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Activități didactice în aer liber la clasa pregătitoare. Exemple practice.
Profesor învățământ primar: Voicu Georgiana
„Procesul de învăţare ar trebui să fie distractiv, folosind o metodologie adaptată, diversă şi incitantă. Dacă învăţarea nu e
distractivă, vom face eforturi imense, atât elevii, cât şi noi, profesorii.” (J. Olsen şi Th. W. Nielsen, 2009)
Clasa pregătitoare înlătură trecerea brutală de la grădiniţă la şcoală. Rolul clasei pregătitoare este acela de a obișnui copilul cu
modul de socializare într-un mediu organizat, fapt care contribuie la dezvoltarea personalității lui.
La vârsta de 6-7 ani se pun bazele nu numai ale adaptării copilului la mediul şcolar, dar şi ale integrării lui sociale, proces care îl
continuă pe cel început în grădiniţă. Trecerea de la viaţa de copil, preocupat doar de joc, la cea de elev poate fi una dificilă, copilul
nefiind obişnuit cu atât de multe responsabilităţi. De aceea, este foarte important să planificăm şi să organizăm activităţile
desfăşurate în această perioadă astfel încât această trecere să nu fie resimţită cu aversiune de către copil. Jucându-se, copilul
învaţă în primul rând să comunice, să stabilească relaţii cu cei din jur, descoperă că pentru a interacţiona cu ceilalţi trebuie să
respecte reguli şi să se adapteze cerinţelor acestora, îşi formează capacitatea de a explica ceea ce observă în jur, de a aprecia
natura şi frumosul, de a expune opiniile personale relevante pentru o situaţie dată. Copiii vor beneficia de resurse ale învăţării,
precum jocuri şi materiale imprimate gândite pentru vârsta lor. Sala de clasă din şcoală va fi adaptată vârstei copiilor, în aşa fel încât
să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învăţare adecvate. Vor fi folosite resurse ale învăţării
moderne, adaptate scopului clasei pregătitoare. În clasa pregătitoare, copilul va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi
este necesar. La clasa pregătitoare, activitățile pot fi desfășurate atât în interior (sala de clasă), cât și în exterior (în aer liber).
Activitățile didactice în aer liber au un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. Într-o epocă în care televizorul
și calculatorul/laptopul domină din ce în ce mai mult viața copilului, activitățile în aer liber sunt o fărâmă de speranță la care merită
să apelăm pentru a crește copii falnici și sănătoși, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Activitățile didactice în aer liber
dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet diferite de cele pe care le dobândește din activitățile desfășurate în spații
închise.

Beneficiile fizice ale activităților didactice în aer liber sunt numeroase pentru dezvoltarea copilului. Petrecerea timpului în aer liber
încurajează, înainte de orice, practicarea multor tipuri de activități, care se dovedesc esențiale pentru creșterea armonioasă a copiilor.
Jocul în aer liber oferă copilului oportunitatea de a alerga, de a se plimba, de a face mișcare. Există o mulțime de jocuri pe care le pot
practica copiii în aer liber și care au un rol esențial în a-i menține activi și sănătoși.
Beneficii ale activităților în aer liber pentru copii
Creşterea numărului de copii care petrec o perioadă semnificativă de timp în interior a condus la publicarea a numeroase studii care
subliniază impactul negativ pe care îl are asupra sănătăţii şi dezvoltării acestora. În acelaşi timp, cercetările au descoperit că există
multe beneficii pentru copiii care se joacă în aer liber.
1. Învăţarea
Joaca în aer liber îi ajută pe copii să-şi dezvolte abilităţile de învăţare. Prin instalarea echipamentelor educaţionale în aer liber, copiii
învaţă prin joc, ceea ce reprezintă un mod distractiv de a ajuta copiii să înveţe noi informaţii şi să-și formeze abilităţi. În afară de
aceasta, învăţarea în aer liber îi încurajează pe copii să se gândească la învăţare ca la un proces în curs de desfăşurare, comparativ cu
lucrurile făcute doar în sala de clasă.
2. Creativitatea
Jocul în aer liber este excelent pentru încurajarea creativităţii copiilor. Dincolo de constrângerile jocului de interior, prin joacă în aer
liber imaginaţia copiilor este adesea stimulată de obiectele din jurul lor şi le încurajează rapid creativitatea.

