoiding depression and anxiety are. 

The word resilience has also entered our 

educational system. It has become a defining 

feature of teaching, a process in which we talk 

more and more often about the resilient teacher 

and the expectations we have from him. The two 

years of the pandemic offer us a clear example of 

what resilience is and how it works. In that 

period both teachers and students faced major 

changes. They had to move quickly from face-

to-face teaching they were very familiar with, to 

remote teaching, which was totally unknown to 

them. Even if at the beginning things were not so 

easy, even if the online teaching seemed very 

complicated, the teachers were very patient, 

participated in various training courses, learned 
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how to use educational platforms, exchanged 

experiences with their colleagues, talked to their 

students openly, supported them, delivered 

captivating lessons, and what is most important, 

they were very confident that they would cope 

with this new teaching method. Even if it was 

hard work, it took a lot of time, and practice was 

worth it. Why? Because despite the efforts the 

teachers made, the students enjoyed a more 

flexible schedule, they had access to new 

information, to various interesting resources 

without moving, they learned at their own pace, 

they developed their ICT skills, used various 

learning apps, they interacted with their teachers, 

they received instant feedback, they became 

more responsible and more disciplined.  

In conclusion, I would like to add that we 

mustn’t be afraid of stressful situations because 

their role is to make us stronger and more 

resilient. So, take difficult situations with 

optimism, openness, and resilience, and your life 

will be great.    
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Ataşamentul şi relaţia părinte-copil 
 

Prof. înv. Primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

Teoria ataşamentului 
 John Bowlby,  psihanalist britanic, 

medic pediatru la bază, a fost cel care a dezvoltat 

teoria atașamentului și rolul atașamentului în 

copilărie, publicând numeroase studii pe această 

temă. El afirmă că nevoia de atașament este 

înnăscută, iar formarea atașamentului este 

definitorie în primii doi ani și jumătate de viață 

(durată reconsiderată ulterior ca durând până la 

cinci-șase ani).  Atașamentul este o conexiune 

psihologică de durată, o relație emoțională 

bazată pe intimitate și afecțiune. 

Atașamentul este fundamentul relației 

copilului cu lumea și mediul înconjurător. Ne 

vom referi în special la relația pe care o are 

copilul cu părintele sau cu cel care îl îngrijește. 

Vom vedea în cele ce urmează că există mai 

multe tipuri de atașament în relația părinte-

copil, în speranța de a forma temelia unor părinți 

implicați în interacțiunea cu cel mic. 

Cercetătorii spun despre atașament că se 

activează imediat după naștere între mamă și 

sugar, preformat biologic, cu funcția de asigurare 

a supraviețuirii. Atașamentul este descris 

de specialiști, ca ,,un sistem motivațional ancorat 

genetic și primar.” 

Teoria atașamentului susține că o legătură 

emoțională și fizică puternică între părinte și 

copil, în primii ani de viață, este esențială pentru 

o dezvoltare sănătoasă. 

Fazele formării: 

Atașamentul dintre părinte-copil (mamă-

copil) este stimulat încă din timpul gravidității 

(perioada intrauterină). Hormonul numit 

oxitocină (hormonul fericirii) determină 

dezvoltarea nevoii de apropiere între mamă și 

copil. După naștere, în momentul alăptării, 

creierul mamei primește anumite semnale ce 

stimulează emisiile de oxitocină ajungând în 

laptele mamei, pe urmă la bebeluș și se produce 

relaxarea copilului. 

Acesta este motivul pentru care copilul 

caută apropierea când întâlnește situații nesigure 

sau necunoscute. 

După John Bowlby, etapele 

atașamentului sunt, după cum urmează: 

Prima etapă durează de la naștere până la 

6 săptămâni și reprezintă perioada de 

preatașament, în care copilul își descoperă 

mama, dar nu face distincția clară între ea și alții. 

Copilul atrage atenția mamei prin zâmbet, plâns 

și contact vizual. 

Etapa următoare durează de la 6 

săptămâni la 8 luni, iar copilul știe care este 

mama, dar nu se întristează prea tare dacă 

aceasta pleacă. El dezvoltă încrederea în mamă 

și știe că se poate baza pe ea. Deja se conturează 

mai bine rolul atașamentului. 

Abia în a treia etapă care durează de la 6 

luni până la 18 luni, se clarifică atașamentul, iar 

copilul dezvoltă preferința pentru mamă (sau altă 

persoană semnificativă și prezentă constant), 

exprimând anxietatea la separarea de această 

persoană – apare protestul. 

În faza următoare copilul 

dezvoltă anxietatea de separare și devine reactiv 

dacă mama (sau altă persoană de atașament 

semnificativă, în caz că este crescut de bunică, 

spre exemplu)  pleacă. Încep să apară probleme 

în momentul în care copiii sunt duși la grădiniță. 

Etapa a patra este una de parteneriat, în 

care crește rolul atașamentului, copilul 

dezvoltând atașament și față de alte persoane. 

Este, totodată, perioada în care copilul înțelege 

că părinții (mama) pleacă, dar se și întorc. 

Tipuri ale dezvoltării ataşamentului 

Atașamentul se formează în primii ani de 

viață. Există un singur tip de atașament 

pozitiv, atașamentul sigur și alte 3 tipuri de 

atașamente negative. 

1. Atașamentul sigur 

Acestui tip de atașament i se potrivește 

tipul de relație părinte-copil pozitivă. Copilul 

este bine racordat și primește atenția și 

afecțiunea dorită. El are bine structurat în minte 

sentimentul de siguranță și apartenență, ceea ce 

îi creează un caracter puternic și o stimă de sine 

ridicată/echilibrată.  

https://www.apipc.ro/revirimentul-teoriei-atasamentului-si-relatia-psihoterapeutica/
https://www.totuldespremame.ro/tu-mama/psihologie/anxietatea-de-separare-la-mama
https://www.totuldespremame.ro/tu-mama/psihologie/anxietatea-de-separare-la-mama
https://www.youtube.com/watch?v=WjOowWxOXCg&t=36s&frags=pl%2Cwn
https://plei.ro/blog/copil-bine-racordat-relatie-sanatoasa-parinte-copil/
https://plei.ro/blog/copil-bine-racordat-relatie-sanatoasa-parinte-copil/
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Adultul cu un astfel de atașament va fi 

tânărul sigur pe el, optimist și cu o imagine de 

sine pozitivă. 

El este mai puțin predispus la boli, va fi 

mai sănătos din punct de vedere fizic și 

emoțional. Va reuși să lege prietenii, încă de la 

grădiniță și va menține legături cu ceilalți. 

Șansele ca el să reușească în viață sunt ridicate. 

2. Atașamentul anxios evitant 

Relația părinte-copil  în 

situația atașamentului anxios evitant se bazează 

pe o educație strictă. Copilul nu este lăsat să își 

exprime emoțiile în mod natural. 

Când este gălăgios, ca de exemplu se 

bucură mult, el este avertizat să facă liniște, de 

multe ori se ridică tonul la adresa lui. Părintele 

nu este mulțumit de copil și îi transmite energie 

negativă. Uneori implică violența. 

Acest tip de atașament naște frică, el 

învățând că pentru a evita „frica” trebuie să își 

ascundă emoțiile, să evite să își exprime sincer 

trăirile interioare. 

Viitorul adult cu acest tip de atașament 

continuă cu aceeași strategie, de a evita să își 

arate propriile simțiri. Are probleme în a-și crea 

relații, iar imaginea de sine este negativă. 

3. Atașamentul anxios ambivalent 

Atașamentul anxios ambivalent se referă 

la relația dintre părinte-copil deficitară în 

petrecerea timpului de calitate împreună. Mama 

nu oferă atenția necesară celui mic, iar copilul 

simte lipsa aceasta. De multe ori, 

imprevizibilitatea mamei îl face să ceară atenție. 

Copilul se face auzit prin comportamente 

nepotrivite: ridică tonul, țipă, plânge etc. 

În general se comportă astfel doar ca să 

atragă atenția, dar nu își arată sentimentele 

sincere pe care le trăiește. 

Mai târziu, copilul cu astfel de atașament, 

devine adultul imprevizibil, „cu toane”, nesigur 

pe el și cu o imagine de sine negativă, cu stima 

de sine scăzută. 

4. Atașamentul anxios dezorganizat 

Astfel de copii duc lipsă de atenție a 

părinților și încearcă să găsească afecțiune și 

atenție în persoane străine. Sunt de obicei copiii 

supuși la stres, la abuzuri verbale, poate chiar 

fizice. Pot fi copiii care au avut parte de un 

eveniment ce a dezorganizat total ideile despre 

ce înseamnă dragostea și siguranța. 

În urma tratamentului celorlalți, ei se 

confruntă cu frica și devin dezorientați. Încearcă 

să evite pe cât posibil apropierea de ceilalți, 

fiindu-le greu sau imposibil să construiască o 

relație sănătoasă. 

Devin adulți anxioși ce vor avea o teamă 

de a se apropia de ceilalți. Vor crede că nu sunt 

demni de a fi iubiți, iar stima de sine le va fi 

foarte scăzută. 

John Bowlby, un mare psiholog, 

spunea: ,,Ceea ce nu poate fi comunicat mamei, 

nu poate fi comunicat sinelui.” Și făcea referire 

la cei care sunt nesiguri, cei care nu se înțeleg pe 

ei înșiși. 

La Universitatea din Minnesota s-a 

realizat un studiu conform căruia, au putut 

prezice copiilor cu vârste de 3 ani, în funcție de 

atașamentul față de propriul îngrijitor, dacă vor 

abandona sau nu liceul, și au făcut acest lucru cu 

o precizie de 77%. 

Un alt studiu efectuat la Universitatea 
Harvard bazat pe teoria atașamentului a arătat 

influența tipurilor de atașament asupra sănătății. 

Astfel că, au fost evaluați un număr de copii și 

întrebați ce simt față de părinții lor, cum se 

înțeleg cu ei? – au o relație caldă sau 

rece/distantă/precară? 

91% dintre cei care au raportat o relație 

ruptă cu mama lor, la o distanță de 35 de ani, au 

afirmat că suferă de diferite boli, cum sunt 

hipertensiunea arterială sau alcoolismul. 

Cei care au raportat o relație caldă cu 

mama lor, la aceeași distanță de timp, au afirmat 

un procentaj doar de 45% cu diagnostice ca cele 

de mai sus. 

Iată de ce este recomandată o investiție 

masivă de timp de calitate pentru a construi 

relația cu copilul. Părintele este pilonul ce stă 
la temelia vieții lui, de aceea este importantă o 

relație pozitivă, un atașament stabil și siguranța 
că are un sprijin mereu, indiferent de situație. 
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Educație parentală prin parteneriate școală – familie 
 

Proiect educațional documentat și implementat de: 

Marilena Comșa – inginer sistem, Școala Gimnazială Nr.3 Suceava 

Elena Rîmbu – secretar, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava 

 

Colaborarea între școală, profesori și 

părinți este esențială, iar profesorul devine astfel 

un punct de reper pentru părinte. 

Părintele modern este interesat de 

școală, însă studiile au evidențiat faptul că de 

cele mai multe ori acesta adoptă o atitudine 

pasivă, având așteptarea ca școala, și implicit 

cadrele didactice, să fie cei care se comportă 

proactiv şi iniţiază o colaborare. Elementele de 

bază în dezvoltarea unui parteneriat de succes 

între școală şi părinte sunt: implicarea și 

participarea parentală. 

Profesorii au nevoie de cunoștinte noi 

(cum ar fi cunoștinte legate de avantaje şi 

obstacole) şi de abilități noi pentru a putea 

interacționa mai eficient cu părinţii. Un cadru 

pentru aceste aspecte ar trebui să include 

următoarele elemente: 

• implicarea generală a părinților - cum ar fi 

detalii legate de obiectivele acestei implicări, 

avantaje, obstacole, cunoştinţe, abilități, 

atitudini, etc. 

• cunoștințe generale despre familii şi diferențe 

culturale, de creștere a copiilor, de condiții de 

viața, etc. 

• o comunicare bidirecțională școală - casă 

• implicarea părinților în situațiile de învățare, și 

în afara școlii 

• sprijinul părinților pentru școală, atât în 

interiorul școlii cât și în afara ei 

• sprijinul familiilor de către școala 

• familiile ca agenți de schimbare în ceea ce 

privește luarea deciziilor, dezvoltarea politicilor, 

a programei şi programelor școlare, training 

pentru părinți şi profesori, etc. 

Profesorii ar trebui să fie echipați cu noi 

tehnici, metode şi abilităţi legate de comunicare 

și cooperare pentru a putea extinde implicarea 

părinților. 

Stresul examenelor 

Cine realizează activitatea de consiliere: 

profesorul diriginte de la clasa a VIII-a 

• Domeniul socio-emoțional vizat: management 

personal 

• Nivelul de învățământ: învățământ gimnazial  

• Scopul activității de consiliere: dezvoltarea 

abilităților de gestionare a stresului examenelor. 

Obiectivele activității de consiliere: 

• să cunoască ce este stresul, care sunt reacțiile 

și modalitățile de prevenire/combatere a 

stresului examenelor; 

• să testeze mai multe metode de reducere a 

stresului; 

• să realizeze un nor de cuvinte cu modalitățile 

proprii de gestionare a stresului examenelor. 

Etapele/ durata/ desfășurarea propriu-zisă a 

activității de consiliere: 

• Etapa nr. 1 (durata: 50 minute) este una de tip 

individual, ca temă pentru acasă. 

Elevii vor citi informațiile din prezentarea 

powerpoint ”Stresul examenelor”, vor accesa 

linkuri cu tehnici de reducere a stresului și vor fi 

încurajați să le practice, apoi vor învăța, într-o 

manieră distractivă, modalități de 

prevenire/combatere a stresului examenelor 

jucând un joc special creat cu acest scop. 

• Etapa nr. 2. Elevii vor utiliza aplicația 

wordart.com prin intermediul căreia vor realiza 

un nor de cuvinte care să exprime modalitățile 

lor de gestionare a stresului examenelor 

și vor posta rezultatul pe platfoma Google 

classroom a unității școlare pentru a fi apreciat 

de colegi. 

Elevii au la dispoziție o săptămână pentru 

realizarea sarcinii de lucru. 

Mod de realizare: online 

Resurse necesare: laptop, conexiune la internet; 

prezentare powerpoint ”Stresul examenelor”; 

exercițiu de respirație; exercițiu de meditație; 

muzică de relaxare; joc în aplicația wordwall; 

aplicația wordart. 

Modalități de evaluare a activității 

Elevii sunt evaluați prin intermediul temei 

pentru acasă. Criteriile de evaluare a activității 

sunt:lectura informațiilor din prezentarea 
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powerpoint, accesarea linkurilor cu tehnici de 

reducere a stresului, realizarea unui nor de 

cuvinte în wordart. 

Site-uri web: 

Aplicația: www.wordart.com 

 

 
 

Joc în aplicația: 

https://wordwall.net/resource/2789396/stresul-

examenelor 

 

 
 

Muzica de relaxare: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZ

N_c 

 

Părinţii  pot  fi  implicaţi  în  eforturile 

de asigurare a tuturor condiţiilor optime pentru 

testele şi examenele pe care copiii  lor  le  au  de  

susţinut,  implicit  a  condiţiilor  pentru  

prevenirea  simptomelor supărătoare  ale  

anxietăţii.  Astfel,  în  perioada  de  pregătire  

pentru  un  test sau  un examen important, 

părinţii trebuie să stabilească alături de elev 

planul de parcurgere a materiei care  urmează să 

fie evaluată şi să se implice activ în organizarea 

timpului în care  elevul învăţă  şi  a  celui  în  

care  se  odihneşte,  a  programului  de  

alimentaţie,  în identificarea surselor  de 

informare,  precum  şi  în  asigurarea  unei  

ambianţe  fizice  şi socio-emoţionale  (familiale)  

optime  pentru  pregătirea  în  vederea  susţinerii 

respectivului test sau examen.  

Încurajarea  elevului,  pentru  a  se  

concentra  la  lecţiile  din  clasă,  a-şi  rezolva 

temele pentru acasă, a căuta în  mod 

independent surse de informare, a-şi structura în 

mod logic materia pe care o are de parcurs şi a 

comunica toate dificultăţile pe care le întâmpină 

– pe fondul orientării acestuia către valorizarea 

educaţiei, a perfecţionării în plan şcolar, 

academic sau profesional – reprezintă o altă 

direcţie, în care părinţii trebuie să acţioneze 

permanent.   

Părinţii  trebuie  să  discute  cu  elevul  

în  mod  deschis  şi  în  termeni  pozitivi 

(stimulanţi) despre menirea testului sau a  

examenului, despre aşteptările cu  privire la 

performanţa din  partea acestuia  pe care  le au,  

fără să  exagereze (sau,  dimpotrivă, să 

minimalizeze)  importanţa  testului  sau  a  

examenului  şi  fără  să  creeze  presiuni 

demotivante pentru  elev sau  promisiuni  

nerealiste, a  căror potenţial  eşec, în  cazul în  

care  performanţa  nu  se  ridică  la  aşteptările  

părinţilor,  să  constituie  o  sursă  de  stres 

suplimentară pentru elev. Părinţii îi vor explica 

elevului că testul sau examenul pe care urmează 

să-l susţină reprezintă doar o modalitate de 

evaluare a performanţelor şcolare, adică a 

eforturilor pe care le-a depus şi nu a altor calităţi 

personale, precum inteligenţa  sau valoarea pe 

care o are în calitate de adolescent.  

În ziua în care elevul urmează să susţină 

testul sau examenul, părinţii trebuie să  se  

asigure  că  acesta  este odihnit,  că  a  servit  

micul dejun  şi nu  a consumat  anumite 

substanţe pentru stimularea concentrării sau 

controlul stresului şi că va ajunge la timp în  

locul  în  care  urmează  să  susţină  testul  sau  

examenul.  Încurajarea  şi  susţinerea  moral-

emoţională a  elevului  reprezintă  elemente-

cheie  pentru  ca  acesta  să  plece  la examen 

încrezător în propriile forţe. Totuşi, excesul de 

protecţie şi încurajare poate fi dăunător, în 

sensul în care elevul să se simtă nesigur pe ceea 

ce ştie şi vulnerabil în faţa emoţiilor  pe  care  le  

http://www.wordart.com/
https://wordwall.net/resource/2789396/stresul-examenelor
https://wordwall.net/resource/2789396/stresul-examenelor
https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c
https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c
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implică  orice  examen  important.  De  aceea,  

părinţii  trebuie  să-l atenţioneze  pe  elev  că  un  

anumit  nivel  al  emoţiilor  este  normal  şi  va  

contribui  la mobilizarea  optimă  (din  punct  de  

vedere  cognitiv-intelectual  şi  al  motivaţiei  de 

implicare în sarcină) în timpul testului sau 

examenului.   

În fine,  după terminarea  testului  sau  

examenului,  părinţii trebuie  să  analizeze 

împreună cu elevul punctele tari şi pe cele slabe, 

care i-au influenţat conduita în faza de pregătire, 

ca şi faza de confruntare cu testul sau examenul 

respectiv şi de care elevul trebuie să ţină cont, 

atunci când va avea de susţinut un alt test  sau  

examen important pentru cariera şcolară sau 

academică, de mai târziu. Elevul va fi încurajat 

să vorbească în mod deschis despre dificultăţile 

de ordin cognitiv-intelectual şi emoţional pe 

care le-a întâmpinat în timpul testului sau 

examenului, despre modalităţile în care le-a 

depăşit, precum şi despre ce anume poate face, 

pentru a preîntâmpina apariţia lor, atunci când 

se va confrunta cu noi situaţii de evaluare a 

cunoştinţelor. 

Metode de a ține furia sub control 

Gestionarea furiei înseamnă prevenirea apariției 

ei, deoarece în momentul în care furia s-a 

produs, deja este dificil să o mai gestionezi. 

Miza este să găsim acele soluții care ne ajută să 

nu ajungem în punctul în care ne manifestăm 

furia. Părinții sunt nevoiti sa gestioneze 

schimbări în stilul de viață și de muncă, precum 

și perioade mult mai lungi de timp petrecute în 

casă alaturi de copii. 

Când copiii fac ceva care îi enervează pe părinti 

se  declanșează suficientă încărcătură 

emoțională și se dă frâu liber furiei. 

Sfaturi de prevenire a  situațiilor neplăcute 

generate de accesele de furie: 

Detectarea tiparului furiei. Inventariază-ți 

momentele în care apare furia în relația cu 

copilul tău, în ce context, care sunt lucrurile care 

te enervează puternic și care sunt momentele în 

care simți că pierzi controlul. De cele mai multe 

ori, ne înfurie aceleași lucruri și poate în 

aceleași momente. 

Identificarea momentului cheie; furia poate fi 

prevenită detectând din timp acele elemente 

premergătoare apariției ei. De exemplu, plânsul 

copilului obosit, rugămințile repetate, 

hiperactivitatea etc. care se pot suprapune peste 

oboseală, stresul, foamea sau emoțiile negative 

ale părintelui. Identificând conștient momentul 

cheie, părintele poate găsi soluții mai bune de 

gestionare. În acest moment, poate ajută un 

exercițiu de calmare, de respirație conștientă sau 

de deturnare a atenției. 

Acceptarea copilului ca fiind o entitate 

separată, avînd propriile nevoi și dorințe, 

propriul ritm, propria exprimare în mediu, 

precum și propriul temperament înnăscut și 

poate diferit de al adultului. A te înfuria repetat, 

pe un copil care este temperamental activ, este 

epuizant pentru ambele părți. 

Impune-ți singur regula că abuzul fizic sau 

psihologic nu este permis. Emiteți propriul 

comunicat intern în care să fie specificat cu 

litere mari acest lucru. Educația parentală bazată 

pe frica fizică sau verbală afectează dezvoltarea 

sănătoasă a copilului. 

Nu te învinovăți. Dacă totuși furia reușește să 

treacă de filtrul gândirii, încearcă să înveți din 

ce s-a întâmplat, în același mod în care o 

persoană dependentă învață, sau ar trebui să 

învețe, din recăderi. Folosește-te de reparație în 

relația cu copilul și fii mai atent să previi data 

viitoare. 

Furia este opusul înțelepciunii și de regulă are o 

finalitate crudă, atât pe termen scurt, cât și, 

posibil, pe termen lung asupra copiilor. Așadar, 

sfatul către părinți este de a se antrena să 

detecteze momentul cheie în care pot deturna 

recurgerea la furie și astfel să reușească să o 

evite, pentru binele lor și al copiilor. 

 

Controlul din partea părinților – pozitiv  sau 

negativ 

În adolescență apare nevoia normală de a 

interacționa și petrece din ce în mai mult timp 

cu prietenii de aceeași vârstă. Apare nevoia de a 

ne crea propria identitate, de a fi autonomi. 

Părinții se pot simți puțin dați la o parte: 

adolescenții pot deveni selectivi cu privire la 

informațiile pe care aleg să le împărtășească cu 

familia, vor vrea să meargă la petreceri sau să 

petreacă noaptea la prietenii lor cei mai buni. 

Vor vrea poate tot mai multă intimitate, își vor 

cere drepturile pe care și le cunosc prea bine. 

Este normal să se întâmple acest lucru, dar în 

același timp adolescenții mai au încă nevoie de 
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suport emoțional și material, deci rolul părinților 

nu trebuie neglijat. 

Unii părinți, deoarece  simt că pierd 

teren, pot găsi ca soluție impunerea unor reguli 

stricte cu privire la programul copilului lor sau 

pot recurge la metode de supraveghere și 

interogatorii. Dar sunt toate acestea căi viabile 

prin care părinții realizează o monitorizare 

eficientă a copilului lor? Îi aduce mai aproape 

de el sau doar aduc suspiciune și distanțare în 

relația părinte-copil? 

Studiile de specialitate din domeniul 

psihologiei ne spun că monitorizarea 

parentală se referă la comportamente ale 

părinților prin care ei află informații despre 

activitățile copiilor lor (prefererințe, locuri unde 

își petrec timpul, etc.) și relațiile interpersonale 

stabilite de aceștia. Aceleași studii ne arată că 

eforturile părinților de a monitoriza activitățile 

dinafara familiei ale adolescentului reprezintă o 

strategie eficientă de a reduce riscul apariției 

comportamentelor deviante (ex: consum de 

alcool și droguri).  Monitorizarea 

parentală  înseamnă control parental (stabilirea 

de reguli și restricții), solicitare parentală 

(obținerea de informații despre activitățile 

copilului de la prieteni ai acestuia), dar 

presupune și autodezvăluiri ale copilului. Mai 

mult, se pare că informațiile împărtășite de 

adolescenți cu părinții despre acitivitățile și 

relațiile acestuia reprezintă sursa cea mai 

importantă și mai validă pentru cunoștințele pe 

care părinții le au despre copiii lor. Eforturile 

active ale acestora (reguli, punerea de întrebări 

prietenilor) de a afla informații despre ei 

contează într-o măsură mai mică și îi pot 

transmite adolescentului semnale de neîncredere 

și suspiciune din partea părinților. Iar acest 

lucru poate duce la dezvăluiri tot mai rare, chiar 

și la ascunderea informațiilor față de părinți. 

Adolescenții pot ascunde informații 

părinților deoarece le este frică de posibile 

pedepse sau să nu-i dezamăgească. Unii 

adolescenți pot recurge la minciună pentru a-i 

împiedica pe părinți să stabilească reguli pentru 

anumite domenii sau pur și simplu pentru că 

este vorba de o arie despre care consideră că 

părinții nu au niciun drept să știe ceva. Cum ne 

asigurăm, ca părinte, că reducem minciuna și 

ascunderea informațiilor, mai ales în ceea ce 

privește lucruri ce ar putea reprezenta un pericol 

pentru adolescenți? 

În primul rând, prin deschidere și 

căldură afectivă. Adolescentul trebuie să se 

simtă în siguranță, să se simtă înțeles. Dacă 

părintele este agresiv, încearcă să își impună 

punctul de vedere și judecă acțiunile copilului 

său dintr-o perspectivă a adultului, se reduc 

șansele ca adolescentul să fie sincer și să 

dorească să împărtășească ceea ce găndește sau 

ceea ce face în exteriorul familiei. Prin urmare, 

validează-i reacțiile emoționale și nu-ți fie frică 

să îi dezvălui copilului tău propriile tale 

experiențe din adolescență! 

