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Rolul proiectelor și  parteneriatelor educaționale 

 

                                    Prof. înv. primar Florența Protopopescu 

 



            O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e răspunzătoare educaţional şi 
civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate, dat fiind faptul că una dintre funcțiile ei importante este integrarea socială  a 
elevului. În al doilea rând, școala este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele ținând cont de scopuri 
pentru a crea rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască țintele, 
atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

             Școala modernă se centrează pe metodele care diferă mult de cele uzuale, bazate pe expunere, memorizare, repetare. Elevii 
de azi au nevoie de metode care valorifică participarea interactivă, socială, experimentare de situații de observare a realității, dar și  
posibilitatea de a utiliza cele învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie 
puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și, nu în ultimul rând, cât mai atractiv. Parteneriatele 
școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să 
participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și antrenându-și  competențele de comunicare. Proiectarea şi 
implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor 
dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. 

 



   Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor 
interese sau scopuri comune. În practica şcolară, există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de 
parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, 
contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi 
altele. 

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de specialitate, parteneriatul 
reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea 
unui scop comun.” (Constantin Cucoș, 2009)  Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare 
atrag atenţia nu atât asupra importanţei lor în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi modelării 
personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii educaţionali în 
măsura în care: 

•  urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 
•  valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 
•  organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 

•  formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

• • au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 

•  Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea calităţii vieţii în 
comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei . 

      Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi, mai 
târziu, în viaţă. 

 

 



    Proiectele de  parteneriat educaţionale vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, creşterea gradului de 
implicare a tuturor factorilor educaţionali.  Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de 
colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor 
proiecte de parteneriat educaţionale este benefică atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Un rol important în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine și cadrului didactic, care asigură o implicare activă în lansarea 
proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, școală şi comunitate, care contribuie la 
creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali. De felul în care un cadru didactic a reuşit să formeze o relaţie de 
comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor constructive, în crearea relațiilor 
pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului incluziv. 
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Dezvoltarea gândirii critice la şcolarul mic 
Autor: prof.înv.primar Roxana Georgescu 



      

Învățătorul este cel care creează mediul educațional favorabil, stimulativ și interesant pentru învățare în clasă, iar elevul este cel 
care aduce ceva din viața lui, din afara școlii, din ciclul preșcolar sau experiența lui de viață. 
„Noul – cerință fundamentală a creației de orice fel – apare totdeauna din vechi, din cunoscut; el izvorăște din examinarea 
minuțioasă a realității externe și dintr-o muncă stăruitoare, creatoare”(Pierre Derone, Inventica). 
Astfel, pentru a fi valorificat acel ceva din experiența de viață a elevului, învățătorul va ține seama de acest lucru în pregătirea și 
proiectarea lecțiilor și va alege metodele cele mai potrivite pentru a exploata flexibilitatea și creativitatea în gândirea lui și a 
elevilor săi. Pentru a putea asigura calitatea învățării trebuie evitate lecțiile plictisitoare care păcătuiesc printr-un exces de intuiție, 
care pretind un răspuns monosilabic ori implică o verbalizare exagerată din partea învățătorului. Calitatea învățării se asigură 
numai prin cooperare și învățare activă. 
Succesul pentru asigurarea performanțelor școlare constă în motivarea elevilor pentru învățare, implică cunoașterea trăsăturilor 
distinctive ale personalității elevului. Prin felul în care învățătorul reușește să motiveze elevul, să îi trezească curiozități 
intelectuale, îi modelează personalitatea, creează premisele de care va depinde reușita acestuia în profesie, în viață și în societate 
după terminarea școlii. 
Exista mai multe tipuri de gândire; acestea nu sunt prin ele însele bune sau rele. Ele pot fi valorizate astfel în functie de context, de 
situatia-problema în care se afla persoana la un anumit moment dat si de felul cum aceasta o depaseste (o rezolva). 

În realitate nu exista moduri de gândire pure, mai degraba se poate vorbi de existenta unor dominante ale gândirii oamenilor care 
contin elemente ale mai multor moduri de gândire. 

Se poate observa deci, ca gândirea critica este o modalitate superioara de manifestare a gândirii, care sintetizeaza si integreaza 
aspecte si proceduri ale celorlalte moduri de gândire. 

 



      

"A gândi critic" înseamna a emite judecati proprii, a accepta parerile altora, a fi în stare sa privesti cu simtul raspunderii greselile 
tale si sa le poti corecta, a primi ajutorul altora si a-l oferi celor care au nevoie de el. 

Capacitatea de a gândi critic se dobândeste în timp, permitând elevilor sa se manifeste spontan, fara îngradire, ori de câte ori exista 
o situatie de învatare. Ei nu trebuie sa se simta stingheri, sa le fie teama de reactia celor din jur fata de parerile lor, ci trebuie sa 
aiba încredere în puterea lor de analiza, de reflectie. 

De ce este nevoie de gândire critica? Poate pentru ca noi, dascalii, urmarim sa formam oameni cu putere de decizie, oameni cu 
simtul raspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevaratul sens al cuvântului. Formarea capacitatii / abilitatii de a gândi 
creativ si constructiv, eficient si critic presupune realizarea de catre elevi a progresului în mai multe planuri prin trecerea: 

-   de la reactii personale la idei sustinute în public cu argumente convingatoare; 

-  de la respectul fata de ideile altora la dobândirea încrederii în sine, în propriile idei bazate pe argumente; 

-  de la intuitiv la logic; 

-  de la o perspectiva, la mai multe perspective în abordarea unei probleme; 

Lucrul cu elevii în clasa trebuie astfel realizat încât sa genereze un climat de încredere, care sa-i determine sa se implice în 
discutarea / dezbaterea unei idei interesante, în rezolvarea cu succes si eficienta a problemelor. 

Elevii trebuie obisnuiti cu investigatia temeinica, cu dezbaterea autentica, cu gasirea unor raspunsuri adecvate la problemele cu 
care se confrunta. 

 



Învatarea gândirii critice presupune respectarea anumitor conditii: 

- Crearea unor situatii de învatare, a unor ocazii în care elevii sa-si exerseze procesul gândirii critice si alocarea 
timpului necesar pentru aceasta. 

- Încurajarea elevilor sa gândeasca independent, "cu propriul cap", sa speculeze, sa reflecteze. 

- Acceptarea diversitatii de opinii si idei. 

- Implicarea activa a elevilor în realizarea învatarii prin confruntarea de idei, prin cooperare si colaborare, pentru a 
gasi solutii adecvate. 

- Convingerea elevilor ca nu risca sa fie ridiculizati pentru opiniile exprimate. 

- Încrederea în capacitatea fiecarui elev de a gândi critic. 

-  Aprecierea pozitivă a gândirii critice manifestată în orice situație. 
- Gândirea critică îi învata pe elevi să emită și să-și susțină propriile idei. Satisfacția noastră, a oamenilor de la 
catedră, nu constă în a vedea că elevul a reprodus lecția citită, compunerea sau comentariul dictat "cuvânt cu cuvânt", ci în  a-i pune 
în evidență "talentul" de a-și realiza propriul rezumat, propria compunere. Elevul nu trebuie să fie o mașină de memorat, ci trebuie 
să fie creator. Avem obligația de a asigura atmosfera propice declanșării valului de idei personale, de a le da elevilor senzația că ei 
sunt adevărații descoperitori ai "noului". 
- Soluțiile problemelor supuse rezolvării presupun colaborare și cooperare. Toți copiii, indiferent de dezvoltare 
intelectuală sau de vârsta, pot contribui la elucidarea situației necunoscute, spunându-și părerile. Ei trebuie învatati să asculte și să 
accepte. Numai astfel învatarea va fi eficientă, realizându-se obiectivele propuse. Iată de ce se pune atâta accent pe lucrul în 
echipa. Este necesar să se înteleaga că în cadrul dezbaterilor, al schimbului de opinii, nu se critică omul, ci ideea. Trebuie să se 
expună acordul sau dezaprobarea, indiferent de relațiile existente (de simpatie sau antipatie) între participanții la situația de 
învatare. 

 



Metodele R.W.C.T (Reading and Writing for Critical Thinking) nu sunt o materie de studiu, o disciplină de învățământ, ci un 
demers pozitiv, un proces activ de interogație constructivă care obligă elevul să gândească în mod autentic la ceva. Prin folosirea 
metodelor R.W.C.T., încă din clasa I, elevilor li se dă posibilitatea de a relata experiența lor de viață, de a fi puși în situația de a 
dezbate anumite probleme, de a da soluții sau de a soluționa anumite probleme legate de viața din școală, de familia lor, de viața 
lor privată sau de comunicarea cu ceilalți. Utilizarea acestor metode dă posibilitatea antrenării elevilor la discuții, la dezbateri care 
le îmbogățesc și le activizează vocabularul și gândirea critică. 
Metodele R.W.C.T. sunt variate și ar trebui enumerate fiecare în parte pentru a arăta cât de antrenante sunt în ceea ce privește 
comunicarea, scrisul și cititul. Cu ajutorul metodelor folosite, elevii pot să adreseze întrebări, să găsească răspunsuri, po t să 
comunice în legătură cu o temă, pot să-și imagineze, să ceeze, pot să adune informații și să le împătășească și celor din jur, pot să 
aducă argumente pro sau contra în legătură cu o situație ivită. 
Exemple de metode R.W.C.T. care pot fi utilizate în ciclul primar: 

1. Gândiți-lucrați în perechi-comunicați. 
Este metoda care se folosește în oricare etapă a lecției. Pentru a răspunde unei cerințe date, elevilor trebuie să li se dea suficient 
timp de gândire, pentru a se gândi la ceva nou, autentic, a avea timp să gândească și să descopere noutatea, să exploreze ideile, 
convingerile și experiențele anterioare, apoi să aibă suficient timp de a transforma gândurile în cuvinte și de a le auzi cum  sună, de 
a le comunica și celorlalți. Aceștia pot aduce corecturi, completări, restructurări. Comunicarea care se înfiripă într-o pereche, grupă 
ori cu întreaga clasă, prin verbalizarea gândurilor în mod natural, nestresant încurajează elevii la o participare activă, care-i ajută 
să-și însușească, să-și lămurească mai bine lucrurile și ideile spuse. 
 



2. Brainstorming-ul 

Brainstorming-ul(furtuna creierului sau afluxul de idei) este metoda care dezgheață mintea elevilor și poate fi folosită la începutul 
activității, în momentul de evocare, la ,,spargerea gheții”, dar și în celelalte etape ale activității, la o evaluare a activității 
anterioare. 