3. Sănătatea
Există numeroase beneficii pentru sănătate oferite de joaca în aer liber. Cu mai mult spaţiu pentru a se juca, copiii sunt
deseori mai activi atunci când sunt afară, ceea ce îi ajută să construiască oase puternice, permiţându-le, de asemenea,
să ardă energie şi calorii suplimentare. Pe lângă aceasta, stând la soare, chiar şi în timpul iernii, copiii absorb în mod
natural vitamina D vitală, a cărei lipsă poate duce la rahitism.
4. Aptitudini sociale
Spaţiile în aer liber sunt, de obicei, mai puţin aglomerate decât cele interioare, fiind mai puţin intimidante şi ajută copiii să
iasă în mod natural din ”scoica” lor şi să fie mai sociabili. Acest lucru înseamnă că aceștia vor fi mai dispuşi să se alăture
în jocuri şi activităţi, în timp ce vor avea şi mai multe şanse să vorbească cu copii diferiţi şi să-şi facă prieteni noi. Toate
acestea încurajează copiii să înveţe abilităţile sociale şi cum să interacţioneze cu alţi copii departe de supravegherea
adulţilor.
5. Bunăstarea
Acordând copiilor libertatea de a se juca în aer liber îi ajutăm să se simtă mai fericiţi şi mai liniştiţi. După cum s-a afirmat
deja, joaca afară înseamnă că aceștia primesc în mod natural vitamina D, ceea ce se dovedeşte a contribui la
îmbunătăţirea stării de spirit şi la crearea unei atitudini mentale pozitive. Jocul în aer liber încurajează, de asemenea,
copiii să scape de energia acumulată.
6. Independenţa
Spaţiul mare în care se joacă afară copiii îi ajută să înveţe independenţa atunci când interacţionează social cu alţi copii,
precum şi să înveţe să se joace singuri. Ei învaţă să îşi aştepte rândul, să joace jocuri cu reguli, să negocieze, rezultatul
fiind

Exemple practice de activități didactice în aer liber la clasa pregătitoare.
Cursa broscuțelor
Se trasează pe sol două linii paralele, la distanță de 2-3 m una față de cealaltă. Se formeză 3-4 șiruri de copii. Aceștia vor fi așezați în
spatele primei linii (linia de plecare).
La semnal, primul din fiecare șir va parcurge spațiul până la a doua linie sărind ca broasca, dus și întors. Șirul care termină mai repede
câștigă jocul. Este obligatoriu ca fiecare copil să parcurgă traseul integral. Pentru varietate, se poate cere elevilor să sară ca iepurele, să
meargă ca piticul, să zboare ca fluturașul, etc.
Buchețelele
În timp ce copiii se joacă în aer liber, conducătorul jocului strigă un număr, de exemplu 3. La auzul acestei comenzi, jucătorii se strâng
repede în grupe de trei, formând buchețele. Jucătorii care nu au reușit să se grupeze, sunt eliminați din joc. Ultimii rămași în joc sunt
declarați câștigători.
Prinde mingea
Doi jucători, așezați la distanță unul de altul, își pasează mingea. Între ei se află un al treilea care încearcă să intercepteze pasele. Dacă
reușește, schimbă locul cu cel care a aruncat mingea.
Mingea prin tunel
Se împarte colectivul în echipe. Jucătorii sunt așezați pe șiruri, cu picioarele depărtate, formând un tunel. La semnal, primul jucător
rostogolește mingea printre picioare. Ceilalți ajută mingea să înainteze prin tunel împingând-o cu mâinile. Ultimul jucător din șir prinde
mingea, se așază în fața șirului și rosotgolește din nou mingea. Jocul ccontinuă până când primul jucător revine în fruntea șirului. Câștigă
echipa care a reușit să încheie prima jocul. În cazul în care mingea este aruncată din tunel, ea este repusă în același loc și jocul continuă.

Stăpânul apelor
Se desenează un dreptunghi care reprezintă lacul. În interiorul acestuia va fi așezat un copil – ”stăpânul apelor”. Ceilalți încearcă să
intre în lac din diverse direcții. ”Stăpânul apelor” îi urmărește. Dacă reușește să atingă pe unul dintre ei, schimbă rolul cu cel atins.
„Nevoia de aer, lumină, soare și apă, aceste izvoare gânditoare de sănătate nu le poate da decât educația.” (J. Olsen şi Th. W. Nielsen,
2009)
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Tehnici educaționale alternative aplicabile
la Comunicare în Limba
Română în clasa pregătitoare
Prof. înv. primar Florența
Protopopescu
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“Marea noastră eroare constă în încercarea de a obţine de la fiecare în parte virtuţi pe care nu le are,
neglijând să le cultivăm pe cele pe care le posedă.” Marguerite Yourcenar
Pedagogiile alternative au în centrul lor o filozofie specifică, ce presupune educarea copilului ca
ființă completă (spirit și intelect) și respectul față de copil ca individ.
Deseori se consideră că procesul învăţării este complet atunci când i s-a comunicat elevului
informaţia. Dar o simplă expunere a informaţiilor nu înseamnă că s-a produs o învăţare autentică.
Procesul învăţării se încheie atunci când informaţia predată este înţeleasă, apreciată la adevărata
valoare şi interiorizată. Elevul care nu are un domeniu în care să se poată afirma, să pună în valoare
ansamblul persoanei sale este foarte vulnerabil.
E esenţial ca elevul să participe, să se implice în propria învăţare, să nu mai fie pasiv şi să se
conformeze doar pentru a evita „pedepsele”. Dacă în învăţământul tradiţional profesorul este cel care
ţine prelegeri, în învăţământul modern, profesorul facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să
înţeleagă ceea ce învaţă şi să explice punctele de vedere. Individualizarea învățării este prezenta
peste tot în învățarea modernă. Elevul este partener în învăţare.