În al doilea rănd, vorbim de păstrarea 

calmului atunci când discutăm cu adolescentul 

despre o problemă sau despre anumite 

comportamente ale sale. Deși faptul că și-a făcut 

un tatuaj, umblă cu hainele rupte și petrece 

timpul cu persoane mai mature decăt el/ea poate 

părea revoltător, atunci când părintele este calm, 

dispus să asculte atent, adolescentul va fi mai 

puțin defensiv și mai dispus să asculte și părerea 

părintelui. 

Cum rămâne cu regulile? Se pare că 

ele funcționează, dar nu oricum. Adolescenții 

vor accepta mai ușor reguli și restricții dacă 

consideră că părinții sunt îndreptățiți să le 

creeze și dacă aceste reguli/restricții le sunt 

explicate și au un caracter flexibil (adică pot fi 

schimbate în funcție de comportamentul 

adolescentului). 

Ei bine, comunicarea și monitorizarea 

comportamentului adolescenților nu este o 

muncă ușoară. Părinții trebuie însă să accepte 

nevoia de autonomie și intimitate a tinerilor, să 

înțeleagă că există zone în care adolescentul își 

cere autoritatea deplină (preferințe personale ce 

țin de stabilirea identității). Însă există și zone în 

care adolescentul recunoaște autoritatea 

părintelui (în chestiuni de moralitate sau cu 

privire la cum și când se plătesc facturi și 

cheltuieli, spre exemplu). Părintele trebuie să 

încerce să jongleze cu această continuă 

autonomie – suport parental între care 

pendulează copii lor. Și nu în ultimul rând, să 

încerce maximizarea cunoștințelor sale cu 

privire la activitățile adolescentului, nu prin 

control activ, ci prin încurajarea dezvăluirilor 

din partea acestuia. 
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Informația venită către părinți îi face să 

devină mai puternici, dar și mai vulnerabili: 

sentimentul că părintele ştie, a aflat sau poate 

afla „despre”, vine la pachet cu presiunea de a 

nu da greş având atâtea variante prezentate de-a 

gata. Nu, uneori lucrurile nu merg „şablon” 

fiindcă vorbim despre copii diferiţi şi contexte 

diferite. 

Referințe bibliografice: 

Robu, V. (2011). Psihologia anxietății față de 

testări și examene. Repere teoretice și aplicații. 

Iași: Ed.Performantica 

 

Webografie: 

www.adolescenteen.ro – platformă online cu 

informații utile și de specialitate pentru 

adolescenți și părinți 

 

 

Calitatea în educație 

 
 

Profesor înv. primar, Dorina Diaconescu  
Școala Gimnazială ” Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăț, Suceava 

 

Traversăm o perioadă marcată de 

schimbări rapide ceea ce ne solicită acele 

competențe personale care se regăsesc în cel 

mai nou concept al psihologiei - inteligența 

emoțională. Definită în termeni de 

conștientizare, înțelegere și exprimare a 

emoțiilor, aceasta este considerată cea, care 

alături de inteligența cognitivă, ajută o persoană 

să se adapteze cu mai multă ușurință situațiilor 

și provocărilor ce apar pe parcursul vieții 

personale și profesionale.  

Inteligența emoțională unește câmpul 

trăirilor emoționale cu cel al inteligenței, prin 

considerarea emoțiilor drept o viabilă sursă de 

informații care ajută persoana să înțeleagă și să 

exploreze mediul social. A devenit un „trend 

cultural” (Bar-On, Parker, 2000) al timpului și 

promite să faciliteze rezolvarea măcar a unei 

mici părți din problemele umane, cum ar fi, 

conflictul dintre ceea ce o persoană simte și 

ceea ce ea gândește.  

Atât Goleman, cât și Mayer și Salovey 

au fost de acord că inteligenta emoțională în 

sine nu este cel mai puternic predictor al 

performanței profesionale. Oferă în schimb baza 

pentru competențele care contribuie la 

performantă. Competenta emoțională se referă 

la abilități personale și sociale care conduc spre 

o performanță superioară în lumea muncii. De 

exemplu, abilitatea de a recunoaște clar 

sentimentele altor persoane, în acest caz a 

elevilor, presupune dezvoltarea unor competențe 

specifice cum ar fi influența. De asemenea, 

oamenii care sunt buni în a-și regla propriile 

emoții vor putea dezvolta mai ușor o 

competență cum ar fi inițiativa sau impulsul 

spre performanță. 

În ultima perioadă asistăm la schimbări 

esenţiale atât în domeniul formării continue a 

cadrelor didactice – faţă de strategiile 

anterioare, cât şi în atitudinea şi 

comportamentul cursanţilor. Stagiile de 

pregătire nu mai pun accent strict pe achiziţia de 

cunoştinţe sau pe transmiterea unor cunoştinţe 

teoretice, ci urmăresc autoformarea, pe baza 

experienţei indivizilor şi a grupului supus 

formării. În ce priveşte atitudinea cursanţilor, 

personalul didactic solicită tot mai mult 

parcurgerea unor stagii de formare aplicate, la 

obiect, care să pună accent mai mult pe 

rezolvarea unor probleme apărute la locul de 

muncă, pe elemente de proiectare şi organizare 

apte să-i ajute să obţină performanţe în 

activitate, şi nu pe aspectele strict teoretice. 

Se observă interesul sporit al cadrelor 

didactice pentru formare în domeniul 

managementului educaţional, pentru domeniul 

consilierii educative, dar şi pentru analiza 

curriculum-ului, metode moderne / alternative 

de formare, etc. 

Cadrele didactice “produc”, “creează” 

bunuri  materiale şi spirituale. De aceea, munca 

http://www.adolescenteen.ro/
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personalului didactic este mai responsabilă, mai 

dificilă şi mai implicată pe termen lung în arta 

supravieţuirii şi a progresului uman si social. Un 

bun cadru didactic trebuie să inoculeze tinerilor 

dinamism mental, stabilitate morală si 

sentimente afective. Orice cadru didactic trebuie 

să fie pregătit schimbărilor, nevoilor vieţii 

sociale, nevoilor noilor generaţii, să se 

pregătească singur, să se autoperfecţioneze. 

Formarea si perfecţionarea cadrului didactic se 

realizează în dimensiuni organizate concentric, 

pornind de la studiul individual, la forme 

organizate instituţional la nivel de catedre, de 

comisii, pe specialitaţi înrudite, de consiliu 

profesoral, cercuri pedagogice, perfecţionări 

periodice, masterate, cursuri postuniversitare, 

precum şi prin sistemul definitivării şi a 

gradelor didactice. 

Reușita activității didactice depinde de 

selectarea și combinarea celor ”trei M” (metode, 

mijloace, materiale). O educație de calitate 

depinde de toți factorii implicați în acest proces, 

dar în primul rând presupune un înalt 

profesionalism și o responsabilitate crescută din 

partea profesorului/formatorului. 

Asigurarea calității în educație reprezintă 

o preocupare permanentă și constituie o reală 

măsură de evaluare și autoevaluare a sistemului 

de învățământ românesc.  
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Strategii pentru promovarea stării de bine în școală  

Prof. dr. Liliana – Iuliana Sasu,  
profesor-metodist C.C.D. „George Tofan” Suceava 

Starea de bine este un concept care se 

referă la percepția subiectivă a persoanei cu 

privire la starea sa de fericire, satisfacție, 

împlinire, armonie cu semenii, cu întreg 

Universul, atât în plan cognitiv, cât și afectiv. 

Abordarea problematicii stării de bine în 

educație este în perioada actuală un răspuns la 

numeroasele cerințe și nevoi ale educabililor. 

Pornind de la această realitate, lucrarea de față 

își propune să contribuie la promovarea stării de 

bine în școală, evidențiind legătura între starea 

de bine a resursei umane și creșterea 

performanței la nivel individual și 

organizațional.  

În literatura de specialitate se precizează 

că principiile care stau la baza învățării eficiente 

și cu bucurie valorifică teoriile psihologiei 

pozitive, precum: teoria autoeficacității a lui 

Albert Bandura, Testul Identificării Punctelor 

Forte al lui Donald Clifton, teoria 

autodeterminării, precum și a motivației care are 

la bază autonomia, competența și relațiile 

sociale elaborate de Edward L. Deci și Richard 

M. Ryan, teoria construirii emoțiilor pozitive a 

lui [1], teoriile implicite ale inteligenței propuse 

de Carol S. Dweck și colaboratorii săi [2].  

Având în vedere caracterul 

multidimensional al stării de bine, din 

perspectiva scopului propus, redăm în cele ce 

urmează modelul lui Carol Ryff (1989), care 

este structurat pe șase dimensiuni: autoacceptare 

(atitudine pozitivă, prietenoasă față de propria 

persoană), stăpânirea mediului (satisfacția 

propriei vieți și evaluarea pozitivă a mediului 

înconjurător, găsirea de oportunități), autonomie 

(autodeterminare şi comportament care nu ține 

seama de presiunile sociale); relații pozitive 

(relații pozitive cu ceilalți și manifestarea 

empatiei); creșterea personală (autodezvoltare 

prin atitudine deschisă acumulării de noi 

experiențe); scopul/sensul în viață 

(conștientizarea sensului vieții și a propriilor 

aspirații) [3].  

Aplicarea acestui model în școală 

înseamnă promovarea stării de bine la nivelul 

copiilor și elevilor, cadrelor didactice, părinților, 

altor reprezentanți ai comunității educative. Din 

această perspectivă, considerăm că, alături de 

activitățile instructiv-educative, cele educative 

extrașcolare și extracurriculare contribuie la 

potențarea stării de bine a tuturor celor implicați 

în viața școlii. În sprijinul acestei afirmații, 

descriem în continuare un proiect educațional, 

care a vizat formarea și dezvoltarea la elevi a 

competenţei antreprenoriale. Astfel de proiecte 

educaționale oferă elevilor oportunitatea de a-și 

pune în practică ideile și de a le transforma în 

valoare pentru ceilalți. Pentru a-i învăța pe elevi 

cum să planifice participarea la un târg 

comercial, cum să pregătească un stand, cum să 

îl exploateze, precum și cum să creeze rețele și 

cum să poarte negocieri, le-am propus 

organizarea unui Târg de toamnă.  

Implementarea proiectului de educație 

antreprenorială creează oportunități de 

îmbunătățire a înțelegerii aspectelor reale legate 

de antreprenoriat și îi implică pe elevi în 

utilizarea unor strategii specifice 

antreprenorilor: 

• Inovarea de noi produse, servicii sau 

procese; 

• Îmbunătățirea continuă a procesului; 

• Explorarea de noi modele de afaceri; 

• Utilizarea tehnologiei; 

• Utilizarea inteligenței de afaceri; 

• Utilizarea strategiei economice; 

• Dezvoltarea de produse și servicii 

viitoare; 
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• Management optimizat al talentelor. 

        Proiectul este conceput și din 

perspectiva procesului de socializare. Implicarea 

activă în realizarea activităților propuse îi ajută 

pe elevi să descopere și să învețe noi roluri 

sociale, precum și a drepturilor și obligațiilor ce 

decurg din acestea.  

         Complexitatea educației antreprenoriale 

este dată de caracterul interdisciplinar și 

vizează: Dezvoltarea personală, Drepturile și 

responsabilitățile sociale și civice, 

Managementul resurselor, Inițierea și derularea 

unei afaceri. Prin urmare, prin derularea 

acțiunilor acestui proiect elevilor li se oferă 

acces în mod egal la educație de calitate, care 

corespunde standardelor educaționale europen 

Scopul proiectului:  Desfășurarea unei game 

largi de activități atractive care stimulează 

dezvoltarea cognitivă, creativitatea, spiritul 

antreprenorial, contribuind la însușirea unor 

comportamente conform intereselor și nevoilor 

elevilor 

Obiectivele proiectului: 

Privind elevii 

1. Manifestarea la elevi a abilității de a planifica 

o miniafacere proprie și de a acționa după plan 

2. Sporirea la elevi a capacității de a lua 

inițiative și de a adopta atitudini orientate către 

soluționarea problemelor 

2. Punerea în practică a unor idei inovative în 

derularea unor activități cu finalitate practică 

3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor 

sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, 

angajament în realizarea unor obiective, 

inițiativă, creativitate 

4. Dezvoltarea personală a fiecărui copil 

5. Implicarea comunității în dezvoltarea unei 

culturi antreprenoriale la nivelul școlii  

 

Privind cadrele didactice  

1. promovarea în rândul elevilor și părinților a 

conceptului de educaţie antreprenorială; 

2. asigurarea alfabetizării elevilor de vârste 

mici în domeniul antreprenorial, prin 

introducerea unor noţiuni de bază legate de 

ideea unor afaceri; 

3. antrenarea şi stimularea creativităţii 

cadrelor didactice, în vederea 

implementării primelor noţiuni de educaţie 

antreprenorială la elevii din ciclul primar; 

4. familiarizarea cadrelor didactice cu 

activităţile şi materialele specifice acestui 

proiect, precum şi cu modalităţile multiple 

de utilizare a acestora la clasă; 

5. asigurarea transmiterii unor informaţii, 

deprinderi sănătoase şi bune practici legate 

de educaţia antreprenorială, care pot 

conduce la schimbarea mentalităţii 

adulţilor din jurul copilului. 

 

Privind părinții  

1. îmbunătățirea capacității părinților de a 

reflecta la rolul lor în dezvoltarea și 

educația propriilor copii; 

2. creșterea implicării părinților în viața 

școlii, în crearea unui mediu educaţional 

stimulativ pentru învățare, care să-l 

motiveze să-și propună obiective și să 

acționeze pentru a le atinge; 

3. apariția sentimentului de eficiență în viața 

școlii. 

 

Grupul țintă al proiectului:  elevii și părinții 

elevilor din învățământul primar și gimnazial 

Perioada desfășurării: octombrie 2021 

Activități: 

Proiectul se va derula pe parcursul a cinci 

activități care vor urmări atingerea obiectivelor 

proiectului și vor respecta următoarele principii: 

al încurajării spiritului de inițiativă și 

antreprenorial; al analizării posibilităților de 

dezvoltare personală; al manifestării 

deprinderilor de  comportament moral-civic; al 

motivării obținerii unor rezultate în condiții de 

eficiență. 

Planul de activități practice: 

1. Dialog la nivelul cadrelor didactice pentru 

organizarea și implementarea proiectului; 
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2. Promovarea  în rândul elevilor, părinților și 

reprezentanților comunității locale a 

scopului și obiectivelor proiectului; 

3. Stabilirea responsabilităților. Conceperea și 

realizarea produselor pentru Târg; 

4. Pregătirea standurilor și desfășurarea 

activităților de atragere a clienților, de 

negociere a prețurilor; 

5. Lecții învățate. Activități de evaluare. 

Activitățile propuse 

- se fundamentează pe principiile educației 

incluzive: promovează nediscriminarea şi 

dezvoltarea educaţiei la orice nivel şi pentru 

oricine, dezvoltarea unui mediu educaţional 

prietenos, accesibil tuturor copiilor, în măsură 

să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor tuturor 

beneficiarilor; individualizarea și abordarea 

inter/multidisciplinară a conținuturilor învățării, 

valorificarea diversităţii culturale, educarea 

tuturor copiilor în spiritul respectului şi 

toleranţei pentru colegii şi semenii lor, 

sprijinirea integrării, pentru asigurarea accesului 

la educaţie a fiecărui copil, fără nicio deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de: 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV, 

apartenenţa la o categorie defavorizată, precum 

şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei 

sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

sau a drepturilor recunoscute de lege(Cf OG 

nr137/2000, Art. 2.1) și  

- pun accent pe inovarea socială. Suportul 

metodic inovativ vizează, pe de-o parte, 

creșterea performanțelor școlare, atragerea 

resurselor suplimentare necesare școlii pentru 

obținerea unor rezultate școlare mai bune, 

promovarea oportunităților care vizează crearea 

de legături între educație și mediul afacerilor, 

precum și creșterea șanselor de participare la 

nivele superioare de educație. 

Rezultatele de bază ale proiectului:  

- Vor beneficia de activitățile care vizează 

educația antreprenorială toți elevii școlii și 

părinții acestora,  

- Creșterea interesului tuturor elevilor pentru 

afirmare și valorizare personală,  

- Formarea și exersarea unor deprinderi și 

atitudini corecte în ceea ce privește atitudinea 

responsabilă față de resursele financiare, 

- Implicare activă în derularea proiectului; 

- Dezvoltarea simțului practic și a gustului 

estetic prin activitatea de amenajare a 

standurilor și de expunere a produselor; 

- Înțelegerea importanței cunoașterii mediului 

de afaceri pentru integrarea în viitor pe piața 

muncii; 

- Luarea de decizii raționale pentru gestionarea 

resurselor materiale; 

- Aplicarea principiilor gândirii pozitive în 

legătură cu posibilitățile de a face față 

problemelor, crizelor din mediul de afaceri; 

- Orientarea în carieră pe baza conștientizării 

propriilor abilități, aptitudini; 

- Dezbateri pe tema modalităților de atragere a 

consumatorilor; 

- Îmbunătățirea capacității fiecărui elev de a 

comunica propriile idei, gânduri și sentimente; 

- Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de 

muncă; 

- Valorificarea experienței elevilor specifică 

vârstei; 

- Îmbunătățirea la elevi a capacităților asertive, 

de cooperare, negociere; 

- Prevenirea dificultăților de adaptare socială; 

- Cooperare în luarea deciziei de a cheltui banii 

rezultați în urma vânzării produselor. 

Diseminarea informațiilor despre rezultatele 

proiectului:  

- Prezentarea exemplelor de bune practici la 

nivelul școlii, al comunității, al cercurilor 

pedagogice; 

- În reviste de specialitate; 

- Raportarea la nivelul ISJ Suceava a 

rezultatelor proiectului. 

 Concluzie 
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 În cadrul acestui proiect sunt activate 

toate cele șase dimensiuni ale stării de bine: 

autoacceptarea, stăpânirea mediului, autonomia, 

relații pozitive, creșterea personală, 

scopul/sensul în viață. Toți cei implicați 

demonstrează că sunt capabili să manifeste 

atitudini și comportamente deschise, 

prietenoase, responsabile față de propria 

persoană, față de ceilalți și față de mediul 

înconjurător. Luarea deciziilor în comun și 

aplicarea lor pe perioada derulării proiectului le 

oferă tuturor prilejul de a fi toleranți, de a 

accepta diferite opinii, de a conștientiza că 

fiecare are în cadrul grupului, școlii, familiei 

drepturi și libertăți, dar și responsabilități, că 

respectarea regulilor este o necesitate pentru a 

trăi în armonie cu ceilalți.  
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Evaluarea elevilor din ciclul primar prin intermediul proiectelor 
 

Prof. înv. Primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

Evaluarea elevilor în cadrul unei 

discipline, în viziune tradițională, cuantifică 

doar cunoștințele, priceperile și deprinderile 

specifice acelei discipline. Din acest motiv este 

imperios necesară evaluarea alternativă a 

elevilor. O metodă alternativă de evaluare ce se 

pretează la clasele primare este proiectul. 

 Proiectul reprezintă o modalitate 

modernă de evaluare a rezultatelor elevilor prin 

intermediul unei abordări interdisciplinare. 

Această metodă am  aplicat-o la disciplinele 

Limba și literatura română și Științe ale naturii. 

Dintre proiectele aplicate 

amintesc: „Sărbătorile primăverii”, „Toamna”, 

„Bucuriile iernii”, Câinele”, „Pisica”, „Eu și 

mediul înconjurător”. 

Aplicând această metodă am constatat 

că: 

 elevii au fost încântați de munca în 

echipe și de colaborarea pentru rezolvarea 

sarcinilor; 

 în echipă elevii au avut posibilitatea să se 

afirme în funcție de abilitățiile proprii; 

 s-a manifestat o competiție între echipe 

pentru realizarea de proiecte originale, 

complexe; 

 elevii au căutat diverse surse bibliografice 

(cărți, reviste, Internet); 

 munca pe grupe îi acomodează pe elevi cu 

evaluările pe grupe; 

 se pot realiza și proiecte individuale pentru 

o evaluare mai obiectivă. 

Utilizare proiectului ca metodă 

alternativă de evaluare are ca punct 

slab minimalizarea rolului învățătorului și 

consum mare de timp. 

Trăim într-o societate care este într-o 

permanentă schimbare, motiv pentru care și noi, 

dascălii, trebuie să ne adaptăm continuu, pentru 

a asigura procesului de învățământ o șansă de 

reușită. 

În perioada contemporană reforma 

conţinuturilor învăţământului românesc a creat 

cadrul unor transformări la nivelul 

curriculumului, între care se remarcă 

perspectiva interdisciplinară, utilizată în 

procesul de predare-învățare-evaluare. O 

modalitate modernă de evaluare a rezultatelor 

elevilor printr-o manieră interdisciplinară o 

reprezintă proiectul. 

Proiectul reprezintă o lucrare scrisă ce 

are la bază o cercetare teoretico-practică 

amplă și de durată. Realizarea proiectului începe 

în clasă, prin definirea și înțelegerea sarcinii de 

lucru și chiar începerea rezolvării acesteia. 

Poate fi realizat în câteva zile sau săptămâni, 

prin consultarea cu cadrul didactic. Proiectul 

realizat va fi prezentat apoi în fața clasei/ 

colegilor, sub forma unui raport. Poate fi 

realizat individual sau în grup. 

Pentru realizarea proiectului se impune 

parcurgerea a 2 etape: 

a)      Un proces de colectare de date, de 

prelucrare, analizare, interpretare a lor, 

investigare, cercetare a unor acțiuni 

intelectuale și practice. 

b)      Realizarea unui produs 

final: intelectual (scheme, desene, modele 

teoretice) sau material (aparate, instalații, 

modele materiale). 

Pe baza celor două etape se stabilesc 

concret pașii ce trebuie urmați: 

 stabilirea domeniului de interes, precizarea 

temei și formularea sa operațională; 

 explicitarea premiselor inițiale: cadrul 

teoretic–conceptual, resurse metodologice, 

coordonatele generale ale cercetării; 

 identificarea și selectarea resurselor 

materiale necesare; 

 precizarea elementelor de conținut ale 

proiectului. 

 Pagina de titlu: tema proiectului, numele 

autorului, școala, perioada în care s-a 

realizat 

 Cuprinsul: titlurile capitolelor și 

subcapitolelor 

 Introducerea- prezentarea cadrului în 

care se include tema de cercetare 
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 Dezvoltarea și detalierea elementelor de 

conținut (capitole, subcapitole) într-un 

limbaj accesibil, clar 

 Concluziile calitative și cantitative sub 

formă de comentarii critice, analize, 

interpretări, evaluări, predicții 

 Bibliografia 

 Anexele: conținutul chestionarelor, al 

testelor, al fișelor de observație, al 

portofoliilor; grafice; teste rezolvate; 

chestionare rezolvate, figuri, tabele. 

Evaluarea proiectelor ține cont de criterii 

clare, negociate sau nu cu elevii, de natura 

disciplinei și a temei abordate, de caracteristicile 

evaluative. Astfel de criterii sunt: 

a) Relevanță, utilitate, aplicabilitate a temei; 

b) I – adecvarea și calitatea suselor bibliografice 

utilizate; 

II – relevanța și calitatea materialului realizat; 

III - calitatea prezentării orale a proiectului. 

Am aplicat la clasă și proiectul, la 

disciplinele Limba și literatura 

română și Științe. 

Unul dintre primele proiecte aplicate la 

clasa a III-a, a fost la disciplina Limba și 

literatura română și a fost inspirat din manualul 

clasei a III-a (vezi bibiliografia). Titlul 

proiectului a fost „Toamna în imagini” și a fost 

aplicat în ultimele două săptămâni de cursuri ale 

lunii octombrie, în cadrul unității de învățare 

„Toamna”. 

Pentru derularea proiectului elevii au 

fost împărțiți în trei grupe  de câte 4 și o grupă 

de 5 elevi, iar fiecare grupă trebuia să își aleagă 

una din următoarele subteme: „Zilele toamnei. 

Propoziția”, „Bogăția toamnei. 

Cuvântul”, „Asemănător-Opus”. Sarcina 

elevilor a fost să realizeze pe grupe câte  un 

portofoliu pe tema aleasă. Materialele de care au 

avut nevoie au fost: ziare, reviste, alte texte 

despre toamnă, creioane colorate, lipici, 

foarfecă, hârtie glasată, coli xerox, dosar de 

plastic, folii transparente, unelte de scris, etc. 

Le-am cerut elevilor să lucreze în timpul liber, 

pe o durată de 2 săptămâni la tema aleasă, să 

selecteze materialele, să realizeze compuneri, 

desene, colaje, alte texte, pe care să le valorifice 

în proiectul grupei. Elevii au fost nevoiți să se 

consulte și să colaboreze pentru realizarea cu 

succes a sarcinilor alese. La final au prezentat 

pe grupe, în fața clasei, rezultatul muncii lor, 

motivând alegerile. 

 Ceea ce a avut un impact pozitiv asupra 

elevilor a fost posibilitatea de a alege cele mai 

bine realizate portofolii și recompensarea lor 

pentru munca depusă prin primirea de 

calificative. Pot spune că fiecare grupă și-a 

îndeplinit cu succes sarcina aleasă, unele 

proiecte au fost mai estetice, altele mai puțin, 

unele au fost interesante, destul de bogate ca și 

conținut (de exemplu „Zilele toamnei. 

Propoziția”și „Bogăția toamnei. 

Cuvântul”),altele mai sărăcăcioase, simple 

(„Asemănător-Opus). În perioada de realizare a 

proiectului le-am oferit elevilor explicații 

suplimentare, le-am urmărit modul de 

distribuire a responsabilităților fiecărui 

membru și de colecționare a materialelor 

necesare în vederea închegării ulterioare a 

proiectului, precum și colaborarea dintre ei, care 

a fost destul de bună. 

Un alt proiect desfășurat timp de 5 

săptămâni, a fost intitulat „Bogățiile iernii”, tot 

la disciplina limba și literatura română, la 

unitatea de învățare „Tradiții și obiceiuri”. De 

această dată am împărțit elevii în două grupe de 

6 și respectiv 7 elevi, solicitându-le să realizeze 

două planșe pe care să ilustreze poezii despre 

iarnă (proprii sau culese din cărți), imagini 

despre iarnă (peisaje, colindători, brad de 

Crăciun), texte narative/ fragmente despre iarnă, 

compuneri legate de sărbătorile de iarnă, 

ghicitori, proverbe, tradiții și obiceiuri de iarnă, 

1 Decembrie –Ziua Națională a României. La 

finalul perioadei au prezentat în fața clasei 

planșele realizate, iar cea mai mare satisfacție a 

lor a fost aprecierea din partea colegilor, 

expunerea planșelor în sala de clasă, prezentarea 

acestora și părinților. Elevii din ambele grupe au 

lucrat estetic, îngrijit, au dat dovadă de 

ingeniozitate, creativitate, imaginație, atât în 

ceea ce privește materialele selectate, cât și 

modul de aranjare a lor pe suport. Am putut 

constata un progres în ceea ce privește relațiile 

de colaborare dintre elevi, care devin mult mai 

conștiincioși în realizarea sarcinilor trasate. 

