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Jocul de rol 

Profesor învățământ primar: Voicu Georgiana 

 

„Un copil care nu se joacă, nu este un copil, dar omul care nu se joacă, a pierdut 

pentru totdeauna copilul care trăia în interiorul său şi de care îi va fi groaznic de 

dor”. (Pablo Neruda) 

Jocul de rol îi poate ajuta pe copii/elevi să devină mai interesați și implicați, prin 

învățarea unui material, prin abordarea problemelor, precum și prin căutarea unor soluții noi și 

creative.  Jocul de rol este cel mai bun mod de a dezvolta deprinderile de inițiativă, 

comunicare, rezolvare de probleme, cunoaștere de sine și de cooperare în echipă. 

Jocul de rol – o categorie de jocuri care lasă spațiu deschis de manifestare a activității. 

Acest tip de joc reprezintă o metodă activă, bazată pe stimularea unor funcții, relații sau 

activități. Copilul este pus în situația de a deveni actor al vieții sociale pentru care se 

pregătește, fapt care duce la stimularea anumitor procese psihice necesare comportamentelor 

cerute de rol. Metoda este mai greu de aplicat deoarece presupune existența unor aptitudini 

actoricești, iar aplicarea ei solicită efort și timp din partea cadrului didactic. 

          Din punct de vedere metodic, e recomandat să nu se impună rolurile ce trebuie jucate, 

ci de a le oferi copiilor/elevilor posibilitatea de a opta voluntar pentru acestea, astfel se evită 

blocajele emoționale.  

Atmosfera  de joc trebuie să fie relaxată, lipsită de exagerări care ar putea duce la 

îngreunarea jocului. Analiza jocului de rol trebuie să fie condusă cu tact și pricepere de către 

cadrul didactic. 

Avantaje: 

- activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, acțional, punându-i în situația de a 

interacționa; 

- prin dramatizare, asigură problematizarea, sporind gradul de înțelegere și participare activă a 

cursanților; 

- interacțiunea participanților asigură un autocontrol eficient al conduitelor și achizițiilor; 

- pune în evidență modul corect sau incorect de comportare în anumite situații; 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Pablo+Neruda
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- este una din metodele eficiente de formare rapidă și corectă a convingerilor, atitudinilor și 

comportamentelor. 

Dezavantaje sau dificultăți legate de utilizarea metodei: 

- este o metodă greu de aplicat (presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci și aptitudini 

regizorale și actoricești la conducătorul jocului); 

 

- deși activitatea bazată pe jocul de rol durează relativ puțin - aproximativ o oră - proiectarea 

și pregătirea sa cer timp și efort din partea cadrului didactic; 

 

- există riscul devalorizării jocului de rol, ca rezultat al considerării lui ca ceva pueril, facil de 

către elevi; 

 

- este posibilă apariția blocajelor emoționale în preluarea și interpretarea rolurilor de către unii 

elevi. 

Etapele pregătirii și folosirii jocului de rol: 

a. Identificarea situației interumane care se pretează la simulare prin jocul de rol - este foarte 

important ca situația ce urmează a fi simulată să fie relevantă obiectivului, comportamentelor 

de însușit de către elevi în urma interpretării rolurilor. 

b. Modelarea situației și proiectarea scenariului - situația de simulat este supusă analizei sub 

aspectul statusurilor și categoriilor de interacțiuni implicate. Din situația reală sunt reținute 

pentru scenariu numai aspectele esențiale: status-urile și rolurile cele mai importante care 

servesc la constituirea unui model interacțional. Urmează apoi să se elaboreze scenariul 

propriu-zis, respectiv noua structură de status-uri și roluri care, firește, este mult simplificată 

față de situația reală. 

c. Alegerea partenerilor și instruirea lor relativ la specificul și exigentele jocului de rol - este 

vorba de distribuirea rolurilor și familiarizarea participanților cu sarcinile de realizat. Status-

urile și rolurile sunt descrise amănunțit pentru fiecare participant în parte pe o fișă; 

distribuirea poate fi la alegere sau prestabilită de către conducătorul activității. 
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d. Învățarea individuală a rolului de către fiecare participant, prin studierea fișei - este necesar 

ca participanții să fie lăsați 15-20 de minute să-și interiorizeze rolul și să-și conceapă modul 

propriu de interpretare. 

e. Interpretarea rolurilor. 

f. Dezbaterea cu toți participanții a modului de interpretare și reluarea secvențelor în care nu 

s-au obținut comportamentele așteptate. La dezbatere participă și observatorii. Este necesar ca 

interpreților să li se dea prioritate pentru a comunica ceea ce au simțit. 

Tipuri de jocuri de rol: 

a. Jocuri de rol cu un caracter mai general: 

- jocul de reprezentare a structurilor (de ex: organizarea unei întreprinderi sau instituții poate 

fi reprodusă într-o sală de dans, prin distribuție spațială corespunzătoare a mobilierului, a 

status-urilor și rolurilor de îndeplinit). 

-  jocul de decizie (elevilor li se distribuie status-uri și roluri menite a simula structura unui 

organism de decizie, confruntarea cu o situație decizională importantă - elevii înșiși sunt puși 

în situația de a lua decizii). 

- jocul de arbitraj - ușurează înțelegerea și dezvoltarea capacităților de soluționare a 

problemelor conflictuale ce apar între două persoane, două grupuri, două unități economice, 

etc. 

- jocul de competiție (de obținere a performanțelor). Prin acest tip de joc se urmărește 

simularea obținerii unor performanțe de învingere a unui adversar, real sau imaginat. 

b. Jocuri de rol cu caracter mai specific: 

- jocul de-a ghidul si vizitatorii; 

- jocul de negociere. 

Caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire: 

a. flexibilitatea sau adaptabilitatea -  se referă la posibilitățile de adaptare a 

acestora  la  necesitățile de moment.        
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b. generalitatea (reprezintă o proprietate asociată flexibilității) - se referă la posibilitatea de a 

codifica în diferite forme, informațiile mesajelor transmise spre receptorul uman. 

c. paralelismul - se referă la posibilitatea utilizării simultane a aceluiași mijloc în mai multe 

scopuri sau de către mai mulți utilizatori, în aceeași unitate de timp. 

d. accesibilitatea - o proprietate a mijloacelor tehnice determinată de complexitatea lor și de 

ușurința cu care ele pot fi utilizate (cu cât un mijloc tehnic este mai complex, cu atât accesul 

utilizatorilor depinde în mai mare măsura de programe speciale de instruire pentru 

cunoașterea și mânuirea aparatelor). 

e. Siguranța și funcționarea - este o caracteristică aflată în corelație cu fiabilitatea și 

întreținerea și se referă la respectarea anumitor reguli și operații la punerea în funcțiune, la 

utilizarea și la oprirea aparatelor. 

Exemple de jocuri de rol 

Copiii se folosesc în mod curent de jocul de rol atunci când se prefac, adică își asumă diverse 

identități: ,,De-a mama și de-a tata”, ,,De-a Scufița Roșie”, ,,De-a magazinul”, ,,De-a 

doctorul”, ,,De-a școala”. 

Eficiența jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul în care cadrul didactic 

poate să asigure o concordanță între tema jocului și conținuturile învățării de felul în care știe 

să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicații, explicații, 

aprecieri. 

 

Bibliografie: 

“Strategii didactice interactive – exemple din practica didactică”, autori: Elena Mîndru, 

Lucica Borbeli, Doina Filip, Magdalena Gall, Areta Niculae, Mirela Nemțoc, Delia Todoruț, 

Floricica Topoliceanu, editura Didactica Publishing House, 2010 

https://latimp.net/forum/thread/30191/jocul-de-rol-metoda-didactic%C4%83-definitie-tipuri-

avantaje-si-dezavantaje/ 

https://latimp.net/forum/thread/30191/jocul-de-rol-metoda-didactic%C4%83-definitie-tipuri-avantaje-si-dezavantaje/
https://latimp.net/forum/thread/30191/jocul-de-rol-metoda-didactic%C4%83-definitie-tipuri-avantaje-si-dezavantaje/
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http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1281-strategii-didactice-de-predare-metode-

de-invatamant-metode-de-simulare-jocul-de-rol 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/jocul-de-rol.html 

 

                                                                      Jocul didactic 

 

                                                                                 Prof. înv. primar Florența Protopopescu 

 

          Jocul didactic este jocul prin care se realizează obiective şi sarcini de învăţare, folosind 

un conţinut accesibil, modalităţi atractive şi recreative de organizare şi desfăşurare, precum şi 

materiale didactice interesante. 

       Prin specificul său, jocul didactic îmbină funcţii şi sarcini de învăţare cu forma plăcută şi 

atractivă a jocului, cultivând interesul pentru studiu. Jocul didactic contribuie la realizarea 

sarcinilor formative ale procesului de învăţământ, în cadrul jocului copilul fiind solicitat pe 

toate planurile psihicului său: cognitiv, afectiv şi voliţional. 

Jocul didactic constituie un mijloc valoros de instruire şi educare a copiilor deoarece rezolvă, 

într-o formă cu totul adecvată vârstei, sarcinile instructive complexe programate în școală. 

Teoria şi practica pedagogică contemporană consideră jocul didactic o activitate ce contribuie 

în mod deosebit la formarea profilului intelectual şi moral al viitorului adolescent, dar şi la 

lărgirea orizontului său de cunoştinţe. 

      Școlarul mic este în plin proces de dezvoltare, deci şi procesele psihice se dezvoltă, jocul 

didactic contribuind la dezvoltarea gândirii logice care operează cu noţiuni, judecăţi, 

raţionamente, iar prin capacitatea de a scoate în evidenţă deosebiri şi asemănări, elevul face 

analize şi sinteze ajungând la generalizări şi abstractizări. In cadrul jocului didactic, copilul 

învaţă să observe, să compare, să susţină un dialog ş.a.m.d 

Influenţele pe care le exercită jocul didactic asupra sarcinilor învăţării se pot rezuma astfel: 

http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1281-strategii-didactice-de-predare-metode-de-invatamant-metode-de-simulare-jocul-de-rol
http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1281-strategii-didactice-de-predare-metode-de-invatamant-metode-de-simulare-jocul-de-rol
http://www.asociatia-profesorilor.ro/jocul-de-rol.html
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• prin caracterul său distractiv, jocul didactic orientează activitatea de învăţare într-o 

direcție plăcută, atractivă; aceasta antrenează copiii la o activitate susţinută căreia îi acordă 

caracter de seriozitate, diminuând rigiditatea activităţii de învăţare, cultivând curajul şi 

încrederea în forţele proprii; 

• prin conţinutul, sarcinile şi mai ales modul de rezolvare a acţiunii, ca și prin regulile 

jocului didactic, se câștigă în rândul copiilor conştiinţa disciplinei: 

• prin   independenţa (controlată însă)  acordată   în   organizarea   şi   desfăşurarea   

jocului, se dezvoltă unele elemente ale gândirii şi imaginaţiei creatoare; 

  Sunt jocuri a căror organizare şi desfăşurare se produce sub conducerea unuia din membrii 

grupului și sub supravegherea cadrului didactic. Un avantaj al jocului didactic este faptul că 

poate lăsa loc pentru iniţiativă şi creativitate totală din partea elevilor.  Jocul didactic conţine 

elemente ale jocului clasic (aşteptarea, surpriza, competiţia ş.a.), care produc atmosfera 

plăcută a acestei activităţi. În încheierea jocului didactic, se face o evaluare stimulativă, fără a 

se aprecia cu note sau calificative. 

      Jocul didactic este o formă importantă de organizare a activităţii instructiv- educative din 

învățământul primar. 

   Metodologia, organizarea şi desfăşurarea jocului didactic. 

      Pentru stimularea copiilor în vederea participării active la joc, şi pentru asigurarea unei 

atmosfere prielnice de joc este necesară o pregătire atentă a condiţiilor de desfăşurare a 

jocului şi organizare judicioasă a lui.Astfel, se impune aranjarea sălii de clasă, a materialelor 

şi a copiilor în funcţie de acţiunea jocului, distribuirea materialelor necesare desfăşurării 

jocului, intuirea materialului didactic ş.a. 

       Desfăşurarea jocului cuprinde mai multe momente: 

Introducerea în joc se poate realiza printr-o scurtă convorbire pentru familiarizarea elevilor cu 

unele aspecte ale jocului şi cu regulile care trebuie respectate, o expunere care să stârnească 

interesul copiilor și intuirea materialului ce va fi folosit. 
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        Introducerea în joc nu este totdeauna un moment obligatoriu (dar este recomandată), 

uneori activitatea putând începe direct cu anunţarea titlului jocului. 

Anunţarea jocului urmăreşte cunoaşterea de către copii a felului activităţii şi a titlului jocului. 

In cadrul anunţării jocului se poate esxplica și titlul acestuia. Uneori anunţarea titlului jocului 

se poate face într-o formă interogativă. 

Explicarea jocului cuprinde prezentarea făcută de cadrul dididactic a principalelor etape ale 

acţiunii jocului, precizarea regulilor jocului, indicaţii asupra modului de folosire a 

materialului didactic, comunicarea sarcinilor conducătorului jocului şi a cerinţelor pentru 

câştigătorul individual sau pentru echipa câştigătoare. 

         Explicarea desfășurării jocului trebuie să fie insoţită de demonstrație. Fie că se explică 

şi, în timpul explicaţiei, se demonstrează, fie că se dă explicaţia integrală şi apoi se 

demonstrează. 

Fixarea regulilor se realizează fie printr-o scurtă convorbire în care se precizează ce va trebui 

să facă elevii în momentele importante ale acţiunii, sau executarea jocului de probă sub 

conducerea şi îndrumarea directă a cadrului didactic. Când este vorba de un joc cu o acţiune 

mai complexă, regulile jocului pot fi menționate fie imediat după explicaţie, fie după semnalul 

de începere a jocului. De exemplu: "Începem jocul! Nu uitaţi, nu aveţi voie să ........... înainte 

ca eu să....... După aceea voi va trebui să.......''. 

Executarea jocului. Jocul începe la semnalul cadrului didactic care, la început, intervine mai 

des amintindu-le elevilor regulile, dând indicaţii asupra folosirii materialului ş.a.m.d. Pe 

măsură ce jocul se repetă, profesorul acordă elevilor mai multă independenţă lăsându-i să 

acţioneze liber. 

Complicarea jocului și introducerea de noi variante 

Încheierea jocului se   declară   câştigătorul/ câştigătorii sau echipa câştigătoare şi se fac 

aprecieri asupra modului cum s-a desfăşurat jocul, oferind cuvinte de laudă copiilor care au 

respectat regulile şi explicându-le celor care au făcut greşeli, sau s-au descurcat mai greu. 

O încheiere plăcută, prin bucuria succesului şi prin satisfacţia imediată pe care o dă copilului, 

sporeşte interesul elevului pentru jocurile didactice. 
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                 Categorii de jocuri didactice 

Valoarea formativă a jocurilor didactice, ca şi diversitatea obiectivelor urmărite, au condus la 

necesitatea stabilirii unor categorii de jocuri didactice. Această împărțire se poate realiza după 

conţinutul şi obiectivele activităţii de joc, după materialul folosit și după procesele de 

cunoaştere solicitate în joc. Cele mai semnificative criterii de clasificare a jocurilor didactice 

sunt: conţinutul activităţii, care este un conţinut de învăţare (informaţii, deprinderi, capacităţi), 

obiectivele urmărite şi materialul folosit. 