•

•
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„Întâlnirea de dimineaţă” este un astfel de loc în care se realizează cooperarea și învățarea, un loc în care elevii se pot
exprima liber, deoarece se pot stabili reguli precum: elevii nu râd unii de alţii, nu întrerup, ceea ce se spune rămâne în
interiorul grupului, nu este spus mai departe. Se relatează întâmplări, impresii, noutăţi, într-un cadru intim. Succesiv,
fiecare elev din clasă poate ajunge conducătorul întâlnirii. Cei care ridică mâna şi se înscriu la cuvânt primesc dreptul să
povestească. Prin această tehnică se dezvoltă abilitatea de exprimare, dar şi de ascultare. Cadrul didactic monitorizează
activitatea clasei.
Libera exprimare pedagogică trebuie să permită fiecăruia să-şi redea sentimentele, emoţiile, impresiile, gândurile,
după cum susţin şi pedagogiile alternative. Elevii simt nevoia şi dorinţa de a se exprima, de a comunica între ei prin
intermediul scrisului, al vorbirii, al desenului. Exprimarea liberă este valoroasă atât prin demersurile sale creative, cât şi
prin producţiile sale. De aceea, trebuie să punem la îndemâna copiilor diverse tehnici de comunicare în interiorul şi în
afara clasei.
O metodă ce ar putea fi folosită cu succes la orele de Comunicare în Limba Română este metoda scaunul
autorului. După ce elevii fac un exerciţiu de citire (de preferat colectiv la clasa pregătitoare), sunt invitaţi să ia loc pe un
scaun care devine scaunul autorului. Ceilalţi elevi îi pun întrebări cu privire la textul citit. Prezentarea în faţa grupului, pe
scaunul autorului, este un moment în care elevii pot comunica despre partea plăcută, dar şi despre cea dificilă a acestui
text. Atunci când citim cu voce tare un text, se pot pune întrebări despre ce s-a înţeles şi despre ce nu s-a înţeles. În acest
fel se pot oferi toate explicaţiile pentru a face înţeleasă lucrarea.
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Corespondenţa şcolară este o deschidere spre socializare si o tehnică ce poate fi adaptată cu succes pentru orele de
Comunicare în limba română, la clasa pregătitoare; ea întăreşte identitatea grupului. Prin această tehnică se pot
valorifica texte citite de elevi. Aplicarea actuală a corespondenţei şcolare cunoaşte multe adaptări impuse de evoluţia
mijloacelor de comunicare, precum utilizarea internetului în clasă, care permite comunicarea interşcolară. Cadrul
didactic poate realiza o scrisoare și ,folosind tabla interactivă, elevii o pot completa, fie cu imagini, fie cu cuvinte.
Expunerea (conferinţa) este tehnica cel mai bine adaptată pentru dezvoltarea exprimării orale. Ea poate consta
în prezentarea unui proiect tematic pe care elevul l-a efectuat personal pentru încheierea unei unități. Această tehnică
poate conduce nu numai la un progres lingvistic, ci şi la dezvoltarea unui comportament comunicativ, la o creştere a
abilităţilor de interacţiune. Realizată în faţa clasei, expunerea formează obişnuinţa de a se adresa unui auditoriu, de a
vorbi în public. Expunerea se poate prelungi într-o dezbatere, care are ca obiectiv învăţarea exprimării, a argumentării,
dar şi a ascultării reciproce, a schimbului de idei.
Exprimarea plastică este o altă metodă ce poate fi folosită la orele de Comunicare în Limba Română, la clasa
pregătitoare,care favorizează şi dezvoltă creativitatea elevului, dându-i posibilitatea de a-şi manifesta trăirile interioare,
temperamentul. Poate fi folosită atât la însușirea de cunoștințe, cât și în orele de consolidare.Pentru aceasta este
nevoie ca atmosfera din clasă să fie deschisă pentru a da frâu liber fanteziei, asigurând o atitudine optimistă, fondată
pe convingerea şi disponibilitatea de a crea. Prin desen și alte tehnici de creație plastică, îi lăsăm elevului posibilitatea
de a imprima pe hârtie sau alte materiale ceea ce vrea să transmită, să povestească, să repovestească.

•
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Tehnicile folosite sunt diverse: colajul, ştampila confecţionată din diferite materiale (materiale textile), desenul etc.
Materialele pot fi folosite la alegere. În realizarea lucrărilor, se îmbină activitatea creatoare individuală cu o activitate
creatoare de grup, influenţând pozitiv gândirea creativă.
Pe lângă aceste tehnici specifice alternativelor educaţionale în pedagogiile contemporane se propun tehnici de
învăţăre interactivă pentru a aduce un plus de valoare lecţiilor şi pentru a asigura creşterea performanţelor elevilor.
Bibliografie:
1. Rădulescu, Mihaela Şt., „Modernitatea şi actualitatea Pedagogiei Freinet”, Editura Vanemonde, Bucureşti.
2. Secrieru, Mihaela, „Metode de predare-învăţare adaptate specificului limbii şi literaturii române”
Sursa:
http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=777