3. Lectura în perechi 

Această metodă e folosită în realizarea sensului celor citite. Elevii, grupați în perechi, citesc textul individual, cu foarte mare 
atenție, astfel încât, la sfârșitul fiecărui fragment sau după citirea textului, să rețină cât mai multe lucruri din cele citite, să poată 
pune întrebări sau să dea răspunsuri, să rezume oral sau în scris, să întocmească liste de idei cu informațiile descoperite, să 
decodifice textul. Pentru unele cerințe, fiecare elev din pereche va avea pe rând, unul dintre următoarele roluri: 
– Raportorul:cu cuvintele sale spune interlocutorului rezumatul, îi răspunde la întrebări. 
– Interlocutorul:ascultă cu atenție ceea ce spune raportorul, îl completează și îi pune întrebări. 
4. Turul galeriei 

Este metoda prin care elevii dintr-o grupă își prezintă în fața clasei ,,posterul,, (realizat individual la clasele mici, I-II). Lucrările 
sunt supuse analizei, dezbaterilor, se aduc completări, se evaluează produsul. Fiecare elev din clasă are dreptul să-și spună opinia. 

5. Jurnalul dublu 

Această metodă se poate folosi în realizarea sensului sau în reflecție. Pentru aplicarea ei, elevii trebuie să-și împartă pagina în două 
părți, trasând o linie verticală pe mijloc. În partea stângă se pot nota citate, fragmente, desene, benzi desenate, iar în partea dreaptă 
le vor comenta, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a determinat să facă această alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, 
sentimente, păreri, întrebări pe care le-au pus atunci când au făcut alegerea sau dacă le-a fost impusă, pot să-și spună părerea pro 
sau contra în legătură cu cerința dată. 
 



6. Ciorchinele 

Este o metodă antrenantă care dă posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în perechi sau în grup. Solicită gândirea 
elevilor, deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate cunoștințele lor în legătură cu un termen-nucleu, reprezentativ pentru lecție, 
în jurul căruia se leagă toate cunoștințele lor. Elevii vor colabora, vor negocia cu plăcere, vor comunica și vor scrie cu mu lt 
entuziasm. Nici unul dintre elevi nu-și va petrece timpul pasiv, ci fiecare moment va fi valorificat de fiecare elev. 
7. Rețeaua personajelor 
Este metoda care se folosește pentru a caracteriza sau prezenta un personaj. Elementul central este personajul care urmează să fie 
caracterizat sau prezentat. În jurul acestuia vor fi scrise trăsături fizice și sufletești, aducând argumente cu justificări din text sau 
care se subînțeleg din textul citit ori făcând analogii cu experiența de viață. 
8. Cubul 

Se folosește pentru fiecare grupă un cub din lemn, carton sau plastic, pe fețele căruia se scriu șase întrebări. Întrebările pot fi scrise 
pe bilețele și apoi lipite. În lipsa cuburilor se folosesc liste, fiecare având câte șase întrebări. Această metodă îi face pe elevi să 
citească conștient, să comunice, să coopereze și să colaboreze pentru a găsi răspunsurile finale, corecte, complete, cu valoare 
informațională și educațională, le permite să facă o evaluare sintetică, selectivă, ordonată, a informațiilor. 
9. Diagrama Venn-Euler 

Este o metodă care se poate folosi cu succes în evaluare, la sfârșitul unei unități de învățare, în reflecție, în paralela dintre două 
texte, două personaje. Această metodă cere desenarea a două diagrame care se intersectează, în interiorul cărora se trec informațiile 
(asemănări, deosebiri). Este o metodă activă care-i determină pe elevi să se gândească la asemănări și deosebiri, să reflecteze 
asupra cunoștințelor după scheme deja fixate în mintea lor. 
 



10. Cadranele 

Pentru a realiza această metodă, pagina este împărțită în patru părți prin trasarea a două drepte perpendiculare. Cadranele se 
numerotează de unu până la patru. În metoda cadranelor pot  fi cuprinse patru obiective din ziua respectivă. 
11. Mâna oarbă 

Acestă metodă presupune fragmentarea (tăierea, împărțirea) textului în fragmente, iar pentru clasa I  reprezentarea fragmentelor se 
prezintă în tablouri. Elevii din aceeași grupă primesc textul fragmentat și trebuie să îl reconstituie, respectând succesiunea logică. 
Distribuirea textului fragmentat se face aleatoriu. 

12. Lectura din scaunul autorului 

Prin această metodă se verifică ,,într-un mod festiv,, , în fața clasei, rezultatul muncii independente: teme, compuneri, eseuri, 
scrisori, bilete ș.a. Elevii clasei pot avea o imagine mai clară despre felul în care s-a implicat colegul lor în realizarea sarcinii, 
precum și asupra locului pe care îl ocupă în ,,topul,, clasei în urma acestei activități. Autorul este poftit pe ,,scaunul au torului” , 
care poate fi scaunul învățătorului sau un scaun special pregătit pentru aplicarea acestei metode, aflat în fața clasei. Elevii poftiți pe 
acel scaun își vor prezenta lucrările, iar cei din clasă vor asculta și vor lua notițe. După ce elevul în cauză a terminat de citit, elevii 
din clasă analizează, evaluează fără a descuraja, ridiculiza sau inhiba exponentul. Elevul aflat în scaunul autorului răspunde 
întrebărilor colegilor, își apără, susține și motivează punctele de vedere. 
 



13. Cvintetul 

Cvintetul este o poezie de cinci versuri, prin care se poate face sinteza unei lecții, caracterizarea unui personaj, descrierea unui 
obiect, a unui anotimp, a unui eveniment. Prin cvintet se poate realiza feedback-ul ideilor, sentimentelor,convingerilor din lecția 
învățată și nu numai. Formarea deprinderilor de a scrie cvintete le dă o mare satisfacție elevilor. Ei se cred deja poeții clasei și simt 
că sunt apreciați pentru acest lucru. Exercițiul se realizează la început cu întreaga clasă, dar după ce și-au format deprinderile de a 
crea, elevii sunt lăsați să facă acest lucru singuri. 
Fiind o poezie modernă, toate cuvintele se scriu cu literă mică. Forma finală în care trebuie să apară este: 
– Primul vers – un cuvânt care să exprime un nume; 
– Versul al II-lea – două cuvinte care să exprime însușiri; 
– Versul al III-lea – trei cuvinte care să exprime acțiuni ce se termină în ,,ând”; 
– Versul al IV-lea – o propoziție din patru cuvinte care să exprime sentimentele noastre; 
– Versul al V-lea – un cuvânt, nume , care să cuprindă, să exprime esența primului vers. 
Folosirea la clasă a metodelor R.W.C.T. îi dă dascălului un elan mai mare de lucru, îl face să descopere calități pe care până atunci 
nu știa că le are, îl fac mai puternic, mai încrezător, îl scapă de monotonia plictisitoare a orelor de altădată. Poate descoperi la 
fiecare dintre copiii lui o sursă inepuizabilă de voință de participare și de dorință de a învăța. Își descoperă dorința de perfecționare 
continuă, de organizare a activității după cote înalte de calitate a muncii, ceea ce devine o preocupare permanentă și aceasta nu din 
obligație, ci pentru că descoperă satisfacție în munca lui. 
Dezvoltarea umană la vârstele de opt, nouă și zece ani poate fi descrisă ca o trecere printr-o perioada de extindere către o 
remaniere și acceptare a competențelor dobândite. Dintr-o perspectiva piagetiana, s-ar putea spune că la aceste vârste copiii au 
atins stadiul operațiilor concrete.  



Dezvoltarea cognitivă este caracterizată în această perioada de capacitatea de a analiză două aspecte ale unei probleme simultan. 

Dezvoltarea depășește stadiul în care domină gândirea egocentrică și trece la cel în care se formează acea deprindere mentală de a 
asuma și alte puncte de vedere și perspective. În cadrul interacțiunilor sociale, copiii de aceste vârste încep să se gândească și la 
faptul că ei nu vor lua în considerare doar schimbările vizibile ci și pe cele compensatorii. 
Procesul de învățământ contribuie și la dezvoltarea atenției copiilor. Dintr-o atenție spontană, instabilă, atrasă mai mult de formă, 
mișcare și culorile obiectelor, se ajunge ca, sub îndrumarea învățătorului, elevii să-și formeze o atenție voluntară, fiind capabili să 
urmărească un timp mai îndelungat o explicație, chiar dacă aceasta nu are un suport concret. Tot la această vârstă se manifestă 
primele aptitudini cu caracter general ce potențează succesul la toate obiectele de învățământ. Treptat acestea se diferențiază în 
funcție de specificul activității în care se exersează cu predilecție elevul. 
Învățarea organizată rațional, care oferă copilului perspectivele reușitei, devine atrăgătoare, contribuind la atașamentul față de 
munca intelectuală și față de școală. Apare curiozitatea intelectuală, dorința de a cunoaște mai mult. Învățătorul trebuie să 
acționeze în direcția cultivării capacității de stăpânire a manifestărilor emoționale primare, explozive ale copiilor. 
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• „Matematica e ca urcuşul pe munte. Efortul este răsplătit de privelişti măreţe. Ca şi pe munte, ascensiunile în matematică 
sunt frumoase dacă nu eşti obsedat doar de locul unde vrei să ajungi şi dacă eşti în stare să savurezi tot ceea ce întâlneşti pe 
parcurs” Solomon Marcus 

      În şcoală, fiecare disciplină care se studiază are menirea de a construi şi reconstrui logic şi progresiv în structurile mentale 
ale elevului un sistem de cunoştinţe care să se apropie de logica ştiinţei respective. Matematica este ştiinţa conceptelor celor mai 
abstracte, de o extremă generalitate. După teoria psihologului Jean Piaget, copilul îşi poate însuşi anumite concepte matematice 
dacă posedă structurile psihice corespunzătoare. La intrarea elevilor în clasa I, este important ca învăţătorul să le cunoască 
stadiul dezvoltării structurilor psihice, precum şi zestrea cunoştinţelor matematice cu care vin de la grădiniţă. Gândirea 
matematică a copilului în jurul vârstei de 7 ani se ridică treptat de la forme de gândire intuitiv-acţionale la forme de gândire 
intuitiv-imaginative şi verbale. Trebuie acordată o mare atenţie formării răspunsurilor pentru că, aşa cum arată Piaget, copilul 
este mai avansat în acţiune decât în vorbire. Acest fapt obligă la dezvoltarea planului verbal pentru a ajunge treptat la etapa 
gândirii logico-operaţionale. Principalele caracteristici ale dezvoltării cognitive specifice nivelului de dezvoltare 6-7, 10-11 ani 
sunt:  

- gândirea este dominată de concret;  

- percepţia lucrurilor rămâne încă globală 

- domină operaţiile concrete legate de acţiuni obiectuale;  

- se formează capacitatea de deducţie imediată, cu condiţia să se sprijine pe obiecte concrete sau exemple; 

- raţionamentul este progresiv, de la cauză spre efect, de la condiţii spre consecinţe.  