Am propus elevilor și realizarea 

facultativă a unor proiecte individuale, tot 

la Științe, pe tot parcursul semestrului II. Tema 

aleasă a fost „Animalul preferat”. Am observat 
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că dacă au fost nevoiți să lucreze individual și 

facultativ, doar trei eleve din colectivul clasei au 

răspuns pozitiv solicitării și au realizat câte un 

proiect pe care l-au numit după animalul ales: 

elevele D.A.și U.G.-„Câinele”, eleva D.M..-

„Pisica”. Cele trei lucrări sunt destul de bine 

realizate, respectă tema în totalitate, sunt 

estetice, originale și cuprind imagini sugestive, 

poezii, ghicitori, informații esențiale despre 

animalul ales, rase, texte lirice sau narative, 

compuneri, date despre alcătuirea corpului, etc. 

Acestea le-au prezentat colegilor, putând astfel 

câștiga stima și respectul celorlați pentru munca 

depusă, oferindu-le totodată și informații noi, iar 

munca lor a fost evaluată mult mai obiectiv. 

 Analizând realizarea acestor  proiecte de 

către elevi am observat că: 

 elevii au fost încântați de munca în 

echipe și de colaborarea pentru rezolvarea 

sarcinilor; 

 în echipă elevii au avut posibilitatea să se 

afirme în funcție de abilitățiile proprii; 

 s-a manifestat o competiție între echipe 

pentru realizarea de proiecte originale, 

complexe; 

 elevii au căutat diverse surse bibliografice 

(cărți, reviste, Internet); 

 elevii au fost evaluați în funcție de aportul 

adus în realizarea proiectului; 

 munca pe grupe îi acomodează pe elevi cu 

evaluările pe grupe; 

 se pot realiza și proiecte individuale pentru 

o evaluare mai obiectivă. 

                               

Bibliografie: 

 Bocoș, M.(coordonator), Jalba, G., 

Felegean, D., Evaluarea în învățământul 

primar. Aplicații practice, Editura Casa 

Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2004 
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Curriculum centrat pe valori și bune practici de realizare  a 

învățământului școlar. Predarea diferențiată cu ajutorul teoriei 

inteligențelor multiple 
 

Prof.înv.primar Daniela BLANARIU 
Școala Gimnazială Nr.2, Piatra-Neamț 

 

 

Este mai mult decât recunoscut de către 

toți autorii procesul educațional din sistemul 

românesc de învățământ că printre neîmplinirile 

sale actuale se numără (încă) și următoarele: 

caracterul predominant abstract/ livresc al 

conținuturilor, caracterul relativ pasiv al 

procesului, caracterul predominant 

monodisciplinar al activităților, dimensiunea 

fragmentară a curriculumului predat, 

dimensiunea relativ autoritară a stitului 

didactic. 

 Teoria inteligențelor multiple pleacă de 

la premisa că toți oamenii dispun de cel puțin 

nouă inteligențe diferite (incluzând nu numai pe 

cea verbal/ lingvistică ori logico-matematică, 

dar și pe cele spațială, muzicală, corporală, 

interpersonală, intrapersonală, naturalistă, 

existanțială). Gardner le-a definit pe primele 

șapte în 1983, în lucrarea „Frames of Mind” și 

pe ultimele două în „Intelligence Reframed” 

(1999). Corbind despre inteligența artitică, el 

precizează faptul că fiecare inteligență poate fi 

folosită într-un mod estetic sau mai puțin 

estetic. De exemplu, pot folosi inteligența 

lingvistică exprimându-mă metaforic, în versuri, 

deci în mod artistic, sau pot asculta o melodia 

liniștitoare în timp ce aștept pe scaun la dentist, 

folosind inteligența muzicală într-un mod 

neartistic. Și inteligența tehnologică sau 

instrumentală poate fi luată în considerație ca o 

componentă a inteligențelor spațială, corporală 

și logică; la fel și cea care privește abilitățile 

(inteligență) de a lucra cu calculatorul (de a crea 

programe, de a inventa noi limbaje, de a tasta 

foarte repede, de a naviga pe internet etc.) care 

se poate înscrie, alături de altele, în rândul unor 

noi tipuri de inteligențe ce pot să apară pe 

măsură ce evoluăm.  

 În 1983, Gardner definea inteligența ca 

fiind „abilitatea omului de a-și rezolva 

problemele în viață sau de a crea produse care 

sunt valorizate în unul sau mai multe contexte 

culturale” (Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligences). Revenind și 

completându-și teoria în 1999, Gardner 

subliniează faptul că inteligența umană este „un 

potențial bio-psihologic de a prelucra 

informația, care poate fi activat pentru 

rezolvarea de probleme și crearea de produse 

prețuite de cel puțin o cultură” (Intelligence 

Reframed: Multiple Intelligences for the 21st 

Century). 

 În teoria sa, Gardner specifică opt 

criterii de existență pentru o inteligență: 

   Inteligențele au localizare pe creier. În cazul 

producerii unei leziuni cerebrale se poate 

constata deteriorarea abilităților cognitive 

specifice tipului de inteligență localizat în acea 

zonă; 

   Sunt observabile în forme izolate, la savanți, 

la „copii minune”, la persoane autiste care 

manifestă diferențe mari între nivelul 

propriilor abilități; 

   Au o operație sau un set de operații cheie 

identificabile, care le activează. De exemplu, o 

melodie poate reactiva abilitățile muzicale; 

   Au o istorie de dezoltare distinctă și se 

exprimă prin performanțe; 

   Au o istorie a evoluției, putându-se identifica 

istoria fiecăreia; 

   Pot fi identificate prin sarcini de lucru/ 

experimente psihologice; 

   Pot fi identificate prin cercetări psihometrice; 

   Sunt susceptibile de a se codifica în sisteme 

de simboluri (gesturi, forme de artă, cuvinte 

etc.). 

Iată care sunt cele nouă tipuri de 

inteligențe multiple descrise de H. Gardner: 

1.  Inteligența verbală/ lingvistică 

Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul cuvintelor și se 

caracterizează prin abilitatea de a folosi efectiv 
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limba pentru a se exprima retoric, poetic, pentru 

a-și aminti informațiile. Manifestă plăcerea de a 

citi, a scrie, a vorbi, sunt atenți la folosirea 

limbajului și sensibili la sensurile, structurile și 

funcțiile cuvintelor. Pot fi: jurnaliști, poeți, 

avocați, profesori, scriitori, moderatori TV, 

oratori etc. 

2.   Inteligența logico-matematică 

Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul numerelor și al logicii și se 

caracterizează prin capacitatea de a analiza logic 

problemele, de a realiza operații matematice, de 

a investiga științific sarcinile, capacitatea de a 

utiliza raționamente inductive și deductive, de a 

rezolva probleme abstracte, de a înțelege 

relațiile complexe dintre concepte, idei și 

lucruri, capacitatea de opera cu modele, 

categorii și relații, de a grupa și ordona date, 

precum și de a le interpreta. Sunt cei ce 

manifestă o gândire logică și critică, sunt 

ordonați și exacți în datele pe care le oferă sau 

le solicită de la alții. Pot fi: matematicieni, 

contabili, oameni de știință, programatori etc. 

3.   Inteligența vizuală/ spațială 

Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul imaginilor, percepând cu 

deosebită acuitate culorile, liniile, formele, 

spațiul și relațiile dintre aceste elemente. Sunt 

oamenii care înțeleg cel mai bine lumea prin 

intermediul vizualizării și orientării spațiale. Ei 

gandesc în imagini și au darul de a percepe cu 

acuratețe lumea vizuală și capacitatea de a gândi 

trimdimensional. Pot fi: pictori, arhitecți, 

fotografi, artiști, piloți, ingineri mecanici, 

sculptori, grădinari, cartografi, proiectanți, 

graficieni etc. 

4.   Inteligența muzicală/ ritmică 

Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență posedă darul, aptitudinile și talentul 

muzical. Au capacitatea de a produse și de a 

aprecia muzica, ritmul, înălțimea sunetului și a 

timbrului. Sunt persoanele care înțeleg cel mai 

bine lumea prin ritmuri și melodii, apreciind 

formele de expresivitate muzicală. Se manifestă 

prin abilitatea de a percepe, de a distinge, de a 

aprecia și a se exprima în și prin diferite forme 

muzicale. Pot fi muzicieni, cântăreți, 

compozitori, poeți, pianiști etc. 

5.   Inteligența corporală/ kinestezică 

Cei care au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul coordonării motrice și o 

bună sensibilitate tactică. Simt nevoia să se afle 

mereu în mișcare și reacționează fizic la tot ce-i 

înconjoară. Posedă capacitatea de a controla și 

interpreta foarte ușor mișcările corpului, de a 

manevra obiectele, realizând coordonarea 

(armonia) dintre trup și spirit. Sunt foarte 

îndemânatici și folosesc corpul în moduri 

sugestive și complexe. Ei sunt atleți, 

meșteșugari, mecanici, chirurgi, dansatori, 

sculptori, tâmplare, sportivi, actori etc. 

6.   Inteligența socială, interpersonală 

Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul empatic și al relaționării, 

interacționând eficient cu ceilalți. Sunt 

persoanele care creează și mențin sinergia 

grupului, motivând pe membrii acestuia să 

acționeze în vederea atingerii scopului comun. 

Dispun de capacitatea de a sesiza, aprecia și 

înțelege stările, intențiile, motivațiile, dorințele 

celorlalți, mediază cu succes conflictele, 

demonstrează calități de lider și participă la 

activități colective. Pot fi profesori, directori, 

politicieni, consilieri, polițiști, lideri etc. 

7.   Inteligența intrapersonală 

Cei ce au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul autoreflecției, al 

metacondiției, și capacitatea de autocunoaștere 

și autoapreciere corectă a propriilor sentimente, 

motivații, temeri. Le place să lucreze singuri și 

știu foarte bine să se automotiveze. Sunt auto-

comprehensivi, introspectivi, contemplativi, 

independenți, plini de voință. Sunt teologi, 

întreprinzători etc. 

8.   Inteligența naturalistă 

Cei care au dezvoltat acest tip de 

inteligență au darul naturii, iubesc și înțeleg 

natura, flora, fauna, frumusețile Pământului. Ei 

recomand și clasifică anumite specii și rase, 

cresc, colecționează plante și animale și apără 

interesele acestora. De asemenea, sunt 

preocupați de speciile pe cale de dispariție. Pot 

fi astronomi, biologi, ecologi, fermieri etc. 

9.   Inteligența existențială 

Inteligența existențială este pe jumătate 

luată în considerare de Gardner, din cauza 

faptului că nu a reușit să-i determine zona 

cerebrală corespunzătoare și responsabilă de 

activitatea ei.  
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În sprijinul realizării predării diferențiate 

cu ajutorul teoriei inteligențelor multiple, 

cadrele didactice trebuie să pornească de la 

crearea de răspunsuri la întrebarea: Cum poate fi 

transpusă didactic această informație/ teorie/ 

abilitate din programa școlară pentru a 

dezvolta inteligențele multiple la elevi? 

O variantă de răspuns oferită și susținută 

în continuare prin exemple este: printr-o 

varietate de activități și căi/ metode/ tehnici 

menite să stimuleze cât mai multe potențialități/ 

aptitudini individuale ale elevilor.  

Un prim pas care trebuie făcut este 

cunoașterea și identificarea capacităților/ 

abilităților elevilor care le permit acestora să se 

remarce și care sunt priprii unui tip de 

inteligență dominant. 

Acest lucru se poate realiza prin: 

- realizarea de portofolii de observație a elevilor 

în timpul orelor, dar și în afara lor; 

- stimularea elevilor pentru a-și exprima 

interesele; 

- crearea de jurnale reflexive în care elevii să-și 

noteze propriile reflecții, obiective, puncte tari, 

puncte slabe, domeniile despre care ar dori să 

afle mai multe date, informații, modalitățile prin 

care ar dori să învețe; 

- oferirea de ocazii/ activități în care să-și 

demonstreze abilitățile; 

- programarea unor teste de autoevaluare a 

cunoștințelor și abilităților, în scopul dezvolării 

capacității de reflecție asupra propriilor progrese 

înregistrate și a conștientizării lacunelor și a 

benficiilor; 

- chestionarea elevilor. 

Al doilea pas – familiarizarea elevilor 

cu teoria inteligențelor multiple. Trebuie să le 

explicăm elevilor în ce constă această teorie și 

care este specificul fiecărei inteligențe, cum 

poate fi ea descoperită/ recunoscută și 

dezvoltată. Predarea în spiritul teoriei 

inteligențelor multiple se realizează treptat, în 

fiecare zi agăugând câte un element nou, menit 

să trezească interesele elevilor și să le descopere 

talentele. De asemenea, elevii pot fi stimulați 

periodic să expună felul în care și-au manifestat 

inteligențele în activități formale, nonformale 

sau informale. Acest lucru îi ajută să 

conștientizeze mai mult profilul psihologic 

personal, precum și pe cel al colegilor. O altă 

modalitate de familiarizare a elevilor cu teoria 

inteligențelor multiple o constituie învățarea în 

cadrul orelor a unei personalități publice care s-

a făcut remarcată dovedind prezența pregnantă a 

unor abilități specifice unei inteligențe: scriitori, 

artiști, arhitecți, muzicieni, ingineri, arheologi 

etc. 

Al treilea pas: elevii trebuie să reflecte 

asupra propriilor potențialități/ capacități, 

conștientizându-și combinația de inteligențe 

multiple.  

Al patrulea pas: elevii trebuie să 

dorească/ să fie motivați să lucreze pentru a-și 

dezvolta inteligențele multiple.  

Al cincilea pas: cadrul didactic trebuie să 

ofere cadrul/ ocaziile/ oportunitățile în care 

elevii să-și poată manifesta și dezvolta 

inteligențele multiple. Elevii trebuie învățați să 

gândească precum un om de știință, ca un 

matematician, artist, istoric etc.  
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Metoda RAI 
 

 

Prof. înv. primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

 

 

Conexiunile inter- și transdisciplinare 

ajută elevul să își formeze o viziune integrată, 

de ansamblu asupra cunoașterii. Prin 

diversificarea activităților de învățare, prin 

utilizarea de strategii  de individualizare și 

diferențiere, și accentul pus pe caracterul 

practic-aplicativ având ca rezultat valorificarea 

aspectelor formative, se evidențiază corelarea  

inter- și intradisciplinară. 

 Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi 

dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 

(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au 

învăţat. Denumirea provine de la iniţialele 

cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează şi 

se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a 

unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu 

elevii săi, investighează rezultatele obţinute în 

urma predării-învăţării, printr-un joc de 

aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la 

un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie 

să pună o întrebare din lecţia predată celui care 

o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la 

întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, 

punând o nouă întrebare. Evident interogatorul 

trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării 

adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese 

din joc, iar răspunsul va veni din partea celui 

care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai 

arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai 

pune o întrebare. În cazul în care, cel care 

interoghează este descoperit că nu cunoaşte 

răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, 

în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. 

Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a 

celor care nu au dat nici un răspuns, conduce 

treptat la rămânerea în grup a celor mai bine 

pregătiţi. Metoda R.A.I. poate fi folosită la 

sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul 

activităţii, când se verifică lecţia anterioară, 

înaintea începerii noului demers didactic, în 

scopul descoperirii, de către profesorul ce asistă 

la joc, a eventualelor lacune în 

cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor- 

ancoră. 

Puncte forte: 

 completează eventualele lacune în 

cunoştinţele elevilor; 

 are rol de fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor 

predate.  

Puncte slabe: 

 elevii sunt tentaţi să-i scoată din „joc” pe 

unii colegi sau să se răzbune pe alţii, 

adresându-le întrebări prea dificile 

pentru ei. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la 

sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul 

activităţii, când se verifică lecţia anterioară, 

înaintea începerii noului demers didactic, 

în scopul descoperirii, de către dascălul ce asistă 

la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele 

elevilor şi a reactualizării ideilor-ancoră. 

 

Pot fi sugerate următoarele întrebări: 

 Ce ştii despre.............................? 

 Despre ce ai învăţat în lecţia.......................? 

 Cum justifici faptul că.............................? 

 Care crezi că sunt consecinţele 

faptului............? 

 Ce ţi s-a părut mai dificil din................? 

 De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi 

lega ceea ce tocmai ai învăţat? 

 

Se poate folosi cu succes la toate 

disciplinele şi este perfectă pentru tabla 

înmulţirii ! 
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Preocupări privind pregătirea copiilor în vederea păstrării și perpetuării 

tradițiilor locale 
 

Prof. Ilaria Pușcă 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

Este o adevărată şansă să te naşti într-o 

zonă binecuvântată de Dumnezeu, unde soarele 

îşi coboară cu dărnicie razele peste culmile 

Obcinilor Bucovinei , ca în comuna Vatra 

Moldoviţei, unde istoria are o pagină mereu 

deschisă, şi unde oamenii locului o respectă cu 

modestă mândrie. Este şi un mare noroc să fii 

dascăl, profesie care îţi oferă nebănuite 

posibilităţi de a modela suflete,de a sădi visuri, 

de a pune la sigur adăpost ceeea ce ne-au lăsat 

înaintaşii şi de a transmite urmaşilor această 

nepreţuită zestre. De aceea m-am străduit să-mi 

potrivesc paşii în munca mea , cu ceea ce oferă 

specificul nostru local, să folosesc slova cărţii în 

armonie cu slova gândului şi al simţului nostru 

bucovinean. 

În activitatea desfăşurată m-am străduit 

să valorific bogăţia locală a folclorului în munca 

mea cu copiii, în scopul simţirii şi preţuirii 

acestuia, de la o cât mai fragedă vârstă. Aceasta, 

în condiţiile actuale, când tineretul se simte 

atras spre muzica şi dansul de modă străină. 

Disciplinele opţionale propuse mi-au dat 

posibilitatea să-mi programez activitatea în 

scopul propus: Folclor şi o ramură a sa, foarte 

interesantă, Folclorul copiilor. 

Chiar înainte de a şti să citească, elevii 

învaţă istoria şi folclorul local, despre familia şi 

prietenii lor, despre şcoala în care învaţă, despre 

satul şi comuna cu numele şi istoria ei, ajungând 

astfel la monumentul istoric de la care 

localitatea îşi trage denumirea,  Mănăstirea 

Moldoviţa. Elevii vin la şcoală ştiind istorie de 

la sunetele clopotelor din clopotniţa mănăstirii, 

care vibrează dominând împrejurimile de şase 

veacuri, vorbindu-ne despre Alexandru cel Bun 

şi Petru Rareş, din vremea cărora dăinuie 

ctitoria Moldoviţa. 
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Păstrarea tradiţiilor locale şi cunoaşterea 

creaţiilor folclorice pornesc de la păstrarea 

portului popular, practică mult încurajată în 

şcoală. Dezvoltarea interesului pentru creaţia 

populară în general, şi pentru folclorul specific 

zonei locale, în special,  este urmărită prin 

metode specifice vârstei: conversaţii pe 

marginea unor texte audiate, interpretarea unor 

cântece după auz în cor şi individual, activităţi 

de învăţare – valorificare a cunoştinţelor 

referitoare la credinţe, povestiri, superstiţii, 

proverbe, strigături din bătrâni, vizite la 

domiciliul unor păstrători de folclor cunoscuţi, 

vizite la muzee etnografice, exerciţii de citire a 

unor texte, audierea unor basme, balade şi 

legende, dar şi interpretarea unor creaţii 

aparţinând liricii populare, dramatizarea unor 

scene din bassme şi poveşti, exerciţii practice de 

joc popular, jocuri dramatice cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă etc. 

Cunoştinţele şi deprinderile dobândite 

sunt valorificate în realizarea unor obiecte de 

inspiraţie folclorică: cusături, împletituri, ouă 

încondeiate, aranjamente florale uscate în vase 

vechi, precum  şi susţinera unor spectacole 

folclorice cu cânttece şi jocuri populare locale. 

Având la dispoziţie ca perioadă de timp 

câte patru ani la fiecare generaţie de elevi cu 

vârsta cuprinsă între 7-11 ani, cu acest mobil şi 

maleabil material uman se pot obţine unele 

performanţe, pornind de la acţiuni simple, 

antrenând tot colectivul în activităţi tot mai 

complexe, pe parcurs adăugând elemente noi de 

la an la an, până la sfârţit de serie (cl. a IV-a), 

descoperind de fiecare dată  noi posibilităţi de 

afirmare ţi copii tot mai receptivi, tot mai 

interesaţi şi cu vizibile înclinaţii artistice. 

Copiii stăpânesc bine şi interpretează 

vechile jocuri bătrâneşti de perechi: Coasa, 

Polobocul, Trandafirul, Coşnencuţa, Hora de 

doi şi de grup: Hora Câmpulungului, Trilişeştii, 

Bătrâneasca, Huţulca, Ruseasca. 

În spatele acestor rezultate e multă 

muncă, ambiţie şi dragoste de folclor. Se poate 

găsi bucuria de a trăi frumos, ştiind că mesajul 

acestei munci are un ţel nobil: acela de a păstra 

şi perpetua  spiritul nostru românesc. Tot la fel 

se poate avea convingerea  că aceşti copii ai 

satului, aşa cum nu vor uita să scrie şi să 

citească slovele învăţate împreună, nu vor uita şi 

vor purta cu ei cântecul şi jocul popular 

românesc, colindele şi urătura strămoşească, 

indiferent dacă îşi vor căuta norocul pe alte 

meleaguri, ori dacă vor rămâne să ostenească pe 

vatra srăbună. 

 

 

 

Resurse suport DP- „Inside Out” 
 

Prof. înv. primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

   

 

„Inside Out” sau „Întors pe dos” este 

filmul care îl va împrieteni pe copil cu propriile 

emoții. Această animație, ca toate filmele 

regizate de Pete Docter, are o puternică 

încărcătură emoțională și este urmărit cu drag 

atât de copii cât și de adulți. Filmul urmărește 

dezvoltarea emoțională a lui Riley care încearcă 

să se adapteze la noua ei viață în San Francisco, 

cunoscând noi prieteni și continuând să joace 

hockey.  Fiind în general o fetiță fericită, Riley 

are dificultăți în a face față tristeții și furiei pe 

care le simte atunci când se vede nevoită să se 

adapteze unui loc nou. Este momentul când 

emoțiile ei preiau inițiativa, spre nemulțumirea 

părinților, complet depășiti de situație. Furia, 

Dezgustul, Frica, Tristețea și Bucuria se ceartă, 

colaborează și se pierd în discuții în 

contradictoriu în încercarea de a o face pe Riley 

să meargă mai departe și să-și găsească noi 

prieteni. 

Filmul este însă mai puțin despre 

întâmplările prin care trece Riley și mai mult 
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despre peripețiile prin care trec emoțiile ei. 

Bucuria, Tristețea, Frica, Furia și Dezgustul 

sunt prezentate ca personaje care încearcă să o 

mențină pe Riley fericită chiar și atunci când nu 

găseste motive pentru a se simți astfel. Astfel, 

felul în care emoțiile ne dictează 

comportamentul și “se luptă” între ele este 

prezentat într-o manieră ușor de înțeles  de către 

copii. De asemenea, felul în care se formează 

amintirile și relația lor strânsă cu emoțiile este 

prezentat într-o modalitate ușor de înțeles. 

În primii ani de viaţă, copiii pot avea 

numeroase emoţii pe care nu și le pot explica. 

Filmul este dedicat în special copiilor, având 

foarte multe nuanțe psihologice, iar prin 

intermediul personajelor frumos conturate se 

evidențiază funcționalitățile gândirii abstracte. 

Scenariul complex și foarte bine organizat este 

plin de momente tensionante și emoționante, iar 

personajele sunt extraordinare și te fac să le 

îndrăgești încă de la primul minut. Filmul 

promovează valori ca Familia, Onestitatea, 

Prietenia, Năzdrăvaniile, Răsfățul. 

Copiii vor întelege că fiecare emoție are 

un rol important de îndeplinit, iar atunci când 

una dintre ele primește prea multă putere sau 

este reprimată, pot apărea probleme precum 

detașarea emoțională sau lipsa de interes. De 

când ne naștem, emoțiile noastre conlucrează și 

se formează și construiesc în continuu amintirile 

și labirintul personalității noastre. 

Filmul promovează ideea că  emoțiile 

sunt cele care ne ajută să trăim viața cu 

intensitate și influențează tot ceea ce facem, 

spunem, gâdim sau ne imaginăm, așa că trebuie 

să învățăm să nu le reprimăm, ci să le 

gestionăm. 

In „Inside Out”, cele cinci emoții de 

bază care guvernează mintea (Bucurie, Tristețe, 

Frică, Furie, Dezgust) sunt codificate pe cinci 

culori primare (galben, albastru, violet, roșu, 

verde). Schema permite asocierea dintre 

diversele emoții și tipurile de reacții biochimice, 

transmise corpului și manifestate în expresii 

corporale. 

Vizionând filmul  în cadrul orelor de 

Dezvoltare personală se pot forma 

competențele 2.1. Asocierea emoţiilor de bază 

cu elemente simple de limbaj nonverbal şi 

paraverbal prin jocuri si 2.2. Transmiterea unor 

mesaje verbale şi nonverbale simple despre 

propriile experienţe de viaţă. 

In activitățile de DP  se pot realiza jocuri 

de creativitate precum  Culoarea  emoțiilor, în 

care vor asocia fiecare emoție cu o culoare  sau 

le vor picta cu  Tempera pe cercuri de carton. 

Se vor prezenta imagini cu cele 5 

personaje principale ale filmului Bucuria, 

Tristețea, Dezgustul, Frica și Furia și se vor 

analiza expresiile faciale (sprâncenele, 

maxilarul, ochii, buzele),  limbajul corporal 

(pumnii, poziția umerilor) și comportamentul 

acestora. 

Joc – Detectivul emoțiilor în care copiii 

trebuie sa relateze situații în care se identifică cu 

unul sau mai multe personaje din filmul  Inside 

out. 