Jocurile de mişcare si legӑtura lor cu matematica. Exemple practice
Autor: prof. înv. primar Roxana Georgescu
Jocurile şi problemele distractive formează un adevărat univers. În ultimul timp ele au
devenit o componentă a vieţii cotidiene. Omul modern, tot mai şcolit şi beneficiind de tot mai
mult timp liber, este tot mai interesat de activităţile intelectuale, iar jocurile sunt ideale ca teren
de antrenament şi problemele obiect de aplicare a priceperii de a raţiona.
Problemele şi jocurile matematice îşi dau întâlnire cu isteţimea, subtilitatea, inteligenţa,
perspicacitatea, spiritul de observaţie, deducţia şi gândirea logică a celui care participă la
desfăşurarea lor.
Lecţia, în învăţământul contemporan, trebuie să aibă un caracter creator, dinamic,
simplu, novator, să fie „eliberată“ de schematism, rigiditate şi formalism. Aceasta se asigură prin
introducerea jocului didactic în cadrul orelor de matematică.
Pentru ca matematica din clasele primare să constituie o bază solidă pentru studiul
ulterior al acestei ştiinţe, trebuie să le dezvoltăm copiilor interesul şi pasiunea pentru rezolvarea
de exerciţii şi probleme.
Folosirea jocurilor de miscare în orele de matematică se corelează/ asociază cu
introducerea unor metode şi procedee de muncă individuală. Pe această cale, elevul îşi însuşeşte
deprinderea de a învăţa, de a studia, este condus pe căile autocunoaşterii şi autoexigenţei,
dezvoltându-şi astfel un ritm de muncă susţinut, continuu şi rapid.

Activitate dominanta, fundamentala la vârsta preşcolarităţii, jocul reprezintă o forţă cu
caracter propulsor în procesul dezvoltării copilului, permițându-i acestuia să pătrundă în
realitatea pe care o cunoaște activ, sporindu-ţi totodată întregul potențial de care dispune.
"Copilul trăieşte în lumina fericită a jocului, spiriduş ce preface zilele în sărbătoare şi
viața în minune" (S. Bivolaru).
Jocul introduce un element de noutate în lecţiile de matematică. El trezește dorinţa de a
câştiga, mobilizând capacităţile intelectuale ale copiilor, cu condiţia să aibă un caracter serios, nu
de amuzament. Jocurile, folosite cu precauţie, pentru a nu transforma activitatea de instruire în
ceva neserios, reuşesc să îmbine utilul cu plăcutul. Ele pot duce la formarea unor deprinderi
trainice şi, implicit, la un progres evident al proceselor psihice, al nivelului intelectual al elevilor.

În ceea ce priveşte atitudinea copiilor faţă de sarcinile jocurilor, aceştia nu sunt
suprasolicitaţi de ele, ci le doresc, le aşteptă. După joc elevii par mai odihniţi, sunt mai bine
dispuşi, nu e ca atunci când sunt obligaţi să înveţe. Chiar şi copiii timizi sau mai slabi la
învăţătură au dobândit încredere în forţele proprii, au dorit să încerce să obţină prin joc rezultate
mai bune.
Pentru ca momentul în care este folosit jocul să fie eficient, este necesară realizarea
unei corelări cât mai strânse între conţinutul lecţiilor predate şi sarcina didactică a jocului,
cunoscându-se, de fapt, că la lecţii accentul se pune îndeosebi pe formarea competențelor, jocul
didactic fiind un bun prilej de exersare a acestora.
Jocurile pot fi folosite cu succes în orele de matematică. Efectul lor instructiv-educativ este
nelimitat. Lecţia de matematică rămâne forma de bază a procesului instructiv-educativ de
formare a competenţelor matematice în ciclul primar, iar jocul constituie o metodă de lucru
integrată în aceasta.
Mijloacele de învăţământ sunt resurse educaţionale cu rol important în cadrul strategiei
didactice . Eficienţa unei strategii este dată nu numai de bogăţia şi mobilitatea metodelor , ci şi

Mijloacele de învăţământ sunt resurse educaţionale cu rol important în cadrul strategiei
didactice . Eficienţa unei strategii este dată nu numai de bogăţia şi mobilitatea metodelor , ci şi
de folosirea flexibilă a mijloacelor didactice solicitate de particularităţile metodice ale fiecărei
situaţii de învăţare sau secvenţă a activităţii. Mijloacele didactice specifice activităţilor
matematice se clasifică conform funcţiilor pedagogice astfel :
 mijloace informativ-demonstrative care ajută la exemplificarea, ilustrarea şi
concretizarea noţiunilor matematice, materiale intuitive care ajută la cunoaşterea
unor proprietăţi ale obiectelor, specifice fazei concrete a învăţării. Aceste pot fi
obiecte din mediul înconjurător, materiale din natură, jucării ;reprezentări figurative
care sunt substitute ale obiectelor reale . Acestea pot fi desene , jetoane cu imagini ,
planşe , tabla magnetică, corpuri şi figuri geometrice; reprezentări simbolice care se
utilizează în faza semiabstractă de formare a unor noţiuni cum ar fi notarea simbolică
a elementelor unor mulţimi , conturul mulţimii , cifrele şi simbolurile aritmetice .
 mijloace de exersare şi formare de deprinderi în care se încadrează jocurile de
construcţii, fişele de lucru, instrumente de măsură, trusă Dienes , trusele Logi I şi
Logi II , rigletele , jocul mulţimilor , jocul numerelor .
 mijloacele de raţionalizare a timpului care constituie şabloane , jetoane , ştampile
care permit realizarea mai rapidă a desenelor . De asemenea , utilizarea
calculatorului este atractivă pentru copii . Softul educaţional este special conceput
sub formă de joc şi solicită din partea copilului îndeplinirea unor sarcini care conduc
la satisfacţie prin depăşirea nivelurilor de dificultate .