 



• În formarea şi învăţarea conceptelor matematice este necesar să pornim de la modele concrete, pentru că gândirea logică la 
clasele mici nu se poate dispensa de intuiţie (de operaţiile concrete cu mulţimi şi obiecte). De aceea, în procesul de 
predare-învăţare a matematicii la clasele mici pornim de la efectuarea unor acţiuni concrete, adică operaţii cu obiecte care 
se structurează şi se interiorizează, devenind progresiv operaţii logice abstracte. Pentru formarea noţiunilor matematice la 
școlarii mici putem valorifica diverse surse intuitive: experienţa empirică a copiilor, exemple din realitatea înconjurătoare, 
operaţii cu mulţimi concrete de obiecte, limbajul grafic. În acest fel ilustrăm noţiunile de: mulţime, apartenenţă, intersecţia, 
reuniunea, cu obiecte reale şi cu obiecte cunoscute de elevi. Aşa cum arăta Jean Piaget, nu obiectele în sine poartă 
principiile matematice, ci operaţiile cu muţimi concrete. Tocmai de aceea, operaţiile logice trebuie cunoscute mai întâi în 
acţiunile concrete cu obiectele şi apoi interiorizate cu structuri operatorii ale gândirii, elevul fiind pus să efectueze operaţii 
logice cu mulţimi de obiecte care poartă cu ele legităţile matematice (beţişoare, bile, jetoane). La formarea noţiunilor 
matematice de număr natural şi operaţii cu numere naturale avem de parcurs următoarele etape:  

• a) sesizarea mulţimilor şi relaţiilor între mulţimi în realitatea înconjurătoare (mulţimi concrete de obiecte, mulţimi de 
obiecte din mediul ambiant, experienţa de viaţă a elevilor);  

• b) operaţii cu mulţimi concrete de obiecte (cu mulţimi de obiecte reale, cu piesele jocurilor logico-matematice, etc.);  

• c) operaţii cu simboluri ale mulţimilor de obiecte (reprezentări grafice);  

• d) operaţii ale simbolurilor numerice 

• Aceste etape sunt proprii activităţilor clasei I (etapa de formare a noţiunii de număr natural şi de operaţii cu numere 
naturale). Treptat se reduce prima etapă începând direct cu operaţii cu mulţimi concrete de obiecte sau cu simboluri ale 
acestora. Lecţiile de matematică ne oferă căi sigure pentru dezvoltarea flexibilităţii şi creativităţii gândirii în procesul 
introducerii operaţiilor matematice în cel de rezolvare şi compunere a exerciţiilor şi problemelor. Foarte important este să 
formăm de timpuriu deprinderile de învăţare prin cercetare, descoperire şi efort intelectual propriu. 



Operativitatea mintală la nivelul operaţiilor concrete şi trecerea la operativitatea în plan logico-formal nu are limită de vârstă. 
Marea plasticitate a activităţii nervoase superioare a copilului explică fenomenul saltului calitativ în funcţionalitatea creierului 
dacă este pus în stare activă de timpuriu şi la un potenţial energetic crescut. Optimizarea învăţăturii depinde de măiestria 
învăţătorului de a îmbina munca didactică frontală cu cea individuală şi cu cea organizată pe microgrupuri, în funcţie de 
obiectivele generale şi speciale ale fiecărei lecţii în parte.  
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Teoria inteligențelor multiple- 

Autor:prof. înv. primar Constantin 

Georgiana 

 



 “Îmi doresc pentru copiii mei ca aceștia să înțeleagă lumea nu numai pentru faptul că lumea este fascinanta și mintea omului 
este curioasă. Vreau ca ei să îințeleagă lumea altfel, încât să o poată face mai buna. Cunoașterea nu este același lucru cu 
moralitatea, dar, dacă vrem să  evităm greșelile anterioare și să avansăm pe direcții productive, trebuie să  fim în stare să  
înțelegem. O parte importantă a acestei înțelegeri constă în a ști cine suntem și ce putem face.   În ultima instanță, trebuie să 
sintetizăm pentru noi înșine ceea ce înțelegem. Într-o lume imperfectă pe care o putem influența în bine sau în rău, 
conștientizarea faptului că orice încercare contează – este cea care ne definește ca ființe umane.” ( Howard Gardner) 

 Teoria inteligenței multiple a fost dezvoltată în anul 1983 de Dr. Howard Gardner, profesor la Universitatea 
Harvard. El a enunțat această teorie în cartea ”Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (1993). El consideră  că  
inteligența  nu este doar nativă, constantă pe parcursul vieții și măsurabilă  prin stabilirea coeficientului de inteligență. Porivit lui 
Gardner, oricine dispune de diferite tipuri de inteligență și, prin urmare, poate învăța, aminti, efectua, și înțelege în moduri 
diferite, în conformitate cu ideile sale. Scopul educației ar trebui să fie de a dezvolta inteligența și de a ajuta oamenii să atingă 
obiectivele profesionale și vocaționale care sunt adecvate pentru spectrul lor special de inteligențe. Astfel, un profesor are 
misiunea de a satisface nevoile de învățare ale elevilor, de a examina metode de identificare a acestor moduri individuale de 
învățare și a le integra în lecții. Fiecare elev trebuie încurajat să  utilizeze tipul de inteligență  preferat atunci când  învață.  

 



Dr. Howard Gardner propune opt tipuri diferite de inteligență care să acopere o paletă mult mai largă a intelectului uman. 
Acestea sunt:   

 inteligenţa verbală/lingvistică (apitudini legate de limbaj: cititul, scrisul, vorbirea, ascultarea); 

 inteligenţa logică/matematică (aptitudini numerice); 

 inteligenţa spaţială (capacitatea de a înţelege relaţiile spaţiale, ca în conducerea maşinii sau jocul de şah); 
 inteligenţa corporală/kinestezică (folosirea corpului, ca în dans sau atletism); 

 inteligenţa ritmică/muzicală (capacitatea de a cânta vocal sau la un instrument); 

 inteligenţa interpersonală (capacitatea de a-i înţelege pe ceilalţi şi de a relaţiona cu ei); 

 inteligenţa intrapersonală (capacitatea de autocunoaştere). 
 inteligenţa naturalistă (capacitatea de a înțelege natura)  

 1.Inteligenţa verbală/lingvistică - Elevii care posedă acest tip de inteligenţă au abilitatea de a opera cu: structurile şi regulile de 
structurare a limbajului (de ex. punctuaţia cu valoare stilistică), nivelul fonetic al limbajului (aliteraţii), nivelul semantic 
(sensurile duble), nivelul pragmatic al limbajului; pot folosi limbajul în scop persuasiv (funcţia retorică), în scopul de a 
rememora informaţia (funcţia mnezică), în scopul de a explica ceva (funcţia peripatetică), în scopul de a furniza informaţii 
despre limbajul însuşi (funcţia metalingvistică).  



2. Inteligenţa logică/matematică- Include capacitatea de a utiliza raţionamente inductive şi deductive, de a rezolva probleme 
abstracte, de a înţelege relaţiile complexe dintre concepte, idei şi lucruri. Deprinderea de a emite raţionamente are aplicabilitate 
în multe arii ale cunoaşterii şi include, de asemenea, capacitatea de utiliza gândirea logică în ştiinţă, studii sociale, literatură etc. 
Acest tip de inteligenţă cuprinde şi capacitatea de a clasifica, a anticipa, a stabili priorităţi, a formula ipoteze ştiinţifice şi a 
înţelege relaţiile de cauzalitate. Şcolarul mic îşi dezvoltă aceste capacităţi prin activităţi concrete, prin operaţiunea de numărare. 

3. Inteligenţa vizuală/spaţială- Este o inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor”, cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea 
înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale.Elevii care au acest tip de 
inteligență sunt receptivi la culori, forme, linii și relații între obiecte din spațiu. Își pot exprima ideile în mod grafic. 

Sunt copiii care gândesc în imagini, creează imagini vizuale, își amintesc mai ușor tocmai prin intermediul fotografiilor, adesea 
folosesc metafore în povestirile lor, citesc cu ușurință hărți, tabele și grafice și sunt sensibili la culorile și formele obiectelor 
înconjurătoare. Manifestă interes în artele vizuale, de aceea profesorul trebuie să le stimuleze interesul utilizând ilustrații ale 
materialului studiat. Prin imaginile vizuale, elevii își vor consolida mai ușor cunoștințele și își vor aminti lucruri dificil de 
perceput cu ajutorul logicii.  

4. Inteligenţa corporală/kinestezică - Inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor ne permite să controlăm şi să interpretăm 
mişcările corpului, să manevrăm obiecte, să realizăm coordonarea (armonia) dintre trup şi spirit. Cuprinde deprinderi fizice 
speciale (coordonarea, echilibrul, dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza), precum şi deprinderi la nivel tactil şi cutanat. 

Elevii cu acest tip de inteligență au o bună coordonare (un control foarte precis al corpului lor și simt ritmul foarte bine). Au 
reacții rapide și bine dezvoltate la nivelul corpului, și învață rapid cum să mânuiască obiecte și unelte; le place să acționeze, să se 
miște, se grăbesc să atingă totul și preferabil nu prin vizualizare, ci prin atingere și chiar degustare. Rămân indiferenți la picturi 
și imagini vizuale, și percep lumea prin senzații tactile, astfel că își amintesc ceea ce au făcut, nu ceea ce au auzit sau citit. Învață 
mai bine atunci când acționează și se joacă cu obiecte în timp ce ascultă o informație. Își comută rapid atenția și ca rezultat, apar 
probleme de concentrare ce pot fi adesea interpretate ca neglijență sau lene. 