• După conţinutul lor, jocurile didactice pot fi: jocuri didactice  

pentru cunoaşterea mediului înconjurător, pentru comunicare, jocuri pentru dezvoltarea 

reprezentărilor matematice, jocuri muzicale ş.a.m.d. La baza acestui criteriu stau conţinuturile 

activităţii de învăţare. 

• După criteriile urmărite, ele pot fi: de dezvoltare a proceselor  

psihice, de cunoaştere, de formare a percepţiilor şi reprezentărilor de spaţiu, timp, mărime, 

formă, de orientare în spaţiu, de însuşire a structurii gramaticale a limbii, de însușire de 

operașii matematice ş.a.m.d 

• După materialul folosit, jocurile didactice se clasifică în: jocuri cu  

material didactic de sprijin (obiecte din natură, obiecte de întrebuinţare zilnică ş.a.). Ele mai 

pot fi: jocuri de interpretare a unor personaje şi lecturi sau jocuri fără material didactic 

(ghicitori, alcătuire orală de propoziţii şi fraze). 

 

         Prin jocurile didactice introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare 

activă, acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul cadrului didactic este nu de a 

preda cunoştinţele și de a prezenta de-a gata soluţiile. Copiii ar trebui lăsaţi să-şi confrunte 

părerile, să înveţe din propriile greşeli, dând curs liber imaginaţiei şi fanteziei fiecăruia. 

        Ajutându-se de jocul didactic, cadrul didactic  reușește să mobilizeze elevii din punct de 

vedere cognitiv, operațional și afectiv sporind gradul de înțelegere și participare activă a 

acestora la actul de învățare, să evidențieze modul de acțiune în diverse situații, să formeze 
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deprinderi de interacțiune în cadrul grupului și, nu în ultimul rând, contribuie la formarea 

deprinderilor de autocontrol a conduitelor operatorii și a achizițiilor cognitive ale copiilor. 

 

Bibliografie: 

“Pedagogia”, Tudor Marin, ProUniversitaria, 2018, pg. 20 

”Profesorul, factor de decizie”, Steliana Toma, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994. 

„Clasa de elevi- subiect şi obiect al actului educativ”, Vasile PopeangaEditura Facla, 

Timişoara, 1973 

“Didactica”, I. Cerghit, I.T.Radu, E.Popescu, L. Vlasceanu, EDP 1990 

 

Jocurile de mişcare şi senzoriale 

Autor: Prof. inv.primar Roxana Georgescu 

 

DUM LUDERE VIDEMUR – DISCIMUS” – exprimă în câteva cuvinte marea şi 

indiscutabila valoare a jocurilor, în opera de educaţie a copiilor. Într-adevăr acest dicton „Deşi 

pare că ne jucăm - învăţăm” ne dovedeşte importanţa deosebită instructiv – educativă a 

jocurilor, precum si marea lor valoare pedagogică, cunoscută şi apreciată din cele mai vechi 

timpuri ale umanităţii. Jocurile ne oferă posibilitatea de: a folosi pe scară largă mişcările de 

bază; a le putea organiza şi aplica în formele cele mai variate şi potrivite pentru diferite verigi 

ale învăţământului; a încadra copilul într-un colectiv de joc, cu subordonarea intereselor sale 

personale, celor colective, pregătindu-l prin colectiv pentru colectivitate;  a transmite copiilor 

prin intermediul jocurilor nenumărate cunoştinţe, deprinderi şi priceperi motrice şi igienice, 

precum şi diferite calităţi psihice pentru conturarea personalităţii lor;  a asigura jocului o 

înaltă valoare pedagogică şi socialeducativă.  

Jocul este un element vital al copilăriei, care acompaniază evoluţia umană. În legătură cu 

valoarea jocului, există, în general, două opinii radicale. Astfel, specialiştii care studiază 
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dezvoltarea copilului, pedagogii, care se ocupă de educaţia preşcolarilor şi a şcolarilor mici,  

unii părinţi consideră joaca/ jocurile, cel mai bun mod de însuşire a unor concepte, deprinderi, 

cerinţe care vor fundamenta ulterior pregătirea în şcoală şi pentru viaţă. Altă categorie de 

adulţi, fără responsabilităţi în educarea copiilor, care au uitat sau poate nu au fost lăsaţi să se 

joace când erau la vârsta acestei activităţi apreciază joaca/jocurile, ca pe o pierdere de vreme, 

ca pe un comportament inutil, o preocupare zgomotoasă şi dezordonată, fără valoare 

educativă, într-o lume tot mai concurentă şi mai pretenţioasă. Şi astfel, din activitatea 

cotidiană, de acasă, din unele programe de educaţie a celor mici, este exclusă joaca. Analizat 

prin prisma biologică, psihologică, socială, jocul este o metodă şi un mijloc de formare, de 

dezvoltare a personalităţii copilului, un exerciţiu de viaţă, de pregătire pentru intrarea în 

lumea reală. Oricine poate să observe cât de „serios” se joacă copii, şi o fac pentru că le place, 

pentru că se bucură, provocaţi la întrecere în joacă, spiritul ludic al copiilor se transformă într-

o adevărată activitatea de muncă. O parte dintre părinţi sau educatori, marcaţi de solicitările 

superioare ale vieţii, pretind copiilor, de foarte timpuriu, să-şi însuşească cunoştinţe, 

deprinderi, comportamente „elevate”, prin metode care eludează calea specifică de formare la 

această vârstă, respectiv joaca: acest fapt elimină jocul din educaţia formală a copiilor de 

vârstă mică şi mijlocie. Din păcate există şi o altă explicaţie a excluderii activităţii de joacă 

din cotidianul celor mici: mediul înconjurător, ambientul, cartierul, strada, etc. nu oferă 

întotdeauna spaţiul educativ normal, dimpotrivă, aici se pot întâmpla evenimente care aduc 

grave deservicii educaţiei. Astfel, copiii nu pot avea anumite experienţe de joacă pe care 

generaţiile anterioare le-au avut: ei nu se pot juca în parcuri, „descoperind” natura, nu se pot 

bucura de undele provocate de aruncarea pietrelor în apă, nu construiesc castele din nisip, nu 

se caţără în copaci, nu sar peste buştenii răsturnaţi, nu escaladează garduri, nu alergă unii 

după alţii, etc. În felul acesta, preşcolarul şi şcolarul mic îşi pierd un drept natural, specific 

vârstei, şi anume, dreptul la joacă. Această prioritate a celor mici trebuie cultivată, mai întâi 

prin educaţia părinţilor şi apoi prin factorii formativi instituţionalizaţi care să respecte şi să 

aplice strategiile educative ale jocului de toate tipurile. Pentru copii jocul este cel mai eficient, 

agreabil şi activ mod de asimilare a informaţiilor, deprinderilor şi comportamentelor. Trecând 

prin diverse tipuri şi niveluri ale jocului, copiii progresează, joaca repetată determină însuşirea 

unor concepte şi acţiuni noi, deoarece copiii se plictisesc repede şi primesc provocările 

inedite, ei practic investighează singuri, ceea ce vor să ştie, ceea ce pot să înveţe. Este bine 

cunoscută insistenţa, perseverenţa copiilor în a învăţa să pedaleze pe bicicletă, în a duce la 
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capăt o construcţie, în a desfăşura o activitate de joacă alături de alţi copii. Prin joacă, 

interacţionând cu materiale naturale, cu obiecte, cu parteneri, repetând unele deprinderi şi 

răspunzând unor anumite sarcini, copii evoluează, dobândind înţelegere şi control asupra 

mediului înconjurător, se realizează astfel, o „integrare naturală între funcţiile sistemului 

nervos central şi unele domenii de învăţare , se crează un tip de integrare foarte important în 

dezvoltarea personalităţii”, Shore (1997).  

Prin joacă paralel cu efectul de amuzament, distractiv, copiii acumulează o mulţime de 

cunoştinţe de bază despre lumea înconjurătoare , elemente necesare în învăţarea ulterioară în 

domeniul ştiinţelor, artei, sportului, comunicării; joaca în aer liber favorizează contactul ne 

mijlocit cu lumea materială şi facilitează înţelegerea unor fenomene legate de relaţiile fizice 

ale corpului uman cu natura; jocurile de rol, de situaţie, dezvoltă memoria, gândirea, 

creativitatea, limbajul; prin jocurile colective sociabilitatea copiilor devine mai activă; jocurile 

de mişcare – jocuri de competiţie, jocuri cu reguli – dezvoltă potenţialul motor, îmbogăţesc 

experienţa motrică a copiilor, stimulând apetitul pentru întrecere, autodepăşire devenind 

terenul afirmării sportive ulterioare. Iată câteva dintre argumentele, care susţin acordarea 

dreptului la joacă, activitate consacrată copiilor cu multiple influenţe în planul formării 

personalităţii autonome şi creatoare. Reţinând afirmaţia lui Claparede, E (1975) „jocul este 

cea mai bună introducere în arta de a munci”, societatea trebuie să respecte la rang de drept, 

activitatea cu cele mai eficiente valenţe formative, pentru cei mici, respectiv, joaca/jocul/ 

jocurile. a de joc-învăţare trebuie completată cu cea de joc-terapie. 

                                   

Jocuri senzoriale/ jocuri de mișcare si cunoaștere pentru clasa pregătitoare 

 

Jocuri senzoriale – simtul vizual: 

Lumea privita de aproape 

Alegeti impreuna mai multe tipuri de lucruri: flori, fructe, pietre, obiecte din plastic si asa mai 

departe. Folositi o lupa pentru a cerceta fiecare lucru in parte. Invita-l pe copil sa descrie ceea 
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ce vede, cum arata, cum se vede lucrul respectiv atunci cand este privit fara lupa si apoi cu 

lupa. 

Jocuri pentru dezvoltarea coordonarii mana-ochi 

Pentru prescolari este esential sa-si dezvolte aceasta abilitate. Poti face diferite jocuri prin care 

cel mic sa sorteze anumite obiecte, de diferite dimensiuni, precum niste bilute colorate, pe 

care sa le pescuiasca dintr-un lighean cu apa si sa le aseze pe culori intr-o cutie alaturata. 

Pentru copiii mai micuti, poti folosi jucarii din lemn, in care copilul pune o forma geometrica 

in locul potrivit. 

Priveste un lucru diferit 

Alege diferite tipuri de obiecte si apoi invita-l pe copil sa le priveasca prin: geam, apa, 

celofan, printr-o oglinda. Apoi, roaga-l sa priveasca lucrurile din perspective diferite: de 

aproape, de departe, de jos in sus. Ultimul pas va fi ca cel mic sa „priveasca” lucrul respectiv 

cu mainile, tinand ochii inchisi. 

Jocuri senzoriale pentru simtul tactil 

Gaseste obiectul 

Pentru acest joc, ai nevoie de un saculet si de mai multe obiecte. Pune obiecte de diferite 

dimensiuni, texturi si compozitii in saculet. Poti pune: un creion, o nuca, o scoica, o minge 

moale, un nasture, un fulg, un obiect din metal si asa mai departe. 

Apoi, roaga-l pe copil sa bage mana in saculet si sa scoata un anumit obiect. Pentru copiii mai 

micuti, poti doar sa ii rogi sa scoata un obiect la intamplare si sa spuna cum se simte acesta. 

Apoi, inversati rolul si lasa-l pe copil sa iti spuna ce sa cauti in saculet. 

Tavita cu obiecte 

Pune pe o tavita obiecte care au texturi diferite: metal, catifea, blana, hârtie, lemn, piatra, 

glaspapir, orz, malai, lipici si asa mai departe. 
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Apoi, invita-l pe copil sa le atinga pe fiecare in parte, chiar cu diferite parti ale corpului 

(degete, coate, nas) si vorbiti impreuna despre cum se simte fiecare si daca simt diferit cu 

fiecare parte a corpului. 

Pe copiii mai mari ii poti intreba daca senzatia le aminteste de ceva anume din viata lor. 

Conversatia prin atingeri 

Deschide o conversatie cu cel mic doar prin intermediul gesturilor si atingerilor. 

Pune un timp anume – 2-3 minute, iar la final povestiti despre cum a fost aceasta experienta 

pentru fiecare dintre voi si ce ati inteles din atingerile celuilalt. 

 “Cercul prenumelor” 

Un joc de cunpaștere care poate fi folosit la început de an şcolar, pentru a-i ajuta pe copii să se 

familiarizeze cu prenumele colegilor. Fiecare îşi spune prenumele şi rosteşte toate prenumele 

care s-au spus până ce s-a ajuns la el. 

Exemplu: Ioana 

Marius, Ioana 

George, Marius, Ioana 

șamd. 

“Cântă-ţi numele!” 

Pe cartonaşe se scriu prenumele copiilor, cu litere de tipar. Fiecare îşi ţine 

cartonaşul/ecusonul, astfel încât numele lui să poată fi vizualizat de către colegi. Pe o melodie 

uşoară, cunoscută de toţi, învăţătoarea întreabă Unde este Ana? Fetiţa care şi-a auzit 

prenumele ridică cartonaşul şi răspunde cântând: Aici sunt! 

Jocul se poate complica. Copiii se aşază în cerc pe covor. Învăţătoarea are la dispoziţie 

cartonaşele cu prenumele elevilor şi o minge. Ridică un cartonaş la întâmplare şi întreabă al 

cui este prenumele. Copilul care îşi recunoaşte prenumele, primeşte mingea. Învăţătoarea 

continuă să arate cartonaşe cu prenume. Mingea se rostogoleşte de la un copil la altul, pe 

măsură ce fiecare îşi recunoaşte prenumele. 
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“Să ne cunoaștem prin mimă!” 

Copiii stau în cerc. Fiecare își spune prenumele și apoi mimează jocul/ activitatea/ hobby-ul 

preferat, iar colegii trebuie să ghicească. Învățătoarea/învățătorul începe, mimând hobby-ul 

său. 

„Ghicește schimbarea!” 

Jocul poate fi folosit în cadrul Întâlnirii de dimineaţă, înainte de intrarea în activitatea propriu-

zisă. Colectivul de elevi se împarte în două echipe, prin numărare până la doi. Elevi se așază 

față în față, având fiecare o pereche. Timp de 3 minute, fiecare pereche se observă cu atenție. 

După cele 3 minute, una dintre echipe părăseşte pentru puțin timp sala de clasă, timp în care 

membrii celeilalte echipe schimbă cel puțin un lucru din înfăţişare (se dau jos veste, se pun 

eșarfe, bentițe, se face schimb de încălțări etc.). Coechipierii se întorc şi încearcă să 

recunoască schimbările. Apoi, se inversează rolurile. Câştigă echipa care a ghicit cele mai 

multe diferenţe. 

“Atinge ceva albastru!” 

Copiii stau în picioare. La startul dat de învățătoare, fiecare trebuie să caute un obiect de 

culoare albastră (un stilou, un caiet, un pantof, un tricou etc.) și să îl atingă. Odată ce toți 

copiii au atins un obiect albastru, se poate schimba culoarea sau se pot alege alte adjective. 