dispersarea şi îndepărtarea sintezei , corelării sau aplicării şi neglijarea unor aspecte
de conţinut . De asemenea , limitarea la materialul didactic simplu dăunează
efectuării operaţiilor gândirii , etapelor învăţării , iar folosirea abuzivă a unui singur
mijloc nu conduce la realizarea obiectivelor dacă nu solicită procese , acţiuni variate
pentru corelare .
exerciţiul: este metoda bazată pe acţiuni motrice şi intelectuale , efectuate de copii în
mod conştient şi repetat, cu scopul formării de priceperi şi deprinderi, al
automatizării şi interiorizării unor modalităţi de lucru de natură motrică sau mintală .
Prin acţiune exersată repetat, conştient şi sistematic , copilul dobândeşte o
îndemânare , o deprindere , iar folosirea ei în condiţii variate transformă deprinderea
în pricepere . O acţiune poate fi considerată exerciţiu numai în condiţiile în care
păstrează un caracter algoritmic .Ea se finalizează cu formarea unor componente
automatizate, a unor abilităţi ce vor putea fi aplicate în rezolvarea unor sarcini cu alt
grad de complexitate. Pentru a asigura formarea de abilităţi matematice , exerciţiul
trebuie să fie integrat într-un sistem , atât la nivelul unei abilităţi , dar şi la nivel de
unitate didactică .
o În cadrul activităţilor matematice, sistemul de exerciţii vizează, pentru
început, capacitatea de reproducere a achiziţiilor cu accent pe acţiuni motorii
, pentru ca , treptat , exerciţiul să conducă la formarea de deprinderi şi
priceperi prin dezvoltarea bazei senzoriale de cunoaştere şi exersarea
formelor de gândire prelogică, sistemul de exerciţii favorizează formarea
abilităţilor matematice . Aceste abilităţi asigură prin exersare caracterul
reversibil şi asociativ al operaţiei , iar exerciţiul devine astfel operaţional .
Sistemul de exerciţii nu îşi poate atinge scopul formativ fără a se acorda
atenţia cuvenită organizării situaţiilor de învăţare .





o După funcţiile pe care le îndeplinesc în formarea deprinderilor , exerciţiile
sunt de imitare şi de exemplificare . Exerciţiile de exemplificare asigură
consolidarea unei deprinderi prin repetarea succesivă a unor algoritmi în
situaţii variate de învăţare , care sunt: de grupare, de triere şi separare , de
înlocuire , de completare , ordonare şi clasificare .
algoritmizarea:este o metodă bazată pe utilizarea şi valorificarea algoritmilor de
învăţare . Algoritmul este constituit dintr-o serie de operaţii executate într-o anumită
ordine, aproximativ constantă , prin parcurgerea cărora se ajunge la o înlănţuire
logică de conţinuturi . Din punct de vedere psihologic , algoritmii reprezintă
deprinderi de activitate intelectuală, elaborate pe baza unor riguroase analize logice,
care au conştientizat iniţial fiecare verigă a raţionamentului şi raporturile între
acestea . Algoritmul însuşi va fi aplicat ori de câte ori apar spre rezolvare situaţiiproblemă similare .
jocul: ca metodă , intervine pe o anumită secvenţă de instruire , ca un ansamblu de
acţiuni şi operaţii ce se organizează în forma specifică a jocului didactic .

Utilizarea jocului ca metodă accentuează rolul formativ al activităţilor matematice prin:
exersarea operaţiilor gândirii ,dezvoltarea spiritului de observaţie şi imaginativ-creator ,
dezvoltarea spiritului de iniţiativă, de independenţă dar şi de echipă , formarea unor
deprinderi de lucru corect şi rapid , însuşirea cunoştinţelor matematice într-o formă
accesibilă şi plăcută .
o Introducerea metodei jocului în diferite etape ale demersului didactic conduce
la un plus de eficienţă formativă în planul cunoaşterii , al atitudinii afective şi
al conduitei .