 



. 5. Inteligenţa muzicală/ritmică - Se caracterizează prin gradul de sensibilitate elevului la sunet şi capacitatea de a răspunde 
emoţional la acest tip de stimuli. Pe măsură ce elevii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi fudamentele acestui tip de 
inteligenţă. Elevii care au bine dezvoltată inteligența muzicală își amintesc ușor melodii și sunt capabili de a le reproduce; sunt 
foarte receptivi și la tonuri, ritm și tempo, și percep muzica într-un mod foarte emoțional. 
Încă de la vârste mici, acești copii sunt capabili de a înțelege forme muzicale complexe. Sunt foarte emotivi și au o intuiție 
dezvoltată, de aceea în procesul de învățare este cel mai bine să se folosească muzica lor preferată, profesorul să fie atent și la 
ritmul cu care vorbește (la modul cum „sună” cu exactitate cuvintele).  

6. Inteligenţa naturalistă - Este prezentă la elevii care învaţă cel mai bine prin contactul direct cu natura; pentru ei, cele mai 
potrivite lecţii sunt cele în aer liber. Acestor elevi le place să alcătuiască proiecte la ştiinţe naturale, cum ar fi observarea 
păsărilor, alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau a animalelor. Ei preferă ecologia, zoologia, botanica. Acestor copii le 
place în mod deosebit să stea  afară/ în natură; procesul lor de învățare este cel mai eficient în timpul excursiilor, școlilor 
ecologice și altor forme prin care vor avea ocazia să exploreze lucruri care îi entuziasmează.  

7. Inteligenţa interpersonală - Reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi 
sentimentele celorlalţi. Aceasta include sesizarea expresiei faciale, a inflexiunilor vocii, a gesturilor; include şi capacitatea de a 
distinge între diferite tipuri de relaţii interpersonale şi capacitatea de a reacţiona eficient la situaţiile respective. Acest tip de 
inteligenţă este sesizabil la elevul care observă şi reacţionează la stările şi dispoziţiile celor din jurul său. 

Copiii cu acest tip de inteligență sunt bucuroși să comunice cu oamenii, le place să fie printre oameni, au mulți prieteni, sunt 
activi în plan relațional, pot discuta și negocia de la vârste fragede, preferă să medieze dispute și conflicte.  Este recomandat ca 
profesorul să-i implice în activitățile organizatorice și de conducere a grupului/clasei, în lucrul în echipă, în activități de grup, 
discuții, dispute, să le dea ocazia să-și exprime punctele de vedere. 

 



8. Inteligenţa intrapersonală - Presupune capacitatea de a înţelege ce se întâmplă în universul nostru psihologic, de a avea o 
reprezentare de sine corectă, de a cunoaşte calităţile şi punctele slabe, de a avea conştiinţa stărilor interioare, a propriilor intenţii, 
motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; de asemenea, capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. 

Elevii cu acest tip de inteligență intuitivă au o înclinație spre auto-cunoaștere și chiar auto-examinare. De la un stadiu timpuriu, 
au propriile lor valori și scop în viață. Acțiunile lor sunt ghidate de o intuiție puternică, auto-motivare și dorința de a excela. 
Armonia lor interioară este perturbată uneori de analiza constantă, de profunzime, a experiențelor personale. Profesorul trebuie 
să creeze oportunitatea acestor elevi de a-și auto-organiza procesul de învățare, deoarece nu au nevoie de control, ei înșiși fiind 
suficient de organizați. Acești elevi nu trebuie constrânși, deoarece se vor închide și mai mult în sine. 

Abordarea inteligenţelor multiple la clasă permite profesorilor cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor, aflarea punctelor 
„tari” şi „slabe”, stabilirea strategiilor de diferenţiere şi individualizare.  În acest sens, se recomandă următorii pași: 
1. determinarea profilului dominant de inteligenţă prin identificarea abilităţilor fiecărui elev; 

2. familiarizarea elevilor cu teoria inteligenţelor multiple; 

3. conştientizarea de către elevi a combinaţiei de inteligenţe multiple; 

4.  motivarea elevilor pentru a-şi dezvolta inteligenţele multiple; 

5. asigurarea de către profesor a unui cadru adecvat pentru manifestarea inteligenţelor multiple. 

 Aplicarea în școli a teoriei inteligenţelor multiple se poate face prin strategii interactive eficiente de predare-
învăţare-evaluare, precum: portofolii, proiecte, hărţi conceptuale, interviuri, studiu de caz etc. 

Pentru atingerea scopului și obiectivelor educaționale este esențial ca profesorul să țină cont de ideea de inteligență multiplă și 
de beneficiile pe care le poate aduce accesarea TIM în procesul instructiv-educativ. Ca oameni avem capacitatea de “computare” 
(de procesare) a limbajului, numerelor, relațiilor sociale, relațiilor spațiale. Nu putem vedea direct inteligențele, dar le observăm 
în acțiune urmărindu-i pe indivizi cum desfășoară diferite tipuri de comportamente și sarcini.  



Aplicarea în școli a teoriei inteligenţelor multiple se poate face prin strategii interactive eficiente de predare-învăţare-evaluare, 
precum: portofolii, proiecte, hărţi conceptuale, interviuri, studiu de caz etc. 

Pentru atingerea scopului și obiectivelor educaționale este esențial ca profesorul să țină cont de ideea de inteligență multiplă și 
de beneficiile pe care le poate aduce accesarea TIM în procesul instructiv-educativ. Ca oameni avem capacitatea de “computare” 
(de procesare) a limbajului, numerelor, relațiilor sociale, relațiilor spațiale. Nu putem vedea direct inteligențele, dar le observăm 
în acțiune urmărindu-i pe indivizi cum desfășoară diferite tipuri de comportamente și sarcini. Când o persoană cântă, 
presupunem că își folosește cel puțin inteligența muzicală. Când desenează, presupunem că își folosește inteligențele corporal-
chinestezică și cea spațială. 

Folosind inteligențele multiple la clasa, elevii vor învăța cu plăcere iar cadrul didactic își va perfecționa stilul de predare. 
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“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să 
știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 
     Educaţia reprezintă fenomenul social fundamental, apărut odată cu societatea umană şi este specifică fiecărei organizări 
sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului, din punct de vedere intelectual, moral, artistic și fizic. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat 
în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară) și informală (cunoştinţele 
pe care individul și le preia zi de zi în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 



Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine 

majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 

activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în cadrul 
acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 

Activităţile extracurriculare  reprezintă totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în instituţii de învăţământ sau în 
alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale. Sunt desfăşurate în afara incidenţei programelor 
şcolare și sunt conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului. Ele oferă oportunităţi pentru 
dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui 
educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii elevilor noştri, deoarece urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activitățile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în măsura în care : 

1. valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 

2. organizează într-o manieră plăcută și  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de 
învățământ ; 
3. formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

4. copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 

5. participarea este liber consimțită, necodiționaăa, constituind un suport puternic pentru o activitate  susținută; 

6. au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 

 



7. sunt caracterizate de optimism și umor; 

8. creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
9. urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
10. contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de 
voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Activitățile extrașcolare sunt foarte 
importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei 
atitudini pozitive față de învățare, au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Aceste activități au cel mai larg caracter interdisciplinar și oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 
şi mai accesibili sufletelor acestora.  

 

 



Activităţile concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei și declanşează anumite sentimente.  

    Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere și să le ofere prilejuri de 
a se emoţiona puternic. Participarea efectivă în activitate angrenează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei 
impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare și contribuie la formarea colectivului de 
elevi. Totodată, aceștia se autodisciplinează, prin faptul că se supun de bună voie regulilor și își asumă responsabilităţi.  
Prin acest tip de activitate, cadrul didactic are posibilităţi deosebite de a-și cunoaște mai bine elevii, de a-i ajuta la devoltarea 
personală și de a realiza mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului 
pentru viaţă. 
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• Stilurile de învăţare la elevi 

Autor: prof. înv.primar 

Dobrescu Oana Silvia 



Modul în care un elev preferă să învețe este numit stilul său de învățare. Nu există un stil de învățare bun sau rău și nu are nimic 
de-a face cu inteligența. Cu toții folosim un amestec de stiluri de învățare, deși deseori, avem o preferință pentru unul și folosim 
altele mai puțin frecvent. Dacă elevii devin conștienți de stilurile lor de învățare preferate vor fi apoi capabili să-și recunoască 
punctele forte și punctele slabe în cadrul activităților de învățare.  

 Există mai multe tipuri de stiluri de învățare. 

Stilurile de învățare cuprind patru categorii: 

  auditiv (elevul învață mai bine dacă aude lecția) 
  tactil (elevul învață făcând)  
  vizual (elevul învață mai bine dacă vede sau scrie lecția)  
  kinestezic (elevul învață prin mișcare). 
Stilul vizual 

 Elevii își pot aminti mai ușor ceea ce au citit sau au observat. Ei pot să închidă ochii și pot să își reamintească ceea ce au citit 
sau văzut mai devreme.  Elevii cu acest stil de învățare vor lucra foarte bine cu: 

– hărți, hărți mintale 

– imagini cât mai colorate și mai expresive 

– postere 

– imagini video 

– fotografii 

       Când predăm elevilor cu stil vizual de învățare este recomandat să avem o mulțime de efecte vizuale și o mare varietate de 
lucruri la care aceștia pot să se uite. 

 



Stilul auditiv 

Acești elevi pot învăța mai bine prin ascultarea instrucțiunilor verbale, cum ar fi explicațiile, discuțiile sau materialele audio, 
preferând să se bazeze pe sunete. 

       Elevii cu acest stil de învățare vor lucra foarte bine cu: 

– instrucțiuni verbale 

– explicații 
– cântece și poezii 

– răspunsuri orale 

      Când predăm elevilor cu stil auditiv de învățare este recomandat să avem cât mai multe surse de sunet adăugate la lecție. 

Stilul tactil 

Elevii își pot sublinia ideile principale pe măsură ce le citesc și iau notițe atunci când ascultă. În majoritatea cazurilor, activitatea 
de scriere este suficientă pentru ca actul de învățarea să se realizeze. 

         Elevii cu acest stil de învățare vor lucra foarte bine în: 

– activități de lucru manual 

– desen și pictură 

– jocuri de construcții 
– realizarea de machete 

         Când predăm elevilor cu stil tactil de învățare este recomandat să îi lăsăm să simtă și atingă obiectele pentru a putea astfel 
să internalizeze informațiile noi. 

 

 

 



Stilul kinestezic 

 

         Acești elevii învață cel mai bine folosind experiențele din viața reală care sunt adesea necesare pentru a reține materialul de 
învățat. Ei învață cel mai bine atunci când sunt implicați în totalitate într-o activitate.Elevii cu acest stil de învățare vor lucra 
foarte bine în: 

– activități care implică mișcare 

– tipuri de jocuri variate 

– experimente 

        Când predăm elevilor cu stil kinestezic de învățare este recomandat să ținem cont de faptul că ei sunt mereu în mișcare. 
Numai simpla audiere a lecției nu îi va ține interesați pentru mult timp. 