Se pot juca jocuri de mimă, cum ar fi Fă 

ca si cum ai fi (Bucurie, Tristețe, Frică, Furie, 

Dezgust) sau Ruleta emoțiilor în care ei trebuie 

să asocieze emoția la care s-a oprit acul ruletei 

cu comportamentul specific. 

Un joc drăguț ar fi să lăsăm copilul să 

reinventeze finalul filmului. Copilul va da 

finalul pe care îl dorește, ceea ce îi oferă 

controlul asupra emoțiilor. 

Adevărat sau fals? 

Înțelegerea și calmul pot rezolva o 

situație tensionată între două sau mai multe 

persoane. 

Furia îți îndepartează prietenii. 

 Când ești furios gândești întotdeauna corect, 

limpede. 

 Furia este o stare de bine. 

Elevii se vor autocorecta și autoevalua 

după rezolvarea-model oferită de mine pe o 

planșă. 

Dirijez discuţiile cu elevii, urmărind 

întelegerea de către copii a faptului că este 

omenesc să simţim atât emoţii pozitive, cât şi 

negative, dar important este să învăţăm să ne 

controlăm emoţiile negative astfel încât ele să 

nu ne influenţeze comportamentul. Toate 

emotiile au un rost și nu există emoții bune sau 

rele (asa cum nici personajele din mintea lui 

Riley nu sunt bune sau rele). 
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„Gura Izvorului” - Vatra Moldoviței, 

la Târgul Creatorilor Populari, din Muzeul Astra, Sibiu 
 

prof. Ilaria Pușcă  
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 
O altă pagină s-a scris în cartea 

Muzeului Astra. Nu știm cât de frumoasă, da' 
colorată și plină de cântec și veselie, cu 
siguranță. Săteni de-ai noștri, începând cu 
Rareș cel mic, ostenit la sânul mamei sale, de 
atâta drum-au arătat Sibiului cât e de frumos 
în satul nostru. Cu ștergare sub colaci, cu 
copii veseli și bătrâni blânzi ca sărbătoarea 
Sfintei Marii, cu cântec de toacă ce-a 
străbătut în înaltul cerului și doar în inimile 
celor care pot desluși rugăciunea lemnului, 
cu fete ce și-au purtat lungile cosițe, până 
peste bârneț, cu neveste voioase, tare 
frumoase, mult și inexplicabil mai gălăgioase 
și veseloase, ca de obicei, cu gospodari de 
toate vârstele, cu plosca și baltagul de-a 
hoarța, musai să le fie straiul complet. 
           De notat este forfota pornită în 
pregătirea  
plecării, bucuria de a fi împreună și de a ne           
întâlni cu prieteni mai vechi sau mai noi. 

Muzeul Astra e loc al bucuriei, unde gazdă 
bună e România cea curată, cu oameni 
pricepuți în meșteșugurile tradiționale, care 
aduc cu ei, valori milenare ale acestui popor. 
            Vreme de două zile, am cântat și am 
jucat, am adus copilăria de altădată pe 
toloacă, ne-am închinat lângă Sfânta Troiță 
ridicată pentru fostul director al Muzeului, un 
Mare Om, care străjuiește din astre, deasupra 
vrednicei echipe rămase să continue, ceea ce-
a început și cu vrednicie a săvârșit regretatul 
senior! 
            De fiecare dată-i frumos Sibiul, dar 
acum parcă s-a întrecut pe sine. Cu Piața 
Mare primitoare și plină de tihnă, cu 
arhitectura de poveste și farmecul nocturn, 
luminat de felinare tăcute și înveselit de 
cascadele râsetelor de copii. 
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A răsunat cântecul Bucovinei, și după 
alaiul țărănesc s-a ținut lumea, ca la Iordan. 
Câte o roată înfocată, a mai ostoit dorul de 
românism al celor ce-și petreau în tihnă 
timpul pe terasele din spațiul de promenadă. 
           Atâta cântare, până ce glasurile au 
rămas ca la gânsacii cei sâsâitori, că n-a fost 
chip altfel. Și atâta joc, începând din spațiul 
generos al Astrei până la culoarul îngust 
dintre scaunele autocarului, n-am mai 
pomenit. 
          Au curs sute de ape de pe noi, că sfântul 
soare a dogorit cu dărnicie, dar bondița de 
dihor n-am ,,țâpat-o'', sub niciun chip. Să se 
știe în toată lumea, că-i greu de făcut și de 
purtat și nu oricine îi vrednic a o ține între 
umeri. Și dacă majoritatea ne-am dat năduhul 
sub dorita și mult prea călduroasa podoabă, 
înseamnă că nu suntem ,,hiicinii''. 
             Ne-am făcut de cap și de ciolane și-mi 
vine să râd când scriu asta. Ce-are capu' cu 
ciolanele, nu înțeleg, dar știu că ne-a fost dor 
tuturor de atâta veselie și dimpreună 
călătorie, pentru a arăta că în satul dintre 

obcini trăiesc oameni ce nu s-au născut 
degeaba pe acest pământ. 
           Am avut între noi și câțiva oaspeți, ce 
au coagulat perfect cu spiritul veseliei. 
Prieteni dragi, care vor rămâne cu amintiri 
frumoase despre călătoria de Sfânta Maria. 
           Vă mulțumim, domnule Ciprian Stefan, 
director al Complexului muzeal Astra din 
Sibiu și domnule general de brigadă profesor 
universitar doctor inginer Ghiță Bârsan, de la 
Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu 
din Sibiu! 
Colaborarea și prietenia Dumneavoastră, dă 
mereu naștere, unor proiecte de succes! 
            Vă îmbrățișează un autocar ,,ochi'' de 
oameni, care se întorc să - și continue viața, 
așa cum au lăsat-o acum trei zile în urmă, dar 
parcă sunt plecați de acasă, de 3 luni. Atât de 
intense și frumoase au fost trăirile lor. 
           Voi încheia așa ca în basme. A rămas în 
poarta Astrei un muzeograf ce-și ștergea 
lacrimile după noi, și ne făcea delicat cu 
mâna, ca de fiecare dată. Doamna Olga Popa, 
câmpulungeancă de-a noastră, ce s-a prins ca 
răchita, de multă vreme în Sibiu. Pesemne că 

https://www.facebook.com/motu.stefan?__cft__%5b0%5d=AZUyFkghJHC_BcVPhP6v-3dc1o_XjRuG4kze3HfzNF2IPHB5zwgSHTuBBBOaRTRFxW-hgjILEdAYhbOXl4ISgK_1bSvSQyuadYA1QlPQGZdq7w&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/olga.rusanpopa?__cft__%5b0%5d=AZUyFkghJHC_BcVPhP6v-3dc1o_XjRuG4kze3HfzNF2IPHB5zwgSHTuBBBOaRTRFxW-hgjILEdAYhbOXl4ISgK_1bSvSQyuadYA1QlPQGZdq7w&__tn__=-%5dK-R
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ne-a trimis pe noi, să-i căutăm copilăria de 
altădată. 
Domnul general și-a dus mâna la inimă 
ostășește, iar noi, într-un buchet de aplauze, 
am pornit spre casă.  
Încă mai călătorim. Ne rugăm să ajungem cu 
bine și visăm deja la următoarea plecare. Dar, 

după cum se cuvine, e cazul să mai așteptăm 
oaspeți! 
            Vă mulțumesc și vă prețuiesc, oameni 
dragi! Oboseala și jertfa voastră, dragostea 
pentru frumosul țărănesc, au mai scris o 
poveste de neuitat, pentru satul nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocuri pentru nivelul preșcolar – exemple de bune practici 
 

Profesor învățământ preșcolar, Andreea Buliga 
Grădinița cu Program Prewlungit „A.B.C.” SUCEAVA 

 

 

1. „Tortul” – joc dezvoltarea cognitivă și 

cunoașterea lumii 

 

Care este denumirea explicativă a jocului? 

Joc pentru fixarea, recunoașterea și denumirea 

formelor geometrice: cerc, pătrat 

Care este tipul jocului?  
Joc pentru 3-4 ani      - joc interior 

De câți jucători avem nevoie? 

10 minim, 30 maxim 

Ce materiale vom folosi?  

Trusa cu figuri geometrice, o păpușă clovn, tort 

confecționat din cartoane, baloane 

Cât durează jocul?  

2 minute 

Cum se joacă? 

Jocul are ca scop fixarea și 

recunoașterea figurilor geometrice. Pentru acest 

joc educatoarea va prezenta copiilor, așezați în 

semicerc, un clov, care este supărat, că nu are 

un tort de ziua lui. Fiindcă este ziua clovnului, 

educatoarea va comunica dorința acestuia: cea 

de-a avea un tort. Copiii își vor dori să-l ajute pe 

clovn și cu ajutorul unor cutii albe, de diferite 

dimensiuni educatoarea va forma un tort de 3 

etaje. Dar tortul cum nu este aspectos voi 

provoca copiii să mă ajute în ornarea lui. Pentru 

a putea decora tortul vom folosi o cutie de 

„bomboane” sub formă de figuri geometrice 

reprezentând: cercuri și pătrate având culoriile 

roșii, galbene, albastre și de mărimi mari și 

mici. Prima sarcină a jocului va fi ca primul etaj 

al tortului să fie ornat cu „bomboane” de 

culoare roșie. Clovnul va alege cu o baghetă 

magică patru sau cinci copil care să aleagă din 

cutie piese de culoare roșie, atât pătrare mari și 

mici de culoare roșie, cât și bomboane sub 

formă rotundă de mărime mari și mici. Acestea 
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vor fi lipite pe tort cu ajutorul unui patafix. A 

doua sarcina a jocului va fi ca pe al doilea blat 

al tortului să fie așezate bomboane rotunde 

galbene. De asemenea clovnul va alege alți 

copii cuminți să aleagă din cutia cu bomboane 

acele ornamente de tort care să corespundă 

cerinței. Ultima sarcină a jocului va fi ca pe 

ultimul blat de tort să se așeze „bomboane” 

pătrate mari care nu sunt nici roșii, nici galbene. 

Astfel tortul va fi decorat după dorința clovnului 

și se va bucura de reușita copiilor. La final 

clovnul va dori să mai aducă mici modificări 

tortului. Pentru complicarea jocului li se va cere 

copiiilor să închidă ochii. Clovnul, cu ajutorul 

educatoarei, va face o modificare așezând o 

piesă pătrată de culoare albastră pe primul blat 

al tortului. La o bătaie de palme a educatoarei, 

copiii vor deschide ochii și vor observa 

modificarea făcută. Ei vor observa că primul 

strat avea doar piese de culoare roșie și a fost 

adăugat un patrătrat albastru. Jocul se continuă 

și cu alte modificări, pe care copiii trebuie să le 

recunoască și să le numească. La final copiii vor 

face o horă și îi vor cânta la mulți ani noului 

prieten, Clov. Acesta bucuros de modul în care 

au răspuns copiii va recompensa copiii cu căte 

un balon.  

Ce alte variante de joc se pot utiliza?*  

Ca variantă de joc se poate utiliza un tort 

desenat pe o foaie de flipchiard. Tortul format 

din 3 etaje va avea pe fiecare blat desenat 

conturul figuri geometrice de formă rotundă și 

pătrată având culorile roșii, galbene, albastre, și 

de mărimi diferite (mari și mici). Copiii vor 

trebui să asocieze figurile geometrice din trusa 

logi cu cele de pe tort, lipindu-le corect pe tort.  

Când se poate juca? 

Jocul se poate realiza în cadrul activității 

DȘ – activitate matematică cu tema „La 

aniversare”. 

 

2. „Micii grădinari” – joc dezvoltarea 

cognitivă și cunoașterea lumii 

 

Care este denumirea explicativă a jocului? 

Joc pentru gruparea obiectelor după un criteriu 

dat 

Care este tipul jocului? 
Joc pentru 4-5 ani       - joc de exterior      

De câți jucători avem nevoie? 

10 minim, 20 maxim 

Ce materiale vom folosi?  

5 răsaduri de flori (roșii, galbene), 5 stropitori 

(mari și mici), 5 lopățele (lungi și scurte), set 

„Micul grădinar”, pelerine 

Cât durează jocul?  

4 minunte 

Cum se joacă? 

Jocul se va realiza în curtea grădiniței, 

iar în cazul în care vremea nu ne permite se 

poate realiza și în sala de grupă. Pentru acest joc 

educatoarea va utiliza răsaduri de flori, 

stropitori și lopățele, reprezentând obiectele 

unui mic grădinar. Copiii pot fi costumați cu 

pelerine verzi și li se va comunica ca azi vor fi 

„Mici grădinari”. Pentru începutul jocului, 

educatoarea se va folosi de trei cercuri. Va alege 

pe rând câte un copil care va trebui să așeze în 

acele cercuri obiecte care sunt de același fel. La 

comandă ei vor separa obiectele de același fel 

formând mulțimea stropitoarelor, mulțimea 

florilor și mulțimea lopățelelor. Educatoarea va 

numi alți copii care vor număra grupurile de 

obiecte și vor spune ce grupă de obiecte se 

găsește în primul cerc, în al doilea cerc și în al 

treilea. Aceștia vor atașa la fiecare mulțime 

atâtea bețisoare cât le arată cifra.   

Pentru complicarea jocului, educatoarea 

va mai adăuga două cercuri cerându-le copiilor 

să privească grupurile de obiecte și să observe 

pe cele care mai pot fi separate și după ce 

criteriu. Astfel copiii vor separa florile care sunt 

de culoare galbenă și florile care sunt de culoare 

roșie. De asemenea educatoarea va numi un alt 

copil care să separe stropitorele după alt criteriu. 

Acesta le va separat după criteriu mărimii, 

alegând stropitoarele mari pe care le va pune în 

cercul al cincilea. Alți copiii vor fi rugați să 

numere din nou fiecare mulțime și să stabilească 

numărul acestora. La finalul jocului educatoarea 

va împărți colectivul în două grupe. Pe rând, 

primul grup de grădinari vor avea de luat 

lopățele cu coadă scurtă, răsadurile cu flori roșii 

și stropitorile mici. Al doilea grup vor lua 

lopățele cu coadă lungă, răsadurile cu flori 

galbene și stropitorile mari. Copiii vor planta 

răsadurile în curtea grădiniței, iar apoi cu 

ajutorul stropitorilor le vor uda. Astfel aceștia 

vor forma „Mica lor grădină”. 

Ce alte variante de joc se pot utiliza?*  
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Când se poate juca? 

Jocul se poate realiza în cadrul activităților liber 

alese în săptămâna tematică „Micii ecologiști” 

 

3. „Micii exploratori” – joc dezvoltarea 

cognitivă și cunoașterea lumii 

 

Care este denumirea explicativă a jocului? 

Joc pentru conștientizarea relației cauză-efect 

Care este tipul jocului?  
Joc pentru 5-6 ani      - joc de interior     

De câți jucători avem nevoie? 

15 minim, 30 maxim  

Ce materiale vom folosi?  

Decor marin, nisip, scoici, palmieri 

confecționați din polistiren, corabie, costume de 

marinari, tălpi senzoriale, tunel, vase de sticlă, 

apă, sare, ouă, mulaj ipsos vulcan, bicarbonat, 

oțet, colorant alimentar,  pipete  

Cât durează jocul?  

10 minute 

Cum se joacă? 

Acest joc are ca scop realizarea de 

experimente pentru a descoperi relația cauză-

efect. Pentru acest joc ne putem folosi de o 

povestioară spusă copiilor într-o activitate 

anterioară, despre „Călătoriile lui Gulliver”. 

Sala de grupă va fi decorată în stil marin 

(palmieri, insule, cortină albastră imitând apa), 

având și o corabie (de lemn) pregătită să-i ducă 

pe micii exploratori într-o călătorie pe mare 

asemătoare cu cea a lui Gulliver. Călătorind pe 

mare, voi incita curiozitatea copiilor să afle de 

ce corabia stă la suprafața apei. Astfel, primul 

fenomen neînțeles de către marinari este plutirea 

corabiei. Ajunși pe insulă, copiii vor încerca să 

înțeleagă fenomenul de plutire. Când vor coborâ 

pe insulă ei vor descoperi că au de mers pe 

urmele uriașului Gulliver pentru a ajunge la 

două vase cu apă: unul cu apă dulce și altul cu 

apă sărată. Pentru a experimenta plutirea ne 

vom ajuta de niște ouă mici găsite în nisip. La 

inițiativa educatoarei copiii le vor așeza în cele 

două vase cu apă, observând că un ou plutește, 

iar altul se scufundă. Pentru a descoperi cauza 

care determină plutirea, respectiv scufundarea 

oului, copiii vor analiza apa din cele două vase, 

stabilind asemănări și deosebiri: de culoare, 

miros, formă, gust. După ce vor analiza cu 

ajutorul analizatorului gustativ, se va observa că 

apa din vasul în care oul s-a scufundat este 

dulce, iar cea din vasul în care oul plutește este 

sărată. Copiii vor adăuga sare în vasul cu apă 

dulce observând că apa sărată va face și în acest 

vas oul să plutească. Astfel, copiii vor afla că 

apa fiind sărată are o densitate mai mare și ajută 

unele obiectele să plutească. De aceea când 

mergem la mare, apa mării ne ajută să plutim. 

Pentru a verifica ce obiecte plutesc sau se 

scufundă în apă, voi ruga copiii să aleagă câte 

un obiect întâlnit pe insulă. Ei vor merge pe 

urmele lui Gulliver (mers cu pășire pe 

obstacole) și vor arunca câte un obiect în apă 

(monedă, minge, creion, capac plastic, inel). 

Vom consemna datele obținute, prin 

completarea unui jurnal de călătorie cu imagini 

reprezentând vase cu apă dulce și apă sărată. 

Explicând fenomenul de plutire/scufundare în 

apa sărată/dulce, copiii vor lipi jetoanele cu ouă 

la suprafața apei, respectiv pe fundul vasului. 

De asemenea se vor consemna în jurnal 

obiectele alese de pe insulă care 

plutesc/scufundă în apă. 

Jocul va continua prin identificarea pe 

harta, a unui nou simbol – un vulcan. Grupul de 

exploratori aleși de un papagal fermecat, 

înaintează spre cel de-al doilea obstacol. Ajunși 

la destinație, marinarii exploratori vor descoperi 

un vulcan pregătit să erupă. Pentru a avea loc 

acest fenomen, educatoarea le propune un 

experiment copiilor. Voi pregăti un amestec de 

culoare roșie ca larva vulcanului, din apă, 

colorant alimentar și oțet pe care îl voi turna în 

vulcan. Vom vărsa apoi în vulcan bicarbonat, 

pentru a realiza erupția. Vom descoperi faptul 

că bicarbonatul de sodiu interacționează cu 

oțetul din vulcan provocând spuma 

efervescentă, rezultatele experimentului fiind 

verbalizate și consemnate în jurnalul de 

călătorie. De asemenea se va explica copiilor că 

în mijlocul pământului este foarte fierbinte, ceea 

ce face ca rocile să se topească transformându-

se în magmă și să fie aruncată la suprafață sub 

formă de larvă, urmând apoi să se întărească 

formând muntele vulcanului. Fiecare copil va 

pune bicarbonat de sodiu în vulcan cu ajutorul 

unei lingurițe gradate. Pentru a se proteja de 

erupția acestuia, ei se vor târî printr-un tunel 

aflat sub vulcan deplasându-se în palme și în 



Școala Bucovineană                                                                                                                            Nr. 1/2022 

 

 
56 

 

genunchi. Astfel toți copiii vor purtea să se 

deplaseze pe insulă, trecând de acest obstacol. 

În ultima parte a jocului copiii vor 

ajunge pe o insulă, pe care plouă. Ei vor fi 

interesați să afle cum se produc picăturile de 

ploaie. Printr-un experiment, se va explica acest 

fenomen. Când picăturile de apă se adună în 

nori, iar norii devin foarte grei, din ei vor cădea 

stropii de ploaie. Pentru acest experiment se vor 

folosi vase transparente cu apă, iar deasupra se 

va pune spumă de ras albă, asemănătoare cu 

norii. Câte un copil va trece în echilibru pe o 

suprafață de sprijin îngustă și cu ajutorul unei 

pipete umplută cu soluție albastră (apă și 

colorant alimentar albastru), va picura pe 

spumă. Ei vor observa cum cad picăturile de 

ploaie din nori, observându-se în apa curată, 

stropii albaștri de apă. La finalul jocului copiii 

se vor întâlni cu personajul Gulliver (o mascotă) 

care le va oferi o insignă cu mesajul „Micul 

explorator”. 

Ce alte variante de joc se pot utiliza?*  

Când se poate juca? 

Jocul se poate realiza în cadrul DȘ – 

activitate experiment din săptămâna tematică 

„Micii exploratori” 

 

4. „Culorile” – joc pentru capacități și 

atitudini în învățare 

 

Care este denumirea explicativă a jocului? 

Joc pentru manifestarea curiozității și interesului 

față de mediul înconjurător 

Care este tipul jocului?  
Joc pentru 3-4 ani      Joc de exterior       

De câți jucători avem nevoie? 

Minim 2, maxim 4 

Ce materiale vom folosi?  

Orice element din curtea grădiniței de diverse 

culori (iarbă verde, fluture roz, crizantemă 

galbenă, cer albastru) 

Cât durează jocul?  

2 minute - o rundă de joc 

Cum se joacă? 

Acest joc se poate realiza în exterior, ca 

activitate outdoor (în curtea grădiniei, parc), 

având ca scop identificarea culorilor în mediul 

înconjurător.  Jocul constă în verificarea 

cunoștiințelor legate despre cunoașterea 

culorilor, dar și asocierea acestora cu elemente 

din natură. Copiii vor sta așezați în semicerc și 

se vor alege doi copii. Educatoarea va închide 

ochii și după ce-i deschide va spune copiilor că 

ea vede în jur culoarea verde. Cei doi copii aleși 

vor privi în jurul lor și vor încerca să identifice 

rapid un element din mediu natural care să fie 

de culoarea verde. Dacă jocul se desfășoară în 

curtea grădiniței, preșcolarii pot atinge de 

exemplu: un fir de iarbă, o frunza din copac, 

tulpina unei flori, etc. Jocul se poate continua cu 

numirea unei alte culori, cum ar fi roșu. Alți doi 

copii aleși pot atinge, o floare, o buburuză, etc. 

Regula jocului constă ca fiecare copil să aleagă 

un al element, dar de aceeași culoare. În cazul în 

care preșcolarii aleși vor răspunde corect vor 

primi insigna „Creionel” (reprezentând un 

creion multicolor). Cei care greșesc răspunsul 

vor fi puși să identifice creionul de culoare 

verde din suportul de culori și să caute cu 

ajutorul acestuia, un element care să fie la fel cu 

nuața acestuia. Jocul va continua cu alegerea 

altor copii și de asemenea propunerea unei alte 

culori, până când vor răspunde toți copiii și vor 

asocia corect toate culorile cu elemente din 

mediul înconjurător. Se va urmări și 

creativitatea copiilor în identificarea culorilor 

din mediu, cum ar fi cerul e albastru, soarele e 

galben, buburuza e roșie cu buline negre. Pentru 

complicarea jocului educatoarea poate să aleagă 

două culori și le va zice copiilor de exemplu că 

vede culorile verde și roșu. Copiii vor trebui să 

identifice doar acele elemente din natură care 

conțin cele două culori cum ar fi: un măr roșu 

cu codiță verde, o floare cu petalele roșii. 

Educatoarea poate completa spațiul cu elemente 

din natură care să aibă anumite culori: un coș de 

fructe, un coș de legume, răsaduri cu flori. 

Ce alte variante de joc se pot utiliza?*  

Ca variantă, propun jocul „Du-mă la 

culoarea mea” . Copiii vor fi așezați în semicerc 

și dintr-un săculeț fermecat vor alege un 

element (măr, portocală, strugure, floare, frunză, 

crenguță). În fața acestora se vor așeza 

cartonașe cu toate culorile. Copiii vor avea ca 

sarcina să ducă pe rând elemtul care îl au și să îl 

așeze în dreptul jetonului de aceeși culoare. 

Pentru complicare se vor adăuga elemente din 

natură care vor avea câte două culori copiii 

urmând să le identifice. 

Când se poate juca? 
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Acest joc se poate realiza la ALA2 ca joc 

distractiv în săptămâna tematica „Culorile 

Fermecate” 

 

5. „La televizor” – joc pentru capacități și 

atitudini în învățare 

 

Care este denumirea explicativă a jocului? 

Joc pentru dezvoltarea creativității 

Care este tipul jocului?  
Joc pentru 4-5 ani       - Joc de interior        

De câți jucători avem nevoie? 

Minim 10, maxim 25 

Ce materiale vom folosi?  

Televizor de jucărie confecționat din carton sau 

polistiren, siluete cu personaje din povești sau 

marionete  

Cât durează jocul?  

5 minute 

Cum se joacă? 

Regula jocului este recunoașterea și 

denumirea personajului apărut la televizor, 

precizarea unei acțiuni săvârșite de personaj, 

precum schimbarea unor povești cunoscute și 

introducerea de personaje create de preșcolar. 

Copiii vor fi așezați în semicer pe scăunele, iar 

în fața acestora se va afla un televizor 

confecționat din polistiren sau din cartonul 

rămas de la un televizor. Educatoarea va 

deschide televizorul si pe ecranul acestuia va 

apărea un personaj dintr-o anumită poveste. De 

exemplu, o va arăta pe Scufița Roșie (siluetă sau 

păpușă) și va întreba copiii cine este. Va fi ales 

un copil, pentru a da informații legate despre 

cine este acest personaj. I se va cere să schimbe 

conținutul poveștii, introducând și personaje 

noi. De exemplu: Scufița Roșie s-a întâlnit în 

pădure cu un iepuraș care a condus-o la casa 

bunicii sale. Se va urmări modul de manifestare 

a creativității preșcolarilor. Jocul se continuă cu 

apariția la televizor a altui personaj, cum ar fi 

cocoșul din „Punguța cu doi bani”. Va fi numit 

un copil care să descrie personajul, din ce 

poveste face parte și apoi va trebui să schimbe 

finalul poveștii. La fel se va proceda și cu alte 

personaje din poveștiile cunoscute de copii.  

La sfârșitul jocului educatoarea prezintă 

pe ecranul televizorului două personaje din 

povești diferite cum ar fi Albă ca Zăpada și 

iepurașul Puf Alb din povestea „Puf Alb și Puf 

Gri” sau a altui personaj imaginar. Se cere 

preșcolariilor să identifice din ce povești fac 

parte personajele și cum ar suna o secvență de 

poveste cu aceste personaje împreună. De 

exemplu: „în timp ce se plimba prin pădure, Puf 

Alb a surprins-o pe prințesa Albă ca Zăpada în 

timp ce încerca să guste din mărul otrăvit, 

oprind-o pe aceasta să muște din acesta.”  