Exemple de jocuri de mişcare matematice:
1. „Al treilea fuge” sau „Prinde-l pe al treilea”
Elevii se dispun pe două cercuri concentrice, formând perechi situate la două lungimi de brațe,
una față de cealaltă. Doi copii, primind rolurile de urmărit și, respectiv, urmăritor rămân în afara
cercurilor, la distanță de 2 m, unul față de celălalt. La semnal, cei doi aleargă în jurul cercurilor,
urmăritorul încercând să-l prindă (atingă) pe urmărit, iar acesta poate scăpa de urmărire dacă se
plasează în fața unei perechi din cercuri. În acel moment, perechea are în plus pe cel de-al treilea
copil, care devine urmărit. Dacă urmăritorul reușește să-l prindă pe urmărit, înainte ca acesta să
se atașeze la o pereche, cei doi elevi își inversează rolurile.
2. „Cursa pe numere”
Elevii sunt împărțiți pe 2-3 echipe, fiecare echipă așezându-se în coloană câte unul înapoia unei
linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe, la distanță de 10-15-20m se așază un reper care să
poată fi ocolit. Copiii din fiecare echipă numără în continuare, fiecare component reținând
numărul care îi aparține. Când învățătoarea va pronunța sau va arăta o cifră, copiii cu numărul
respectiv pornesc în cursă, ocolesc fanionul și revin la locul lor. Copilul care ajunge primul la
locul său aduce un punct echipei sale.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare număr de puncte.

3. „Calculatoarele”
Organizarea clasei pentru acest joc este identică cu cea prezentată la jocul anterior. Diferența
dintre aceste două jocuri constă în faptul că cifra la care un elev pornește în cursă derivă din
rezultatul unei operații matematice pe care o pronunță sau o afișează învățătoarea, calculul fiind
realizat de către fiecare elev (ex. 2+3; 9-7; 4x2; 27:9 etc.). Se vor folosi operațiile pe care le-au
însușit elevii. Echipa câștigătoare se stabilește ca la jocul anterior.
4. „Păsărelele intră-n cuib”
Elevii sunt grupați câte trei, doi dintre ei apucându-se de mâini formează „cuibul” iar al treilea
intră în cuib, devenind „păsărică”. „Cuiburile” sunt răspândite pe toată suprafața de joc.
Învățătoarea numește doi elevi care devin „păsărele fără cuib”.
La semnalul învățătoarei „păsărelele zboară”, copiii aflați în cuiburi, ies din acestea și aleargă
simulând zborul păsărelelor. La semnalul „Păsărelele intră în cuib”, toate păsărelele, inclusiv cei
doi fără cuib, caută să intre cât mai repede într-un cuib, altul, decât cel din care au plecat. Pentru
că s-au orientat și mișcat mai încet, vor rămâne din nou, alte două păsărele fără cuib. După 3-4
repetări ale jocului, păsărelele vor schimba rolurile cu câte unul dintre copiii care au format
cuiburile.
5. „Buchețelele”
Elevii se deplasează liber (mergând, alergând) în spațiul de joc. Ei reprezintă florile din care
trebuie formate buchetele. La pronunțarea sau arătarea de către învățătoare a unei cifre (din
concentrul cunoscut de copii) aceștia se grupează în numărul corespunzător, în buchete (ținânduse de mâini; cuprinzându-se pe după umeri sau pe după mijloc). Copiii rămași în afara buchetelor
vor auzi din partea tuturor colegilor strigarea: „Te-ai mișcat încet, nu ești în buchet. Grăbeștete!” Apoi jocul se reia prin desfacerea buchetelor.

6. „Figurile geometrice”
Pe suprafața de joc se trasează câte două-trei dintre figurile geometrice însușite de elevi,
încadrate într-un cerc. Din alergare liberă sau în coloană câte unul sau câte doi, la pronunțarea de
către învățătoare a numelui unei figuri geometrice, copiii trebuie să se orienteze și să se plaseze
corect în cercul corespunzător. Copiii care nu au recunoscut figura geometrică sau s-au plasat
greșit vor fi corectați și îndrumați.
O variantă și mai atractivă este aceea în care pe suprafața de joc se trasează mai multe figuri
geometrice de același fel (4, 5, 6), fiind reprezentate toate figurile geometrice însușite. La
comanda învățătoarei „Câte (cinci, patru sau șapte etc.) în triunghi!”, copiii trebuie să recunoască
triunghiurile dar să se și grupeze conform comenzii.
7. „Recunoaște-ți vecinii”
Din formația de adunare în linie pe un rând, în ordinea înălțimii, clasa se desparte în două echipe,
separate de învățătoare care se situează în mijlocul formației de adunare. Fiecare copil are lipit pe
piept un numar astfel incat sa se formeze 2 siruri crescatoare in concentrul 0-31 (pentru clasa
pregatitoare). După atenționarea „Verificați-vă vecinii”, învățătoarea dă comanda de deplasare
rapidă a tuturor copiilor către diferite direcții (la colțurile terenului/sălii, fuga marș!; sub
panourile de baschet/în porțile de handbal, fuga marș!; la copacii din față, fuga marș!). După ce
copiii s-au deplasat potrivit comenzii, după un moment de pauză, învățătoarea dă comanda de
adunare în formația inițială. Echipa care se aliniază corect și cel mai rapid, câștigă întrecerea.
8. „Vânătorul iscusit”
Elevii clasei sunt împărțiți în două echipe egale numeric, dispuse în linie înapoia unor linii
paralele situate la 4-5m una față de cealaltă. La mijlocul distanței dintre linii se așază (trasează)
un cerc în care se introduce un obiect care poate fi apucat cu o mână.
Componenții celor două echipe numără în continuare, fiecare copil reținând-și numărul. Se
formează astfel perechi de elevi din cele două echipe, purtând același număr.
Jocul începe prin pronunțarea sau afișarea de către învățătoare a uneia din cifrele existente, la
care cei doi elevi având numărul corespunzător cifrei strigate/arătate, se îndreaptă în viteză spre
cerc, încercând, fiecare, să „vâneze” obiectul din interiorul acestuia și să ajungă neprins (atins)
de adversar, înapoia liniei propriei echipe.