           Studiile arată că metodele de predare care se potrivesc cu stiluri de învățare ale elevilor pot îmbunătăți semnificativ 
performanțele lor academice.Stilurile de învăţare şi capacităţile de gândire 

Un elev care se bazează pe presimţiri, sentimente şi intuiţie pentru a lua decizii poate avea dificultăţi în a recunoaşte valoarea 
unui proces de gândire care pune preţ pe analiza atentă a afirmaţiilor şi pe cântărirea dovezilor. Pe de altă parte, un elev obişnuit 
cu gândirea lineară şi descompunerea raţională a argumentelor poate să i se pară foarte dificilă gândirea globală, conectată. În 
orice caz, putem da dovadă de diferite stiluri de învăţare şi de gândire în contexte diferite, iar dobândirea unei noi modalităţi de a 
procesa informaţiile poate dezvolta abilitatea unei persoane de a lua decizii inteligente în viaţă.  

Pentru a-i ajuta pe toţi elevii să-şi folosească pe deplin potenţialul de gândire, este necesar nu numai să-i învăţăm ce înseamnă un 
bun mod de gândire, ci şi să găsim modalităţi pentru a-i convinge pe elevi de valoarea utilizării unor strategii de gândire care, la 
început, pot părea neobişnuite şi incomode. 

 

 

 



 

 

La clasă: stilurile de învăţare în funcţiune 

Învăţământ primar. Concept: maşini simple 

 

 

 

             

 

 

 

  Fiecare individ are stilul său unic de învățare cu puncte tari și puncte slabe. Este vital pentru profesori să folosească o varietate 
de metode pentru „a îmbogăți” elevii cu strategii de dezvoltare a stilurilor de învățare identificate. Nu este ceva ciudat să folosim 
stiluri diferite de învățare pentru sarcini diferite de învățare, de exemplu la discipline diferite sau chiar în cadrul aceleiași 
discipline. 
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Vizual, 

auditiv, 

chinestezic 

Vizual Căutaţi imagini ale unor mecanisme simple în ziare sau în filme 

Auditiv 
Ascultaţi şi priviţi un muncitor în construcţii în timp ce vă explică cum 
utilizează un mecanism simplu la lucru 

Chinestezic Construiţi un mecanism simplu din lut, lego sau jucării 

 



Dezvoltarea inteligenței emoționale la 

școlarul mic 

Autor : prof.înv.primar Sîrbu Elena 

Laura 



 

Denumirea de inteligență emoțională a fost folosită pentru prima dată în 1990 de psihologii Pater Salovery și John Mayer. Prin 
această sintagmă se descriau trăsăturile emoționale importante pentru asigurarea succesului, printre care se numărau: empatia, 
exprimarea și înțelegerea sentimentelor, controlarea temperamentului, independența, adaptabilitatea, capacitatea de a se face 
plăcut, rezolvarea de probleme interpesonale, perseverența, respectul, atitudinea prietenoasă. În ultimul timp se manifestă 
tendința de a introduce în școli informații practice despre eficiența activităților menite să-i învețe pe copii să-și dezvolte 
inteligența emoțională.  

   Pentru a le dezvolta empatia copiilor, școala ar putea să-i angreneze în activități efectuate în folosul comunității. Prin astfel de 
proiecte organizate la nivel de școală, copiii vor învăța să fie preocupați de alte persoane, li se dezvoltă abilități sociale, învață 
despre importanța cooperării și valoarea perseverenței. Câteva exemple de activități în folosul comunității ar fi: munca la o 
cantină a săracilor, participarea la proiecte de curățenie, de plantare copaci, acțiuni pentru bătrânii dintr-un azil sau pentru copiii 
din orfelinate. Un copil inteligent din punct de vedere emoțional este conștient de emoțiile sale și vorbește liber despre ele, 
recunoscând în același timp emoțiile celor din jur. Acesta știe să își gestioneze emoțiile negative, având comportamente 
rezonabile chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar dori și nu abandonează o activitate atunci când aceasta devine 
dificilă.    

 

    Totul începe în sânul familiei, acolo unde copiii deprind modelele de comportament și modalitățile de gestionare a emoțiilor. 
În general, copiii copiază comportamentele părinților, deci puterea exemplului este foarte importantă.  Un ajutor pentru părinți 
este programul de educație parentală implementat de Unicef https://www.educatieparentala.ro/ 
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Inteligența emoțională funcționează ca un adjuvant în obținerea succesului, în general, și a succesului școlar, în 
particular.Performanțele mărite, rezultatele îmbunătățite sunt determinate de complementaritatea acțională a mai multor factori, 
între care un loc esențial îl deține inteligența generală, nuanțată de inteligența emoțională.  



 

Relația dintre inteligența emoțională și succesul școlar depinde de câțiva factori: gradul de cunoaștere a sinelui, a potențialului 
personal;nivelul stimei de sine (cu cât stima de sine este mai dezvoltată, cu atât valorile personale vor fii mai ample);finalitățile 
personale (promovare, recompensă, aprecierea profesorilor și a colegilor, dobândirea unui set de cunoștințe, sentimentul de 
împlinire, alugarea ”plictisului”), acestea depinzând de primele două aspecte (cu cât elevul se cunoaște mai bine și are o stimă de 
sine ridicată, cu atât finalitățile vor fi mai sus, din punctul de vedere al complexității și invers);reprezentarea proprie a succesului 
(ceea ce reprezintă succes pentru un elev – premiul I, olimpic, cel mai bine ”cotat” între colegi, șef al clasei, promovarea anului 
școlar, distracție, reușită școlară cu efort minim etc. –  pentru altul poate să nu aibă nicio valoare);dimensiunea temperamental-
caracterială (trăsăturile specifice tipului de temperament dominant, atitudini, obiceiuri, trăsături de caracter);factorul volitiv-
motivaționalcontextul, mediul educațional, politica școlii în ceea ce privește procesul instructiv-educativ raporturile dintre cadre 
didactice și elevi 

      Profesorii cu o inteligenţă emoţională ridicată ştiu să îşi motiveze elevii, manifestă spirit inovativ, obţin performanţe 
superioare, folosesc eficient timpul şi resursele materiale, dovedesc calităţi de lideri şi spirit de echipă. 

Inteligenţa emoţională în şcoală se poate realiza prin: 

• Integrarea unor activităţi care au ca obiective specifice dezvoltarea abilităţilor emoţionale în programul zilnic şcolar. 
• Strategia didactică include activităţi specifice de luare a deciziilor, rezolvare de probleme, rezolvare creativă a conflictelor 

• Întâlniri de lucru cu colegii de cancelarie pentru discutarea aspectelor pozitve şi negative ale folosirii acesuti tip de demers 
formative 

 



• Atitudinea personală este folosită ca model pentru conduita elevilor. 

• Dezvoltarea profesională continuă necesită participări la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe 
tema dezvoltării sociale şi emoţionale 

• Promovarea în clasă a activităţilor de grup, în perechi şi individuale cu scopul de a dezvolta abilităţile sociale şi emoţionale sau 
ceea ce H. Gardner denumeşte inteligenţa intra şi 
interpersonală. 

• Deschiderea şi toleranţa sunt atitudini fără de care nu se poate dezvolta inteligenţa emoţională respectiv socială. Fiţi deschişi şi 
toleranţi în momentele când observaţi schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi, respectul, 
atenţia! 
• Valorizarea inteligenţei socială şi emoţională a elevilor dumneavoastră. ca fiind tot atât de importantă ca şi dezvoltarea lor 
cognitivă. 

• Informarea individuală asupra resurselor existente pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale este un aspect al procesului de 
dezvoltare profesională continuă. 

  Paşi pentru dezvoltarea inteligenţa emoţională în clasă 

Nivelul coeficientului de inteligenţă emoţională al cadrelor didactice este de departe variabila cea mai  importantă pentru crearea 
în clasă a unui mediu sănătos din punct de vedere al inteligenţei emoţionale. 

Este evident că profilul unui cadru didactic de succes, inteligent emoţional presupune un bun management al emoţiilor, mai ales 
al emoţiilor negative într-un mod autentic, real şi sănătos. 



• Îşi identifice propriile sentimente 

• Să îşi înţeleagă trăirile emoţionale 

• Să îşi asume răspunderea lor 

• Să conştientizeze nevoile emoţionale proprii 

Pas 2. Apoi să sprijine elevii : 

• Oferindu-le ajutor în analiza sentimentelor prin comunicare 

• Acordându-le opţiuni şi sprinjin printr-o atitudine pozitivă 

• Înţelegângu-le şi respectându-le sentimentele prin atitudine 

• Învăţându-i să îşi rezolve problemele şi din punct de vedere emotional 

    Asupra afectivității copilului își pun amprenta atât activitățile de predare-învățareevaluare, cât și relațiile care se dezvoltă în 
clasă atât cu elevii, cât și cu profesorul, dezvoltânduse atât sentimentele și emoțiile intelectuale, cât și cele morale și estetice. 
Profesorul trebuie să înțeleagă necesitatea organizării pe grupe sau perechi a colectivului de elevi și să renunțe la activitățile 
exclusiv frontale. Cu toate acestea, nu doar școala joacă un rol important în dezvoltarea afectivității copilului, familia fiind 
mediul în care iau naștere primele procese afective, între cele două existând un scop comun, educația copilului. Familia este 
caracterizată prin relații interpersonale foarte sensibile, lucru datorat caracterului lor intim. Este locul în care copilul se dezvoltă 
din punct de vedere intelectual și moral, în care se pregătește pentru momentul integrării în societate. Copilului îi este dezvoltată 
sensibilitatea, fiind învățat să-i înțeleagă și să îi aprecieze pe ceilalți, adică să își însușească valorile morale, etice și intelectuale. 
Dezvoltarea și valorificarea inteligenței emoționale în clasele primare constituie bazele 

construirii succesului social și profesional din viața de adult, evident dacă această latură a 

persoanei respective este menținută activ pe tot parcursul anilor.  