„Semaforul” 

Jocul se desfăşoară în cerc sau în coloane; copiii se deplasează păstrând distanţă între ei; la 

comanda roşu, se opresc; la comanda galben, merg pe loc; la comanda verde, continuă mersul. 

„Bucheţelele” 

Copiii sunt aşezaţi inițial în formaţie de cerc, executând diferite mişcări după comenzi date: 

mers obişnuit, ca piticul, sărituri ca iepuraşul etc. La un moment dat, învăţătoarea strigă un 

număr, de exemplu 4. Copiii trebuie să formeze bucheţele de câte 4. Cei care nu au reuşit, vor 

fi penalizaţi să stea într-un picior, până se numără la 4. Jocul continuă şi se strigă alte numere 

din cele învăţate. 
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„Figuri geometrice” 

În curte sunt desenate pe asfalt figuri geometrice diferite (mari), câte trei sau patru din fiecare 

fel. Copiii se deplasează în exteriorul formelor, în mers sau alergare, păstrând distanţa 

stabilită între ei. La comanda „cerc”, ei aleargă să ocupe cercurile, fără să se înghesuie. 

Câştigă cei care au ocupat figura geometrică corectă. Jocul se reia şi se strigă altă figură 

geometrică. 

„Rândunelele în cuib” 

Copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc, în grupe de câte trei, astfel: în fiecare grup, doi copii 

stau faţă în faţă, ţinându-se de mâini, formând cuibul, iar al treilea, care este „rândunica”, stă 

în cuib, între braţele lor. În mijlocul cercului stă un copil care este „rândunica fără cuib”. La 

începerea jocului, învăţătoarea strigă „Rândunelele zboară!”. Copiii care sunt rândunele 

aleargă prin interiorul cercului. La comanda „Rândunelele în cuib”, copiii îşi găsesc un cuib. 

Cel rămas fără cuib trece în mijlocul cercului şi jocul continuă cu schimbarea rolurilor. 

                     Esenţa jocului este concentrată în procesul de reflectare şi transformare pe plan 

imaginar a realităţii concrete. Devine astfel posibilă şi plăcută pătrunderea lui într-o realitate 

complexă pe care o cunoaşte activ. Pe lângă senzaţia de plăcere izvorâtă din ritmul mişcărilor, 

din sentimentul de a fi puternic, din iluzia jucării rolului de adult şi care este „o plăcere 

funcţională”, creatoare a unei bune stenicităţi, copilul este confruntat cu rezolvarea unor 

contradicţii. Astfel, apare contradicţia dintre libertatea de a acţiona şi regula jocului, între 

imaginaţie şi creativitate, între a opera cu obiecte reale şi recurgerea la acţiuni simbolice, între 

nivelul deprinderilor şi dorinţa de a stăpâni obiectele conform destinaţiei lor, între planul 

concret şi cel mental. 

 

Bibliografie: - https://infinit-edu.ro/2018/jocuri-de-cunoastere-de-miscare/ 

- http://prodea.ro/wp-content/uploads/2015/10/EF-prin-joc-_-suport-curs.pdf 

- http://www.itsybitsy.ro/jocul-de-luni-jocuri-senzoriale-simtul-tactil/ 

- https://www.itsybitsy.ro/jocul-de-luni-jocuri-senzoriale-simtul-vizual/ 
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Metode și procedee: Problematizarea, descoperirea, demonstrația 

 

Prof. Inv. Primar Constantin Georgiana 

 

 Metodele de învăţământ reprezintă modalităţile sistematice de lucru de care se pot 

servi profesorii în activitatea de instruire şi elevii în cea de învăţare, capabile să conducă la 

rezolvarea obiectivelor pedagogice propuse. Pentru profesor, metodele de învăţământ servesc 

la organizarea şi conducerea unei acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele 

pedagogice, arătându-i de asemenea ce să facă? şi cum să acţioneze?. Pentru elev, metodele 

de învăţământ au rolul de al sprijini să parcurgă calea spre cunoaştere, spre dobândirea de noi 

comportamente care îi sporesc valoarea personalităţii. 

 Metoda provine din cuvântul grecesc methodos (odos = cale, drum şi metha = către; 

methodos = cercetare, căutare, urmărire) ce înseamnă: „drum spre…; cale de urmat…” în 

vederea atingerii unor scopuri determinate, a obţinerii unor rezultate aşteptate. 

 

Clasificarea metodelor 

 Numărul mare de clasificări existent în literatura didactică română şi străină se 

datorează diversităţii criteriilor de clasificare utilizate, dintre care cel mai frecvent considerate 

sunt: căile logice de însuşire a cunoştinţelor, etapele de cunoaştere, rolul factorului verbal, 

scopul principal urmărit, „vechimea” metodelor, natura relaţiilor profesor-elev pe care le 

implică, nivelele şi formele de învăţământ în care sunt folosite. Întâlnim o reprezentare grafică 

a unei astfel de clasificări în Metode de învățământ, de Ioan Cerghit (pagina 114). 
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 1. Problematizarea este o metodă cu caracter activ-participativ, formativ şi euristic, 

capabilă să determine activitatea independentă, să antreneze şi să dezvolte capacităţile 

intelectuale – imaginaţia şi gândirea logică, de investigaţie şi explorare a capacităţilor 

productive şi creative, prin formularea de ipoteze, variate soluţii de rezolvare. Ea contribuie la 

transformarea elevului în subiect al educaţiei, în participant la dobândirea noilor cunoştinţe, 

creând posibilitatea de a mobiliza resursele personalităţii şi de a aduce satisfacţii pe toate 

planurile ei.   

  Se face o distincţie foarte clară între conceptul de problemă şi conceptul de situaţie-

problemă implicat în metoda problematizării. Primul vizează problema şi rezolvarea acesteia 

din punctul de vedere al aplicării, verificării unor reguli învăţate, al unor algoritmi ce pot fi 

utilizaţi în rezolvare. O situaţie-problemă desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală, 

care rezultă din trăirea simultană a două realităţi: experienţa anterioară, cognitiv-emoţională şi 

elementul de noutate, necunoscutul cu care se confruntă subiectul. Acest conflict incită la 

căutare şi descoperire, la intuirea unor soluţii noi, a unor relaţii aparent inexistente între ceea 

ce este cunoscut şi ceea ce este nou pentru subiect. O întrebare devine situaţie-problemă 

atunci când se declanşează curiozitatea, tendinţa de căutare, de depăşire a obstacolelor. 



 

18 
 

Exemplu: 

La clasa I, un exemplu de sarcină ce implică problematizarea  poate fi găsirea tuturor 

variantelor în care se poate descompune o mulţime cu 9 elemente. Se poate solicita utilizarea 

unor desene pentru reprezentarea mulţimilor (diagrame Venn-Euler) şi scrierea operaţiei cu 

numere care rezultă prin reuniunea celor două submulţimi.    

               

 

  

           2                               7 

                                                                         ?+?=9 

 

                            9 

                                                                                                                                                                                 

 2. Descoperirea se află în strânsă corelaţie cu problematizarea, accentul căzând pe 

găsirea soluţiei. Problematizarea şi descoperirea constituie două momente ale aceluiaşi proces 

euristic. Deci orice situaţie problemă trebuie descoperită, rezolvată. Descoperirea constă în 

reactualizarea experienţei şi a capacităţilor individuale. Situaţia problemă declanşează 

descoperirea, rezultatul descoperirii fiind întotdeauna o nouă achiziţie informaţională.  

 Învățarea prin descoperire– este metoda didactică în care cadrul didactic concepe şi 

organizează activitatea, astfel încât să faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a 

cunoştinţelor, explicaţiilor, legilor, proceselor şi fenomenelor. Învățarea prin descoperire a 

fost introdusă de Jerome Bruner, un psiholog francez care a fost, de asemenea, însărcinat cu 

dezvoltarea teoriei din spatele acestei metode de predare. Potrivit acestui autor și al adepților 

săi, acest mod de a dobândi cunoștințe le permite elevilor să își îmbunătățească creativitatea, 

independența, intuiția și capacitatea de a rezolva probleme de tot felul.  

 Scopul învățării prin descoperire nu este de a oferi elevilor răspunsuri exacte, ci de a le 

oferi instrumentele de care au nevoie pentru a le putea găsi pentru ei înșiși în orice situație. 

.
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Pentru a face acest lucru, se desfășoară activități precum explorarea, manipularea obiectelor, 

rezolvarea problemelor sau experimentarea activă. Principalul obiectiv al profesorilor în 

învățarea prin descoperire este de a încuraja elevii să își asume un rol activ în propriul proces. 

Exemplu:  

Formarea numerelor de la 10 la 20 

 3. Demonstraţia este o metodă de predare intuitivă, în care profesorul foloseşte 

expunerea concretă a informaţiilor, prin contactul direct al elevilor cu realitatea, fapt care 

asigură cunoaştere ştiinţifică a acestuia.  

 Termenul de "demonstraţie" vine de la cuvântul grecesc "demonstro" care înseamnă 

arăt, explic, dovedesc. De obicei metoda demonstraţiei se foloseşte împreună cu o metodă de 

expunere verbală a cunoştinţelor, neputând fi separată de intervenţia profesorului, care 

îndreaptă atenţia elevilor către aspectele esenţiale ale fenomenelor sau proceselor, ajutându-i 

să reţină din demonstraţii elementele necesare lecţiei în cauză. 

 Metoda demonstraţiei se foloseşte în forme diferite, principalele fiind: 

 demonstrarea cu ajutorul materialului didactic intuitiv; 

 demonstrarea cu ajutorul experimentelor; 

 demonstrarea cu ajutorul desenului pe tablă; 

 demonstrarea cu ajutorul materialului grafic; 

 demonstrarea cu ajutorul modelelor; 

 demonstrarea cu ajutorul mijloacelor tehnice audio-vizuale; 

 Indiferent de forma aleasă, în utilizarea demonstraţiei se cer respectate următoarele 

cerinţe de bază: alegerea unui material demonstrativ semnificativ, reprezentativ şi accesibil; 

asigurarea receptării acestuia în bune condiţii de către întreaga clasă prin aşezarea 

corespunzătoare a elevilor în clasă şi prin corecta poziţionare a cadrului didactic; intuirea 

sistematică a materialului demonstrativ, prin alternarea prezentării sintetice (întregul) cu cea 
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analitică (pe părţi); activarea elevilor pe parcursul demonstraţiei prin stimularea curiozităţii, 

distribuirea de sarcini de urmărit şi executat. 

 Metodele de învăţământ reprezintă căile prin care profesorul pune elevii în legătură cu 

un anumit sistem de cunoştinţe şi le stimulează activitatea pentru a şi le însuşi mai uşor. Nu 

există metode bune sau rele, noi sau învechite, în sine. Valoarea lor este dată de modul în care 

sunt folosite sau combinate, pentru a servi cât mai bine obiectivele învăţămâtului. 

 

Bibliografie 

1. Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică 

R.A., Bucureşti 1997. 

2. Iucu Romiţă, Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001. 

3. https://constantinluca.files.wordpress.com/2013/11/cap4-strategia-didactica-metode-

si-procedee-didactice.pdf 
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Conversația, explicația, povestirea 

 

Prof. înv. Primar Cuțar Cătălina 

“Nu există metode bune sau rele, ci metode adecvate, bine sau prost utilizate.”(Ioan Cerghit) 

 

Metodele de învăţământ reprezintă căile prin care profesorul pune elevii în legătură cu 

un anumit sistem de cunoştinţe şi le stimulează activitatea pentru a şi le însuşi mai uşor. 

Metoda serveşte nu numai la transmiterea cunoştinţelor, ci şi la dezvoltarea capacităţilor 

creatoare, a deprinderilor practice, a însuşirilor de caracter, calităţi foarte necesare pentru 

dezvoltarea elevilor. Nu există metode bune sau rele, noi sau învechite, în sine. Valoarea lor 

este dată de modul în care sunt folosite sau combinate, pentru a servi cât mai bine obiectivelor 

învăţămâtului. 

Conversaţia este o metodă de bază folosită în învăţământul primar, metodă în care 

predarea noului material se face pe baza unei discuţii active cu clasa, prin intermediul 

dialogului. 

Conversaţia tradiţională a cunoscut două forme: conversaţia catihetică şi conversaţia 

euristică. 

              Conversaţia catihetică reprezintă dialogul bazat pe învăţare mecanică, învăţare pe de 

rost, fără explicaţii, după formula "magister dixit".  

Conversaţia euristică susţine dialogul bazat pe învăţare conştientă, pe logică, 

raţionamente, care să conducă la descoperirea adevărurilor. Metoda oferă elevului 

posibilitatea de a prezenta cunoştinţele asimilate într-o formă personală, desigur, cu 

respectarea adevărului ştiinţific, dar şi posibilitatea de a descoperi adevărul ce trebuie 

asimilat. Este forma de conversaţie care a dovedit viabilitate, care s-a menţinut în metodologia 

didactică contemporană, bineînţeles, aducându-i-se îmbunătăţirile corespunzătoare. Prin 

aceste îmbunătăţiri metoda conversaţiei a evoluat în decursul timpului spre forme diverse, din 

ce în ce mai active şi eficiente. De la o metodă în cadrul căreia profesorul punea întrebări iar 

elevii răspundeau, s-a ajuns la o situaţie în care profesorul întreabă şi este întrebat, dirijează 

conversaţia şi stimulează dialogul cu elevii, ceea ce sporeşte foarte mult valoarea pedagogică 

a metodei.  

Conversaţia este folosită nu numai pentru descoperirea şi acumularea cunoştinţelor de 

către elevi, ci şi în alte scopuri. În funcţie de acestea, deosebim: conversaţia de comunicare, 
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de consolidare a cunoştinţelor, de sistematizare şi generalizare (sinteză), de aplicare a 

cunoştinţelor, de evaluare.  

Pentru ca metoda conversaţiei să contribuie operaţional la realizarea obiectivelor 

urmărite, didactica formulează o serie de cerinţe la întrebările ce vor fi adresate elevilor şi la 

răspunsurile ce vor fi date de către aceştia .  

Este nevoie ca întrebările:  

 să fie astfel formulate încât să stimuleze gândirea, să provoace starea de căutare, tensiunea 

necesară aflării răspunsului;  

 să fie puse într-o succesiune logică şi să-l ajute pe elev să înţeleagă problemele în ansamblul 

lor;  

 să fie formulate în forme variate pentru a verifica gradul de înţelegere şi flexibilitatea 

gândirii elevilor;  

 să fie cuprinzătoare, complexe, fără a fi însă prea lungi;  

 să nu sugereze răspunsul (cuprinzându-l în parte), să nu ceară răspunsuri monosilabice;  

 să fie clare, precise şi corecte din punct de vedere gramatical şi stilistic. 