Ce alte variante de joc se pot utiliza?*  

Ca variantă propun jocul „Cine a venit a 

venit la teatru?” unde se poate utiliza un teatru 

de păpuși și personaje (păpuși) din diferite 

povești. Educatoarea prezintă câte un personaj, 

iar copiii vor descrie trăsăturile pe care le are 

acesta, povestea din care fac parte și apoi vor 

schimba finalul poveștii din care face parte 

personajul. 

Când se poate juca? 

Acest joc se poate realiza în cadrul DLC din 

cadrul săptămânii tematice „Povești fermecate”. 

 

6. „Cu trenul fermecat” - dezvoltarea 

limbajului, a comunicării, a premiselor citirii 

și scrierii 

 

Care este denumirea explicativă a jocului? 

Joc pentru consolidarea deprinderii de a împărți 

cuvintele în silabe 

Care este tipul jocului?  

Joc pentru 4-5 ani       - joc de interior / joc de 

exterior      

De câți jucători avem nevoie? 

Minim 10, maxim 20 copii 

Ce materiale vom folosi?  

Nu necesită material 

Cât durează jocul?  

2 minut 

Cum se joacă? 

Acest joc se poate desfășura atât în 

curtea grădiniței, cât și în sala de grupă. Acesta 

are ca sarcină despărțirea cuvintelor în silabe și 

precizarea numărului de silabe. Jocul constă în 

formarea unui tren prin aranjarea copiilor în 

coloană câte unul, iar în fața acestuia doi copii 

vor forma un pod cu brațele întinse. Pe versurile 

următoare copiii pornesc într-o călătorie cu 

trenul: „Trenulețul fermecat a pornit din gară/ 

Repede el a mers, pentru prima oară/ Sub o 

punte s-a oprit, la un sunet auzit/ Spune repede, 

despărțit, primul cuvânt auzit”. Copiii merg 
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ținându-se cu palmele de umerii celuilalt și trec 

pe sub pod. Aceștia pot grăbi pasul când aud 

versurile „Repede el a mers”, urmând să se 

oprească „la un sunet auzit”.  La un semnal dat 

de sunetul unui clopoțel, după finalizarea 

versurilor, cei doi ce formează podul prind între 

brațe copilul care se află în aceea clipă în fața 

lor. Educatoare îi zice un cuvânt format din 2-3 

silabe. De exemplu floare, copac, soare, pasăre, 

copil etc. La întrebarea „Cum despărțim, repede 

acest cuvânt” copilul reținut trebuie să despartă 

în silabe cuvântul și la cererea educatoarei, 

acesta va preciza numărul silabelor. După 

rezolvarea corectă a sarcinii, ceilalți copii vor 

repeta cuvântul pe silabe. Trenul nu poate să 

plece la drum în cazul în care răspunsul nu este 

corect. Dacă copilul respectiv nu rezolvă bine 

sarcina, va trece la sfârșitul coloanei. Dacă a 

rezolvat bine sarcina, va trece în locul unui copil 

care formează podul, celălalt intrând în coloană 

pentru a forma trenul. Jocul se va continua prin 

reluarea versurilor mai sus amintite.  Acesta 

poate continua până când răspund toți copiii din 

tren.  

În cazul în care timpul permite, copiii 

pot fi rugați să coboare într-o gară pentru a 

continua jocul cu o sarcină nouă. Educatoarea 

poate să complice jocul prin a cere 

preșcolariilor, realizarea unor cuvinte prin 

adăugarea unor silabe. De exemplu după ce a 

despărțit cuvântul pasăre în silabe (pa-să-re) 

acesta va trebui să realizeze un alt cuvânt 

folosindu-se de prima silabă „pa-” (pară, pace, 

pachet), sau „co-pil”, „co-” (cocoș, cocor, 

codiță, codru, cojoc, colac, coleg, colet, colibă, 

comedie, cometă, conac, concediu, etc). Copiii 

care răspund corect pot primi bilete de tren cu 

mesajul „cel mai bun călător”.  

Când se poate juca? 

Jocul se poate realiza ca joc distractiv în 

cadrul activităților liber alese din săptămâna 

tematică „Mijloace de transport”, sau ca 

activitate DLC cu tema „Trenul fermecat”. 

 

 

 

Jocuri pentru stimularea imaginației creatoare 
 

 

 

Prof. Elena Olga Lența 
Grădinița cu Program Prelungit.”Prichindel”, Suceava 

 

1. Cum se numește jocul? 

 ”Hai să privim cerul!”  

Care este tipul jocului?  

-Joc pentru 3-4 ani 

-Joc pentru 4-5 ani 

-Joc pentru 5-6 ani X 

-Joc de interior  

-Joc de exterior X 

De câți jucători avem nevoie? 

Număr minim- 1 jucător Număr maxim – 

întreaga grupă de preșcolari 

Ce materiale vom folosi?  

Covoraș,foi A4 și creioane colorate  

Cât durează jocul?  

20-30 minute 

Cum se joacă? 

Mod de desfășurare: Afară, în curtea grădinței, 

întinși pe covorașe, copiii stau cu fața spre cer. 

Etapa I: Copii sunt rugați să fixeze vizual 

cerul și privesc norii. 

Etapa II: La semnalul educatoarei, fiecare 

preșcolar descrie imaginea norilor, văzută pe 

cer, pe rând. Fiecare copil prezintă personajul 

“văzut” și detaliază prin cuvintele proprii 

caracteristicile ce descriu imaginea de 

ansamblu. 

Educatoarea sugerează ca fiecare să creeze o 

poveste din câteva propoziții. 

Răspunsuri: Am văzut: un cal cu aripi, o 

pisică, un cățel, o pasăre etc. 

Educatoarea ajută fiecare copil, prin 

intermediul unei întrebări (ce face…?, cu cine 

se întâlnește…?, pe cine vede…?,cine 

salvează…?…) pentru a creea povești scurte: 

“Calul înaripat ajută pisica să fugă de cățel, dar 

o pasăre albastră îi ascunde în castelul ei 

fermecat.” 
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Variantă de joc: Educatoarea sugerează ca 

fiecare copil să deseneze pe foaie personajele 

văzute, apoi să alcătuiască o propoziție cu 

cuvântul care descrie imaginea realizată. 

Când se poate juca? 

E un joc care se poate desfășura în Activitățile  

de dezvoltare personală, în activitățile din  

Domeniul Limbă și comunicare sau Educație 

plastică,  ca și exercițiu de dezvoltare a 

imaginației. 

2. Cum se numește jocul? 

,,Ne jucăm și numărăm!,, 

Care este tipul jocului?  

-Joc pentru 3-4 ani 

-Joc pentru 4-5 ani 

-Joc pentru 5-6 ani X 

- Joc de interior  

- Joc de exterior X 

De câți jucători avem nevoie? 

Număr minim – 1 jucător  

Număr maxim – întreaga grupă de preșcolari 

 

Ce materiale vom folosi?  

tricouri cu cifre (1-5), baghetă magică,materiale 

din natură (flori, fructe, legume), cifre in limita 

1-5, cub cu sarcini (metodă interactivă), 

găletușe, vaze, etichete cu cifre, scara numerică 

(1-5), etc. 

Cât durează jocul?  

20-35 minute 

Cum se joacă? 

  Se vor prezenta sarcina şi regulile jocului, 

apelându-se la capacitatea de înţelegere şi de 

atenţie a preșcolarilor, sub forma unor cerinţe 

ferme ale jocului. 

Sarcina didactică a jocului: 

     - găsirea unor răspunsuri corecte  la fiecare 

sarcină dată, utilizarea materialelor puse la 

dispoziție   după cerința dată, numărarea 

acestora respectand cifra  corespunzătoare. 

Regula de joc: 
La enunţul educatoarei „Ne jucăm și 

numărăm!” copilul atins de “Bagheta magică”  

vine şi rezolvă sarcina primită (legumele în 

găleți  așezăm și cifra o respectăm... fructele le 

numărăm, florile le așezăm și la număr le 

raportăm, cubul rostogolim și sarcina o 

îndeplinim, de pe tricou cifra o intuim și de 

atâtea ori sărim, batem din palme sau ne 

învârtim). 

Explicarea şi demonstrarea jocului. 

     Se vor preciza (explica şi demonstra) 

elementele care vor orienta întregul demers 

didactic. 

Jocul de probă cuprinde precizarea laturii 

constitutive şi are menirea de a fixa sarcinile şi 

regulile jocului. Se execută o dată –de două ori. 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului. 

Se va pune accent pe exersarea abilității de a 

stabili pe plan mintal racorduri ce dau structuri 

matriciale complexe prin dirijarea discriminării 

vizuale cu ajutorul analizatorilor tactili, vizuali 

,,kinestezici.  

1. La prima sarcină  „ Ne jucăm și 

numărăm!”-copiii intră în atmosfera jocului iar 

educatoarea le cere să numere crescător și 

descrescător abstract în limitele (1-5), apoi sunt 

invitați pe rând să se ridice în funcție de cifra de 

pe tricou (1-5) pentru recunoașterea cifrelor și a 

ordinii în șirul numeric. 

2. La enunțul „Ne jucăm și numărăm!”- copiii 

se vor grupa in funcție de cifra  de pe tricou și 

vor bătea din palme de atatea ori cat le indică 

cifra,vor sări in sus respectand  cifra de pe 

tricou și se vor roti de atatea ori cat le indică 

cifra de pe tricou. 

3. Următoarea sarcină  primită este ,,Ne jucăm 

și numărăm!” – legumele în găleți așezăm și 

cifra o respectăm. 

4. ,,Ne jucăm și numărăm” – gălețile  

numerotăm (1-5) în ele legume așezăm, sarcina 

o rezolvăm; 

5. Următoarea sarcină este ,,Ne jucăm și 

numărăm!” – fructele le numărăm, scara  

numerică formăm  și la număr le raportăm;   

6. Următoarea sarcină este: ,,Ne jucăm și 

numărăm!” – cifrele le identificăm; 

7. Copiii vor avea de rezolvat o altă sarcină ,,Ne 

jucăm și numărăm!” – florile le adunăm și în 

vaza potrivită le așezăm,a câta floare nu o mai 

avem? (1-5, numeralul ordinal). 

8. ,,Ne jucăm și numărăm!” – pe tricouri ne 

uităm și în șir descrescător ne ridicăm (șir 

descrescător 5-1) 

Pentru etapa de complicare a jocului se va 

folosi metoda ,,Cubul”, în  care copilul atins de 

,,Bagheta magică” rostogolește cubul și 

recunoaște cifra, iar educatoarea, citește sarcina 

aflată pe cub,  urmărind  un algoritm ce vizează: 

comparația, asocierea, analizarea, aplicarea( 

situatii noi) și argumentarea numerației. 
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La cuvintele ,,Cubul se rostogoleşte şi 

la cifra... se opreşte!”    copilul intuiește cifra 

,educatoarea  va citi cerinţa de pe faţa cubului, 

apoi copilul va da răspunsul:  

MAI ÎNCEARCĂ! 

ASOCIAZĂ cifrele cu forma unor obiecte din 

mediul înconjurător! (cifra 1 seamănă cu o 

undiță, 2 seamănă cu o lebădă....) 

ARGUMENTEAZĂ: De ce ai așezat  cifra  4 

pe vaza cu acelaşi număr de flori? (deoarece 

sunt 4 flori)     

COMPARĂ: Compară mulțimea cu 2 elemente 

cu mulțimea cu 3 elemente! (mulțimea cu 2 

elemente are mai puține elemente , iar cea cu 3  

are mai multe elemente). 

ANALIZEAZĂ: Privește scara numerică și 

descoperă greșeala! (cifra 1se află sub mulțimea 

cu 4 elemente, iar cifra 4 sub mulțimea cu 1 

element). 

APLICĂ: Sari intr-un picior  de atâtea ori cât 

arată cifra 

JOCUL ,,NE JUCĂM ȘI NUMĂRĂM,, se 

poate juca in cadrul activităților matematice, 

activități liber alese, în cadrul activităților 

outdoor sau în orice moment al zilei (se pot 

alege doar variantele ce se potrivesc 

momentului specific). 

    

SURSA- Jocuri creație proprie 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea imaginației creatoare la preșcolari prin diverse tehnici de 

lucru în activitățile plastice 
 

Prof. Șporneac-Mihalcea Daniela 
Școala Gimnazială Bosanci/ GPN. Cumpărătura 

 

Exersarea și dezvoltarea organelor de 

simț trebuie să înceapă de la cea mai fragedă 

vârstă deoarece este „unanim recunoscut faptul 

ca perioada de 3-6 ani din viața copilului lasă 

cele mai profunde urme asupra personalității în 

devenire, deoarece aceasta este perioada 

receptivității, sensibilității, motricității și a 

flexibilității psihice din cele mai pronunțate. 

Aceasta este perioada în care influențele externe 

lasă cele mai durabile urme, în care se constituie 

premisele personalității, se așază bazele ”eului” 

cognitiv, afectiv, motivațional și volitiv-

caracterial.” 

Posibilitatea de a înțelege și a simți 

frumosul din artă, din mediul înconjurator, din 

viața socială și de a dezvolta aptitudinile de 

creație artistică, se realizează și în grădiniță. La 

vârsta preșcolară educația estetică nu se poate 

separa de procesul de cunoaștere a realității, de 

contactul direct cu obiectele și fenomenele din 

mediul înconjurător. În vederea înfăptuirii 

acestei educații, se ține seama de 

particularitățile psiho-individuale, de 

posibilitățile de percepere a frumosului de către 

copii mai ales de faptul că la vârsta preșcolară 

copiii au tendința de a exprima în lucrările lor 

ceea ce văd, aud, ca spiritul de imitație, dorința 

de cunoaștere, tendința de a folosi creionul, 

culorile, nevoia acestora de continuă mișcare 

sunt caracteristici ale vârstei preșcolare. 

Având în vedere particularitățile 

menționate, ca și scopul și sarcinile ce ne revin,  

se dirijează atenția copiilor spre aspectele 

cunoscute lor din mediul înconjurător, în felul 

acesta ei vor reuși să realizeze în creațiile lor 

aspecte deosebit de interesante, dându-le 

posibilitatea să-și manifeste aptitudinile cât și 

dorințele lor estetice. 
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Termenul de creativitate îşi are originea 

în cuvântul latin „creare”, care înseamnă „a 

zămisli”, „a făuri”, „a crea”, „a naşte”. Însuşi 

etimologia cuvântului ne demonstrează că 

termenul de creativitate defineşte un act 

dinamic, un proces care se dezvoltă, se 

desăvârşeşte şi îşi cuprinde atât originea cât şi 

scopul. Psihologii susţin, în general, că a fi 

creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi 

adecvat realităţii. A crea înseamnă a face să 

existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a 

produce. Creativ este cel care se caracterizează 

prin originalitate, expresivitate şi este 

imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, 

inventiv, inovativ. Problema dezvoltării 

creativităţii s-a pus cu câteva decenii în urmă, în 

special în cadrul pedagogiei şi psihologiei. S-au 

făcut cercetări şi s-a studiat dezvoltarea 

creativităţii mai mult pentru ciclurile primar, 

gimnazial şi mai puţin pentru cel preşcolar, însă, 

procesul instructiv-educativ din grădiniţă, prin 

conţinuturile sale, satisface şi dezvoltă 

curiozitatea copiilor, dorinţa de investigaţie, de 

explicaţie. Tocmai prin aceasta, conţinutul 

acestui proces este un mijloc foarte important de 

activare şi dezvoltare, de stimulare permanentă 

a potenţialului creativ. Toate domeniile de 

activitate, începând cu jocul liber şi terminând 

cu educaţia fizică constituie tot atâtea căi de 

stimulare a creativităţii.  

În educarea acesteia există numeroase 

disponibilităţi psihice şi cognitive ale copilului: 

nevoia de lărgire a experienţei cognitive, 

curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere, 

dezvoltarea competenţelor lingvistice, 

constituirea formelor voluntare ale unor procese 

psihice, câştigarea de abilităţi, apariţia 

competitivităţii, ca factor catalizator al tuturor 

activităţilor desfăşurate şi ca expresie a creşterii 

implicării în colectiv. 

În contextul mijloacelor de stimulare a 

creativităţii generale şi a celei artistico-plastice, 

arta este un mijloc esenţial, fără a fi, însă, 

singurul. În studiul creativităţii s-a emis ideea cǎ 

personalitatea creativǎ se caracterizează prin 

anumite trăsături comune, iar procesul creaţiei 

este identic în artǎ şi în ştiinţǎ. Tot ce există în 

jurul nostru se prezintă ca un univers de semne 

care ne comunică ceva din ceea ce le este 

propriu: culoare, formă, sunet, lucrurile 

devenind reale pentru cei ce le percep, le simt şi 

le descoperă. Aproprierea copilului de modelul 

cunoaşterii active a acestor semne prin 

„explorare, ipoteză, deducţie, punere şi 

rezolvare de probleme, dar şi de rezolvare 

practică oferă posibilitatea dezvoltării unui 

potenţial imaginativ creator”. Referindu-se la 

creativitatea artistică, M. Ralea consideră că 

psihologia artistului este psihologia anumitor 

trăsături, abilităţi, atitudini ale tuturor 

oamenilor, manifestate însă, într-un grad mai 

înalt şi îmbrăcând forme extrem de personale. 

Activităţile artistico-plastice oferă 

copilului veritabile limbaje de exprimare a 

sinelui, a trăirilor şi impresiilor puternice 

provocate de realitatea înconjurătoare. Arta 

reprezintă astfel un mijloc preţios de 

comunicare la o vârstă la care abilităţile verbale 

sunt încă limitate. Educaţia plastică din 

grădiniţă se referă la achiziţia unor deprinderi 

instrumentale şi tehnici de expresie plastică prin 

desen, pictură, modelaj, dar şi la dezvoltarea 

capacităţii de percepţie a realităţii 

înconjurătoare. Efectele formative pe termen 

lung ale acestor achiziţii determină dezvoltarea 

sensibilităţii estetice, a expresivităţii şi 

creativităţii, activizează funcţiile cognitive. În 

grădiniţă, aceasta trebuie să înceapă de la 

experienţe de observare a formelor, culorilor şi 

mişcării. Este important ca activitatea în sine să 

se desfăşoare într-un mediu stimulativ, care să 

invite la observarea, aprecierea, redarea creativă 

a realului, la acumularea de impresii privind 

realitatea înconjurătoare, la dezvoltarea 

sensibilităţii faţă de variatele ei forme de 

obiectivitate. 

Perioada preşcolară este prima perioadă 

în viaţa omului în care copilul manifestă 

aptitudini şi abordează cu destulă uşurinţă şi cu 

succes domenii ca : muzica, desenul, pictura, 

colajul, modelajul. Dorinţa, de a da activităţilor 

plastice o formă cât mai eficientă, de-a realiza 

obiectivele vizând stimularea creativităţii 

preşcolarilor, s-a materializat în variante 

personale de organizare şi desfăşurare a acestor 

activităţi pe trei dominante ale acestora: 

  dezvoltarea gândirii artistico-plastice; 

  dezvoltarea mâinii pentru scris; 

  dezvoltarea sensibilităţii şi gustului estetic. 
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În acest context, rolul activităţilor 

artistico-plastice este de a călăuzi pe fiecare 

copil în parte spre manifestarea activă a 

libertăţii personale de a gândi, simţi, şi acţiona 

potrivit nevoilor, înclinaţiilor, intereselor, 

capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale 

fiecăruia, care, vor duce la expansiunea 

energiilor creatoare existente în fiecare copil. 

Activităţile din grădiniţă oferă copiilor 

posibilitatea de a-şi valorifica talentele şi 

interesele pentru un anumit domeniu. Copiii îşi 

pot investi o parte din timpul petrecut în 

grădiniţă pentru a-şi dezvolta abilităţile pe care 

le posedă, sub îndrumarea atentă a educatoarei, 

sub diferite forme. Rolul educatoarei este de a 

favoriza în fiecare copil capacităţi şi aptitudini 

creative drept componente structurale ale 

personalităţii acestuia, în procesul lui de 

formare şi dezvoltare. Manifestarea 

potenţialului de creativitate trebuie să înceapă 

cu iniţierea copilului în stăpânirea elementelor 

de limbaj plastic, în dezvoltarea spiritului de 

observaţie, în dezvoltarea imaginaţiei şi cu 

stimularea formelor de expresie potrivit 

disponibilităţilor de vârstă şi de temperament.  

Dezvoltarea predispoziţiilor creatoare la 

vârstele copilăriei este favorabilă începerii unui 

antrenament prin exerciţii care să urmărească 

atingerea factorilor intelectuali ai creativităţii: 

flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, 

elaborarea, sensibilitatea, intuiţia, care să 

determine un comportament imaginativ creativ 

şi care se cer a fi aplicate în specificul activităţii 

centrului de interes „Artă”, folosind lucrul cu 

copiii în grupuri mici. 

Limbajul plastic este cel care îl atrage 

cel mai mult pe copil şi îl ajută să-şi exprime 

trăirile, nedumeririle şi modul în care percepe el 

realitatea. Eventualele reţineri ale copilului aflat 

în faţa foii de hârtie provin din neştiinţa folosirii 

instrumentelor artei plastice. Instrumentarea 

copilului cu principalele elemente ale limbajului 

plastic îl va conduce spre dezvoltarea unor 

acţiuni ce dau la iveală aptitudini artistice, 

creativitatea (ce poate fi asemuită unor nevoi 

biologice generale, comună tuturor) sau creaţia 

(care este marea pasiune pentru artă, o 

înzestrare de excepţie). Elementele de limbaj 

plastic: punctul, linia, forma spontană, îmbinate 

prin diferite tehnici ale artei plastice sunt 

suportul pe care copilul îşi poate clădi conduita 

creativă. Interesul copiilor pentru activitate şi 

pofta de creaţie pot fi stimulate prin: 

 utilizarea unor materiale diverse pentru 

lucru (creioane colorate, carioca, acuarele, 

ştampile, şabloane etc.); 

 utilizarea unor materiale cu caracter 

ajutător( siluete decupate, faianţă, lucrări parţial 

începute, coli de hârtie de culori şi dimensiuni 

diferite, tăviţe de carton, sticlă); 

  utilizarea unor tehnici speciale 

(dactilopictura, tehnica ştampilei, tratarea 

suprafeţelor cu ceară, tehnica stropirii, a 

scurgerii, a suflării cu paiul, pictura cu mâinile, 

pictura murală etc.).  

Este important să dezvoltăm la copii 

dorinţa de a realiza ceva inedit, iar acest lucru îl 

putem realiza având ca linie directoare 

diversitatea. Familiarizarea copiilor cu unele 

tehnici noi de lucru le măreşte curiozitatea şi 

imprimă activităţilor artistico-plastice un 

caracter atractiv şi creativ. Cunoaşterea 

limbajului şi a tehnicilor de lucru de către copii 

duce la dezvoltarea creativităţii în realizarea 

ideilor în forme artistice variate. Jocul cu 

culoarea îi permite copilului şi mai mult să 

experimenteze ceea ce vede, doreşte şi trece 

prin afectivitatea sa. Preşcolarii îndrăgesc 

activităţile de pictură, le execută cu plăcere 

deosebită ele fiind un bun prilej de stimulare a 

creativităţii. Este necesar ca educatoarea să se 

aplece cu mai multă atenţie asupra „produselor 

activităţii creatoare” şi să le aprecieze aşa cum 

merită. 

Având în vedere particularitățile 

menționate, ca și scopul și sarcinile ce ne revin, 

acestea  dirijează atenția copiilor spre aspectele 

cunoscute lor din mediul înconjurător, în felul 

acesta ei vor reuși să realizeze în creațiile lor 

aspecte deosebit de interesante, dându-le 

posibilitatea să-și manifeste aptitudinile cât și 

dorințele lor estetice. 

În realizarea acestei idei am folosit 

activitățile de desen ori de câte ori a fost nevoie 

chiar atunci când timpul este neprielnic pentru 

jocurile în aer liber. 

Pictura constituie o activitate prin care 

jucându-se, copiii ne dau posibilitatea să 

constatăm felul cum văd, cum înteleg lumea, ce 

i-a impresionat mai mult din multitudinea 
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aspectelor văzute, ce le-a reținut atenția, să 

descoperim interesele și năzuințele lor. În acest 

scop am căutat să le dezvolt interesul și 

dragostea pentru activitatea de desen și pictură, 

folosind mijloace de realizare și modalități de 

educare. 
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Jocul didactic – modalitate de stimulare a potențialului creativ al elevilor 
 

Prof. înv. primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

Jocul didactic oferă copilului 

posibilitatea de a-şi pune în valoare şi de a 

evidenţia propriile capacităţi, favorizând, astfel 

interacţiunea factorilor psihici ce contribuie şi 

influenţează activitatea de cunoaştere. Procesele 

intelectuale declanşate în joc, în special cele ale 

gândirii, au darul de a-i conduce pe copii în „a 

afla”, a descoperii unele adevăruri noi pentru ei 

cu oarecare uşurinţă, pe fondul angajării, doar în 

aparenţă, a unui efort mai mic şi mai ales în 

condiţiile unor satisfacţii aparente. 

 Jocul este cadrul cel mai important de 

manifestare dar şi de stimulare a potenţialului 

creativ. 

 Conduita creativă ludică este o premisă 

pentru viitorul comportament creativ care se va 

materializa în produse noi, originale, cu valoare 

socială (nu numai individuală). 

 Manifestarea potenţialului creativ în 

cadrul jocului nu este intenţionată. Ea este 

posibilă datorită semnificaţiei afectogene a 

obiectelor, persoanelor, relaţiilor şi mai ales 

reflectă trebuinţa de independenţă şi 

autoexprimare a şcolarului. Jocul copilului nu 

este un veritabil produs creator, este nou şi 

original în raport cu sine şi în raport cu ceilalţi 

copii. Originalitatea jocului derivă din funcţia 

pe care acesta o are pentru copil: asimilarea 

realului fără constrângeri sau sancţiuni, 

rezolvarea echilibrului afectiv şi intelectual al 

eului în confruntarea cu realul. Jucându-se, 

copilul este capabil să realizeze produse noi, 

neobişnuite, originale. 