 Școala nu trebuie să se axeze numai pe transmiterea unui volum mare de cunoștințe pentru că, dacă nu acordă importanță și 
altor aspecte, aceste cunoștințe nu îi vor folosi elevului la nimic. Ele îi vor aparține, însă fără a deține și abilități emoționale, nu 
le poate valorifica pentru a se bucura de succes pe plan social și profesional. Școala din zilele noastre ar trebui să se întoarcă 
dintr-un anumit punct de vedere la ceea ce promova învățământul în trecut, adică o revenire la rolul clasic al învățământului, 
acela de a-i învăța pe copii lecții esențiale ale vieții. Mai exact, profesorii ar trebui să folosească ocaziile ivite la ore și în afara 
acestora pentru a-i ajuta pe elevi în momentele de criză personală, dându-le șansa de a-și forma competențe emoționale. 

Motivul principal pentru care ar trebui să valorificăm inteligența emoțională încă din copilărie, în special la școlarul mic, atunci 
când cel puțin performanțele academice sunt măsurate, este legată de ‚‚interpretarea unor date care sugerează că IQ-ul ar explica 
aproximativ 20% din succesul în carieră’’. (D. Goleman, 2007, p. 12) Luând în considerare această estimare, proporția în care 
IQ-ul influențează șansele de reușită în plan profesional demonstrează că un procent destul de mare aparține altor factori. Nu 
putem afirma că 80 de procente aparțin inteligenței emoționale pentru că situația materială și educația familiei de proveniență, 
norocul și mulți alți factori au și ei o contribuție. Putem spune doar că inteligența emoțională nu ar trebui neglijată, studiile de 
specialitate demonstrând că dezvoltarea acesteia îl ajută pe cel ce o posedă să se dezvolte și să își atingă potențialul maxim pe 
cele trei planuri, personal, social și profesional. 

 

Goleman D, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001 

Lawrence Shapiro, Inteligența emoțională a copiilor, Polirom, București, 2016 

 



Școala în aer liber 

Autor: prof.înv. primar 

Oana Alexandru 



Scoala, pe la începuturile ei, “dacă nu se făcea cu dascăli greci sau franțuzi, fugiți din țara lor din pricina multiplelor revoluții la 
boerii cei mari, se ținea în aer liber, în grădinile câtorva biserici, ai căror preoți sau dascăli se ocupau cu meseria belferească. În 
jurul vreunui copac stufos din curtea bisericii, se așeza profesorul pe o pernă brodată în colțuri, cu linia lui lungă de trestie de 
mare la îndemână și da din știința lui puțină micilor lui elevi.” Bineînțeles că, în acele vremuri, ideea de "școală în aer liber" nu 
reprezenta un concept ci era o necesitate. Cu toate acestea, mulți ani mai târziu, în vremuri în care pandemia bântuie prin întrega 
lume, soluția adoptată de înantașii noștri ar putea fi o alternativă, atunci când condiițile meteo o permit. 

 

 

 

 

 

 

Pornit de la constatarea că oamenii în general și copii în special sunt mult mai sensibili atunci când se află în mijlocul naturii, 
conceptul de “școală în aer liber” (“outdoor training”) a luat un mare avânt în ultimii ani. Tot mai multe instituții de învățământ 
din lume își organizează cursurile în natură, cât mai departe de convenționalele ziduri ale școlilor. Metodele de învățare 
practicate în aceste școli – numite uneori și „forest schools” sau „nature schools” - sunt bazate pe relația directă a copiilor cu 
natura, cu mediul înconjurător. Țelul unor astfel de școli este să educe copii într-un mediu natural, sănătos. Nu pot decât să 
recomand această formă de învățământ și să constat că ideea nu e deloc atât de nouă pe cât am putea fi tentați să credem. 

 

 

 



Pledoarie interbelică pentru școala în aer liber 

 

Un articol publicat în anul 1933 de revista “Ilustrațiunea Română” - din păcate nesemnat - era o adevărată pledoarie pentru 
școala în aer liber: 

 

“Ați văzut vreodată o școală în aer liber? O școală fără pereți care strivesc sufletele micilor prizonieri, fără plafonul care ascunde 
albastrul cerului, fără atmosfera de scolastică inchiziție care adeseori înăbușă avântul tineresc, fără nimic din ceea ce 
încătușează, sufocă, ucide… Un crâmpei de livadă, o bucată de grădină înverzită, o margine de pădure, sau chiar curtea școlii: 
iată locurile unde dascălul își poate muta tabla plină de socoteli, hărțile încărcate de râuri, munți, orașe și toate câte le prevede 
viața școlărească. La urma urmei, când primăvara îngână cele dintâi cânturi în aerul și lumina unei vieți care renaște, de ce n'ar 
evada și micii școlari? O școală fără pereți și fără plafon, la umbra pomilor înverziți îi așteaptă... 

  

 



Primele lectii de stiinte naturale: 

Ce este o floare? 

Iată-i cu ochii mari, înveseliți de bucuria unei libertăți nevisate, stăpânind o lume de iluzii și de zburdălnicii; o lume în care 
gogoloașele de hârtie sunt adevărate ghiulele de tun, iar cojile de portocale veritabile rachete fără fum și fără sgomot. Cine a 
spus că o asemenea școală așezată în bătaia vântului, baia de aer și de lumină pe care nici o construcție și nici o instalație n'o 
poate reda, este o “fantezie pedagogică", a greșit. A greșit pentru că nu poate fi o greșeală mai mare decât metoda care 
depărtează sufletul omenesc - oricare ar fi el - de natură. Cine a văzut o singură dată în viață o asemenea școală descătușată - 
școala în aer liber - își poate da seama ca și mine că pedagogia câștigă un mijloc în plus de a putea împărți mai cu folos lumina. 

  

 

Desen după natură... în natură 



 

Împletiturile au un farmec mai mare când sunt făcute în aer liber 

   Fotografiile prezintă o asemenea școală de copii mici și o grădiniță de copii care își continuă cursurile “în aer liber". Iată o 
primă lecție, într’o zi de primăvară. Copilașii cu mânuțele ca “bulgărașii de unt", cu “ochii plini de ghidușăriile copilăriei", nu 
mai simt tranziția bruscă dintre libertatea de ieri și inchiziția pe care le-o făgăduiește școala. În mireasma proaspătă a aerului de 
dimineață, glasul domol al dăscăliței va răsuna mai dulce și mai convingător decât oricând. Ochii nu vor mai țintui “tablourile 
murale" searbăde și reci; zidurile nu vor mai ridica stăvilare și “lumea școlii” va fi o alta, mai apropiată de viață și de natură. 
Școala în aer liber... Cine a reînviat-o, pentru că primele școli desigur au fost “în aer liber", a fost un om mai înțelegător al 
sufletelor decât toți pedagogii timpurilor.” 

 

 

 



Educaţia STEM 

Autor:prof.înv. primar Ionescu 

Mădălina Elena 



 Într-o lume condusă de tehnologie, STEM reprezintă soluţia pentru o educaţie conectată la realitatea actuală, care priveşte spre 
viitor. Această metodă îşi propune pomovarea şi utilizarea unor metode de predare bazate pe explorare, investigare şi anchetă, 
pentru a implica elevii activ şi a-i determina să fie parte la propria învăţare. Metodologia STEM  este prescurtare din limba 
engleză pentru Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică- este bazată pe învăţarea integrată a tuturor disciplinelor ştiinţifice şi 
se caracterizează prin a fi o metodă activă, aplicată, constructivistă, şi de a învăţa prin „a face”. STEAM este o nouă abordare a 
filozofiei STEM ce recunoaşte valoarea artelor atât în dezvoltarea armonioasă a individului cât şi a societăţii umane. 

          Educaţia STEAM a fost caracterizată în funcţie de tipul de integrare al disciplinelor, după cum urmează: 

• educaţie STEAM transdisciplinară, care implică fuziunea totală a disciplinelor şi al cărui element principal îl 
constituie rezolvarea de probleme 

• educaţie STEAM interdisciplinară în care o temă reprezintă punctul comun dintre discipline 

educaţie STEAM multidisciplinară, care presupune o colaborare între discipline însă acestea nu fuzionează 

• educaţie STEAM transversală, în care se practică examinarea/ observarea unei discipline prin perspectiva altei 
discipline 

Educaţia STEAM contribuie la îmbunătăţirea motivaţiei elevilor, la dezvoltarea abilităţilor cognitive, la rezolvarea de probleme 
şi la stimularea gândirii critice, precum şi la formarea abilităţilor necesare pentru menţinerea unei profesii în secolul XXI. 
Învăţarea interdisciplinară cu ajutorul acestei metode, prin utilizarea de scenarii relevante care leagă elevii de provocările din 
lumea reală, combinând conţinutul digital dinamic cu activităţile practice, accelerează înţelegerea şi aplicarea unor concepte 
teoretice, elevii începând să-şi pună întrebări în loc să memoreze pur şi simplu răspunsuri. 



 În România se desfăşoară proiecte şi cursuri de formare pe platforme educaţionale care abordează și susțin învăţarea STEAM: 
eTwinning şi Scientix, ( se pot găsi exemple de activităţi, proiecte), pachetul de resurse Discovery Education. 

           Planul de lucru într-o activitate ce utilizează această metodă, este diferit de un plan de lecţie tradiţional, fiind structurat pe 
mai multe niveluri: informaţii privind cadrul didactic, clasa, tema aleasă, obiectivele propuse, planificarea temelor care cuprinde 
etapele de lucru pentru abordarea temei, studierea temei, planificarea şi desfăşurarea lecţiilor, analiza finală a rezultatelor, pentru 
fiecare  în parte fiind specificat numărul de ore. 

           La nivelul învățământului primar în care sunt introduse elemente de cunoaștere asupra realității și vieții, fără o abordare 
fragmentat-disciplinară ( științe), tratarea STEM este restricționată la nivel incipient, tratarea temelor fiind una intuitivă și bazată 
pe evocarea de experiențe cu rol de familiarizare și care să permită fundamentarea de mai târziu a conceptelor și utilizarea 
obiectelor științifice în contexte specifice. 

Exemple de realizare a educației STEAM în ciclul primar: 

 



ȘTIINȚĂ TEHNOLOGIE INGINERIE ARTĂ MATEMATICĂ 

Elevii vor 
căuta 
informații 
despre:  
-Sistemul 

Solar  
-ciclul zi-

noapte 

-elevii vor 
alcătui  
portofolii 

  

-elevii utilizează 
calculatorul pentru 

a căuta informații 
despre:  
-planete,  

-rotația Pământului 
formarea 

anotimpurilor, 

eclipse 

- meserii în 

domeniul spațial 

Proiectele se vor 
realiza în echipă 

-construirea 

unei 
machete”Siste-

mul  Solar” 

- machetă 
pentru o rachetă 

-experimente: 
forța de atracție, 
magneți 

-creații literare pe 
tema ”Călătorie în 
spațiu”, ”Întâlnire cu 
un extraterestru”, 
etc. 