Este necesar ca răspunsurile elevilor să ducă la formarea deprinderii acestora de a se 

exprima corect, clar şi argumentat:  

 să fie corecte ca fond, să cuprindă răspunsul integral şi să fie exprimate precis din punct de 

vedere stilistic şi gramatical;  

 să dovedească înţelegerea fenomenelor, cunoaşterea faptelor, a cauzelor şi legăturilor dintre 

ele şi să fie motivate;  

 să fie date independent, la timp şi complet, fără digresiuni şi paranteze inutile;  

Răspunsurile elevilor vor fi urmărite, apreciate şi, după caz, completate de către 

profesor. Elevii, ca parteneri ai dialogului, trebuie să aibă şi ei iniţiativă în comunicare şi 

pentru aceasta este bine să fie stimulaţi şi ajutaţi să înveţe, să poarte o convorbire şi să facă 

din aceasta o formă de cunoaştere. 

Explicația este o expunere de scurtă durată, bazată pe argumentare raţională, prin care 

se urmăreşte clarificarea unor noţiuni, înţelegerea unor legi, reguli, fenomene, dintr-un anumit 

domeniu, deseori însoțită de demonstrație. Folosită de către elevi, ajută la verificarea gradului 

de înţelegere a cunoştinţelor, dezvoltă memoria şi gândirea logică. 
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Povestirea profesorului contribuie la dezvoltarea exprimării contextuale, la 

dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, concretizarea sau 

individualizarea, abstractizarea, generalizarea), solicită memoria şi imaginaţia elevilor.  

Pentru a realiza o activitate de povestire reuşită, cu valoare formativă, este necesar ca 

profesorul:  

• să structureze metodic conţinutul activităţii;  

• să coreleze obiectivele urmărite cu activităţile de învăţare propuse;  

• să integreze materialul didactic la momentul potrivit;  

• să urmărească înţelegerea mesajului de către elevi;  

• să capteze atenţia elevilor prin calitatea exprimării;  

• să ofere modele de exprimare orală corectă, folosind structuri gramaticale ample; 

• să asigure o atmosferă potrivită activităţii de povestire (fond muzical, expoziţie de carte, 

alternarea povestirii profesorului cu imagini video sau înregistrări audio etc.).  

În cadrul activităţilor de povestire se urmăreşte dezvoltarea capacităţii copilului de a 

asculta şi de a se concentra asupra subiectului povestirii, activizarea şi îmbogăţirea 

vocabularului, profesorul propunându-şi ca, la sfârşitul activităţii, elevii să fie capabili:  

• să reproducă, pe scurt, conţinutul povestirii;  

• să folosească, în contexte noi, cuvintele şi expresiile nou-învăţate;  

• să identifice mesajul povestirii;  

• să opteze pentru unul dintre personajele povestirii, motivându-şi alegerea;  

• să găsească un alt final povestirii.  

Povestirile elevilor urmăresc dezvoltarea exprimării corecte, logice, expresive, fiind 

un bun exerciţiu de dezvoltare a limbajului şi a comunicării. Se cunosc mai multe forme:  

- povestirile elevilor după modelul profesorului;  

- povestirile elevilor după un început dat;  

- povestirile elevilor după un plan;  

- povestirile elevilor după un şir de ilustraţii;  

- povestirile pe o temă dată. 
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Metoda cubului și a piramidei 

Clasa a II-a A 

 

Prof.Înv. Primar. Băjenaru Daniela 

   

Metodele de învățământ reprezintă modalitățile comune de acțiune atât a cadrului 

didactic cât și a elevilor, în vederea realizării obiectivelor pedagogice. De asemenea, metoda 

este un asamblu organizat de operații și procedee.  

 

 

Creată în 1980, Metoda Cubului 

reprezintă modalitatea de predare-învățare, 

ce valorifică resursele elevilor de 

participare conștientă la descoperirea 

cunoștințelor și a relațiilor dintre acestea. 

Este una din cel mai clar consacrate 

dezvoltării gândirii critice. 

 

 

”Structura învățării pe baza rezolvării celor șase sarcini provoacă elevii în principiu 

pe întregul traseu al nivelurilor cognitive propuse de Bloom, în cadrul taxonomiei sale. 

Metoda este utilizată atunci când ne dorim să aflăm cât mai multe informații despre o teorie, 

un fenomen ș.a., privindu-le pe acestea din diverse puncte de vedere.” (Constantin, 

Seghedin 2009, p. 380) 
 ”Cubul, ca metodă, se folosește atunci când se dorește explorarea unui subiect din 

mai multe perspective, pentru că oferă posibilitatea unor abordări complexe și integratoare.” 

(Dragomir, 2000, p.87) 

 

Etapele metodei 

Etapa I: Se realizează un cub, pe ale cărei fețe se 

notează cuvintele: o DESCRIE 
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o COMPARĂ 

o ANALIZEAZĂ 

o ASOCIAZĂ 

o APLICĂ 

o ARGUMENTEAZĂ  

Etapa a II-a : Se anunță tema/ subiectul pus în 

discuție 

Etapa a III-a: Se împarte colectivul clasei în 

șase grupe, fiecare grupă rezolvând una dintre 

cerințele înscrise pe fețele cubului: 

o Descrie: culorile, formele, 

mărimile/dimensiunile 

o Compară: asemănările și diferențele 

specifice față de alte realități 

o Asociază: la ce te îndeamnă să te gândești 

această temă? 

o Analizează: spune din ce se compune, din 

ce este făcut etc.? 

o Aplică: cum poate fi folosită? Ce poți face cu 

ea? 

o Argumentează pro sau contra ei, 

enumerând suficiente motive care să susțină 

afirmațiile tale. 

Etapa a IV-a: Fiecare grup prezintă oral în fața 

celorlalte grupuri concluziile la care a ajuns 

(materialul elaborat) 

 

Etapa a V-a : Pe tablă vor fi desfășurate 

concluziile celor șase grupuri, se comentează și, 

în final, se oferă un format final lucrării 

respective. 

 

Exemplu de activitate, pentru aprofundarea  conținutului textului ”Degețica” după 

Hans Christian Andersen: 
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1.Descrie: Cum era broscoiul? Desenează-l! 

2.Compară: Prin intermediul diagramei Venn am 

pus în evidență însușirile comune, dar și deosebirile 

dintre Degețica și broscoi. 

3.Asociază: Aici avem două situații: punerea în 

corespondență a unor cuvinte ce se regăsesc în 

textul din manual și asocierea cuvintelor ”într-o”,” 

într-un”, ”dintr-o”, ”dintr-un” cu substantivele date. 

Precizez că textul din manual se regăsește în 

documentul atașat la finalul articolului intitulat 

”Degețica, după Hans Christian Andersen”. 

4.Analizează: Având la îndemână cele două texte, 

copiii vor selecta obiecte, ființe sau întâmplări 

fantastice. Exemplu: Din bobul de orz a răsărit o 

lalea. 

5.Aplică: Se cere elevilor să citească ultimul enunț 

al textului de pe fișă și să creeze un scurt dialog 

între peștișori și Degețica. 

6.Argumentează: A procedat corect broasca atunci 

când a răpit-o pe Degețica? De ce?  Fiecare copil își 

va exprima argumentat propria părere. 

Folosirea acestei metode determină: participarea conștientă a elevilor prin 

implicarea maximă a acestora în rezolvarea sarcinilor, permite diferențierea sarcinilor 

de învățare, formează deprinderi de muncă intelectuală, stimulează gândirea logică, 

crește responsabilitatea elevului față de propria învățare, dar și față de grup, sporește 

eficiența învățării, dezvoltă abilități de comunicare și cooperare și oferă elevilor 

posibilitatea de a-și dezvolta competențele necesare unei abordări complexe. 

 

 

 

 

Metoda piramidei sau metoda 

”bulgărelui de zăpadă” este o îmbinare 

armonioasă între activitatea individuală şi 

cea a grupurilor de elevi. Are rolul de a 

încorpora activitatea fiecărui elev într-un 

demers amplu, menit să rezolve o 

problemă complexă.  

 

Pentru a folosi această metodă, activitatea organizată va fi structurată în următoarele 

etape: 
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1. individuală – elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-o 

perioadă scurtă de timp (e obicei 5 minute). Se pot formula întrebări referitoare la subiectul 

tratat;  

2. perechi – se formează grupe de doi elevi, care îşi verifică reciproc rezultatele şi încearcă 

să răspundă la întrebările care au fost formulate în interiorul grupului; 

3. grupuri de patru elevi  - formate prin unirea perechilor două câte două. 

Elevii îşi confruntă rezultatele , concep un nou răspuns, într-o formulare la care îţi aduc toţi 

contribuţia identificând concluziile cu caracter general în zonele de controverse rezultate în 

urma întrebărilor fiecăruia; 

4.întreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale. Acestea pot fi 

notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia între răspunsurile grupurilor. Pe baza lor se 

concep concluziile finale.  

 

 
 

   

 

 

Exemplu de activitate la geografie, clasa a IV-a, tema: Să salvăm pădurea: 

 

a) Introducerea: 

Se citește textul ”Să salvăm pădurea!” 

 

b) Lucrul individual: 

Se lucrează individual 5 minute, timp 

în care se notează întrebări de tipul: Ce se 

întâmplă cu plantele dacă dispar pădurile?, Dar 

cu animalele?, De ce verile sunt foarte 
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călduroase, iar iernile foarte friguroase?, Care 

sunt urmările tăierii necontrolate a pădurilor? 

 

c) Lucrul în pereche: 

Se discută rezultatele la care au ajuns. 

Se solicită răspunsurile la problemele 

pe care nu le-au putut explica. 

 

 

 

d) Reunirea în grupuri mari de lucru: 

Se discută în grup rezultatele la care au 

ajuns. 

Se răspunde la întrebările rămase 

nesoluționate. 

 

e) Raportarea soluțiilor în colectiv: 

Copiii reuniți analizează și 

concluzionează rezultatele obținute 

 

f) Luarea deciziei: 

Tăierea abuzivă a pădurilor are ca efecte: 

o Dispariția unor plante 

o Dispariția unor animale 

o Alunecări de teren 

o Secete îndelungate 

o Creșterea cantității de dioxid de 

carbon 

 

Folosirea acestei metode, dezvoltă 

învățarea prin cooperare, stimulează 

manifestarea spiritului de echipă, dezvoltă 

capacitățile comunicaționale, dezvoltă 

capacitatea de analiză, de argumentare și 

sporește încrederea în forțele proprii.  
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Folosirea acestei metode, dezvoltă învățarea prin cooperare, stimulează 

manifestarea spiritului de echipă, dezvoltă capacitățile comunicaționale, dezvoltă 

capacitatea de analiză, de argumentare și sporește încrederea în forțele proprii.  
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                    Metoda ciorchinelui și a cadranelor 

                                                                                                    Autor  

        Dobrescu Oana Silvia 

Metoda ciorchinelui 

             Metoda ciorchinelui reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau 

modurilor de realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de 

profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse. 

„Ciorchinele” este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, care constă în 

evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi 

a relevării unor noi asociaţii. Metodă de brainstorming neliniară, avȃnd rolul de a facilita 

conştientizarea relaṭiilor dintre elementele învăṭate, aceasta este în acelaşi timp utilă în 

schematizarea informației. 

Poate fi folosită atȃt în faza 

de evocare cȃt şi în cea de 

reflecṭie, stimulȃnd gȃndirea, ca 

mijloc de a rezuma ceea ce s-a 

studiat sau ca modalitate de a 

construi asociaṭii. Se scrie un 

cuvȃnt sau o propoziṭie-nucleu în 

mijocul paginii sau al tablei şi în 

jurul ei cuvinte sau sintagme care 

au legătură cu tema respectivă.  

Se poate aplica:   

 în prima parte a lecției „ciorchine inițial”; 

 după citirea textului „ciorchine revăzut”; 
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 în faza finală a lecției, pentru fixare; 

 ca extindere; 

 ca metodă de evaluare 

Metoda ciorchinelui reprezintă 

modelul sau ansamblul organizat al 

procedeelor sau modurilor de realizare 

practică a operaţiilor care stau la baza 

acţiunilor parcurse în comun de profesori 

şi elevi şi care conduc în mod planificat şi 

eficace la realizarea scopurilor propuse. 

o Este o tehnică de predare-învăţare menită să încurajeze elevii să gândească 

liber şi să stimuleze conexiunile de idei.  

o Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor 

însuşite anterior.  

o Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe, evidenţiind 

propria înţelegere a unui conţinut. 

  Etapele metodei 

 pe mijlocul foii se scrie un cuvânt sau o propoziţie (nucleu)  

 elevii sunt invitaţi să scrie cuvinte sau sintagme care le vin în minte în legătură cu 

tema propusă - cuvintele sau ideile vor fi legate prin linii de noţiunea centrală  

 elevii lucrează în grupe - fiecare grupă prezintă „ciorchina” proprie 

 se analizeată fiecare „ciorchină” şi se efectuează una comună pe tablă dirijată de 

profesor După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile şi legăturile 

create pentru a dezvolta idei despre coceptul propus.  

 Avantajele metodei  

 se încurajează participarea întregii clase 

 poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut, dar şi pe parcursul 

predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi 
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 stimulează conexiunile dintre idei - pune în evidenţă modul propriu de a înţelege o 

temă anume  

 realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi sensuri ale ideilor 

 caută căi de acces spre propriile cunoştinţe. 

Metoda  cadranelor 

           Este  o  modalitate  de  rezumare  şi  sintetizare  a  unui  conţinut  informaţional  prin  

participarea  şi  implicarea  elevilor  în  înţelegerea  lui  adecvată. Această  metodă  poate  fi  

folosită  în  etapa  de  reflecţie. 

           Metoda  cadranelor  presupune  trasarea  a  două  axe  perpendiculare, operaţiune  în  

urma  căreia  rezultă  patru  cadrane. 

           Elevii  audiază  o  prelegere , o  povestire  sau  citesc  un  text , apoi  sunt  solicitaţi  să  

noteze  anumite  aspecte , de  

exemplu :  

 în  cadranul  I : sunete  

auzite  în  prezentarea  

povestiri  sau  descrise  de  

iedile  textului; 

  in  cadranul  II : 

sentimente  generate  de  

povestire / text 

 în  cadranul III :  stabilirea  

unei  legături  între  

conţinutul  povestirii / textului  pe  de o  parte  şi  cunoştinţele  şi  experienţa  lor  de  

viaţă  pe  de  altă  parte; 

  în  cadranul  IV  :  morala, învăţătura, mesajul  transmis  de  conţinutul  de  idei  

prezentat  

           Elevii  pot  găsi  un  titlu  potrivit  pentru  ceea  ce  au  de  audiat sau  de  citit. 
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           Sugestii  metodice : 

                 - numărul  cadranelor  se  poate  extinde  dacă  este  necesar  

                 - completarea  cadranelor  poate  viza  şi  alte  aspecte, decât  cele  menţionate  

                 - elevii  trebuie  să  prezinte  ceea  ce  au  scris 

                 - cei  care  n-au  putut  prezenta  pot  să-şi  afişeze  cadranele 

                 - este  benefică  dezbaterea ,  lămurirea  aspectelor  notate 

           Prin  această  tehnică  se  urmăreşte  implicarea  elevilor  în  realizarea  unei  înţelegeri  

cât  mai  adecvate  a  unui  conţinut  informaţional  şi  pentru  exprimarea  unor  puncte  de  

vedere,  personajele  referitoare  la  tema , subiectul  puse  în  discuţie. 
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Timişoara, 2000 
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Metoda pălăriilor gânditoare.Metoda TURUL GALERIEI 

Autor: Prof. Sîrbu Elena Laura 

 

 

   Metoda pălăriilor gânditoare, turul galeriei fac parte din categoria metodelor interactive, 

centrate pe elev și pe activitate, punând accentul pe dezvoltarea gândirii.Încurajează din plin 

participarea copiilor, implicarea, initiativa, creativitatea. Metodele interactive de grup 

stimulează efortul și productivitatea, dezvoltă capacitățile copiilor de a lucra împreună, 

dezvoltă deprinderile sociale ale elevilor. 