 Creaţiile lor, sunt dovada că viaţa lor 

interioară este destul de bogată şi că intenţiile 

lor depăşesc posibilităţile de care dispun. 

 În jocul de creaţie cu subiect din viaţa 

cotidiană, copilul imită şi reproduce selectiv 

modele de comportament oferite de cei din jur, 

dar numai de acela care sunt în acord cu 

dorinţele şi preferinţele sale. Preluarea acestor 

modele se face spontan, fără constrângeri 

exterioare. În realizarea rolurilor asumate se 

foloseşte de obiecte reale cărora le dă nu numai 

semnificaţii reale ci şi semnificaţii proprii. Dacă 

la început acţiunile reproduse sunt simplificate, 

în timp le complică, le combină între ele, le 

îmbogăţeşte cu ceea ce a acumulat în experienţa 

sa cognitivă. 

 Ficţiunea din jocul de creaţie cu subiect 

din viaţa cotidiană nu este absurdă, ci 

constructivă şi originală. Realitatea este în 

acelaşi timp sursă, criteriu de verificare, câmp 

de explorare şi identificare. 

 În cadrul acestor jocuri, copilul 

substituie prin imagini, prin trăiri emoţionale, 

prin gesturi şi acţiuni, obiecte, persoane, relaţii 

şi apoi se substituie pe sine însuşi, 

identificându-se cu rolul. Trăieşte empatie 

personajul pe care îl joacă, ceea ce pare 

incredibil, dat fiind caracterul animist al 

gândirii. Prin jocul de creaţie cu subiect din 

viaţa cotidiană, copilul se detaşează treptat de 

realitatea concretă şi imediată, transpunându-se 

în trecutul pe care l-a trăit mai demult, sau chiar 

în viitor.    

În literatura de specialitate se folosesc 

termenii „divertisment" şi Joc" în procesul 

didactic. Uneori aceşti termeni sunt trataţi ca 

sinonimici, alteori, dimpotrivă sunt diferenţiaţi. 

Jocul este o activitate distractivă, „o 

activitate efectuată de participanţi sau concurenţi 

care se străduiesc să-şi realizeze scopurile în 

limitele unor anumite reguli".9  

Jocul didactic aparţine grupei de metode 

de problematizare a procesului instructiv care 

organizează conţinutul instruirii sub forma de 

„modele" ale fenomenelor, situaţiilor sau 

proceselor reale. 

Scopul jocurilor este, prin urmare, 

apropierea procesului cognitiv de cunoaşterea 

nemijlocită, sprijinită pe experienţa proprie. 

Jocul solicită o gândire de tip problematic, 

jucătorul trebuind, deci, să „producă" în mod 

autonom cunoştinţele necesare pentru joc şi nu să 

se folosească de cele obţinute prin intermediul 

profesorului sau manualului. Jocul didactic 

                                                             
9 Teresa Siek Piskozub,  Jocuri şi activităţi distractive, 

Editura Polirom, Iaşi 1997, p.15. 
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reuneşte în cadrul său elemente de divertisment 

şi de învăţare. Învăţarea ca atare nu este însă 

un scop al jocului, ci rezultatul lui. Scopul 

general este comun pentru toate jocurile şi constă 

în obţinerea succesului şi satisfacţiei. Obiectivele 

parţiale sunt diferite pentru fiecare joc în parte. 

Jocul lingvistic face parte din categoria 

jocurilor didactice şi cuprinde activităţi 

distractive pentru perfecţionarea citirii şi scrierii 

frazelor şi textelor. 

Raportat la activitatea pedagogică, 

cuvântul „joc” este folosit fie în accepţia lui 

obişnuită, fie în sens metaforic. 

În primul caz, jocul didactic desemnează o 

activitate lucidă propriu-zisă, fizică sau mintală, 

spontană şi urmărită prin ea însăşi, fără utilitate 

imediată, generatoare de distracţie, de plăcere şi 

reconfortare. Ca una dintre cele mai 

caracteristice activităţi ale copilului, jocul, în 

varietatea formelor lui, este astăzi tot mai mult 

valorificat din punct de vedere pedagogic, în 

intenţia de a imprima un caracter mai viu şi mai 

atrăgător activităţilor şcolare, în care acesta tinde 

să fie integrat. 

În cel de-al doilea caz, jocul simulativ are 

semnificaţia unei activităţi complexe, de 

profundă seriozitate, atât prin scopul urmărit, cât 

şi prin desfăşurarea lui. 

 

Caracterizarea jocurilor lingvistice 

 

Jocurile de vorbire se împart în două grupe: 

- jocuri care au drept scop obişnuirea cu 

sistemul limbii; 

- jocuri care au ca obiectiv dezvoltarea 

deprinderilor de comunicare. 

Obiectivul jocurilor a căror scop este 

obişnuirea cu sistemul lingvistic îl constituie 

formarea deprinderilor de a identifica şi a 

construi enunţuri corecte din punct de vedere al 

formei. Corectitudinea se poate referi la sintaxă, 

ortografie, fonetică etc. Având în vedere 

necesitatea unei aprecieri imediate a 

corectitudinii fiecărei acţiuni, aceste jocuri se 

desfăşoară de obicei sub îndrumarea cadrului 

didactic. 

În  jocurile care au scop dezvoltarea 

deprinderilor comunicative accentul este pus nu 

atât pe corectitudine, cât mai ales pe eficacitate. 

Jucătorii trebuie să demonstreze deprinderi de a 

face schimb de informaţii verbale - sub formă 

orală sau scrisă. 

Jocurile lingvistice, la fel ca orice jocuri 

interactive, pot să se deosebească prin gradul de 

influenţă al jucătorilor asupra rezultatului final. 

Conform acestui criteriu, jocurile interactive se 

împart în:  jocuri de noroc, jocuri strategice,  

jocuri combinate. 

Jocurile de noroc nu au nici o valoare din 

punct de vedere al procesului didactic. 

Jocurile strategice se bazează numai pe 

priceperea jucătorului. Câştigul depinde de 

experienţa, cunoştinţele, îndemânarea, memoria, 

capacitatea de anticipare, ingeniozitatea 

jucătorului etc. Acest gen de jocuri are o valoare 

deosebită pentru procesul didactic. 

Jocurile combinate au toate trăsăturile 

jocurilor strategice, la care se adaugă însă un 

element indispensabil - întâmplarea. 

In raport cu gradul de imitare a 

realităţii, jocurile lingvistice se împart în jocuri 

fără simulare şi jocuri de simulare. 

Joc nesimulat poate fi orice temă dată 

elevului, cu condiţia să-i producă acestuia 

satisfacţie, în cursul jocului elevii rezolvă 

problema indicată de învăţător într-o atmosferă 

liberă. Un joc nesimulat îl reprezintă rezolvarea 

şaradelor de diverse tipuri: cuvinte încrucişate, 

rebusuri, interpretarea unor cântece cu 

gesticulaţie simultană. 

Jocul simulat este un model situaţional 

formalizat, a cărui structură este dată de 

regulile care definesc toate raporturile ce 

intervin între participanţii la joc. Obligaţia de 

bază a jucătorilor este respectarea strictă a 

regulilor. 

Jocurile de simulare se pot diferenţia 

prin gradul de structurare a regulilor. Jocurile 

structurate au obiective clar precizate sub 

forma unui anumit model. Toate jocurile cu 

planşe aparţin cel mai adesea acestei categorii. 

În jocurile cu structură mobilă, jucătorii 

înşişi stabilesc caracterul modelului simulat. 

Acest gen de jocuri trezeşte iniţiativa şi 

participarea activă a jucătorilor. Jocurile cu 

structură mobilă se pot deosebi prin tipul de 

realitate imitată. Se disting, de asemenea, 

jocuri cum ar fi: furtuna creierelor, jocul 

situaţional, jocul biografic şi dramatizarea. 
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Furtuna creierelor constă în născocirea 

unor procedee de depăşire a unei dificultăţi. 

Aceste jocuri se compun din două etape. În prima 

etapă participanţii formulează propuneri de 

rezolvare a problemei - sarcina lor este de a 

prezenta un număr cât mai mare de rezolvări într-

un timp cât mai scurt. Este etapa creatoare a 

jocului, deoarece participanţii pot inventa 

rezolvări neconvenţionale şi chiar absurde. În 

etapa a doua intervine selecţia celor mai bune 

rezolvări ale problemei, sub diverse aspecte. 

Jocul situaţional este un tip de joc care 

permite o analiză profundă a temei. Participanţii 

fac cunoştinţă cu o anumită situaţie, care 

necesită luarea unei decizii, o analizează cu 

atenţie şi apoi adoptă cea mai bună soluţie. 

Jocurile de acest tip sunt foarte potrivite 

pentru dezvoltarea deprinderilor de comunicare. 

Jocul biografic constă în asumarea de 

către jucători a personalităţii, reale sau fictive, pe 

care o prezintă. Acesta este un tip de joc atractiv 

din punct de vedere al deprinderilor de 

comunicare orală. 

Dramatizarea este unul din jocurile 

didactice cele mai populare. Acest joc constă în 

crearea unei situaţii în care sunt implicate câteva 

persoane. Participanţii au roluri atribuite şi un 

scop bine conturat al acţiunii lor. 

 
Funcţiile jocurilor didactice în procesul 

învăţării creative 

 

Jocurile didactice îndeplinesc o funcţie 

esenţială, cea organizatorică - ele permit o mai 

bună planificare a timpului elevului şi a 

învăţătorului. În cursul jocului toţi elevii sunt 

activi. Acţiunile lor sunt jalonate şi controlate 

prin regulile de joc. Jocurile fac posibilă 

desfăşurarea unor interacţiuni diferenţiate, în 

care elevii se întrec pe ei înseşi, colaborează în 

cadrul unui grup - concurând în acelaşi timp cu 

un alt grup, lucrează în perechi. Aceasta le 

permite să se cunoască mai bine, să-şi asume 

responsabilitatea pentru actele proprii. Lucrul în 

grupe este o formă de colaborare deosebit de 

importantă pentru copii timizi, care de obicei sunt 

mai puţin activi în cazul învăţării frontale. 

O altă funcţie importantă a jocurilor la 

lecţii de limbi străine o constituie funcţia 

motivaţională. Efectuarea sarcinilor pedagogice 

convenţionale derivă rar din cerinţele personale 

ale elevilor, cel mai adesea ea are o motivare 

extrinsecă (de exemplu notele). Însă, elevilor le 

vine mai uşor să accepte teme care decurg din 

desfăşurarea unui joc, fie şi pentru faptul că nu 

este vorba despre o activitate stereotipă. Jocurile 

facilitează obţinerea succesului. 

Nu mai puţin importantă este funcţia 

didactică pe care o pot avea jocurile lingvistice. 

Datorită faptului că activează toţi participanţii, 

jocurile fac posibilă dezvoltarea multilaterală, 

permit formarea diferitelor deprinderi de vorbire, 

intelectuale, tactici, mnemotehnice, de 

creativitate. 

Jocurile pot avea şi o funcţie cognitivă 

atât pentru elev cât şi pentru învăţător. 

Învăţătorul este nu doar un observator ci şi un 

actor care se concentrează asupra aspectelor ce 

ţin de obligaţiile impuse de activitatea sa: 

obiective, metode, personalitatea elevilor şi 

rezultatele lor. La rândul său, elevul face 

cunoştinţă cu diverse jocuri, procedee de 

rezolvare a problemelor, cunoaşte mai bine 

limba, dar îşi poate cunoaşte mai bine şi colegii. 

Jocurile lingvistice, ca orice jocuri 

didactice, pot forma norme de comportare ce-i 

permit învăţătorului să-şi îndeplinească cu multă 

eficacitate funcţia educativă. Creând ocazii 

pentru evaluarea activităţilor elevilor, atât sub 

aspectul eficienţei cât şi sub cel al 

comportamentului, jocurile permit învăţătorului 

să-şi manifeste influenţa educativă. 

  „Metoda jocurilor valorifică avantajele 

dinamicii de grup, interdependenţele şi spiritul 

de cooperare, participarea efectivă şi totală la 

joc, angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei 

slabi, stimulează curentul de influenţe 

reciproce, ceea ce duce la creşterea gradului de 

coeziune în colectivul clasei, precum şi la 

întărirea unor calităţi morale şi la dobândirea 

unor comportamente legate de îndeplinirea unor 

viitoare funcţii sau responsabilităţi sacio-

profesionale."10  

Jocul constituie o admirabilă modalitate 

de a-i face pe elevi să participe activ la procesul 

de învăţare. J. Piaget încadrează activitatea de 

joc în procesul complex de asimilare. „Prin 

                                                             
10 Ioan Cerghit, Ioan Neacşu, Prelegeri pedagogice,  

Editura Polirom, Iaşi 2001, p.90. 



Școala Bucovineană                                                                                                                            Nr. 1/2022 

 

 
67 

 

repetări de conduite în joc şi în afara jocului, ca 

expresie a asimilării şi acomodării, se constituie 

scheme de acţiune şi scheme mentale 

corespunzătoare acţiunilor, controlului şi 

reprezentării acestora".11  

Prin intermediul jocului reuşim să descoperim la 

fiecare copil în parte „care este domeniul unde el 

are cele mai evidente capacităţi creative (literare, 

matematice, artistice) şi să i le încurajăm, să i le 

stimulăm tot cu ajutorul acestei metode."12  

Apreciind rolul jocurilor în desfăşurarea corectă 

a procesului instructiv, este necesar totuşi să 

reţinem faptul că acestea trebuie să completeze 

tehnici deja verificate şi aplicate. Proporţia 

jocurilor în raport cu procedeele consacrate 

depind de vârsta elevilor. Trebuie, de asemenea, 

să ţinem tot timpul seama de faptul că jocurile îşi 

îndeplinesc funcţiile în bune condiţii numai 

atunci când sunt construite şi se desfăşoară corect.

                                                             
11 Ursula Şchiopu,  Probleme psihologice ale jocului şi 

distracţiei  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

1970, p.35. 
12 Lucia Anucuţa, Partemie Anucuţa,  Jocurile de 

creativitate, Editura Excelsior, Timişoara 1977, p.4. 
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Reziliența școlară și succesul academic 
 

Prof. înv. primar Mihaela Strugar 
Școala Gimnazială Pârteștii de Sus 

 

Educația zilelor de astăzi presupune ca 

pregătirea profesională a cadrelor didactice  din 

învățământul preșcolar sau primar   să cuprindă 

o cunoștințe teoretice solide, temeinice, dar  și 

alte activități complementare care să întregească 

dezvoltarea emoțională, afectivitatea, starea de 

bine, zona de confort, motivația părții educabile. 

Se cunoaște faptul că elevii pot învăța mai ușor 

când eforturile lor sunt înțelese, dirijate, 

încurajate, evaluate. Profesorii trebuie să acorde 

importanță maximă atât cunoștințelor predate, 

metodologiei de realizare a predării-evaluării, 

cât și nevoilor prezentate de elevi, frustrărilor, 

emoțiilor, comportamentelor inadecvate, deseori 

neînțelese de adulții implicați în demersul 

educativ școlar. Enumerăm câteva aspecte 

întâlnite în etapele educative ale dezvoltării 

emoționale: elevii manifestă curiozitate, nu ezită 

când sunt implicați în rezolvarea sarcinilor de 

lucru, se exprimă verbal cu ușurință, răspund cu 

încredere, mediul ambient este prielnic actului 

educativ, persoanele implicate sunt joviale, 

deschise, empatice, nu există răspunsuri eronate, 

toate ideile sunt valoroase, se realizează deseori 

o învățare experimentală calitativă, au încredere 

că vor fi ajutați de profesor atunci când dau de o 

parte mai grea a temei, sunt mai receptivi și mai 

predispuși spre reușită etc. Secretul succesului 

dezvoltării din punct de vedere emoțional nu 

este deținut nici de profesor, nici de elevi, dar 

este posibil atunci când armonia dintre puterea 

profesorului de a modera, de a concilia, de a 

facilita munca elevului și dorința elevului de 

autodepășire, de învățare, motivația intrinsecă se 

întâlnesc spre cote maxime. Relația cu elevii 

există în orice clasă, depinde însă de cât de bine 

este cultivată, îngrijită, dezvoltată ca pe viitor să 

fie raportată la stimularea motivației de învățare. 

Activitățile de învățare creează stres și 

disconfort pentru unii elevi, iar pentru alții 

situații de învățare eficientă, motivante. Fiecare 

reacționează în funcție de puterea sa de adaptare 

la greutățile vieții de școlar (instituirea unui 

program zilnic strict, respectarea orarului, 

condițiile de sănătate publică, starea proprie de 

sănătate, disconfort psihic cauzat de plecarea 

părinților în străinătate, teme inutile și multiple, 

situații de bullyng verbal, moral, fizic, alte 

evenimente negative), de aceea putem spune că 

elevul poate devine rezilient atunci când 

reușește să depășească aspectele negative din 

mediul școlar, gestionează cu succes stresul sau 

insuccesul academic, caută soluții optime de 

depășire a traumelor, schimbă situațiile sau 

mediul cauzator de stres. 

Atunci când între profesori și elevi există 

o relație pozitivă, empatică, deschisă, cu 

ușurință putem evidenția creșterea motivației de 

învățare, dezvoltarea aspirațiilor educaționale și 

de ce nu, realizarea performanțelor academice. 

Cum putem asigura un climat eficient pentru 

reziliență școlară? Profesorii dețin puterea și 

dorința de a utiliza cât mai performant 

instrumentele materiale și morale existente în 

dotarea școlii, pot îmbina și completa activitățile 

de învățare cu momente educative interactive, 

atractive, care să poată centra activitatea de 

învățare pe elev și interesele lui, pot implica 

elevii în activități recreative de cunoaștere 

emoțională, socială, sau în proiecte educative 

extrașcolare prin care să-și etaleze abilitățile 

dobândite din mediul extern al școlii (dans, 

balet, arhitectură, pictură, canto etc), pot realiza 

proiecte de genul Școală de vară prin care se 

experimentează învățarea socială, învățarea 

imitativă, învățarea în ritm propriu a unui 

domeniu inovativ, interesant. Benefice sunt 

activitățile ludice, jocurile didactice, momentele 

de animare fizică, mișcarea pe ritm muzical, 

munca în echipă, pentru că dacă sunt utilizate 

des, eficient, oportun, alternativ cu activitățile 

de însușire de cunoștințe, toate acestea conduc 

la stimularea și încurajarea creativității, 

dezvoltarea abilităților de mișcare prin jocuri 

sportive, manifestate în aer liber, întărirea 

spiritului coechipier, exprimarea ideilor și 

sentimentelor proprii prin joc. 

Profesorul rezilient manifestă abilități de 

adaptare eficientă la situații de criză, traume, 

nesiguranță, bullyng, stres, insuccese 
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academice, situații negative create de elevi sau 

de părinții acestora, nu de multe ori, profesorul 

se simte depășit de situație, caută soluții 

eficiente de depășire a emoțiilor, încercând să 

dezvolte latura puternică a inteligenței 

emoționale, găsește aspectele pozitive prin care 

să medieze conflictele, să consilieze părțile 

implicate, caută să evidențieze faptul că este de 

încredere și acordă sprijin moral și educațional 

celor ce solicită ajutorul, alege metodele și 

procedeele educative formative prin care să se 

atingă scopurile școlarizării, obiectivele 

educaționale propuse, școlarizarea în sine. 

Deși cunoaștem aspectele teoretice ale 

adaptării emoționale la stres și eșec, atât din 

partea profesorilor, cât și din cea a elevilor, nu 

putem spune că există un drum sigur de urmat 

spre a fi rezilient în condițiile unei societăți 

agitate, dar putem recurge la creativitatea 

proprie, la abilitățile personale de 

responsabilizare social-educativă și 

concomitent,  nu renunțăm să acordăm sprijin, 

respect, încredere, eficiență și să valorizăm 

aspectele pozitive din relațiile construite în 

colectiv, în școală, în mediul de învățare, toate 

pentru a obține în timp performanță școlară și 

diminuarea efectului de abandon școlar.
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Jocuri pentru dezvoltarea socio – emoțională a preșcolarilor 
 

Prof. Sanda Achihăie 

Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Suceava 

 

1. GHICEȘTE CUM MĂ SIMT! -  Joc pentru 

recunoaștere, denumirea, exprimarea stărilor 

emoționale; dezvoltarea inteligenței emoționale 

Joc pentru 4 ani – 6 ani , jucat în 

interior/exterior   

Numărul de jucători : 15 – 25 copii  

Materiale necesare: coșuleț , imagini cu diferite 

experesii faciale/ emoții, recompense. Expresiile 

faciale/emoțiile se vor alege în funcție de vârsta 

copiilor. 

Durata: 5 – 15  minute 

Cum se joacă? 

Copilul numit de educatoare (copilul se pot 

anunța singur sau poate fi ales în urma unei 

numărători,sunetele unui cuvânt, etc)  iese  în 

fața grupului, alege o imagine și mimează 

emoția prezentată, adoptând o postură adecvată 

și executând gesturi cât mai sugestive.  

La semnalul educatoarei, ceilalți copiii vor 

recunoaște emoția, denumind-o.  

Emoția va fi mimată și de ceilalți copii.  

Jocul se joacă până la epuizarea imaginilor cu 

emoții sau atât cât răbdarea și interesul copiilor 

permite . 

 

2. ASTĂZI MI-AR PLĂCEA SĂ FIU... – Joc 

pentru stimularea cunoașterii de sine a copiilor, 

de cunoaștere reciprocă și dezvoltarea 

inteligenței emoționale. 

Joc pentru 4 ani – 6 ani, jucat în interior/exterior   

Numărul de jucători: 15 – 25 copii 

Materiale necesare: imagini cu diferite animale, 

flori, păsări, culori, mijloace de transport, 

elemente din natură  

Durata: 5 – 15 minute 

Cum se joacă? 

Copiii sunt așezați pe scăunele/pernuțe. În fața 

lor se găsește un panou/ măsuță pe care sunt 

așezate diferite imagini. Educatoarea adresează 

copiilor tema de creație/ cerința jocului, 

lăsându-le un timp scurt de gândire. Apoi, 

copilul numit de educatoare sau cel ales în urma 

unui joc rapid de numărare, identificare sunet 

inițial, silabisire, etc  vine   în fața grupului, 

alege o imagine și se prezintă copiilor: 

- ,,Astăzi mi-ar plăcea să fiu un avion pentru că 

vreau să plutesc printre nori.” 

Educatoare și copiii îl vor saluta apoi în semn 

de apreciere: 

- ,,Bună, avionule!” 

Jocul va continua până ce fiecare copil va 

parcurge proba sau atât cât răbdarea și interesul 

copiilor permite. 

Când se poate juca? 

Jocul poate fi folosit ca joc de creație în cadrul 

ADP – întâlnirea de dimineață. 

3. NE PLIMBĂM CUM NE SIMȚIM! - Joc 

pentru recunoașterea, denumirea, exprimarea 

stărilor emoționale, dezvoltare fizică și 

emoțională. 

Joc pentru 4 ani – 6 ani, jucat în interior/exterior   

Numărul de jucători: 10 – 25 copii 

Materiale necesare: bănci/scaune, alei din parc 

(trasee delimitate în sala de grupă), 

fluier/castaniete 

Durata: 10 – 15 minute 

Cum se joacă? 

Consultați despre modul cum și-ar dorui să 

meargă la plimbare: câte 2, de mână, singuri, în 

grup, etc copiii vor pleca la plimbare prin 

parc/curtea gradiniței/sala de grupă, respectând 

alegrea majorității.  

Educatoarea precizează starea emoțională, iar 

copiii vor adopta atitudinea și tipul de mers 

sugerat. Copiii și educatoare se deplasează în 

spațiul delimitat mimând starea emoțională și 

executând tipul de mers sugerat, privindu-se 

unuii pe alții. La sunetul fluierului se anunță 

schimbarea stării emoționale, copiii acționând în 

consecință. 

Exemplu: ,,Merg la plimbare fericită!”; 

zâmbind și  executând sărituri pe un picior, 

rotiri în aer, etc. 

Este important să apelăm la cât mai multe stări 

emoționale, durata jocului fiind detrminată de  

interesul și rezistența fizică a copiilor. 
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După câteva exersări, jocul poate fi condus de 

către copii, fiecare copil,conducător de joc, 

precizând starea emoțională dorită.  

  

JOCURI DE CUNOAȘTERE PENTRU 

PREȘCOLARI 

BUCUROS DE CUNOȘTINȚĂ!  

Acest joc de cunoaștere poate fi folosit la 

început de an şcolar, pentru a-i ajuta pe copii să 

se familiarizeze cu prenumele colegilor de 

grupă și cu lucrurile care-l bucură, îi fac plăcere.  

Copiii stau în cerc. Fiecare își spune prenumele 

și apoi mimează jocul/ activitatea/ hobby-ul 

preferat. Atenți, colegii trebuie să ghicească 

acțiunea mimată, moment ce binedispune pe 

copii, apoi își salută veseli colegul, rostindu-i 

numele. 

Educatoarea va începe ea jocul, mimând hobby-

ul său, pentru a alunga emoțiile, stânjeneala  și 

pentru a le demonstra cum se desfășoară jocul. 

 

ADEVĂRAT sau FALS  

Copiii stau aliniati pe 2 rânduri, față in față. Se 

stabilește o temă a jocului, la alegerea 

copiilor/educatoarei: anotimpuri, animale, 

plante, reguli de circulație, codul manierelor, 

prietenie, culori, forme geometrice, etc.  

Educatoarea, deschizând jocul,  expune  un 

enunț.  Dacă enunțul este adevărat, copiii vor  

sări, dacă este fals, vor face  un pas în spate.  

  

DETECTIVII SCHIMBĂRILOR 

Jocul poate fi folosit în cadrul Întâlnirii de 

dimineaţă sau ca joc recreativ , în orice moment 

al zilei. 

Copiii  se împart în două echipe, prin diferite 

tehnici și se așază fața în față, având fiecare o 

pereche.  

Timp de 3 minute  fiecare copil își va observa 

cu foarte mare atenție partenerul. După 

expirarea  celor 3 minute,la semnalul 

educatoarei, copiii uneia dintre  echipe  va 

părăsi pentru puțin timp sala de grupă, timp în 

care copiii din  cealaltă  echipă își vor schimba 

cel puțin un detaliu din înfăţişare (se dezbracă 

de unele haine, își adaugă diferite accesorii: 

ecusoane,  eșarfe, șepci, bentițe etc.).  