-confecționarea de 
măști: extratereștri, 
cosmonautul 

-Spațiul Cosmic-
activitate de șnuruire 

- compunerea unui 

cântec pe o melodie 
cunoscută 
”Planetele” 

- Joc de punere în 
corespondență: 
numere –planete 

-ordonare 
crescător/ 
descrescător 

- alcătuirea de 
probleme pe 

această temă  

-vizită la 

Planetariu 

        

1.Tema : Sistemul Solar      



 

 2. Tema: Fenomene ale naturii 

 ȘTIINȚĂ TEHNOLOGIE INGINERIE ARTĂ MATEMATICĂ 

Elevii vor căuta 
informații despre 

fenomenele 
naturii, formarea 

acestora 

- vor afla cum se 

elaborează 
buletinul meteo 

- folosesc 
calculatorul în 

căutarea 
informațiilor 
- vizionează 
filme despre 

formarea 
precipitațiilor 

- experimente: 
formarea unui 

fulg de nea, 
producerea 

fulgerului, a unei 
avalanșe, a unei 
tornade 

-confecționarea 
unei hărți meteo 

  

-pictură pe 
diverse teme care 

se referă la 
fenomenele 

naturii: ploaia, 
ninsoarea, fulgul 

de nea, prin 
utilizarea unor 

tehnici diferite 

-Joc de rol: 

”Meteorolog 
pentru o zi” 

- compoziții 
literare: 

”Picătura de 
ploaie” 

- exerciții și 
probleme pe 

această temă 



Alte experimente care se pot efectua și au la bază învățarea STEM: 

”Tornada într-un pahar” 

Materiale necesare: un pahar înalt sau un borcan cu capac, apă, sclipici, detergent lichid 2 lingurițe, opțional colorant alimentar  

”Vulcanul într-un pahar” 

Materiale necesare: un recipient, apă,  bicarbonat de sodiu, oțet, colorant alimentar 

” Oul plutitor” 

Materiale necesare: 2 pahare cu apă, sare, 2 ouă, o linguriță. 

Un ou se va pune în paharul cu apă salină, celălalt în paharul fără sare. 

”Densitatea substanțelor” 

Materiale: recipient transparent, apă, ulei, miere, spirt sanitar, zahăr. 
          Piesele Lego sunt o sursă de creativitate pentru copii. Se pot crea machete diverse: cladiri, căsuța piticilor, orașul viitorului 
mașini diverse, avioane, animale, vapoare, eoliene, roboți, etc. 

          Materialele reciclabile sunt și ele o sursă de inspirație pentru a crea diferite obiecte: sticlele de plastic, paiele, dopurile, 
baloanele,cutiile de carton, chibrituri, elastice, pahare din plastic, sârme, cârlige, magneți, doze de metal. Se pot construi: podul 
mobil, mașina balon, mașina de sortat bani, păpușa dansatoare, circuite electrice, elefantul vorbitor, hrănitori pentru păsări, etc. 

 

 



Proiectele STEM pun bazele unei deschideri cu care în mod normal s-ar întâlni mult mai târziu. 

Acestea promovează învățarea prin experiment, determină găsirea de soluții pentru rezolvarea unor 

probleme, integrează arta cu știința într-un mod ”fun”, încurajează curiozitatea și gândirea analitică, 

oferă control mai mare asupra învățării. Copiii trebuie încurajați să gândească profund, să devină 

inovatori, să experimenteze.  
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Învățarea și mediul educațional  școlar 

Autor:prof.înv. primar  Corina  Cernea 

 



 Învăţarea este o formă fundamentală de activitate umană şi presupune o relaţie a individului cu mediul. Jocul , principala 
activitate a copilului , este o formă specifică şi extrem de complexă de învăţare , care duce la elaborarea de noi comportamente 
ca modalităţi din ce în ce mai adecvate de răspuns la solicitările externe , comportamente dobândite pe cale individuală şi pe 
baza exersării. 
                Învăţarea şcolară produce modificări în comportamentul elevilor ca urmare a organizării pedagogice , a experienţelor 
de cunoaştere , de acţiune şi afectiv – motivaţionale. Învăţarea este supusă rigorii şi controlului sistematic al cadrului didactic. 
Învăţarea poate fi analizată ca proces, produs sau ca funcţie de anumiţi factori, anumite condiţii. Spunem că învăţarea este un 
proces deoarece este o activitate care se derulează în timp, produce o multitudine de transformări care se realizează în plan 
cognitiv, afectiv, psihomotor. Este o înaintare progresivă sau în spirală pe calea cunoaşterii, ducând la dezvoltarea unor însuşiri 
esenţiale ale fiinţei umane. Modificând comportamentul, învăţarea este condiţionată de experienţa nouă pe care o trăieşte sau o 
dobândeşte la un moment dat cel ce învaţă.Succesul învăţării constă în angajarea totală a elevului în procesul de învăţare prin 
trăirea experienţei date. 

           Învățarea înseamnă, după Leontiev “ procesul dobândirii experienței individuale de comportare”,  astfel putem spune că 
învățarea nu este numai informație ci în procesul ei sunt implicate : gândirea, sentimentele, voința. 

          Procesul învățării se desfășoară în mai multe faze: 

- Receptarea și înregistrarea materialului pe fondul unei stări de atenție și activare cerebrală; 

- Înțelegerea și generalizarea prin formarea de noțiuni, principii, etc; 

- Fixarea în memorie, actualizarea prin reproducerea cunoștințelor.Mediul educațional școlar cuprinde totalitatea 
factorilor externi și interni ce influențează realizarea procesului de învățare, fiind un mediu care accentuează  exigențele de 
natură psihologică și socială ale celor implicați- cadre didactice și elevi. Acest mediu școlar include totalitatea factorilor și 
condițiilor care determină realizarea procesului educațional , influențând formarea/ dezvoltarea personalității elevului. 

 



 Mediul educațional școlar cuprinde trei aspecte cu o importantă semnificație: 

- Managementul clasei de elevi  

- Climatul educațional 
- Spațiul fizic de învățare 

         Managementul clasei de elevi  

          Clasa ca grup social este “Ansamblu de indivizi (elevi), constituit istoric, între care există diverse tipuri de interacțiuni și 
relații comune determinate” (Mielu Zlate). 

          Caracteristici ale clasei ca grup social: 

• întinderea clasei are în vedere numărul de elevi care compun grupul 

• interacțiunea membrilor clasei, vizate fiind interacțiunile directe, nemijlocite și multivariate; 

• scopurile, atât cele pe termen scurt cât și cele pe termen lung, prin conștientizarea lor de către elevi, pot deveni motorul 
dezvoltării grupului pe perioada școlarității; arta cadrului didactic, ca manager constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare 
formale și a unei serii de obiective social-afective; 

• structura grupului poate fi analizată dual în ceea ce privește grupurile mici și implicit clasa de elevi, atât ca modalitate de 
legatură a membrilor grupului în plan interpersonal, cât și ca ierarhie internă a grupului; Climatul educațional 
     Asigurarea unui climat de siguranță pentru elevi și evitarea problemelor de disciplină se poate realiza prin implementarea în 
școli a unor metode de promovare a toleranței în cazul apariției unor situații conflictuale. De asemenea se poate pune accent pe 
promovarea valorilor de respect reciproc, cooperare, susținere, încurajarea activităților artistice, proiectarea activităților în afara 
sălii de clasă, pentru a permite un schimb de experiență între elev și cadrul didactic. 



  Spațiul  fizic de învățare: 

            Pentru a asigura un spațiu propice învățării este necesară dotarea școlilor cu echipamente didactice și de laborator, 
materiale didactice variate, literatură de specialitate, adaptarea mobilierului conform cerințelor moderne, sistem de cabinete cu 
utilaj digital modern, respectarea cerințelor ergonomice, crearea unui mediu adecvat si pentru elevii cu cerințe educaționale 
speciale prin dotarea școlilor cu echipament scolar necesar. 

Sala de clasă trebuie să aibă propria sa identitate, să devină locul unde elevii se simt bine, un mediu prietenos, care să-i 
reprezinte, cu cadre didactice apropiate de ei, un spațiu care să le antreneze capacitățile intelectuale, să le trezească curiozitatea 
și interesul. 

             “Profesorii sunt factorul cel mai important în crearea unei atmosfere eficiente și incluzive. Copiii au o capacitate 
înnăscută de a învăța, dar această capacitate poate fi compromisă și, uneori, distrusă. O școală prietenoasă recunoaște, 
încurajează și sprijină capacitățile în creștere ale copiilor care învață. Şcoala trebuie să reprezinte un mediu prietenos şi sigur de 
muncă şi joacă. Rolul profesorului include grija pentru bunăstarea psihică a elevilor. Climatul şcolar a fost identificat ca una 
dintre cele mai importante trăsături ale unei şcoli. Când atmosfera din şcoală este neprietenoasă, îngrijirea nu este atentă, lipseşte 
încurajarea şi recompensarea, sănătatea mentală, atât a elevilor cât şi a profesorilor poate fi afectată. Implicarea resursei umane 
şi climatul organizaţional pozitiv, manifestat prin înţelegere, încredere, colaborarea bazată pe muncă şi responsabilitate, 
valorizarea cunoștinţelor, experienţei şi initiaţivei mobilizează, impulsionează, stimulează disponibilităţile creative şi conducerea 
participativă şi conduce la calitatea implementării ofertei educaţionale a şcolii. Pentru ca oferta să fie viabilă școlile depun 
eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui 
copil (resurse umane, resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaționale). 



  Educația este cel mai important factor al schimbărilor sociale. În acest scop, școala își propune să promoveze valori și credințe 
împărtășite de educatori, elevi și părinți, punând accentul pe învățare și creând un climat educativ propice. Învăţarea trebuie să 
treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline și tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o 
societate în schimbare, dezvoltând un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei,  bazat pe valori morale, 
antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev, indiferent de etnie, de religie și de 
statutul social, să beneficieze de şansa de a fie educat ca un bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se 
integreze în orice ţară europeană.” 
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Metode si tehnici moderne de abordare a textului literar 

Autor:prof. înv. primar Măriuca Cocora 

 

 

 

 



  Modelul cultural percepe literatura ca o sursă de date, lectura fiind calea ce face posibilă intrarea în posesia acestor date.  