              

Metoda pălăriilor gânditoare 

 
       Este o metodă interactivă, de stimulare a creativității participanților, care se bazează pe 

interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă. Metoda pălăriilor gânditoare a fost 

concepută de Edward De Bono şi are la bază aşa numita gândire paralelă ce înseamnă că în 

orice moment, toţi participanţii se uită în aceeaşi direcţie. În gândirea paralelă, punctele de 

vedere, oricât de diferite ar fi, sunt puse în paralel. 

Prin această metodă de lucru se încearcă într-un mod simplu și ludic conștientizarea unor 

moduri diferite de abordare a unei situații-problemă, descrierea problemei din diferite 

perspective posibile și relevante. Cele şase „pălării gânditoare” corespund, de fapt, diferitelor 

tipuri de gândire. Prin această metodă sunt valorificate inteligenţele multiple ale elevilor, 

poteţialul lor creativ, dar şi capacitatea de a emite judecăţi de valoare noi, prin urmare, 

capacitatea de expresie. Două direcţii mari in didactica limbii şi literaturii române, la capitolul 

exprimare scrisă şi orală sunt acelea ale receptării textului (comprehensiune, interpretare), dar 

mai ales cele ale producerii, scrierii unui text despre text. 

          Sunt 6 pălării gânditoare, fiercare având câte o culoare: alb, roșu, galben, verde, 

albastru și negru. Membrii grupului își aleg pălăriile și interpretează rolul precis, așa cum 

consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanții sunt liberi să spună ce gândesc, dar 

să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. 

          Culoarea pălăriei este cea care definește rolul! 

 

Printre avantajele metodei se numără următoarele: 

 Dezvoltarea  capacitățile sociale ale participanților 

 Încurajarea  și exersarea capacității de comunicare a elevilor; 

 Încurajarea gândirii  laterale, constructive, complexe și complete; 

 Dezvoltarea  competențelor inteligenței lingvistice, inteligenței logice și inteligenței 

interpersonale. 

 

    Fiecare pălărie gânditoare reprezintă un mod de gândire oferind o privire asupra 

informațiilor, sentimentelor, atitudinii pozitive, creativității, controlului. 
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Pălăria albă e pălăria povestitorului, care este neutru. Acesta redă situația așa cum 

este. Oferă doar informațiile care sunt cunoscute sau trebuie să fie cunoscute. Când i se cer, 

oferă informații și imagini.  Nu interpretează și nici nu și exprimă opinia. Se concentrează 

exclusiv pe situația discutată și o face obiectiv, cu exactitate. E pălăria disciplinei și cel care o 

poartă se exprimă direct.  Albul( absența culorii) indică neutralitate. 

  

Pălăria roșie ține de emoții, sentimente, presupuneri, presimțiri, intuiție și chiar 

patimă, oferind o perspectivă emoțională asupra evenimentelor. Cel care poartă pălăria roșie 

poate explora și ceea ce simt ceilalți participanți, le poate cere părerea, dar strict din punct de 

vedere emoțional și afectiv. Cei care răspund nu trebuie să își justifice emoțiile și nici 

sentimentele și nici nu trebuie să găsească explicații logice. Cel care poartă pălăria roșie se 

concentrează pe: ce-i place, ce iubește, ce presimte, ce intuiește, ce nu-i place. 

 

Pălăria neagră ține de aspectele negative, de critici, exprimă prudența, grija, 

avertismentul, judecata; oferă o perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situației în 

discuție.Cu ajutorul ei, se aduce la cunoștință ce nu e în regulă cu soluțiile propuse 

pentru situația inițială. Atenția se concentrează pe: ce e rău, incorect, pe dificultăți, erori, 

greșeli de gândire, riscuri, punctele slabe ale ideilor. 

 

Pălăria galbenă este simbolul optimismului, luminozității, speranței, al 

gândirii pozitive și constructive. Focus-ul este pe: aprecieri, beneficii, valoarea informațiilor, 

sugestii concrete și clare. 

Pălăria verde exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă, este pălăria 

gânditorului, a celui care oferă soluții alternative, dar presupune efort.  
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Pălăria albastră exprimă controlul situației, al procesului de gândire.   Cel care 

poartă pălăria albastră are rolul de a supravehea și dirija bunul mers al activității. Acesta are 

grijă ca regulile jocului să fie respectate și, când este necesar, poate atrage atenția pălăriilor 

gânditoare dacă nu respectă semnificația culorilor. El poate cere ajutorul celorlalte pălării.  

Formulează ideile principale și trage concluziile la final, rezolvă conflictele și insistă pe 

construirea demersurilor de gândire. 

 

 

 

 Derulare 

 

 Pălăria albastră: defineşte problema.  

 Pălăria albă: oferă informaţiile şi materialele disponibile în legătură cu problema 

discutată.  

 Pălăria verde: vizează soluţiile posibile.  

  Pălăria galbenă: are în vedere posibilităţile reale de realizare a soluţiilor propuse.  

 Pălăria neagră: evidenţiază slăbiciunile fiecărei soluţii date propuse.  

 Pălăria albă: leagă soluţiile de informaţiile disponibile, răspunzând la întrebări de 

genul: “Au soluţiile propuse o bază informaţională?”  

 Pălăria roşie: stimulează participanţii să răspundă la întrebări de genul: “Ce simţiţi în 

legătură cu soluţiile propuse?” 

 Pălăria albastră: alege soluţia corectă şi trece mai departe.  

Participanții trebuie să cunoască foarte bine semnificația fiecărei culori și să-și reprezinte 

fiecare pălărie, gândind din perspectiva ei.Se împart cele 6 pălării elevilor și se oferă cazul 

supus discuției, pentru ca fiecare elev să-și pregătească ideile. Pălăria poate fi purtată 

individual- și atunci elevul respectiv îi îndeplinește rolul- sau mai mulți elevi pot răspunde 

sub aceeași pălărie. În acest caz, elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare 

cooperează pentru asigurarea celei mai bune interpretări. Ei pot purta fiecare câte o pălărie de 

aceeași culoare, fiind conștienți de faptul că: 

Pălăria albă- INFORMEAZĂ 

Pălăria roșie- SPUNE CE SIMTE DESPRE... 

Pălăria neagră- IDENTIFICĂ GREȘELILE 

Pălăria galbenă- ADUCE BENEFICII 

Pălăria verde- GENEREAZĂ IDEILE NOI 

Pălăria albastră- CLARIFICĂ 
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TURUL GALERIEI 

  Turul galeriei este o metodă interactivă de învăţare bazată pe colaborarea între elevi, care 

sunt puşi în ipostaza de a găsi soluţii de rezolvare a unor probleme. Această metodă 

presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de 

elevi. 

Constă în următoarele: 

Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolvă o problemă (o sarcină de învăţare) susceptibilă de a 

avea mai multe soluţii (mai multe perspective de abordare). 

Produsele muncii grupului se materializează într-o schemă, diagramă, inventar de idei etc. 

notate pe o hârtie (un poster).Posterele se expun pe pereţii clasei, transformaţi într-o veritabilă 

galerie. 

La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina 

soluţiile propuse de colegi. Comentariile şi observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul 

analizat. 

       După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la poziţia iniţială, înainte de plecare) 

fiecare echipă îşi reexaminează produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalţi şi discută 

observaţiile şi comentariile notate de colegi pe propriul poster. Turul galeriei” urmăreşte 

exprimarea unor puncte de vedere personale referitoare la tema pusă în discuţie. Elevii 

trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin 

demonstrarea valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea 

participanţilor, gândirea colectivă şi individuală, se dezvoltă capacităţile sociale ale 

participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt. 

Metoda prezintă numeroase avantaje, printre care: 
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 - Atrage şi stârneşte interesul copiilor, realizându-se interacţiuni între ei; 

 - Promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la 

o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente; 

 - Stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea 

propriilor capacitate şi limite, pentru autoevaluare; 

 - Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii 

care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi 

complexe; 

 - Dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

 - Se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Sarivan Ligia,  coord. – Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 

2005 

https://slidetodoc.com/download.php?id=5020239 
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Metoda STIU.VREAU SA STIU.AM INVATAT. 

 Metoda TEHNICA LOTUS-FLOAREA DE NUFAR 

         

 

PROF. OANA ALEXANDRU 

 

 

 

MOTTO: 

 

„Elevii trebuie să-şi pună unii altora întrebări şi să spună lumii ceea ce ştiu pentru a afla ce 

ştiu. Spunând vor învăţa, spunând vor interpreta lumea aşa cum o văd ei pentru noi ceilalţi.” 

(Judith Renyei) 

 

 

Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat (D. Ogle, 1986) 

 

 

Prin utilizarea ei se urmăreşte trecerea în revistă în grupuri mici sau cu întreaga clasă a 

ceea ce elevii / studenţii ştiu deja despre un anumit subiect şi formularea unor întrebări al 

căror răspuns se aşteaptă a fi găsit în lecţie. Procedura este relativ simplă şi cere 

participanţilor la activitate: 

• Trecerea în revistă în perechi (brainstorming în perechi), pe grupuri mici sau cu întreaga 

clasă a tuturor ideilor legate de o anumită temă, subiect despre care elevii / studenţii ştiu 

dinainte că urmează a fi discutată şi întocmirea unei liste cu acestea; 

• Formularea unor întrebări de clarificare, aprofundare sau ale căror răspunsuri vor constitui 

puncte cheie în derularea activităţii; 

• Construirea pe tablă a unui tabel cu următoarele coloane: 

 

ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT 

CE CREDEM CĂ ŞTIM ?/ CE VREM SĂ ŞTIM ?/ CE AM ÎNVĂŢAT? 

� Este o pasăre migratoare 

� Este vestitorul primăverii 

� Trăieşte în Deltă, pe lângă mlaştini, bălţi 

� Este de două tipuri – albă şi neagră 

� Are corpul acoperit cu pene albe şi negre 

� Se hrăneşte cu şoareci, broaşte, peştişori 

� Îşi construieşte cuibul pe stâlpi şi pe hornul caselor 

� Se înmulţeşte prin ouă pe care le cloceşte 

� Dacă trăiesc 20-30 de ani 

� Dacă se întorc la aceleaşi cuiburi 

� Dacă depune multe ouă primăvara 

� Îşi construieşte cuibul din ramuri de copaci 

� Este ocrotită de lege 

� Oasele aripilor nu au măduvă ci sunt umplute cu aer 

� Zboară în stoluri 
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� Plămânii se continuă cu saci aerieni 

� Îşi hrăneşte puii din gură 

� Cântăreşte 8-10 kg 

• Citirea listelor realizate de câteva perechi şi notarea ideilor acceptate de întregul grup pe 

tablă în conformitatea cu selecţia făcută după criteriul primei coloane. Se pot adresa întrebări 

pentru a stabili dacă există lucruri încă neclare, lucruri pe care ar dori să le afle sau asupra 

cărora mai au încă îndoieli. Toate vor fi 

trecute în coloana a II-a, Vreau să ştiu. 

• Citirea textului pus la dispoziţia fiecărui participant şi care face o prezentare succintă a 

temei pusă în discuţie va fi urmată de trierea ideilor care vor completa rubricile Ştiu, Vreau să 

ştiu, Am învăţat (idei noi prezentate în cadrul textului) Întrebările puse în legătură cu 

conţinutul textului pot găsi răspuns chiar în text sau suportă completări la rubrica Vreau să 

ştiu şi pot constitui puncte declanşatoare de investigaţii viitoare. 

Discuţiile vor surprinde şi suporturile informaţionale unde pot fi găsite cunoştinţele de care au 

nevoie (volume, reviste, site-uri Internet, crestomaţii, soft-uri educaţionale etc.). Fiecare 

dintre momente poate constitui suport pentru discuţii de clarificare, de evidenţiere, de 

reliefare a generalului sau specialului, 

de investigare etc. 

• La sfârşitul activităţii, se poate reveni la schema Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat 

concluzionându-se asupra a ceea ce s-a învăţat sau ceea ce poate deveni subiect de 

investigare. Verificarea acestor lucruri se poate face apelând la ciorchine pe care sunt marcate 

lucrurile deja cunoscute din „ştiinţe”, deci ştiute, cele aflate abia atunci sau din lectura unui 

text, deci „învăţate” şi cele care pun probleme de veridicitate sau cele care contrazic 

informaţiile pe care le ştiu, deci cele pe care „vor să le ştie” 

 

 

                                                                                                                                      

Tehnica Lotus (Lotus Blossom Technique) 

(Floarea de lotus) 

 

Adaptată după „Thinkpak” de Michael Michalko şi publicată de Ten Speed Press în 

1994, Tehnica Lotus constă în deducerea unor conexiuni între concepte, idei pornind de la o 

temă centrală. Similar construcţiei florii de nufăr care-şi aranjează cu graţie petalele într-un 

cerc armonios în care problema sau tema principală va determina alte idei secundare în jurul 

ei, în număr de opt, această tehnică va genera teme noi de studiu pentru care este necesară 

dezvoltarea de noi concepte şi noi conexiuni. Emise în jurul temei centrale, cele opt idei 

„secundare” vor deveni teme principale pentru alte flori de nufăr. Evidenţierea acestor 

structuri se realizează printr-o diagramă cu această configuraţie, în centrul căreia se scrie tema 

principală. Membrii grupului participant reflecteză asupra ideilor sau efectelor applicative 

legate de tema propriu-zisă, idei pe care le trec în cele opt „petale” care o înconjoară în sensul 

acelor de ceasornic după două coordonate intercalate-ABCD şi EFGH. Importantă este 

respectarea strictă a etapelor acestei tehnici : 

1. Construirea diagramei; 

2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei; 
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3. Emiterea de idei sau aplicaţii în legătură cu tema centrală şi scrierea lor în cele opt „ petale” 

ce încercuiesc tema principală; 

4. Construirea de conexiuni noi pentru cele opt teme centrale noi şi consemnarea lor în 

cadrane; 

5. Evaluarea ideilor (analiaza diagramelor), aprecierea cantitativă şi calitativă. 

Exemple: 

• Tema centrală: Animale sălbatice 

• Teme secundare: Lupul, Ursul, Căprioara, Râsul, Jderul, Mistreţul, Iepurele, Veveriţa 

• Tema centrală: Capitalele lumii 

• Teme secundare: Paris, Londra, Atena, Madrid,Washington, Tokio, Cairo, Sidney 

• Tema centrală: Cairo 

• Teme secundare: Aşezarea geografică, Relief, Climă, Demografie, Dezvoltarea economică, 