Coechipierii se întorc şi încearcă să recunoască 

schimbările. Pentru următoarea rundă se 

inversează rolurile. Câştigă echipa care a ghicit 

cele mai multe diferenţe. 
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Stimularea creativității prin joc didactic în învățământul primar 

Prof. înv. primar Gheorghina Aneci 
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

Creativitatea nu este o modă efemeră, 

nici o problemă de cercetare pentru psihologi, 

pedagogi, economişti etc. nici un obiect al 

preocupărilor educaţionale. Ea este un produs al 

stadiului de civilizaţie la care a ajuns societatea 

contemporană, în care creativitatea a devenit 

obiectul unor acţiuni planificate prin care este 

dezvoltată în mod deliberat. 

Pentru educarea creativităţii pledează 

motive de ordin social şi de ordin psihologic. 

Societatea creează condiţiile propice 

manifestării spiritului creativ şi vine cu 

imperativul explicit, clar formulat şi chiar 

însoţit de intervenţie rapidă. 

Necesitatea socială privind creativitatea 

comportă un caracter social, general şi unul 

naţional. Societatea noastră favorizează 

creativitatea mai întâi prin structura ei de 

societate liberă de orice exploatare şi apoi prin 

idealul educativ, de formare a omului nou - 

omul total - care manifestă receptivitate faţă de 

nou, creează noul şi luptă pentru aducerea lui în 

viaţă. 

La întrebarea unui elev: „de ce să fiu 

creativ?" i se pot aduce argumente de 

coloratură subiectivă: să te desăvârşeşti ca 

persoană, ca om, să fii complet dezvoltat din 

toate punctele de vedere, să fii capabil de 

reintegrare profesională atunci când 

împrejurările ţi-o vor cere, să te bucuri de 

preţuirea, respectul şi admiraţia celor din jur 

pentru că te-ai dovedit capabil să inventezi ceva 

şi să ieşi din anonimat, să dispui de un antidot la 

unele forţe ale înstrăinării umane, să-ţi făureşti o 

sursă nobilă de satisfacţii morale; dar şi 

argumente de imediată utilitate: să-ti achiţi mai 

uşor şi mai bine sarcinile de învăţare, să obţii 

succese şcolare, să-ţi rezolvi temele mai uşor şi 

mai repede. 

Prin învăţarea creativă, nu urmărim să 

facem din fiecare copil normal un geniu, dar 

putem să facem din fiecare copil un participant 

activ independent sau în grup la descoperirea 

adevărurilor despre lucruri şi fenomene atunci 

când i se indică direcţia de cercetare sau i se dau 

notele definitorii să-şi spună: cine, ce, unde, 

prin ce mijloace, în ce scop, cum, când, 

deoarece ele întreţin interesul pentru cunoaştere 

şi corespund spiritului de curiozitate al 

copilului, al preadolescentului şi adolescentului. 

Formarea unor deprinderi de învăţare 

prin cercetare - descoperire şi efort intelectual 

propriu, cu cât sunt fixate şi consolidate mai de 

timpuriu, cu atât au efect formativ mai eficient, 

materializat în dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale superioare şi a aptitudinilor 

specifice actului creator. 

Marea plasticitate a activităţii nervoase 

superioare a copilului explică fenomenul 

saltului calitativ în funcţionalitatea creierului 

dacă este pus în starea activă de timpuriu şi ia 

un potenţial energetic crescut faţă de 

învăţământul clasic. 

 „Munca învăţătorului are efect asupra 

eternităţii” cum spune o maximă şi nu se poate 

vedea niciodată unde se opreşte influenţa sa care 

transmite din generaţie în generaţie ca într-o 

ereditate socială valori general umane. 

  Învăţarea creativă se defineşte prin 

faptul că subiectul ei (elevul, studentul) nu 

foloseşte procedee, scheme (algoritmi) de 

rezolvare deja cunoscute, ci descoperă el însuşi 

modalităţi de rezolvare mai interesante, elegante 

şi mai eficiente. Cu alte cuvinte, cel ca învaţă 

creativ se eliberează de stilul habitual, obişnuit 

să abordeze problemele şi situaţiile în mod 

original, prin prisma propriei gândiri şi 

experienţe de cunoaştere. 

          În epoca revoluţiilor ştiinţifice, a 

inteligenţei artificiale şi microprocesoarelor, 

când munca fizică şi intelectuală sunt tot mai 

mult transferate sistemelor informative flexibile 

şi inteligibile, omul desfăşoară o intensă 

activitate de învăţare şi creaţie. „Accentul se va 

pune nu atât pe însuşirea de cunoştinţe, cât mai 

ales pe învăţarea de metode şi tehnici de 

învăţare şi muncă intelectuală, de identificare, 

de regăsire şi utilizare a informaţiilor, de analiză 
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.sinteză şi prelucrare a acestora, în sfârşit, de 

învăţare de metode şi tehnici de creativitate, de 

dezvoltare a informaţiei şi de crearea de noi 

semnificaţii. 

E necesar înlăturarea învăţământului 

clasic rigid, bazat pe memorare mecanică, 

pasivă, rudimentară cu un învăţământ modern, 

creativ şi inteligent, bazat pe participare şi 

colaborare, în care cadrul didactic şi elevul 

(studentul)cooperează pentru însuşirea şi 

aplicarea creativă a cunoştinţelor în practică, 

pentru dezvoltarea metodelor de gândire şi 

acţiune. 

Învăţarea creativă are ponderea cea mai 

mare, în ea fiind solicitate procesele cognitive 

fundamentale: reprezentările, limbajul, 

gândirea, memoria, imaginaţia. 

Copii trebuie ajutaţi să înveţe creativ, să facă 

lectura textului literar, să-1 retrăiască activ, 

reţinând despre ce este vorba în el, dar fiind 

atenţi şi la valorile emoţionale şi stilistice din a 

căror contopire se naşte viaţa secretă de 

profunzime a celor comunicate în forma literară. 

Manualul nu poate rezolva singur toate 

problemele ce se impun în analiza unui text 

literar. Un rol deosebit revine astfel: proceselor 

învăţării în clasă, profesorului ca factor de 

legătură dintre manual şi elev, „comenzilor” pe 

care le emite el cu privire la modul cum trebuie 

să acţioneze elevii, la clasă sau acasă, pentru a 

citi cu folos anumite texte. 

Treptat, copilul se ridică de la 

compunerea abruptă, structurală la succesiune 

de răspunsuri la întrebările din plan, la 

compunerea fluentă, articulată, cu legături 

ample şi diverse între idei. Prin această treaptă, 

învăţarea - ghidată de instruire - începe să ofere 

minţii copilului ceva mai mult decât este 

considerat în rezultatele ei nemijlocite, un gen 

de efecte indirecte, secundare - capacitatea 

abstracţiei, a generalizării, a comparaţiei, a 

discriminărilor şi reconstrucţiilor de fineţe, a 

memorării logice. 

Acest lucru dă impuls înclinaţiei 

copilului către abordarea analitică a propriei 

activităţi mintale. 

Învăţarea pune în mişcare traseele 

interne ale dezvoltării, o propulsează spre noi 

stadii, introduce în ea mutaţii, făcând să crească 

nivelul vârstei mentale a copilului şi 

posibilitatea lui de a realiza noi acumulări, noi 

achiziţii în ordinea însuşirii noţiunilor şi 

cunoştinţelor ce i se predau. 

În educaţie se tinde spre formarea unor 

oameni conform cu stereotipii numeroase şi 

marcante, considerându-se că este mai 

important să asiguri o educaţie cât mai completă 

decât să dezvolţi o gândire originală şi creativă. 

Este adevărat că nu poţi fi creativ dacă nu ai 

asimilat cunoştinţele fundamentale ale 

domeniului respectiv. Cu siguranţă o persoană 

creativă este şi foarte bine pregătită, îmbinând 

în acelaşi timp inventivitatea cu o judecată 

sănătoasă, ştiind să  

selecteze din noianul de informaţii pe care le 

deţine doar pe acelea care îi folosesc în acel 

moment şi pentru un anumit „proiect”. 

Conţinutul învăţământului trebuie să 

includă şi să promoveze cultura generală 

deoarece ea favorizează creativitatea şi are o 

importanţă deosebit de mare asupra integrării 

omului în societate. „Din perspectiva 

pedagogică cultura generală include un sistem 

de cunoştinţe, deprinderi, şi capacitate, asimilate 

şi formate în cadrul acţiunii educaţionale care îi 

oferă individului posibilitatea elaborării unei 

viziuni de ansamblu asupra lumii şi de a 

răspunde condiţiilor şi cerinţelor fundamentale 

ale existentei sale sociale”. (I. Nicola, 2000). 

În prezent cultura generală nu măsoară 

doar cantitatea şi bogăţia cunoştinţelor deoarece 

ea urmăreşte modelarea gândirii individului, 

fiind foarte important în ce măsură sunt folosite 

aceste cunoştinţe în rezolvarea unor sarcini 

concrete din diferite domenii, dar şi mulţimea 

conexiunilor care se pot stabili între informaţii, 

adâncind astfel înţelegerea lor de către copil. 

Scopul culturii generale ar fi realizarea unui 

„tot” şi nu mai multe „compartimente pline” dar 

fără legătura între ele.  
Aplicații ale jocului didactic privind 

stimularea creativității elevilor 

Aplicarea metodei fonetice analitico-

sintetice se impune atât oral, cât şi în 

compunerea cu ajutorul alfabetului decupat sau 

în citirea şi scrierea cuvintelor şi a propoziţiei. 

Acest lucru se realizează pe baza textelor din 

abecedar şi cu ajutorul jocurilor didactice. 

În jocul „Ploaia”, copiii stau cu mâinile 

pe masă. La un semnal, ei bat pe bancă cu un 
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singur deget şi reproduc printr-un singur sunet 

onomatopeea: „pic, pic, pic”. La fel și jocurile 

„Vântul”, „Fierarul”, „Ciripitul 

păsărelelor”, „Ursul”, „Ceasul”, „Cântecul 
greieraşului” care au contribuit la dezvoltarea 

auzului fonematic şi la coordonarea mişcărilor, 

la formarea deprinderilor de a percepe sunetele 

auzite. Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea 

vocii, consolidează deprinderile de pronunţare 

corectă a sunetelor şi cuvintelor, realizând, în 

acelaşi timp, relaxarea sistemului nervos. 

Unele jocuri precum: „Jocul silabelor”, 

„Spune mai departe”, „Completează 

cuvântul”, „Unde se găseşte cuvântul”, „De-a 

cuvintele” sau „Schimbă prima silabă”  

contribuie la formarea şi consolidarea la elevi a 

abilităţii şi deprinderilor de articulare corectǎ a 

sunetelor, de pronunţie corectă a cuvintelor 

folosite în comunicare, în conformitate cu 

cerinţele programei. 

Prin jocul didactic “Repetă ce spun 

eu!“ se urmărește formarea deprinderilor de a 

pronunţa corect silaba şi cuvintele care se 

deosebesc printr-un sunet, în general 

dezvoltarea auzului fonematic. Sarcina didactică 

reprezintă corectarea unor cuvinte învăţate şi 

recunoaşterea de către elevi a sunetelor care se 

deosebesc. 

Oamenii au nevoie să trăiască în 

colectivităţi, astfel putându-se dezvolta normal 

ca fiinţe umane datorită efectului socializator al 

acestuia. Trebuinţa de comunitate „este un 

remediu împotriva izolării şi singurătăţii, un 

impuls profund care mobilizează şi 

sensibilizează fiinţa umană pentru a stabili şi 

întreţine relaţii cu ceilalţi (I. Nicola, 2000). 
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Școala de vară – conexiune între diversitate, noutate  și practică 
 

Prof. înv. primar Angelica-Nicoleta Levițchi  
   Şcoala Gimnazială„Dr. Simion și Metzia Hîj”Volovăț 

 

Problematica educației dobândește în 

societatea contemporană noi conotații, date mai 

ales de schimbările fără precedent din toate 

domenile vieții sociale. Accentul trece de pe 

infomativ pe formativ. Un curriculum unitar nu 

poate răspunde singur diversității umane, iar 

dezideratul educației permanente tinde să devină 

o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega 

importanța educației de tip curricular, devine tot 

mai evident faptul că educația extracurriculară, 

âși are rolul și locul bine stabilit în formarea 

pesonalității copiilor. Complexitatea finalităților 

educaționale impune îmbinarea activităților 

curriculaare cu cele extracurriculare. 

 Prin faptul că în activitățile școlii de 

vară copiii partcipă voluntar, se supun de bună 

voie regulilor, asumându-și responsabilități, se 

autodisciplinează. Cadrul didactic are prin acest 

tip de activități posibilități deosebite să-și 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze 

dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos 

obiectivul principal al școlii și al învățământului 

primar – pregătirea copilului pentru viață. Elevii 

trebuie să fie îndrumați să dobândească o 

gândire independentă, neterminată de grup, 

toleranță față de ideile noi, capacitatea de a 

descoperi probleme noi și de a găsi modul de 

rezolvare a lor și posibilitatea de a critica 

constructiv. Înainte de toate, este însă important 

ca profesorul însăși să fie creativ. Activitățile 

din cadrul Școlii de vară contribuie la gândirea 

și completarea procesului de învățare, la 

dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, 

la organizarea raționaală și plăcută a petrecerii 

timpului lor liber. Având un caracter atractiv, 

copiii participă într-o atmosferă de voie bună și 

optimism, cu însuflețire și dăruire la astfel de 

activități. Potențialul larg al activităților 

extracurriculare este generator de căutări și 

soluții variate.succesul este garantat dacă ai 

încredere în imaginația, bucuria și în dragostea 

din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te 

conducă spe acțiuni frumoase și valoroase. 

Activitățile Școlii de vară sunt apreciate 

atât de către copii, cât și de factorii educaționali 

în măsura în care valorifică și dezvoltă 

interesele și aptitudinile copiilor, organizează 

într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber 

al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învățământ, formele de organizare 

sunt din cele mai ingenioase, cu caracter 

recreativ, copiii au teren liber pentru a-și 

manifesta în voie spiritul de inițiativă, 

participarea este liber consimțită, 

necondiționată, constituind un suport puternic 

pentru o activitate susșinută, au un efect pozitiv 

pentru munca desfășurată în grup, sunt 

caracterizate de optimism și umor, creează un 

sentiment de siguranță și încredere tuturor 

participanților, urmăresc lărgirea și adâncirea 

influențelor exercitate în procesul de 

învățământ, contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a copiilor, a stimei de sine.  

Feedback-ul vine firesc escaladând 

explicațiile, ca expresie a nevoii de repetare a 

unor asemenea experiențe, ca mărturisire a unor 

emoții unice și a unui meritat succes, ca 

promisiune a unor responsabilități asumate cu 

bucurie și entuziasm, cu garanție a reorganizării 

valorilor etice și morale, a modului de a trăi 

altfel în spiritul respectului de sine și față de 

ceilalți. 

În momentele „răstimpului de reflecție” 

am notat împărtășiri ale copiilor. 

 ”Tot ceea ce e frumos se termină parcă 

prea repede, așa că îmi voi continua vacanța cu 

cele mai frumoase amintiri petrecute cu colegii 

mei, cu speranța că toate acestea se vor repeta. 

”  

”A fost un timp minunat în care am făcut 

împreună lucruri deosebite, activități 

diversificate care m-au ajutat să-mi cunosc mai 

bine doamna, colegii și pe mine însămi. S-a 

dovedit a fi o experiență nouă, pe care am trăit-

o cu toții din plin, cu satisfacții peste așteptări. 

” 

„Cred că a fost și va fi săptămâna 

perfectă din toată vacanța! ” 

Școala de vară este o componentă 

educațională valorosă și eficientă căreia orice 
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cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine 

creatoare, atât în modul de realizare al 

activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând 

astfel o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. Diversitatea 

activităților oferite crește interesul copiilor 

pentru școală și pentru oferta educațională. 

   
 

ȘCOALA DE VARĂ „STIMA DE SINE ȘI ABILITĂȚILEDE VIAȚĂ” 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„DR.SIMION ȘI METZIA HIJ”VOLOVĂȚ 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi 

valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, 

a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai 

des întâlnite chiar la vârsta micii şcolarităţi (excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe 

principiul dominării şi violenţei). Asigurarea egalității de șanse pentru toți membrii comunității în 

accesarea unor programe educaționale gratuite. 

 

GRUP ȚINTĂ  

 direcți – 30 elevi din învățămânbil primar de la Școala Gimnazială „Dr.Simion și Metzia Hîj” cu vârste 

între 6 — 10 ani dintre care 14 apart,in grupurilor vulnerabile; 

 indirecți - părinţi, cadre didactice, parteneri, comunitatea locală.  

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE  

 

OBIECTIVE  

 dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, 

dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit; 

 însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în 

mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări); 

 dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în 

descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

 dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi 

raţionare individuală şi de grup; 

 dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, dar şi cu sine 

însuşi; 

 dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei personale 

în situaţii decizionale; 

 manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, 

negociere, colaborare, solidaritate  

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL ȘCOLII DE VARĂ. 

Nr.crt Denumirea 

activită[íi 

Mod de realizare Perioada 

 

 

1. 

 

 

.,UNIVERSUL 

EMOȚIILOR” 

- joc de intercunoaștere și energizare 

- joc „Tălpițele noastre suntem noi”- pași de dans după 

indicații / în ritm muzical 

- activitate practică de conturare, decupare, colorare, 

asamblare - construirea unui drum al tălpițelor - 

„Tălpițele noastre suntem noi” 

- joc de imaginație „În excursie” 
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- atelier de creatie: exprimarea emoțiilor prin pictură, 

desen, colaj, modelaj /„Harta emoțiilor din viața 

mea” 

- feedback-ul activității – completarea jurnalului 

școlii de vară 

 

2. 

„GÂNDUL – 

FĂURITORUL 

REALITĂȚII” 

- joc de energizare 

- audierea poveștii „Noua prietenă u lui Wilfrid”  

- dezbatere   

- întocmirea unei liste cu metode de  reglare a 

emoțillor negative: conștientizarea problemei, 

acționarea asupra emoțiilor 

- joc de rol   

- jocuri în aer liber./ Ateliere de lectură la iarbă 

verde: Picnicul cărților mici și mari: Citeşte și dă mai 

departe! Cartea călătoare! O carte mică și o poveste 

mare! 

- feedback-ul activității – completarea jurnalului 

școlii de vară 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

„FAPTELE BUNE 

MĂ REPREZINTĂ” 

- joc de energizare 

- jocul „Eroul preferat” 

- discuții 

- joc de rol „Ce ai face dacă ai fi părinte? Ce sfaturi 

ai da copilului tău?” 

- realizarea unui un afiș „E BINE!” 

/ „E RĂU!” 

- rezolvarea fișelor - tabel Situație / e bine să... / 

pentru cã ... 

- atelier de creație „Micul creator”: Povestea 

culorilor „Desenăm in natură” / „Mesajul florilor”- 

confecționare flori din materiale reciclabile pe care 

se vor nota mesaje de protejare a mediului 

inconjurător ce vor fi „plantate” în grădina școlii. 

- feedback-ul activității – completarea jurnalului 

școlii de vară 

 

 

 

 

4. 

 

 

„FEEDBACK-UL 

PRIETENOS” 

- joc de energizare 

- joc „Aruncarea orbului" 

- dezbatere   

- reaìizarea unui Afiș pentru organizarea unei 

campanii de proinovare a feedback-ului pozitív, in 

școală 

- jocuri de relaxare liber alese 

- feedback-ul activității – completarea jurnalului 

școlii de vară 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

„ 

PRIETENIE ȘI 

RELAȚII 

ARMONIOASE” 

- joc de energizare 

- joc de imaginație„În sala oglinzilor"  

- audierea poveștii populare „Prietenia, comoara cea 

mai de preț” 

- dezbatere   

- realizarea „ciorchinele comorii descopeñte”/ 

unei hărți a traseului parcurs de personaje 
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- „Muzeul copiilor”: desen, scriere liberă, prezentare, 

afişaj-Alfabetul vesel- Eseu de 5 minute- Scriere 

liberă-Scrierea unor elemente grafice-elemente 

decorative-Scrierea unor texte funcționale: invitații, 

mesaje de mulțumire  Afişaj-organizarea unei 

miniexpoziții- Printre cutori / Joc  în aer liber 

- feedback-ul activității – completarea jurnalului 

școlii de vară 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI  

 prezentarea programului în cadrul unei mese rotunde organizate la nivel local; 

 postarea pe pagina de facebook a unității de învățământ; 

 expunerea afișului proiectului; 

 distribuirea de pliante, afişe, fluturaşi pentru mediatizare; 

 expunerea unui panou cu activități desfășurate în cadrul proiectului; 

 publicarea unui  articol în presă „Esențial în educație”; 

 realizarea unor materiale care să valorifice experiența dobândită și prezentarea lor la sesiuni de 

referate și comunicări, simpozioane și alte activități care presupun schimbul de bune practici. 

 

REZULTATE CALITATIVE 

 atragerea altor copii, din alte şcoli şi care locuiesc la bunici, pentru a avea şansa unui benefic schimb 

de experienţă între copii; 

 creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 

 convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber a copiilor; 

 participarea părinţilor la activităţi, realizându-se astfel un parteneriat voluntar pentru şcoală. 

 

REZULTATE CANTITATIVE 

 participarea unui număr de 30 de copii din cadrul şcolii noastre la programul Şcolii de Vară; 

 30 de elevi au primit materiale educaționale; 

 realizarea a 5 activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se regăsească, în special, 

ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale;  

 2 cadre didactice au realizat schimburi de experiență cu școala parteneră. 
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Aspecte teoretice și practice ale utilizării metodei modelării în studiul 

legăturilor chimice 

 
Prof. Florin Viu 

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava 

 

Modelarea este o metodă didactică ce 

permite, prin intermediul modelelor, 

reproducerea, însușirea unor trăsături esențiale 

ale unor obiecte sau fenomene. Ea conduce și la 

informații relevante despre acestea. 

Folosindu-se de modele ca și 

substituente ale originalului, metoda asigură o 

mai bună cunoaștere și înțelegere de către elevi 

a originalului. 

Modelul poate fi o concretizare a unei 

idei în realitatea obiectivă sau o idealizare a 

realității prin ignorarea unor caracteristici 

sacundare ale acesteia. 

După natura lor, modelele pot fi grupate 

în trei categorii: 

a) modele obiectuale (fizice, materiale): modele 

similare cu originalele (machete, mulaje) și 

modele miniaturizate (bile, tije); 

b) modele figurative: scheme, schițe, fotografii, 

grafice, diagrame, tabele; 

c) modele ideale (logico - matematice): formule, 

simboluri, propoziții, etc. 

Existența acestor categorii de modele 

conduce la două tipuri de modelare: 

a) modelarea similară, prin intermediul 

modelelor materiale; 

b) modelarea prin analogie, realizându-se 

modelele ideale. 

Cele mai importante caracteristici ale 

modelelor sunt: 

a) simplificarea originalului, fără a se realiza o 

reproducere minuțioasă a acestuia; 

b) ”extinderea originalului”, în așa fel încât 

trăsăturile recunoscute să releve și alte trăsături, 

ce se descoperă în momentul folosirii 

modelului; 

c) Să conțină un element ipotetic ce redă 

trăsăturile generate de ipotezele științifice făcute 

asupra originalului. După verificarea validității 

acestor ipoteze, elementul ipotetic dispare; 

d) Să prezinte utilitate pentru predare / învățare / 

cercetare prin: accesibilitate pentru atingerea 

obiectivelor unei lecții, fidelitate în raport cu 

originalul și simplitate pentru scopul care a fost 

propus. 

 

Modelarea similară se poate realiza în 

chimie prin: 

a) Modele de tip sfere – bețișoare (modelul 

moleculei de acid clorhidric, HCl) 

 
Modelul moleculei de acid clorhidric, HCl: reprezentare 

schematică (a), model realizat pe calculator (b). 

 

b) Modele tip schelet (Dreiding – modelul 

moleculei de oxigen, O2): 

 
Modelul moleculei de oxigen, O2. 

 

Prin tipurile de modele redate mai sus se 

pot reda molecule ca: hidrogen - H2, clor - Cl2, 

azot - N2, amoniac - NH3, metan - CH4, sulf - 

S8, fosfor - P4, dioxid de carbon - CO2, apă - 

H2O, acetilenă - C2H2 etc. 

c) Modele instalații, de exemplu instalație 

virtuală folosită pentru testarea conductibilității 

substanțelor ionice. Modelul a fost realizat în 

anul 2013 și inclus într-un material postat în 

contul personal de pe site-ul didactic.ro. 

Ulterior, acesta a fost inclus în materialul 

”Introducere în Chimie: auxiliar didactic pentru 

clasa a VII-a”, ediție online, publicat pe site-ul 
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”Lecții de Biologie și Chimie pentru gimnaziu” 

în anul 2020; 

 

 
 

Model de instalație folosită pentru testarea 

conductibilității substanțelor ionice: instalația oprită (a), 

instalația cu sare solidă intercalată (b), instalația cu soluție 

de saramură intercalată (c) (capturi de ecran) 

 

Modelarea prin analogie are la bază 

asemănarea dintre model și original, atunci când 

se recurge la modele ideale. După natura lor, 

deosebim următoarele tipuri de modele: 

a) Modele grafice: simboluri chimice, formule 

brute (empirice), formule procentuale, formule 

moleculare, formule structurale (plane, de 

proiecție, de configurație, de conformație). Mai 

jos sunt prezentate formulele plană, de proiecție 

și de configurație ale metanului, CH4, precum și 

simbolurile chimice ale elementelor 

componente, formula brută, formula 

procentuală, formula moleculară și formulele de 

conformație ale etanului, C2H6.  

 
Metanul, CH4: formula plană (a); formula de proiecție (b), 

formula de conformație (c). 

 

 
Etanul, C2H6: simboluri ale elementelor chimice 

componente (a),  formula moleculară (b), formula brută 

(c), formula procentuală (d),  formula de conformație 

eclipsată (e1) și formula de conformație intercalată (e2) 

Cercurile mai mari din formulele 

intercalate reprezintă atomi de carbon, C, iar 

cercurile mai mici atomi de hidrogen, H. Liniile 

pline reprezintă legături C–H din planul 

apropiat de ochii privitorului iar liniile punctate 

reprezintă legături C–H din planul îndepărtat de 

ochii privitorului.  

 

b) Modelele matematice: ecuații ale reacțiilor 

chimice, formarea compuşilor ionici, ș.a.  