        Modelul lingvistic caută să obţină o integrare mai strânsă dintre limbă şi literaturii.Elevii îşi pot îmbunătăţi competenţa 
lingvistică, utilizând literatura ca mijloc de studiere a limbii.  

        Modelul creşterii personale le oferă prilejul de a corela şi a reacţiona la diverse teme şi probleme, creând o conexiune cu 
propriile experiențe de viață. În consecinţă, elevii sunt stimulaţi să avanseze sub aspect lingvistic, emoţional şi personal. 
Cuvinte-cheie: literatură, lectură, competenţă lingvistică, competenţă lectorală, limba română pentru alolingvi.  

        La orele de limba şi literatura română orientez elevii să-şi dezvolte vocabularul, căci la început a fost cuvântul... Fără 
însuşirea unui material lexical adecvat, lectura şi comunicarea devin practic imposibile. Consider că studierea lexicului şi a 
textului sunt două etape ce trebuie să se intercaleze, deoarece o bună înţelegere a cuvintelor noi poate fi asigurată prin folosirea 
acestora într-o anumită situaţie comunicativă. Astfel, la studierea textului literar, demersul presupune următoarele etape : 

 a) Prelectura: ghicirea conţinutului pe baza imaginilor, a titlurilor, cuvintelor-cheie; brainstorming; citirea sau audierea unei 
secvenţe cu aceeaşi tematică; citirea primei şi ultimei propoziţii a textului, ghicind ideile principale.  

b) lectura:lectură pe secvențe;scrierea întrebărilor; notarea ideilor principale; extragerea afirmaţiilor-cheie;  

c) Postlectura: redactarea rezumatului;scrierea eseurilor de diferite tipuri; argumentarea propriilor opinii; formularea 
concluziilor.  

 Metode și tehnici:  

• Etapa de evocare: Acrostihul; Argumentarea; Ciorchinele; Asociaţiile; Eseul de 5 minute; Interviul; Textul calchiat; Văd-aud-
simt; Matricea semantică; Reţeaua eului liric/personajului; Harta eului liric/personajului etc.; 

 • Etapa de realizare a sensului: Reţeau de discuție; Tabelul semantic; Fişa de analiză a textului; Press; Metoda inteligenţelor 
multiple; Mozaicul; Explozia stelară; Cubul; Scheletul de recenzie (Harta lecturii); Interviul în trei trepte; Studiul de caz; 
Cvintetul; Reportajul; Jocul de rol etc.; 



Etapa de reflecţie: Graficul T (argumente PRO şi CONTRA); Diagrama Venn; Scrierea reflexivă; Fotolimbajul (Brainstormingul 
cu mapa de imagini); Zodiacul; Reţeaua personajului; Ciclograma personajului; Fişa de caracterizare în patru paşi; Curriculum 
Vitae al personajului; Portofoliul; Analiza SWOT etc.  

          Oricare dintre instrumentele enumerate poate fi utilizat și la alte etape ale lecției, în funcție de scopul urmărit.  
          Activitatea de predare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor se construieşte pe evocarea unor cunoştinţe şi pe 
actualizarea informaţiilor asimilate, precum şi pe experienţele proprii ale elevilor. lectura predictivă stimulează imaginaţia 
elevilor. Este o metodă de lucru care aduce noi experienţe de învăţare, prin intermediul căreia se exersează capacitatea de a găsi 
soluţii originale la o situaţie posibilă, pornind de la cuvinte-cheie sau de la titlul operei, până la citirea pe fragmente şi verificarea 
cu confirmarea sau infirmarea predicţiilor. Cadrul didactic poate folosi această metodă pentru abordarea unor texte narative la 
prima vedere, texte care se pretează la interpretări multiple, cu mai multe personaje şi acţiuni. Pe parcurs, se întocmeşte o hartă a 
predicţiilor, care constă în confruntarea textului original cu propriul rezultat. Elevii pot lucra atât individual, cât și în perechi, în 
grupuri de câte 4-5, cu raportare frontală după fiecare fază. Parcurgând etapele lecturii predictive, elevii au impresia că pot 
interveni în text, pot deveni ei înşişi creatori. Astfel, lectura predictivă îi determină să gândească, să facă apel la ceea ce ştiu, la 
experienţa personală, să se implice activ în învăţare, facilitând înţelegerea în profunzime a textului.  

 Brainstormingul cu mapa de imagini. valorifică asociaţia mentală a fiecărui elev, stimulează generarea de idei, evită blocajele 
cognitive și emoţionale. Procedura de aplicare este următoarea:  

• După lectura poeziei, în faţa clasei se lansează problema (de exemplu: Ce realitate descoperă/creează M. 
Eminescu în poezia Şi dacă…?).  

• Se organizează un brainstorming oral cu clasa (elevii propun diverse variante de răspuns, manifestând o deplină 
descătușare a imaginaţiei).  

• Se prezintă clasei o imagine (de exemplu, Îngerul călător de Gustav Moreau).  

•  



  • Urmează brainstormingul individual (în tăcere), inspirat de imagine. Fiecare elev notează toate ideile ce-l 
„asaltează” în urma receptării imaginii, având ca reper întrebările: Ce sugerează imaginea? Ce idei îţi trezește?  

• Pentru a obţine cât mai multe idei, profesorul poate recurge la a doua imagine, asemănătoare ori diferită din 
punctul de vedere al atmosferei create, dar păstrând procedura de lucru.  

• Se formulează concluzia pe marginea problemei enunţate, pornind de la ideile expuse pe parcursul 
brainstormingului.  

           Profesorul, optând pentru lucrul în grup ca formă de organizare a activităţii elevilor, poate formula chiar de la început mai 
multe întrebări (de exemplu:.Ce. stări trăieşte eul liric? Care sunt obsesiile acestuia? Care sunt simbolurile poeziei şi ce 
sugerează ele? Ce temă abordează autorul în poezie? Care sunt motivele? etc.), fiecărei echipe revenindu-i una dintre ele. 
brainstormingul se organizează în baza aceleiaşi/aceloraşi imagini, pe care profesorul le va alege cu mult discernământ.  
           Jocul figurilor de stil. Contribuie la dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor, a imaginaţiei, având la bază asociaţia şi 
comparaţia ca operaţii ale gândirii. Algoritmul aplicării tehnicii este următorul:  
• Elevilor li se propun termenii-cheie ai poeziei (de exemplu, pentru poezia Iarna de V. Alecsandri – iarnă, nori, 
troiene, fulgi, plopi, întindere, sate, soare, sanie etc.).  

• Elevii atribuie fiecărui cuvânt însuşiri, acţiuni neobişnuite, obţinând sintagme inedite. Pentru a le facilita munca, 
profesorul le poate oferi următorul model: iarna (cum este?) ..............., ..............., ........... iarna (ce face?) ..............., ..............., 
.............. întindere (ce fel de?) ..............., ............, ........ fulgii sunt asemenea (cui?) .............................  

• Se discută, din perspectiva originalităţii şi a conotaţiilor, îmbinările de cuvinte formate (Care vă place mai mult şi 
de ce? Ce semnificaţii comportă?).  
• Elevii selectează din pastel îmbinările de cuvinte în componenţa cărora intră termenii-cheie cu care au lucrat până 
în acest moment (cumplita iarnă, iarna cerne, nori de zăpadă, troiene lungi, călătoare, fulgii zbor, plutesc ca un roi de fluturi albi 
etc.). 

 



• Se compară îmbinările de cuvinte alcătuite de elevi cu cele din text (În ce măsură s-au apropiat de variantele 
scriitorului? Care sunt asemănările, deosebirile?).  

• Se descifrează conotaţiile sintagmelor atestate în operă, având în vedere ineditul expresiei, forţa de sugestie, 
viziunea autorului, stările trăite, materializate în sistemul figurilor de stil.  

     Pictura verbală. Constă în analiza poeziei în manieră artistică, de parcă elevii ar avea în faţa lor tablourile desprinse din opera 
literară. Elevii vor opera cu noţiunile: fundal, prim-plan, plan secund, contururi, tonalităţi calde/reci, pată de culoare, armonii 
cromatice, tonuri stinse, compoziţie mono-/biplanică, contrastul/asemănarea planurilor, atmosferă, stări sufleteşti etc. 
Interpretând, bunăoară, poezia Revedere de Mihai Eminescu, elevii îşi vor imagina că au în faţă trei pânze, corespunzătoare celor 
trei tablouri ale operei:  

a) imaginea codrului;  

b) idila închipuită; 

 c) consemnarea unei realităţi triste (venirea iernii). Întrebările profesorului vor ţine tocmai de noţiunile-cheie indicate mai sus: 
Ce alcătuieşte prim-planul/planul secund, fundalul pânzei întâi/a doua/a treia? Numiţi detaliile care compun imaginea codrului, a 
idilei; Ce culori domină în fiecare dintre aceste planuri? Raportaţi culorile respective la stările sufleteşti trăite de eul liric; Cum 
sunt distribuite culorile şi cum contribuie ele la crearea atmosferei? Întrebările vor fi formulate astfel încât să-i ajute pe elevi să 
pătrundă în atmosfera poeziei, să înţeleagă specificul compoziţiei, asemănarea şi contrastul planurilor celor trei tablouri, efectul 
armoniilor cromatice, rolul detaliilor în transmiterea unei stări de spirit sau a mesajului. În concluzie: În teoria şi practica 
didactică contemporană, problematica instruirii interactive cunoaşte abordări noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de 
argumente ce încurajează participarea activă şi reflexivă a elevilor în învăţare şi evaluare. Fiecare metodă presupune anumite 
avantaje şi dezavantaje, contând atât momentul ales pentru desfăşurare, cât și atingerea obiectivelor; activizarea subiecţilor 
instruirii, implicarea şi participarea lor deplină în procesul propriei formări, precum şi asigurarea unei bune interacţiuni, a unor 
schimburi de idei, a confruntării de opinii.  

  



  •  



 În tot acest proces, pentru a fi unul de calitate, pedagogul, deținând puterea decizională, este cel responsabil de alegerea și 
aplicarea eficientă a strategiilor didactice.  





REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:  
1. Goia v. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Cluj-Napoca: Dacia, 2002. 288 p. 

2. Iordăchescu I..Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor. Tehnici de lucru..Auxiliar didactic pentru 
profesorii de limba şi literatura română. Chişinău: Arc, 2009. 80 p.  
3. Iordăchescu I. Predarea textului literar în bază de repere. Auxiliar didactic pentru elevi şi profesorii de 
limba şi literatura română. Chişinău: Arc, 2009. 136 p. 



ABC-UL JUST4KIDS 

Luna iunie 2021 