Nivelul cultural, Elemente de interculturalitate, Istorie şi civilizaţie 

• Tema centrală: Dezvoltarea economică 

• Teme secundare: Industria textilă, Industria chimică, Industria Electrotehnică, Industria 

cinematografică, Turism şi servicii, Sistemul bancar, Relaţii Internaţionale, Comerţ 

• Tema centrală: Păsări migratoare 

• Teme secundare: Mierla, Privighetoarea, Rândunica, Barza, Lebăda, Pelicanul, Egreta, 

Stârcul galben 

• Tema centrală: Operaţii ale gândirii 

• Teme secundare: Analiza, Sinteza, Comparaţia, Abstractizarea, Generalizarea, Inducţia, 

Deducţia, Analogia 

• Tema centrală: Părţi de vorbire 

• Teme secundare: Interjecţia, Articolul, Substantivul, Adjectivul, Verbul, Adverbul, 

Pronumele, Numeralul 

Ideile emise pot constitui un suport-sursă pentru activităţile următoare sau pot 

constitui baza unor acţiuni concretizate în proiecte mai complexe. Inventivitatea şi imaginaţia 

participanţilor la activitate pot aduce schimbări în relaţionarea P-E, E-E, în analiza unor 

probleme majore pentru lumea contemporană, în structurarea mediului educaţional, în 

abordarea unor subiecte ce implică inter, intra şi transdisciplinaritate, diversificarea 

metodologiilor şi mijloacelor instrucţionale implicate în procesele de predare-învăţare, în 

ergonomia timpului . Tehnica Lotus poate fi adaptată tuturor nivelelor de vârstă dar şi pentru 

diverse domenii care se pretează la utilizarea unor astfel de tehnici. Lotus-ul colectiv are şi o 

alternativă individuală utilizată de cele mai multe ori ca exerciţiu de evaluare sau de stimulare 

a creativităţii. În acest caz, tema centrală ar fi o întrebare de genul: „Pentru care profesie ţi-ar 

place să te pregăteşti?” Pentru fiecare din cele opt profesii propuse s-ar consemna 

specificităţile şi oportunităţile, conexiunile următoare ar privi modalităţile de formare etc. în 

conformitate cu această diagramă. Prin structură şi mod de acţiune, Tehnica Lotus are mari 

valenţe formative şi contribuie la stimularea şi dezvoltarea unor capacităţi ale inteligenţelor 

multiple – inteligenţa lingvistică (prin vehicularea unor structuri ce permit crearea unor idei 

noi şi corelaţia cu celelalte), inteligenţa interpersonală (care permite înţelegerea intervenţiilor, 

dorinţelor, motivaţiei), inteligenţa intrapersonală (capacitatea de autoînţelegere, autoapreciere 

a sentimentelor, potenţelor, motivaţiilor), inteligenţa naturalistă (care-l face pe om să se 

inspire din mediul natural, să recunoască, să clasifice, să ordoneze, să compare şi să 

diferenţieze) şi inteligenţa socială (capacitatea de relaţionare). Tehnica Lotus este un excelent 



 

14 
 

mijloc de stimulare a capacităţilor şi structurilor cognitive la diferite obiecte de învăţământ iar 

compatibilitatea sa cu multe domenii de activitate o face aplicabilă şi şcolarilor mici şi 

adolescenţilor (Crenguţa Oprea, 2003). 

Trei variante ale Lotus-ului de grup sunt mai vehiculate. 

� Varianta 1 este structurată pe şase etape: 

1. Anunţarea temei centrale de către profesor; 

2. Completarea orală şi trecerea în diagramă a ideilor secundare ale temei centrale în urma 

discuţiilor şi consensului dintre profesor şi elevi; 

3. Împărţirea colectivului ( participanţilor) în opt grupe a câte 3-4 membrii fiecare (grupul 

deficitar numeric se va întregi prin autoincluderea profesorului); 

4. Instituirea temelor secundare cu calitatea de centrale şi distribuirea lor câte unui grup care 

va avea sarcina de a le dezvolta ( pentru fiecare temă secundară se stabilesc opt idei) în cadrul 

unei activităţi independente ca exerciţiu complex de creativitate. Prezentarea în plen a 

rezultatelor obţinute de fiecare grup şi completarea diagramei cu ideile enise în urma 

dialogurilor clarificatoare purtate între membrii grupului; 

5. Evaluarea rezultatelor, aprecierea interrelaţiilor cooperative; 

Din start se urmăreşte antrenarea tuturor elevilor / studenţilor în activitate, stimularea 

colaborării în cadrul ei, a creativităţii. Elementul competiţiei este şi el prezent ca şi exerciţiile 

de discriminare valorică a ideilor emise, de stabilire a oportunităţilor, a ritmului de acţionare. 

Într-un melanj de bună dispoziţie şi plăcere de acţiune, mai ales dacă grupurile sunt organizate 

preferenţial, nici o sarcină nu pare dificilă, nici plictisitoare, nicin neinteresantă. Orice 

tendinţă de a face lucrurile altfel decât în fiecare zi, mai incitantă, este bine venită. O floare de 

nufăr constituită din opt grupe de elevi / studenţi a câte 3-4 membri într-un plasament care 

reflectă diagrama Lotus devine mult mai stimulatoare decât un colectiv care-şi păstrează locul 

în bănci. 

� Varianta II este construită pe şapte secvenţe ordonate în felul următor: 

a) Propunerea temei centrale fie de către elevi fie de către profesor; 

b) Stabilirea unui moment de lucru independent (pentru ca fiecare să poată gândi asupra 

ideilor conexe); 

c) Discutarea ideilor emise şi consemnarea lor în diagramă; 

d) Constituirea grupurilor de lucru ( fără obligativitatea păstrării aceluiaşi număr – opt – ci în 

funcţie de numărul de elevi / studenţi sau de capacitatea lor creativă; 

e) Participarea fiecăruia la realizarea diagramei, la dezvoltarea fiecărei teme din cele opt în 

măsura posibilităţilor şi a timpului acordat. Cei din grupul B de exemplu, vor elabora cât mai 

multe idei ( maximum opt) pentru temele de la A la H şi le vor trece în diagrama pe care 

fiecare grup o are la dispoziţie; 

f) Schimbarea, la un semnal dat de profesor, a diagramelor între grupuri (în sensul acelor de 

ceasornic). Locurile rămase necompletate de o grupă pot fi completate de celelalte pe măsură 

ce le vine rândul şi rotirea revine în punctul iniţial; 

g) Citirea diagramelor şi aprecierea rezultatelor (din cele opt cadrane rezultă şaizeci şi patru 

de de idei noi, în total şaptezeci şi două de idei generate de tema centrală, idei ce pot fi incluse 

în structuri noi în alte activităţi. 

� Varianta III este similară cu numărul I şi cuprinde şase etape în următoarea succesiune: 

1. Stabilirea şi anunţarea temei centrale 
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2. Constituirea grupului central al clasei ( opt elevi) ce vor stabili cele opt teme secundare 

implicate de tema centrală 

3. Construirea grupelor secundare (opt) – fiecare membru din grupul central îşi alege un grup 

de lucru dintre participanţi astfel încât fiecare dintre ei aparţine unui grup iar toţi sunt cuprinşi 

într-unul din ele 

4. Munca în grup (este promovată la nivelul fiecăruia dintre cele opt grupuri secundare, toţi 

membrii având obligaţia de a-şi aduce contribuţia în elaborarea noilor idei. Pentru o implicare 

mai puternică, fiecare membru din grup poate juca roluri care să-i atribuie importanţa 

cuvenită în actul de creaţie). 

5. Comunicarea ideilor emise de către liderul grupului central, ancorarea în discuţii, 

comentarii, restructurări, reordonări valorice. Aprecierea activităţii desfăşurate de membrii 

grupului, a calităţii de organizator şi coordonator a liderului şi a valorii ideatice 

Design-ul clasei va plasa median grupul central şi circular grupurile secundare care 

pot avea alt număr de membrii, nu neapărat opt dar componenţa lor trebuie să nu fie prea 

diferită astfel încât, să influenţeze generarea de idei. La sfârşitul activităţii, în grupul central, 

liderii se întorc în grupele secundare. Se dă importanţă fiecărei idei emise, se comunică şi se 

discută la finalul activităţii. Se insistă pe antrenarea şi încurajarea tuturor în îndeplinirea 

sarcinilor şi în a-şi spune părerea asupra unor lucruri considerate importante, dar mai ales, a se 

lua în consideraţie această părere. 

 

 

 

 

Metode activ participative utilizate în învăţarea matematicii la ciclul primar 

      Prof. Mădălina Elena Ionescu 

 

 

Pentru un învățător nu este suficient să aibă doar pregătirea  corespunzătoare din punct 

de vedere științific, ci și un nivel cultural ridicat, deoarece i se cere în primul rând să 

stâpânească arta de a învăța pe alții, de a trasnmite elevilor cunoștințele necesare, de a trezi 

interesul acestora pentru știință.  

În clasele I-IV se însușesc noțiunile matematice de bază, se formează deprinderea de a 

aplica aceste cunoștințe în viața practică, se dezvoltă gândirea logică, memoria și atenția. 

Dacă sunt predate în mod sistematic, ținându-se seama de particularitățile de vârstă ale 

elevilor, dacă sunt însușite în mod conștient și temeinic, cunoștințele de matematică aduc o 

contribuție deosebită la dezvoltarea spiritului de receptivitate a elevilor încă din ciclul primar. 
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Prin învățarea matematicii se cultivă o serie de atitudini: de a gândi personal și activ, de a 

folosi analogii, de a analiza o problemă și a o descompune în probleme simple.  

Diversitatea situațiilor de instruire creează o mare varietate în rândul metodelor și 

procedeelor. Dacă învățământul tradițional era caracterizat prin tendințe de uniformizare a 

învățării prin aplicarea acelorași metode, învățământul modern este în favoarea diversificării 

metodologiei de instruire. În lucrarea sa, “Metode de învățământ” (2006, Iași, Editura 

Polirom, pag.110-115), Ioan Cereghit împarte metodele în patru mari categorii: 

1. Metode de comunicare (orale, scrise, oral-vizuale, interioară): explicația, 

conversația, problematizarea, discuția colectivă, lectura sau munca cu 

manualul, brainstormingul, mozaicul. 

2. Metode de explorare organizată a realității (directă și indirectă): observația, 

demonstrația, învățarea prin descoperire, modelarea. 

3. Metode bazate pe acțiune (reală sau simulate): exercițiile, jocurile etc. 

4. Metode de raționalizare: algoritmul, instruirea asistată pe calculator etc. 

Un criteriu esențial îl constituie particularitățile de vârstă și cele individuale. Cum la 

elevii din ciclul primar predomină gândirea concretă și memoria perceptivă, un accent 

deosebit se va pune pe folosirea metodelor demonstrative. Cu toate acestea, alegerea 

metodelor este condiționată și de ansamblul materialelor didactice și mijloacelor de 

învățământ  disponibile, precum și de condițiile oferite de mediul înconjurător. Alegerea 

metodelor depinde și de personalitatea cadrului didactic, de competența lui pedagogică.  

Cea mai folosită metodă rămâne conversația euristică. Folosindu-se de o succesiune 

de întrebări, puse cu abilitate și în alternanță cu răspunsuri primite de la elevi, învățătorul îi 

îndeamnă pe aceștia să efectueze o investigație în sfera informațiilor existente deja în mintea 

lor. Întrebarea trebuie să fie precisă și cu claritate formulată, concisă, astfel încât elevul să-și 

dea seama exact ce anume i se cere. Se vor evita întrebările imprecise, echivoce și incorecte. 

Ele vor fi accesibile și variate, nu vor sugera răspunsuri așteptate și nici nu se vor substitui 

acestora. De asemenea, nu se pretind răspunsuri monosilabice, întrebările trebuie să fie bine 

repartizate și în mod diferențiat adresate elevilor, încât ele să activeze întreaga clasă.  

Fomularea conversației euristice necesită o deosebită pregătire. Succesiunea întrebărilor 
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trebuie minuțios și logic stabilită, o mare atenție acordându-se naturii întrebărilor, de preferat 

fiind întrebările de gândire, de descoperire (de ce?, pentru ce?, dacă...atunci. cum? etc.)  

Problematizarea  este o metodă de comunicare orală care valorifică situațiile-

problemă și are potențial euristic și motivațional. Se bazează pe crearea unor stări 

conflictuale, contradictorii, ce pot să rezulte din trăirea simultană a două realități de 

cunoaștere diferite, pe de o parte experiența anterioară de care dispune elevul, iar pe de altă 

parte elementul de noutate, surpriză, necunoscut în fața căruia datele vechi se dovedesc 

insuficiente pentru a ajunge la explicația sau rezolvarea dorită. În confruntare cu această 

situație problemă, elevul resimte o stare de curiozitate, de uimire și dorința de a ieși din 

încurcătură, ceea ce incită la căutări, la investigații. Acesta este situația-problemă. Punctul de 

plecare în rezolvarea ei este conștientizarea însăși a problemei. Prin rezolvarea unei situații-

problemă elevul este solicitat în găsirea de soluții noi, originare și se cutivă astfel creativitatea 

și flexibilitatea gândirii.  

Învățarea prin descoperire este o metodă de comunicare asociată problematizării în 

raționamente de tip inductiv, deductiv sau analogic. Descoperirea pe cale inductivă este utilă 

în procesul de formare a schemelor operatorii. Astfel în rezolvarea exercițiilor simple de 

adunare sau de scădere au loc trei acțiuni care solicită învățarea prin descoperire: 

descompunere, grupare și operare. Calea deductivă este specifică sarcinilor prin care elevul 

este solicitat să identifice metode de lucru. Învățarea înmulțirii și a împărțirii, după ce elevii 

și-au însușit adunarea și scăderea, este un exemplu de învățare deductivă prin descoperire. 

Descoperirea prin analogie constă în aplicarea unui procedeu cunoscut într-un alt caz 

asemănător.  

 Învățarea prin decoperire îi ajută pe elevi să se adapteze în mod independent la 

împrejurări noi, dezvoltând spiritual de inițiativă și independența, spiritul critic, îndrăzneala, 

spiritul de răspundere, seriozitatea, flexibilitatea intelectuală. Acest tip de cunoaștere prezintă 

avantajul că orientarea spre direcția de rezolvare și de îndeplinire a sarcinii de cunoaștere se 

face când elevii au în vedere ansamblul operațiilor și devin conștienți de scopul urmărit și de 

mijloacele folosite. Acest fapt contribuie la dezvoltarea și formarea gândirii și a capacității de 

sinteză. Învățarea prin descoperire le conferă elevilor un grad mai mare de autonomie și de 

libertate de acțiune care favorizează angajarea unui potențial cognitiv din partea elevilor, 



 

18 
 

manifestarea individualității și originalității, creșterea responsabilității pentru demersurile și 

căile alese. În procesul cunoașterii prin descoperire sunt stimulate funcțiile creativității: 

ingeniozitatea, inventivitatea, originalitatea etc. Pentru a descoperi, elevul caută, explorează, 

angajând atât gândirea logică, cât și imaginația și gândirea creativă, gândirea intuitivă. 