 

Na −  1e− → Na+ 

Cl + 1e− → Cl− 

Na + Cl → Na+Cl− 
 Formarea clorurii de sodiu (Vlădescu, 1997) 

 

c) Graficele  prezintă de obicei dependența 

dintre două variabile: variația razei atomice în 

funcție de poziția elementului în sistemul 

periodic, variația punctului de topire în funcție 

de numărul atomic, Z, variația energiei de 

ionizare în funcție de numărul atomic, Z. 

 

 

Grafice: variația temperaturii de topire (a) și a energiei 

de ionizare (b) a elementelor chimice, în funcție de 
numărul atomic, Z (sursa – www.scritub.ro) 

 

d) Modelele logice (propoziționale) sunt 

reprezentate de itemii obiectivi (de completare, 

de alegere, cu răspuns scurt). Raporturile dintre 

fenomene și obiecte sunt exprimate printr-o 

succesiune de propoziții. De exemplu, în softul 

educațional ”Lecții interactive de chimie” 

realizat de Editura Intuitext, în modulul 2 al 

lecției ”Legături chimice”, intitulat ”Câteva 

proprietăți ale compușilor ionici” se regăsește 

un experiment virtual privind modul de 

comportare al clorurii de sodiu la lovire. După 

urmărirea instructajului, elevul este rugat să 

aleagă unul dintre cele trei răspunsuri posibile 

afișate. Alegând răspunsul corect poate 

vizualiza spargerea cristalului de clorură de 

sodiu la acțiunea unei forțe exterioare. 
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Itemi cu răspuns scurt (de alegere): urmărirea 

instructajului (a), confirmarea răspunsului ales (b) 

(capturi de ecran) 

 

Demersul de aplicare al metodei este 

inaugurat de alegerea sau constituirea 

modelului, urmat de analiza și confirmarea prin 

aplicații a acestuia. 

Modelarea poate fi combinată cu alte 

metode didactice ca învățarea prin descoperire 

și problematizarea, creându-se astfel demersuri 

didatice mixte. Prioritare sunt elementele 

grafice, apropiate de limbajul științific și 

rigoarea constructivă. 

Necesitatea sintetizării cunoștințelor, cât 

și comunicarea în mod rapid a acestora, impune 

extinderea predării și învățării prin semne 

grafice, asigurându-se următoarele condiții: 

 expresivitate superioară față de alte metode 

didactice în situații de învățare similare; 

 justificare logică în raport cu alte metode; 

 simplificarea logicii mesajelor; 

 exprimarea sintetică a elementelor verbale; 

integrarea rapidă a datelor în contexte verbale, 

extraverbale, fragmentare sau globale; 

 respectarea mărimii valorilor la care se referă, 

evitarea erorilor, fără a se forța interpretările 

sau extrapolările. 

Învățarea prin procedee grafice și 

scheme vizuale se poate aborda independent pe 

cale: 

 inductivă, plecând de la un caz particular; 

 deductivă, plecând de la o reprezentare grafică 

a procesului / fenomenului; 

Legarea modelului grafic de fenomen / 

proces se realizează prin verbalizare. 

Dacă se compară abordarea sprijinită pe 

acțiunea modelării combinate cu alte metode 

didactice în raport cu demersurile ce au la bază 

doar o singură metodă, putem considera că 

prima cale, duce la rezultate superioare ale 

învățării deoarece: 

 probabilitatea de reținere pe perioade mari a 

elementelor semnificative din situația de 

învățare crește; 

 randamentul conținutului este limitat la 

înțelegerea normală a mesajului de fond; 

 caracteristicile conținuturilor și pertinența 

structurilor este păstrată; 

 ambiguitatea interpretărilor este redusă; se 

crează o corespondență între simbol și 

schemele de bază ale conținutului exprimat în 

scris sau în oral; 

 complexitatea situației de învățare este redusă, 

fără a se afecta adevărul științific. 

 

Bibliografie: 

1. Cozma, D., Pui, A., ”Concepte și metode în 

predarea – învățarea chimiei”, Ed. Matrix 

Rom, București, 2001; 

2. Cozma, D, Pui, A., ”Didactica chimiei – 

teorie și aplicații”, Ed. Performantica, Iași, 

2009; 

3. Șunel, V., Ciocoiu, I., Rudică, T, Bîcu, E. 

”Metodica predării chimiei – pentru 

concursul de titularizare, examenul de 

definitivat și gradele didactice II, I”, 

Editura Marathon, Iaşi, 1997; 

4. Vlădescu, L., Petrescu, O., Cosma, I., 

”Chimie – Manual pentru clasa a IX-a”, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 

1997. 

5. https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/ioni-molecule-valenta; 

6. https://lectiigimnaziubiologiechimie.files.wo

rdpress.com/2021/07/2020.-introducere-in-

chimie-auxiliar-didactic-pentru-clasa-a-vii-

a-169.ppsx 
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Proiect Școala de vară ”Dincolo de oglindă... Emoții și sentimente” 
 

Prof. înv. preșc. Gabriela-Otilia Canciuc 
Școala Gimnazială „Ghe. Popadiuc” Rădăuți, G. P. N. Nr. 6 Rădăuți 

 
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT/ORGANIZATOR: 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ 

aplicante: 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 

RĂDĂUȚI 

Adresa completă Str. Mihai Viteazu F.N. 

Nr. de telefon/fax 0230/562904 

Site şi adresă poştă electronică gradinitapn6radauti@gmail.com 

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, 

date de contact) 

CANCIUC GABRIELA-OTILIA  

profesor învățământ preșcolar 

tel. 0755788819  e-mail: canciucgabriela@gmail.com  

Numărul cadrelor didactice participante  3 

Numărul elevilor participanţi la proiect 40 

Experiență în desfășurarea activităților din 

cadrul școlilor de vară (Denumirea școlii de 

vară, instituția organizatoare, numele și 

prenumele coordonatorului) 

Universitatea de vară MERITO, sesiune de formare și 

ateliere de învățare experiențială organizată de CCD 

„George Tofan” Suceava și Liceul Tehnologic „Vasile 

Cocea” Moldovița, coordonator prof. Daniela 

Ceredeev, august 2019; 

Școala de vară „Școala incluzivă în societatea 

democratică”, organizată de CJRAE Suceava, 

coordonator prof. Adriana Nichitean, august 2020; 

Participarea la realizarea activităților de cercetare 

desfășurate în cadrul proiectului ERASMUS +, KA 3 

– PROMEHS (Promoting Mintal Health at School) – 

realizarea a 12 activități didactice la nivelul clasei de 

elevi, în vederea asigurării procesului de validare 

științifică a curriculumului PROMEHS, coordonator 

conf. univ. dr. Aurora Colomeischi, dec.2020-iunie 

2021. 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

1. Denumirea proiectului Școala de vară : „DINCOLO DE OGLINDĂ…EMOȚII ȘI 

SENTIMENTE” 

2. Domeniul în care se încadrează proiectul: dezvoltare personală 

3. Ediţia nr. I (2021-2022) 

4. Grup țintă (număr și descriere): 40 copii din învățământul preșcolar de la Grădinița cu 

Program Normal Nr.6 Rădăuți, cu vârste între 4-6 ani  

5. Perioada de desfășurare: 27.06. – 01.07. 2022 

6. Scopul proiectului: dezvoltarea capacităților emoționale, a unei conduite morale bazată pe 

cunoașterea cotidiană a regulilor vieții sociale, prin practicarea prin practicarea unui 

comportament activ, responsabil, capabil de toleranță și respect față de sine și față de ceilalți.  

7. Rezumatul proiectului: 

Grup țintă/beneficiari:  

 Număr de preșcolari și cadre didactice implicate  

- nr. de preșcolari implicați – 40; 

- nr. cadre didactice – 3; 

mailto:canciucgabriela@gmail.com
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 Beneficiari direcți și indirecți: 

- direcți: 40 de preșcolari de la Grădinița cu Program Normal Nr.6 Rădăuți 

- indirecți: cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale.  

Proiectul „DINCOLO DE OGLINDĂ…EMOȚII ȘI SENTIMENTE” are ca scop să dezvolte și 

să optimizeze, în cadrul interacțiunilor zilnice, abilităţile socio-emoţionale. Astfel, preșcolarii 

învață: 

 Abilităţi necesare pentru a lega prietenii (de ex. cum să se alăture altor copii care se joacă,  

cum să ceară şi să împartă jucăriile, cum să ofere ajutor altora, cum să îşi ceară scuze etc.); 

 Să îşi înţeleagă emoţiile – să identifice şi numească emoţiile proprii şi ale celorlalţi, să le 

lege de contextele în care apar în mod tipic (de exemplu bucuria la primirea unui cadou, 

supărare atunci când ne doare ceva etc.); 

 Să îşi gestioneze furia (învăţând să şi-o conştientizeze şi să folosească metode simple pentru a 

şi-o controla);  

 Să îşi rezolve problemele apărute în interacţiunea cu ceilalţi (să îşi definească problema, să 

caute şi să aleagă soluţii adecvate). 

 

8. Bugetul proiectului: 

 

Buget total Buget propriu Buget parteneri Cazare Masă 

200 200 -  Da Nu 

× 

Da Nu 

× 

 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Argument, justificare; 

            Până de curând s-a asociat succesul adaptării la cerinţele mediului cu nivelul de dezvoltare al 

abilităţilor intelectuale separând raţionalitatea de emoţii. Cu toate că abilităţile intelectuale sunt foarte 

importante, emoţiile constituie o sursă de informaţii esenţiale pentru supravieţuire. Inteligenţa 

emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale din perioada 

preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv. 

Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază pentru achiziționarea celorlalte componente. 

Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care acestea pot fi gestionate corect în contextul interacţiunilor 

sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre modalitățile de exprimare a 

emoţiilor, despre recunoaşterea lor și de reglarea emoţională. Principala sursă de învăţare despre relaţiile 

cu ceilalţi, la vârsta preşcolară, este jocul. Implicarea copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de 

a iniţia interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive cu colegii duc la formarea relaţiilor de prietenie, la 

dezvoltarea abilităţilor de cooperare. 

Din raţiunile menţionate inteligenţa emoţională este o totalitate de competenţe ca: autocontrolul, 

gândire liberă, empatie, conştiinciozitate, optimism, asertivitate, toleranţă, colaborare, iniţiativă, care 

susţin gestionarea emoţiilor şi, în consecinţă, succesul individului în toate activităţile întreprinse.  

 Grădiniţa este prima experienţă a vieţii în societate a copilului, constituind un cadru nou pentru copil 

prin dimensiunile şi conţinuturile sale, prin variatele activităţi de o coloratură afectivă intensă şi 

dinamism evident. Adaptarea la acest mediu este de lungă durată, cu eforturi perseverente din partea 

copilului şi a adulţilor care-l susţin. Din aceste considerente educaţia preșcolară trebuie privită drept 

strategie socială de dezvoltare personală pentru păstrarea sănătății mintale, reprezentând unul din 

factorii necesari pentru asigurarea dezvoltării durabile a societăţii. Învățământul preşcolar prevede 

proiectarea la nivel de produs și proces a activităţii educative centrate pe copil, în funcţie de nevoile 

emoţionale individuale ale copilului şi de necesitatea stimulării evoluţiei permanente a potenţialului 

intelectual prin dezvoltarea afectivă. Educatorul are libertatea de a alege strategiile educaţionale care 

răspund cel mai bine exigenţelor educaţiei centrate pe copil. În acest sens, respectarea particularităţilor 

şi valorificarea potenţialului individual reprezintă cerinţe esenţiale. 
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Dezvoltarea deplină a competențele socio-emoționale oferă copilului oportunitatea integrării 

armonioase și funcționale în societate. Modul în care acestea sunt însușite și calitatea lor poate conduce 

spre obținerea echilibrului care îl pot propulsa pe copil spre stabilirea relațiilor de ordin optim, atât cu 

persoanele cu care intră în contact cât și cu propria persoană. Astfel, dezvoltarea competențelor 

emoționale la copii are la bază formarea conceptului de sine care constă în abilitatea copilului de a se 

percepe ca ființă unică, care posedă trăiri emoționale. Formarea abilităților emoționale presupune 

autocontrolul emoțiilor care constă în recunoașterea, exprimarea și conștientizarea de către copil a 

modului în care reacționează și interpretează atât propriile emoții cât și ale celorlalți, lucru important în 

stabilirea și menținerea interacțiunilor. Totodată, este important ca la nivelul preșcolarității să se 

realizeze activități de dezvoltare socio-emoțională a copiilor, deoarece este perioada optimă în care pot 

fi puse bazele cunoașterii și gestionării emoțiilor pe care le dețin. Această importanță se reflectă în 

capacitatea pe care gestionarea eficientă a emoțiilor o poate avea, și anume, asigură luarea deciziilor, 

stabilirea limitelor, comunicarea, unitatea descrisă prin empatie, compasiune, cooperare. (Cireașă, 

Bratosin, 2012) 

Dezvoltare socio-emoțională care nu s-a realizat într-un mod optim poate fi identificată la copil prin 

crizele de furie pe care nu le poate controla, anxietate, frică, momente de depresie, izolare, agresivitate 

verbală și fizică, tulburări de comportament, relații intrapersonale deficitare.  

În concluzie, lipsa sau slaba dezvoltare a unor abilități de ordin socio-emoțional determină 

incapacitatea preșcolarului de a se adapta așteptărilor celorlalți, ceea ce poate favoriza dezvoltarea unor 

comportamente dezadaptative. 

    De aceea activitățile din cadrul proiectului sunt propuse ținând seama de caracteristicile grupului țintă 

și nevoile identificate în vederea realizării scopului și obiectivelor urmărite. 

 

2. Obiective generale/specifice; 

 Aprofundarea intercunoaşterii grupului 

 Recunoaşterea, clasificarea şi exprimarea emoțiilor în contexte diferite 

 Recunoaşterea emoțiilor având ca suport componenta nonverbale: mimică, gesturi  

  Înțelegerea contextului schimbării emoționale Identificarea emoţiilor de bază (bucurie, tristețe, 

frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal; 

 Conştientizarea emoțiilor trăite; 

 Descrierea unor situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională; 

 Recunoaşterea câmpului lexical pentru diferite emoții experimentate; 

 Asocierea trăirilor emoţionale cu un anumit context; 

 Exersarea autocontrolului. 

 

3. Descrierea activităţilor, programul de activitate al școlii de vară; 

Activitatea 1 

Emoție: iubire (prietenie)  

Tipul emoției: emoție pozitivă  

Denumirea activității: „Așa da, așa nu!”  

Competența specifică: identificarea comportamentelor prietenoase/neprietenoase  

Tehnica NLP recomandată: Asocierea  

Resurse materiale: scene poveste, flipchart cu tabel, lipici 

Informații pentru cadrele didactice: Prin această activitate copiii își dezvoltă capacitatea de a face 

diferența între comportamente bune/prietenoase de cele mai puțin bune; vor conștientiza importanța 

prieteniei și a comportamentului prietenos. 

Modalitate de abordare: Se relatează conținutul unei povești, de exemplu „Peștișorul de aur”, în care 

se regăsesc mai multe comportamente bune sau mai puțin bune. Educatoarea expune în fața grupei 

tabelul trierii aserțiunilor (AȘA DA!, AȘA NU!, UNEORI DA!, ALTEORI NU!). Pe rând, vor veni în 
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față, vor extrage o imagine cu o scenă din poveste și o vor lipi pe coloana corespunzătoare 

comportamentului în tabelul dat. La sfârșit vor realiza zidul prieteniei: câte un copil va veni în față și va 

alege un coleg-prieten care să-l țină de mână, astfel realizându-se zidul prin epuizarea numărului de 

copii. Aceștia își vor motiva fiecare alegere.  

Discuții: împreună cu educatoarea se vor identifica situații în care au dat dovadă de prietenie.    

Încheierea activității: Copiii sunt invitați să formuleze mesaje referitoare la activitatea desfășurată (ce 

le-a plăcut, ce nu le-a plăcut)  

Acordarea feedback-ului/Evaluarea: copiii vor fi lăudați pentru răspunsurile pe care le-au dat și 

încurajați să fie prieteni cu toți copiii. 

 

Activitatea 2 

Emoție: furie  

Tipul emoției: emoție negativă  

Denumirea activității: „Povestea Broscuței Țestoase”  

Competența specifică: identificarea comportamentelor prietenoase/neprietenoase  

Tehnica NLP recomandată: ancorare, modelul TOTI  

Resurse necesare: materiale: fișa de desen, povestea, fișa cu etapele tehnicii „broscuței țestoase” 

Informații pentru cadrele didactice: Prin această activitate copiii sunt familiarizați cu tehnica 

„Broscuței țestoase” și învață să-și gestioneze în mod adecvat furia.  

Modalitate de abordare:  
Etapa I: Se împart copiilor fișele și creioanele colorate. Se prezintă copiilor fișa cu Broscuța Țestoasă și 

se discută despre modul în care aceasta se ascunde în carapace pentru a se apăra. („Cine știe ce animal 

este acesta?”, „Unde ați văzut astfel de animale?”, etc.) Copiii vor colora broscuța în culorea/culorile 

dorite și își vor argumenta alegerea. 

Etapa II:  Se citește copiilor povestea Broscuței Țestoase. Pe parcursul poveștii se identifică  împreună 

cu copiii reacțiile emoționale ale personajelor. („Cum s-a simțit...atunci când...?”) Copiii vor justifica 

alegerea personajului care a reacționat în mod adecvat. („Cine credeți că s-a comportat bine?”) La final, 

se exersează împreună cu copiii tehnica „Broscuței țestoase”, arătându-le imaginile cu modul în care 

broscuța reușește să facă față furiei.  

Discuții: la cerințele educatoarei copiii vor relata exemple de moment când au fost furioși, argumentând 

ce anume i-au dus către acea stare și cum au reușit să se calmeze.  

Încheierea activității: Copiii sunt invitați să formuleze cu propriile cuvinte păreri referitoare la 

activitatea desfășurată (ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut) 

Acordarea feedback-ului/Evaluarea: copiii vor fi lăudați pentru răspunsurile pe care le-au dat; 

desenele vor fi apreciate.  

 

 Activitatea 3  

 Emoție: bucurie, furie, tristețe și teamă  

 Tipul emoției: emoție pozitivă, emoție negativă  

 Denumirea activității: „Oglinda fermecată”  

 Competența specifică: exprimarea emoțiilor proprii, recunoașterea emoțiilor  

 Tehnica NLP recomandată: calibrare, semnale de accesare  

 Resurse materiale: oglinzi, „harta emoțiilor”  

 Informații pentru cadrele didactice: Prin această activitate copiii pot exersa exprimarea facială 

corectă a emoțiilor de bucurie, furie, tristețe și teamă; învață să asocieze corect etichetele verbale ale 

emoțiilor cu expresiile faciale corespunzătoare.  

 Modalitate de abordare: Copiii vor fi anunțați că se vor juca cu oglinzile. Le voi prezenta una dintre 

emoțiile de pe „harta emoțiilor” și le voi cere să denumească emoția indicată. Apoi, copiii vor avea ca 

sarcină să mimeze emoția respectivă, ținând oglinda în mână. Dacă este nevoie, educatoarea va mima  

emoția pentru a le oferi un exemplu, pentru a demonstra jocul. Se va repeta scenariul pentru fiecare 



Școala Bucovineană                                                                                                                            Nr. 1/2022 

 

 
87 

 

emoție (bucurie, furie, tristețe, teamă).  

Discuții: împreună cu educatoarea se vor da exemple de emoții utilizând contexte cotidiene pentru a 

atrage atenția copiilor asupra reacțiilor emoționale ale celorlalți.  

Încheierea activității: Copiii vor fi solicitați să formuleze argumente pro/contra cu privire la activitatea 

desfășurată  

Acordarea feedback-ului/Evaluarea: copiii vor fi lăudați pentru răspunsurile date și vor desena câte 

un emoticon pe un ecuson cu o emoție reprezentativă pentru ei la finalul activității 

 

Activitatea 4 

Emoție: bucurie, furie, tristețe și teamă  

Tipul emoției: emoție pozitivă, emoție negativă  

Denumirea activității: „Cubul emoţiilor”  

Competența specifică: recunoașterea emoțiilor, conștientizarea emoțiilor, exprimarea emoțiilor  

Tehnica NLP recomandată: calibrare, semnale de accesare  

Resurse materiale: cubul emoțiilor, cubul poveștilor  

Informații pentru cadrele didactice: Prin această activitate copiii pot exersa exprimarea facială 

corectă a emoțiilor de bucurie, furie, tristețe și teamă; învață să asocieze corect etichetele verbale ale 

emoțiilor cu expresiile faciale corespunzătoare 

Modalitate de abordare: Copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele. Fiecare dintre ei va arunca 

zarul/ cubul și va descoperi emoția. Copilul va denumi emoția  și  o  va asocia cu un moment din viața 

lui în care a experimentat acea emoție. Același procedeu se realizează cu un cub al poveștilor în care va 

trebui să recunoască scena din poveste, povestea, personajele și emoțiile trăite de acestea. Complicarea 

jocului se va realiza prin mimarea unei situații în care a trăit o emoție și ghicirea acesteia de către colegi.  

Discuții: exemple de emoții utilizând contexte cotidiene.  

Încheierea activității: Copiii vor formula concluzii/păreri referitoare la activitatea desfășurată (ce le-a 

plăcut, ce nu le-a plăcut)  

Acordarea feedback-ului/Evaluarea: copiii vor fi lăudați pentru răspunsurile date și vor desena câte 

un emoticon reprezentând starea lor după finalizarea activității. 

 

Activitatea 5 
Emoție: bucurie, furie, tristețe și teamă  

Tipul emoției: emoție pozitivă, emoție negativă  

Denumirea activității: „Călătorie în Împărăţia emoţiilor”  

Competența specifică: recunoașterea emoțiilor, conștientizarea emoțiilor, exprimarea emoțiilor  

Tehnica NLP recomandată: asociere  

Resurse  materiale: planșe poveste, coli albe, carioca 

Informații pentru cadrele didactice: Prin această activitate copiii pot exersa exprimarea facială 

corectă a emoțiilor de bucurie, furie, tristețe și teamă; învață să asocieze corect etichetele verbale ale 

emoțiilor cu expresiile faciale corespunzătoare.  

Modalitate de abordare: Tehnica viselor Copiii vor fi așezați pe covor sau saltele pentru a sta 

confortabil. După ce li se va relata povestea „Împărăția emoțiilor”, li se va  cere copiilor să viseze , să-și 

imagineze o călătorie în această împărăție. Fiecare împărăție va fi descrisă de educatoare prin culori 

specifice emoției, peisaje, fenomene ale naturii. La sfârșit li se va cere copiilor să deschidă ochii și să 

deseneze cum și-au imaginat ei „Împărăția emoțiilor”. Apoi, fiecare copil își va prezenta desenul.  

Discuții: alte exemple de emoții din viața lor de zi cu zi, situații de manifestare a emoțiilor.  

Încheierea activității: Copiii vor fi solicitați să formuleze mesaje referitoare la activitatea desfășurată 

Acordarea feedback-ului/Evaluarea: aprecierea atât a desenelor realizate de copii cât și motivarea 

acestora.  

 

4. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului; 
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      Rezultate calitative: 

 Identificarea și exprimarea emoțiilor personale în diferite contexte; 

 Identificarea unor strategii de reglare a emoțiilor și comportamentelor personale pentru crearea 

unor relații bune cu cei din jur; 

 Autoevaluarea abilităților socio-emoționale. 

      Rezultate cantitative: 

 Participarea unui număr de 40 de preșcolari la programul Școlii de vară; 

 Realizarea unui jurnal al proiectului/ o expoziție cu lucrările copiilor; 

 Elaborarea a 5 materiale informaționale pentru copii/părinți; 

 Confecționarea a 5 materiale didactice necesare în activități ce vizează dezvoltarea socio-

emoțională a preșcolarilor. 

 

5. Modalităţi de monitorizare; 

 pregătirea calendarului proiectului cu toate activitățile planificate; 

 tabelele de participare; 

 materialele realizate; 

 fotografii și filmări. 

 

6. Modalități de evaluare; 

Eficiența acestui program se va evalua: 

 pe tot parcursul desfășurării activităților, prin urmărirea implicării copiilor și a rezultatelor 

obținute de către aceștia pe plan comportamental și emoțional și al realizării de produse concrete; 

 prin expoziția tematică  realizată la finalul  proiectului; 

 prin feedback-ul venit din partea copiilor; 

 prin opiniile părinților care experimentează pentru prima dată „Grădinița de vară”; 

 fotografii ale tuturor activităților desfășurate; 

 diplome/alte stimulente oferite participanților; 

 realizarea portofoliului proiectului. 

 

7. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare; 

 se va realiza un poster/un panou/pliante sugestive pentru activitățile propuse; 

 site-ul școlii. 

Diseminarea proiectului se axează pe: 

 prezentarea programului în cadrul primului consiliu profesoral; 

 publicarea unui articol într-o revistă de specialitate. 

 

8. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului; 

 Prezentul proiect urmează să se dezvolte și în anul școlar următor (2022-2023) prin implicarea 

cadrelor didactice din celelalte trei grădinițe, structuri ale Școlii Gimaziale „Gheorghe Popadiuc” 

Rădăuți; continuarea acțiunilor realizate în scopul susținerii permanente a educației socio-

emoționale a preșcolarilor; 

 Menținerea/dezvoltarea de parteneriate încheiate în cadrul proiectului. 

9. Impactul ediției precedente -  

10. Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului (roluri şi responsabilităţi în proiect). 

 Biblioteca Municipală „Tudor Flondor” Rădăuți – director Angelica Andronachi – va pune la 

dispoziția copiilor cărți cu povești ce vizează dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor 

 Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava - conf. univ. dr. Aurora Colomeischi – utilizarea în 

cadrul proiectului a manualului profesorului/elevilor din ciclul primar și preșcolar primite în 
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cadrul proiectului PROMEHS conceput pentru a dezvolta, implementa și evalua un curriculum 

de promovare a sănătății mintale în școli.  

 „MelizaraEdoo – un altfel de AFTER SCHOOL – pentru inteligența emoțională a copilului tău” 

Rădăuți – prof. înv. primar Puha Nicoleta și prof. înv. primar Nistor Mihaela – animatori  

 

Echipa de proiect – componență: Prof. Marcel Colibaba – directorul unității de învățământ, Prof. înv. 

preșc. Gabriela-Otilia Canciuc – coordonator proiect, Prof. înv. preșc. Răduța Pomohaci, Prof. înv. 

preșc. Liliana Ionesi. 
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