Ca metodă activ-participativă în predarea noțiunilor matematice se remarcă și  

explicația, o metodă de comunicare orală expozitivă. Pentru că are rol anticipativ și rol 

concluziv, favorizează formarea raționamentelor de tip cauză-efect și influențează pozitiv 

resursele afectiv-emoționale ale copiilor. În cadrul demersului didactic, explicația este folosită 

atât de învățător, cât și de elevi. Învățătorul explică procedeul de lucru, termenii 

matematiciprin care se verbalizează acțiunea, modul de realizare a mijloacelor didactice, 

regulile de joc și sarcinile de lucru. Elevul motivează modul în care a acționat pentru 

rezolvarea unei sarcini și soluțiile găsite pentru rezolvarea ei, folosind limbajul matematic.  

Explicația însoțește întotdeauna demonstrația. o metodă intuitivă care exploatează 

caracterul activ, concret-senzorial al percepției copilului. O situație matematică nouă, un 

procedeu nou de lucru pot fi demonstrate și explicate de învățător. La clasele primare 

demonstrația se face cu ajutorul materialului didactic, care trebuie să fie obiectual (jucării sau 

obiecte familiale copilului). Metoda demonstrației are o largă aplicare în predarea 

matematicii, întrucât însușirea în mod conștient a noțiunilor matematice, stabilirea 

procedeelor, a regulilor și a rezultatelor operațiilor cu numere până la 100, formularea 

definițiilor se bazează în cea mai mare parte pe demonstrație Demonstraţia didactică constă în 

prezentarea unor obiecte, fenomene, substitute ale acestora sau în executarea unor acţiuni de 

încorporat de către elevi, în scopul asigurării unui suport concret - senzorial, care va facilita 

cunoaşterea unor aspecte ale realităţii sau reproducerea unor acţiuni ce stau la baza unor 

comportamente de ordin practic, profesional etc. A demonstra înseamnă a arăta, a prezenta 

obiecte, procese, acţiuni - reale sau artificiale - în vederea inducerii teoretice la elevi a unor 

proprietăţi care constituie elemente fundamentale ale cunoaşterii. 

Modelarea didactică este o metodă de explorare indirectă a realității, a fenomenelor 

din natură și societate, cu ajutorul unor sisteme numite modele. Modelele pot fi: obiectuale 

(corpuri geometrice, machete, mulaje), figurative (reprezentări grafice, scheme), simbolice 
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(formule, ecuații). Modelul oferă elevului posibilitatea sa vadă unitar structura problemei, 

sesizînd organizarea internă a conținutului.  

Lectura sau munca cu cartea, cu manualul și munca independentă sunt metode 

folosite cu succes în lecțiile de matematică. Prin munca independentă se înțelege activitatea 

pe care o desfășoară elevii în cadrul procesului instructiv, la cererea învățătorului, sub 

supravegherea sau îndrumarea lui, dar fără participarea activă a acestuia. Munca independentă 

se poate desfășura în clasă prin rezolvări de exerciții și probleme, prin formularea unor 

probleme asemănătoare cu cele rezolvate anterior, dar și acasă prin efectuarea temelor.  

Observarea  este o metodă de explorare directă a realiății care asigură baza intuitivă a 

cunoașterii. Este utilizată cel mai frecvent pentru formarea reprezentărilor geometrice, ea 

oferind contextul pentru analiza de către copil a obiectelor și corpurilor geometrice în scopul 

identificării însușirilor semnificative ale acestora. Pentru o bună eficiență a observării 

învățătorul o poate combina cu elemente de problematizare și conversație euristică. Treptat 

elevii vor fi capabili să explice cauzele unor schimbări observate, să interpreteze modificări, 

să prezinte în forme variate și să valorifice rezultatele observării dirijate. Limbajul matematic 

este, în acest caz, un mijloc de întărire și sistematizare a observării perceptive. 

O metodă ce se adaptează ușor diferitelor sarcini de instruire, de la învățarea vorbirii 

corecte, a cititului și a scrierii, până la deprinderea calculului matematic, a desenului, a 

măsurării și evaluării spațiului și timpului, mânuirii corecte a unor instrumente etc. este 

metoda exercițiului. Exercițiul se referă la efectuarea conștientă și repetată a unor acțiuni sau 

operații în scopul formării de priceperi și deprinderi practice și intelectuale, dezvoltării unor 

capacități și aptitudini, consolidării cunoștințelor dobândite, stimulării potențialului creativ al 

elevilor. Prin acțiune exersată sistematic și repetat, copilul dobândește deprinderi de operare, 

iar reptarea unui exercițiu în situații de învățare variate formează automatisme de calcul. 

Metoda exercițiului se aplică în mod deosebit în clasa I pentru formarea priceperilor și 

deprinderilor de calcul oral și rămâne dominantă în clasele următoare, extinzându-se și asupra 

calculului scris.  

Metoda algoritmizării are la bază folosirea unor algoritmi de calcul. Un algoritm 

reprezintă o succesiune de operații care se desfășoară întotdeauna în aceeași ordine, cu 

strictețe stabilită care conduce în final la rezolvarea corectă a unei probleme sau sarcini 
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concrete de același tip. Algoritmii se pot prezenta sub forma regulilor matematice: regula 

înmulțirii, împărțirii, descompunerii numărului în factori primi etc. Algoritmizarea se înscrie 

în metodele didactice aşa zise închise, convergente, întrucât obligă elevul la parcurgerea unor 

etape mai mult sau mai puţin fixe, dinainte stabilite. Ea antrenează în mai mică măsură 

resursele imaginative, cognitive, creatoare, ale elevului, limitându-i posibilităţile de 

desfăşurare. Descoperirea algoritmilor de către elevi în cursul procesului de învăţare 

favorizează posibilitatea acestora de a-şi transfera cunoştinţele pe cazuri foarte diferite, 

contribuie la formarea unei gândiri sistematice a elevilor, măreşte efortul creator al elevilor în 

alegerea unor soluţii, ceea ce măreşte implicit valoarea algoritmizării ca metodă de 

învăţământ. 

Jocurile didactice sunt metode bazate pe acțiune aimulată care urmăresc un scop și o 

sarcină din punct de vedere matematic și satisfac nevoia de motricitate și gândirea concretă a 

elevilor mici, fiind mijloace eficiente, la îndemâna oricui. Ele îmbină spontanul și imaginarul, 

elemente specific acestei vârste, cu efortul solicitat și programat de procesul învățării. Jocul 

didactic se poate organiza în orice moment al lecției, ca activitate de sine stătătoare, 

urmărindu-se fie dobândirea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor noi, fie fizarea și 

consolidarea acestora, fie verificarea și aprecierea nivelului de pregătire.  

Sistemul metodelor trebuie să răspundă în totalitate interesului elevilor pentru 

cunoaștere, să se bazeze pe atitudinea interogativă, pe curiozitatea vie a acestora și să le 

susțină tonusul intelectual și afectiv de învățare.   
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Metode  activ-participative  utilizate în învățarea geografiei în ciclul primar 

 

 Prof.  Corina   Cernea 

 

 

            Geografia este știința care studiază și descrie Pământul. Studiul geografiei ca 

disciplină, alături de alte discipline cum ar fi istoria sau științele, contribuie la educația 

intelectuală a elevilor, la lărgirea orizontului de cunoaștere, la îmbogățirea vocabularului și 

culturii generale. 

       Atunci când elevul observă sau descrie ceea ce se întâmplă în jurul lui cu plantele, 

animalele, fenomenele ale naturii, oamenii, mediul înconjurător, își formează o concepție 

științifică despre lumea înconjurătoare sau despre orizontul apropiat. 

         J. Bruner ( 1970) preciza următoarele : “ nu trebuie să se aștepte momentul apariției 

capacităților de asimilare a unor cunoștințe, ci acest moment trebuie provocat sau creat.”  

Integrarea materialelor intuitive în lecțiile de geografie este un procedeu de învățare eficientă, 

organizată, dirijată, activă, corelată cu interesele elevilor. Aceștia trebuie ghidați să observe 

din obiecte și fenomene esențialul, pentru a obține, prin problematizare, o informație despre 

realitate. 

         Învățarea trebuie să se concentreze pe senzații ,percepții, reprezentări clare, astfel elevul 

își poate forma deprinderi și priceperi, își poate însuși noțiuni noi. Este foarte important 

totodată ca învățătorul să facă apel și la cunoștințele  empirice și la experiența anterioară a 

elevilor, la cunoștințele dobândite din mass-media și internet. 

         Metodele interactive sunt metodele centrate pe elev, cele care îi stimulează gândirea, 

încurajează participarea, inițiativa și creativitatea elevului.   

        Metodele activ-participative care se pot folosi in orele de geografie sunt: 
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1. Jocul Lanțul geografic- elevii vor avea de menționat, în lanț: ape, orașe, munți din 

România în așa fel încât fiecare denumire să aibă prima literă corespunzătoare ultimei 

litere a cuvântului anterior ( București- Iași- Isaccea- Arad- Deva.....) 

2. Jocul Harta cu contur- joc ce contribuie la formarea deprinderilor de orientare ( 

cunoașterea formelor de relief de pe teritoriul României, cunoașterea județelor, 

orașelor, etc) 

3.      Brainstorming reprezintă o metodă prin care se introduce un subiect nou, se 

încurajează creativitatea şi se generează idei multiple întru-un timp scurt. Ca primă 

etapă, se formulează problema sub forma unei întrebări cu diverse variante de răspuns. 

Se solicită elevilor să-şi scrie ideile pe o fişă de lucru sau pe flip chart. Se discută şi se 

comentează ideile, se cer detalii şi clarificări în cazul formulărilor ambigue astfel încât 

să se încurajeze comunicarea şi argumentarea logică. 

4. Rebusurile Geografice: Elevii sunt indrumați să formuleze întrebările și să 

alcătuiască rebusul. 

5. Pescuitul: elevii extrag un bilețel dintr-un coș, îl citesc și rezolvă cerința de pe bilețel. 

Precizez faptul că bilețelele cu întrebări sunt făcute tot de elevi, realizându-se astfel 

consolidarea noțiunilor anterioare. 

6. Cvintetul: Cvintetul este o tehnică de reflecţie ce constă în crearea a cinci versuri 

respectând cinci reguli în scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate. 

Cvintetul este o poezie cu 5 versuri. 

Primul vers-este format dintr-un singur cuvânt ce denumeşte subiectul. 

Al doilea vers-este format din două cuvinte care definesc caracteristicile subiectului (două 

adjective). 

Al treilea vers-este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni(verbe la gerunziu). 

Al patrulea vers-este format din patru cuvinte care exprimă starea noastră faţă de subiect. 

Al cincilea vers-este format dintr-un cuvânt care arată însuşirea esenţială a subiectului 

Exemplu: Delta Dunării 

                  Frumoasă, Atrăgătoare 

                  Călătorind, Navigând, Veselind 

                  Este cel mai tânăr pământ românesc. 
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                  Fermecând. 

7. Metoda Știu/ Vreau să știu/Am învățat este o metodă ce poate fi aplicată în cadrul 

orelor de geografie atunci când s-a predat o lecție sau atunci când înainte să se facă 

predarea unei noi lecții, se adună informații despre respectivul topic. De exemplu, “ 

Delta Dunării  “, elevii pot consemna în prima rubrică ceea ce deja știu despre Delta 

Dunării, în a doua rubrică, ceea ce doresc să afle din acea lecție, iar în a treia rubrică, 

elevii consemnează ceea ce au învățat în urma studierii textului primit sau lecției din 

manual. 

8. Metoda ciorchinelui: este folosită destul de des în cadrul orelor de geografie, 

deoarece se evidențiază, printr-o rețea, conexiunile dintre ideile unui subiect. Poate fi 

utilizată în grupuri sau cu întreaga clasă. Elevii sunt încurajați să scrie pe tablă sau pe 

foi, cuvintele sau sintagmele care le vin în minte în legătură cu topicul/ subiectul 

studiat ( exemplu- Orizontul – linia orizontului  sau București, etc). 

9. Diagrama Venn-  folosind această diagramă se pot caracteriza două noțiuni 

geografice, reliefând asemănările și deosebirile între ele. ( De exemplu- Subcarpații și 

Dealurile de Vest  sau Podișul Getic și Podișul Moldovei) 

10. Metoda Floarea de lotus- deducerea de conexiuni între concepte pornind de la o temă 

centrală. Se determină opt idei principale plecând de la un concept, apoi alte 8 petale 

de lotus se vor deriva din fiecare idee principală.  ( Exemplu- Lecția “Marea Neagră”, 

elevii determină opt idei principale, iar din fiecare idee principală derivă alte idei 

secundare și așa mai departe). 

11. Teoria Inteligenţelor Multiple oferă posibilitatea organizării unei instruiri active, 

interactive, diferenţiate, întrucât sprijină elevii în valorificarea propriilor resurse, în 

formarea capacităţilor de autoinstruire, le dezvoltă motivaţia pentru învăţarea 

permanentă. 

Exemplu: În lecţia „Carpaţii Meridionali”, clasa a fost organizată pe cinci grupe, în funcţie 

de tipurile de inteligenţă dezvoltate la elevi, şi au primit următoarele sarcini de lucru: 

• Matematicienii au căutat pe hartă şi au scris cu cifre arabe şi romane înălţimile celor mai 

importanţi munţi din Carpaţii Meridionali, le-au comparat, au alcătuit exerciţii şi probleme 

cu datele  respective; 



 

24 
 

• Cercetătorii au întocmit o schiţă a lecţiei, pe baza informaţiilor existente în manual, dar 

şi a celor suplimentare, obţinute din diverse surse: reviste, cărţi, internet; 

• Prietenii naturii au lecturat fragmente de text referitoare la mediul natural specific 

acestei unităţi de relief, la plantele şi animalele existente, la măsurile de ocrotire a acestora 

şi au realizat un poster cu informaţiile esenţiale; 

• Modelatorii au realizat un model din plastilină a regiunii geografice; 

• Artiştii au desenat peisaje specifice acestor munţi, prezentând aspecte ale florei şi faunei, 

curiozităţi ale naturii. 

12. Lucrul cu harta-  cel mai important aspect în predarea – învățarea geografiei.  Este 

destul de evidentă importanța folosirii hărților în ciclul primar, plecând de la faptul că 

hărțile, prin natural or simbolică fac posibilă cunoașterea și studierea unor regiuni 

necunoscute, explicând interdependența între fenomenele geografice, relief, vegetație, 

climă  sau bogății ale subsolului. 

Formarea deprinderii de a citi și interpreta hărțile ar trebui să se realizeze odată cu 

explorarea orizontului local prin drumeții sau excursii atât în orașe cât și la munte ,mare,Delta 

Dunării, etc. Astfel li se îmbogățesc cunoștințele elevilor cu privire la mediul natural- așezare, 

relief, hidrologie, climă, sol, vegetație, fauna, factorii economici și sociali. 

În concluzie, utilizând metodele  activ-participative în lecțiile de geografie  în ciclul 

primar , vom crea în clasă un mediu educațional activizant și interactiv, stimulându-i astfel pe 

elevi, încurajându-i să învețe cu plăcere. 
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Metode activ-participative utilizate în învăţarea limbii române la ciclul 

primar 

  Prof. Înv. Primar Achim Mirela 

 

         „Privită sub raport funcţional şi structural, metoda poate fi considerată drept un model 

sau un ansamblu organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practică a operaţiilor care 

stau la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat 

(programat) şi eficace la realizarea scopurilor propuse.” (I. Cerghit) 

            În învățământul modern, strategiile didactice interactive sunt mult folosite, deoarece 

au un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, dezvoltând abilităţile de 

cooperare şi eficientizând comunicarea. Pentru a fi atinse finalităţile educaţionale se impune 

îmbinarea activităţilor individuale cu cele desfăşurate pe grupe, precum şi susţinerea învăţării 

prin cooperare, corelată cu învăţarea prin competiţie constructivă interindividuală şi 

intra/intergrupală. 

           Se consideră că învăţarea în grup dezvoltă capacitatea de decizie şi de iniţiativă, 

imprimând o notă mai personală activităţilor elevilor, şi o complementaritate mai mare 

aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai activă. Printre avantajele 

interacţiunii la nivelul grupului se pot menţiona: efectele pozitive în planul dezvoltării 

cognitive şi sociale a personalităţii; stimularea şi dezvoltarea capacităţii cognitive complexe 

(gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea laterală); reducerea timpului de soluţionare a 

problemelor; reducerea blocajului emoţional al creativităţii. 

Acest tip de abordare a învăţării preconizează o metodologie bazată pe acţiune, operatorie, 

promovând metodele interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi ale creativităţii, toate în scopul formării unui om apt a de adapta şi a se afirma 

în societatea aflată în continuă schimbare şi evoluţie. 

           Metodele care promovează învăţarea activă sunt metodele care implică fiecare elev din 

clasă în procesul de învăţare. Învăţarea activă este asociată cu conceptul de „a învăţa făcând” 

– „learning by doing”. 
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            Metoda predării/ învăţării reciproce este o strategie instrucţională de învăţare a 

tehnicilor de studiere a unui text. Elevii sunt puşi să joace rolul profesorilor , instruindu-şi 

colegii. Etapele metodei : 

♦ explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii;  

♦ împărţirea rolurilor elevilor; 

 ♦ organizarea pe grupe; 

 ♦ lucrul pe text; 

 ♦ realizarea învăţării reciproce; 

 ♦ aprecieri, completări, comentarii. 

             Exemplu : clasa a IV-a / lecţie de consolidare a textului”Pălăria Omului-de-Zăpadă” 

de Iuliu Raţiu. 

Elevii sunt anunţaţi că vor lucra pe echipe.Fiecare extrage dintr-un bol un bileţel pe care este 

scrisă una din literele R, Î, C, P. Cei care au extras aceeaşi literă vor forma un grup. Se 

precizează ce simbolizează literele: R (rezumatorii), Î (întrebătorii), C (clarificatorii), 

P(prezicătorii):  

1.Rezumatorii: vor rezuma textul. Fiecare membru al grupului are de formulat câte două, trei 

propoziţii ce vor fi ordonate într-o sinteză logică. 

2.Întrebătorii: formulează întrebări referitoare la conţinutul textului studiat, folosindu-se de 

paletele cu întrebări (pe fiecare paletă este scrisă o întrebare Ce? Cine? Când? Cum? De ce?) 

3.Clarificatorii: identifică cuvintele şi expresiile literare din text, comportamentele, atitudinile 

ce sunt neclare pentru ceilalţi şi găsesc împreună răspunsul corect pentru a clarifica toate 

noutăţile 4.Prezicătorii: fac predicţii, analizează în grup textul şi prognozează ce se va 

întâmpla în continuare exprimând cele mai neaşteptate idei. Timpul de lucru acordat elevilor 

este de 10 minute după care fiecare grupă va interpreta rolul asumat în faţa clasei. Evaluarea 

se face în funcţie de obiectivele propuse pentru fiecare strategie.  

          Metoda „Schimbă perechea” are la bază munca elevilor în perechi astfel: 

 1. Se împarte clasa în două grupe egale, formându-se două cercuri concentrice, elevii fiind 

faţă în faţă , pe perechi. 

 2. Fiecare pereche primeşte o sarcină de lucru sau o întrebare, discută şi apoi comunică ideile.  
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 3. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea 

partenerilor în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare coleg din clasă. Jocul se 

continuă până se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările.  

4.Clasa se regrupează şi se analizează ideile emise.  

              Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, se bazează pe formularea 

de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. Materialul necesar pentru 

aplicarea metodei: o stea mare, cinci steluţe mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii, 

jetoane. 

Etape: 1.Elevii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau 

se desenează ideea centrală.  

2. Pe cele cinci steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE? CINE? UNDE? DE CE? CÂND?, 

iar cinci elevi din clasă extrag câte o întrebare, după care fiecare îşi va alege câte trei, patru 

colegi organizându-se astfel în cinci grupuri. Pentru elaborarea întrebărilor grupurile 

cooperează. 

3. La expirarea timpului, elevii revin în semicerc în jurul steluţei mari iar fiecare grup prezintă 

întrebările elaborate adresându-le celorlalţi. Elevii din celelalte grupe răspund la întrebări sau 

formulează întrebări la întrebări. Se apreciază efortul acestora de a elabora întrebări corecte 

precum şi modul de cooperare şi interacţiune. 

 

           Metoda „Pălăriilor gânditoare” este o tehnică interactivă şi funcţionează stimulând 

potenţialul creativ al elevilor . Această metodă vizează diferite tipuri de gândire, urmăreşte 
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realizarea feed-backului, verifică, fixează şi sistematizează cunoştinţele. Folosirea ei 

presupune alegerea unor texte literare care să aibă un caracter interdisciplinar. Se 

confecționează şase pălării foarte atrăgătoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, verde, 

galben, albastru şi negru. Când un elev îşi alege o pălăriuţă, va interpreta rolul precis pe care 

culoarea respectivă îl are şi pe care el îl cunoaşte. anunţă subiectul pus în 

discuţie, introduce pălăria albă în scenă, pune întrebări pălăriilor ţinând cont de culoare, preia 

controlul întregii activităţi. Poate fi numită moderatorul acţiunii. este povestitorul, 

deci i se va cere să redea pe scurt conţinutul textului. , fiind psihologul, poate 

primi sau poate adresa întrebări de genul: Care sunt sentimentele pe care le nutreşti faţă de 

personajele din text? Cum te-a afectat întâmplarea? etc. (criticul) vede tot 

timpul partea negativă a faptelor. Poate primi / adresa întrebări de tipul: Ce nu ţi-a plăcut? Cu 

ce nu ai fost de acord? Ce fapte dezaprobi?. (gânditorul) este creativă. 

Solicită colegilor efort creativ prin întrebări referitoare la modul în care ar proceda dacă ar fi 

în locul personajelor din text.  

, numită şi creatorul, reprezintă simbolul gândirii pozitive şi constructive. 

Poate primi/formula cerinţa de a găsi alt final întâmplării sau de a o continua. La clasele mici 

sau la începutul practicării metodei, se recomandă ca rolul pălăriuţei albastre să fie interpretat 

de cadrul didactic. Aplicarea cu succes a metodei, necesită câteva etape pregătitoare: 

anunţarea activităţii, stabilirea copiilor care vor purta pălăriile (la început dirijată în funcţie de 

abilităţi) sau repartizarea pe grupe, reamintirea relaţiei culoare - sarcini, abordarea subiectului 

pe care se va lucra cu un moment de reflectare. Gânditorul ne relatează cum ar fi procedat în 

locul diferitelor personaje sau îşi imaginează ce ar fi făcut dacă ar fi fost unul dintre ele. 

Ultimul cuvânt îl are 

pălăria creatoare, care 

poate continua 

povestea sau îi poate găsi 

un alt final. 
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        Turul galeriei este o metodă activă în care elevii sunt încurajaţi să înveţe prin 

colaborare. De exemplu la cls.a IV-a pentru a anunţa subiectul lecţiei noi „Sfarsit de toamnă” 

de Vasile Alecsandri li se poate cere elevilor să realizeze un desen în care să reprezinte 

anotimpul toamna, cerându-le să scrie pe o foaie o definiţie originală a toamnei ,o propoziţie 

despre acest anotimp sau doar un cuvânt ce le sugerează toamna. Produsele sunt expuse în 

clasă, lipite pe un panou sau pe tablă, alcătuind o galerie. Grupurile vizitează galeria trecând , 

pe rând, prin faţa tuturor produselor , făcând observaţii, comentând, eventual notând pe o 

foaie părerile unor colegi. Clasamentul final se stabileşte prin însumarea punctelor, câştigând 

produsul care are cel mai mare punctaj..La expirarea timpului de lucru, grupurile au afişat 

posterele pe pereţii clasei, după care au trecut de la o lucrare la alta pentru a o examina. Unde 

a fost cazul au completat lucrările celorlalte grupuri cu soluţiile potrivite. După încheierea 

turului galeriei , grupurile au revenit la locul iniţial şi timp de câteva minute au analizat 

observaţiile făcute de colegi.  

            Metoda Mozaicului . Prin această metodă se promovează învăţarea prin colaborare şi 

cooperare între elevi. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El 

are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi . 

După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaţi număr se reunesc, 

constituind grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună. Au loc discuţii care 

lămuresc, clarifică noile cunoștinţe ce vor fi transmise echipei de învăţare din care fac parte. 

Urmează reîntoarcerea elevilor în echipa ssimil de învăţare. Experţi transmit colegilor 

cunoştinţele ssimilate. Grupele prezintă rezultatele întregii clase. Evaluarea s-a realizat în 

scris , fiecare primind o fişă de lucru. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi 

văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă nu li se oferă ocazia discuţiei, a 

investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc. 
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Metode activ participative utilizate în învăţarea istoriei  la ciclul primar 

Prof. Înv.Primar Mariuca Cocora 

Motto: „Elevii trebuie să-şi pună unii altora întrebări şi să spună lumii ceea ce ştiu pentru a 

afla ce ştiu. Spunând vor învăţa, spunând vor interpreta lumea aşa cum o văd ei pentru noi 

ceilalţi” Judith Renyei 

 

           În procesul de învăţământ, profesorul ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor 

metode de predare şi învăţare. Calitatea muncii lor este în funcţie de aceste metode, ele 

constituind o sursă însemnată de creştere a capacităţii şi eficienţei învăţământului. Aplicându-

se metode deosebite, se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor. 

         Problematizarea orientează și activizează gândirea elevilor în procesul învățării 

dirijate a cunoștințelor prin faptul că îi conduce la rezolvarea unor situații conflictuale, reale 

sau aparente între cunoștințele dobândite anterior de aceștia  și noi informații despre 

fenomenul  sau procesul studiat. 

          Exemplu: La lecția “ România în timpul domniei lui Cuza-vodă “ se poate crea o 

situație problemă: “Cu toate aspectele pozitive ale domniei lui Cuza, abdicarea acestuia în 

1866 și aducerea unui prinț străin a fost o necesitate politica ?”  

          În legatură cu problematizarea, mai este în discuție următorul aspect: pot fi considerate 

situații-problemă si cele care sunt formulate sub formă de alternativă și care au în conținutul 

lor întrebarea: “Ce s-ar fi intamplat dacă... ?”  Unii pedagogi susțin însă că se pot folosi 

asemenea situații-problemă, deoarece solicită elevii să judece fenomenele sub toate aspectele 

și reprezintă o gimnastică a minții, care-i formează pentru pregatirea viitoare, cand trebuie să 

emită ipoteze și soluții diferite la anumite probleme. De altfel, și cunoscutul psiholog Jerome 

Bruner susține că « ar fi extrem de util pentru gândirea elevului, dacă ar învăța că există 

alternative între care poate alege ». 

 

            Brainstorming-ul poate avea mai multe varianate : 

a) brainstorming-ul cu schimbare de roluri – care solicită elevilor abordarea problemei din 

mai multe puncte prin schimbarea rolurilor.  

 

      Exemplu de introducere a metodei : « Ce ați face în locul lui Decebal, la venirea 

romanilor la Dunăre ? »  
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b)  metoda FRISCO propune abordarea unei probleme din mai multe perspective pe baza 

unui rol specific prin care se acoperă și o anumită dimensiune a personalității « Cum 

vedeți viața pe pământul țării noastre înaintea dacilor și romanilor ? »  

 

c) metoda 6-3-5 ( brainwriting) - are specific numai notarea ideilor originale si esentiale. 

Elevii grupați câte 6 scriu fiecare timp de 5 secunde, 3 soluții la problema propusă, pe o 

foaie, într-un sens stabilit ( de la stânga la dreapta), fiecăruia dintre cei 5 colegi de grup. 

Prin aceasta preluare a ideilor colegului se deschid perspectivele și se îmbunătățesc ideile 

fiecărui participant. 

 

       Exemplu: « Gasiti trei soluții pentru rezolvarea cererilor revoluționarilor din 1848 ! »        

Avantajul metodei constă în faptul că dezvoltă gândirea critică și oferă elevilor timizi 

posibilitatea de a se exprima.  

 

d)  metoda « Philips 6-6 » se poate în grupuri mari de 6 elevi, fiecare având moderatorul și 

puratătorul său de cuvânt. Dupa ce se dezbate 6 minute problema, purtătorii de cuvânt 

prezintă soluțiile grupurilor, iar moderatorii sintetizează și aleg soluția cea mai eficace. 

 

        Exemplu de probleme : « Cum puteau fi limitate efectele primului razboi mondial ? 

» « La ce s-a gandit voievodul Mircea cel Batran cand a acceptat sa participe la cruciada ? 

»  

 

       Metoda întărește coeziunea grupului. 

 

       Diagramele Venn – scopul lor este să evidențieze asemănări, deosebiri și elemente 

comune în cazul a doua concepte, personaje sau evenimente. Dupa lectura mai multor 

texte istorice, dezbateri și discuții, se pot realiza diagramele Venn. Elevii pot lucra 

individual, în perechi și în grup. 

 

         Ex : Revolutia din 1821 si revolutia din 1848  

         Diagramele pot constitui si o modalitate de evaluare sau pot fi folosite la scrierea 

unui eseu sau a unei compuneri 
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         Cvintetul (Cinquains) – reprezintă instrumentul de sistematizare a 

informațiilor, de evaluare a înțelegerii și creativității elevilor și mijlocul de exprimare a 

creativității lor. Este o poezie de 5 versuri care se elaborează individual, în perechi sau în 

grup și respectă următoarele repere :  

- titlul ( un singur cuvant – substantiv)  

- descriere ( 2 cuvinte – adjective)  

- actiune ( 3 cuvinte – verbe)  

- sentimente ( 4 cuvinte – constructie, enunt)  

- esenta subiectului ( un cuvant cheie) ; 

          Exemplu : 

  Mircea  

 Înțelept, viteaz  

 Discutând, luptând, învingând  

 A lăsat o amintire veșnică 

  Patriot  

         Variantele obținute pot fi afișate și citite colegilor. Cvintetul este unul dintre cele 

mai rapide și mai eficiente mijloace de sinteză și rezumare a informațiilor si noțiunilor. 
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