9. „Ocupă locul”
Aliniați pe o linie, elevii sunt atenționați să își verifice vecinul din partea dreaptă și din partea
stângă. La semnal, elevii se deplasează pe direcțiile și către reperele indicate de profesor. La
următorul semnal, se deplasează rapid în formația de linie, ocupându-și locul inițial.
Câștigă elevii care și-au regăsit cel mai rapid locul.

Bibliografie:
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“Importanta jocului didactic matematic”, Marian Dorin
“Jocul logico-matematic in gradinita – modalitate de realizare a unui invatamant activ”,
Gavozdea Luminita, Sibiu, 2012
“Invatare si relaxare prin joc si miscare”, Editura Euristica, 2011

Proiectul tematic transdisciplinar
Prof. înv. Primar Cuțar Cătălina

Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile şcolare pe măsură ce trecerea timpului i-a dovedit
aplicabilitatea: elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza și de a cerceta diferite
contexte. Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine stabilite în raport cu cerinţele programelor

şcolare, dar și cu interesele şi abilităţile practice ale elevilor, fiind o formă de evaluare motivantă pentru ei, chiar dacă volumul de muncă
este sporit. Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, reflectând interesele şi
experienţa elevilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor, elevul îşi concentreză atenţia şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de
a-şi personaliza cunoştinţele dobândite prin mijloace artistice: creaţii „literare”, postere educative, afişe, desene, albume, jocuri, produse

practice. Este o metodă complexă, care necesită o perioadă mai mare de timp şi care se poate realiza individual şi în grup, aducând,
astfel, mai multe beneficii.
Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate
şi posibilităţi de dezvoltare. Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă,

dar şi brainstorming-ul, care devin mijloace de bază ale procesului educativ.
Prin metoda proiectului lăsăm elevului mai multă libertate de exprimare
şi acţiune şi oferim ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi.

Toate acestea duc, implicit, la crearea unei motivaţii puternice şi la o implicare deopotrivă efectivă şi afectivă a elevilor. Simplul fapt
că sunt consultaţi în alegerea temelor şi se ţine cont de părerea lor îi face pe elevi să aibă mai multă încredere în forţele proprii.
O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică, cu finalitate reală, în care ei îmbină acţiunile de

culegere a informaţiilor cu cele de participare la o alta, concretă, aplicativă pe o temă. Elaborarea proiectelor tematice ne oferă o largă
varietate a surselor de informare, dar şi un dialog cu elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori să ştie,
descoperim ce îi interesează şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de învăţare. Cadrul didactic devine un facilitator, un
sfătuitor (consilier) al învăţării. El provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt

motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare. Proiectul transdisciplinar este un demers
didactic într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în
conţinuturi noi, aplicabile, creându-se o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare
colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.

Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe informaţii
referitoare la un anumit subiect sau de a realiza legături între cunoştinţele asimilate prin
intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară.
Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter transdisciplinar şi permite abordarea
subiectelor propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului.
Această metodă modernă cuprinde trei faze (etape), după cum urmează:
- Faza I sau debutul proiectului (preparatorie, de iniţiere atât pentru învăţător cât şi pentru
elevi) care constă în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competenţelor specifice
predării integrate specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane şi de timp necesare
derulării proiectului tematic, conceperea hărţii proiectului tematic în colaborare cu elevii,
alcătuirea inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi ceea ce nu ştiu şi ar vrea să afle
despre această temă), amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu persoanele implicate.

- Faza a II-a sau conținutul proiectului, care constă în activităţile practice ale elevilor
(documentare, investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic,
strategiile didactice utilizate în derularea proiectului și realizarea propriu-zisă a proiectului.
- Faza a III-a sau evaluarea temei, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei abordate pe o
perioada de timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri,
dramatizări, portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări colective, albume şi CD-uri cu poze,
probe orale, probe practice, probe scrise etc.

Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge elevii că misterul
este unul nou, necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere,
prelucrare a informaţiilor, valorizare a aptitudinilor.
Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode
atât pentru elevi, cât şi pentru cadrul didactic, deoarece implică un studiu individual susţinut, o
pregătire meticuloasă şi serioasă în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, o
imensă muncă de căutare a modalităţilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de
activităţi. O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită” din punct de vedere
psiho-social faţă de celelalte. Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai puțin bun în
acest context ci înseamnă mai bine pregătit pentru viaţă.
Bibliografie:
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Lectura și importanța ei penru școlarul de clasa I. Exemple practice
Prof. Inv. Primar Constantin Georgiana

„Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi
imaginaţii.”
Mihai Eminescu

Miron Costin sublinia că nu există un ideal nobil la fel ca “cetitul cărţilor’’, de aceea
elevii trebuie să înţeleagă că a citi o carte înseamnă a pătrunde într-un univers de gânduri, idei şi
sentimente ce îmbogăţesc mintea şi sufletul. Actul de a citi, este o condiție primă a reușitei
elevului, apoi, mijloc de acess la cunoașterea generală și specializată.
Elevii generației actuale manifestă un interes scăzut față de lectură, cartea facând parte
din ce în ce mai puţin din viaţa lor în afara școlii. În zilele noastre, computerul şi mass-media
concurează serios cu lectura independentă a elevilor. Informaţia este mai rapidă prin televiziune
sau prin calculator, iar citirea cărţilor pare ceva învechit. Fără a minimaliza importanţa
mijloacelor moderne de informare, cadrul didactic are datoria de a apropia elevii de carte încă de
la vârstele mici, dar nu obligându-i să citească, ci trezindu-le interesul pentru această activitate.
Pentru a-i determina pe copii să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze, cu răbdare şi
stăruinţă, gustul pentru lectură.

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească cartea, să le
satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor.Din cărţi, copiii află multe
lucruri despre anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, despre descoperiri geografice, despre
evenimente şi personalităţi literare, artistice, istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile țării.
Cărţile le vorbesc şi despre sentimentele omeneşti, despre prietenie, cinste,omenie.
Citirea cărţilor contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat,
la dezvoltarea exprimării. Eroii cărţilor devin modele pentru elevi. Copiii au impresia că
participă direct la fapte şi evenimente din cuprinsul cărţii. Pe unii eroi îi iubesc, pe alţii îi urăsc.
Ceea ce citesc în copilărie se întipăreşte în amintirea lor pentru toată viaţa şi influenţează
dezvoltarea personalităţii. Lectura oferă copilului posibilitatea de a-şi completa singur
cunoştinţele, de a le îmbogăţi.
Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de
şcoală și familie.
Rolul important deţinut de lectură- ca activitate intelectuală- este determinat de
contribuţia sa la dezvoltarea personalităţii copilului din mai multe puncte de vedere:

Sub aspect cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre
realitate.
 Sub aspect educativ: le oferă exemple de conduită morală superioară, le prezintă
exemple de comportamente care-i îndeamnă la reflexii, pentru a distinge binele de rău şi a urma
binele.
 Sub aspect formativ: dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare
corectă şi expresivă.
Modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură la clasa I –Exemple practice
1. Lanțul lecturii –elevii au avut de citit cât mai multe povești/cărți pe parcursul
semestrului I. Pentru fiecare poveste/carte citită elevul a confecționat o zală din hartie pe care a
scris titlul și autorul lecturii citite. La sfârșitul proiectului au fost recompensați elevii care au avut
cel mai lung lanț al lecturii.

La începutul proiectului elevii au primit o listă de lecturi orientativă, putând astfel sa-și aleagă
orice carte li s-a părut interesantă și atractivă. Pentru a face dovada citirii poveștii/cărții citite
fiecare elev a avut de completat o fișa de lectură.

1. Cărțile sunt o comoară! – proiect de lectură desfășurat pe parcursul semestrului al IIlea. Pentru a găsi comoara, copiii au de parcurs o hartă a lecturii. Regulile proiectului sunt
următoarele:
 Pentru fiecare carte citită copiii vor primi câte o monedă de 10 bani
 La 5 carti citite vor primi o monedă de 50 bani
 O data la 2 săptămâni vor avea de citit o carte/ poveste recomandată pentru care
vor primi o moneda de 50 bani.

Toate monedele sunt păstrate într-un cufăr. Elevii pot citi orice carte pe care o găsesc interesantă.
Pentru a demonstra ca au citit o carte/poveste se va realiza o sesiune de întrebari primite atât din
partea cadrului didactic cât și din partea colegilor. Tot în cadrul acestui proiect, elevii, în cadrul
orei de lectură, vor face schimb de cărți. Ei vor stabili perioada de împrumut.

Strategii didactice pentru dezvoltarea competenșei de lectura
Rolul profesorului este esențial în a-i motiva pe elevi să citească, să descopere că, citind, lumea
devine mult mai frumoasă. Un prim pas este motivarea elevilor folosind metode moderne active.
Astfel, la clasa I :





Putem folosi cărți cu un format mai puțin obișnuit: Carți uriașe
Putem crea momente speciale destinate exclusiv lecturii : Ziua Cititului
Împreuna(activitate cu toată școala)
Amenajarea unui colț al lecturii
Folosirea unor tehnici interactive în cadrul orelor de comunicare în limba română
Diagrama Venn, Jocuri de rol folosind marionete, Explozia stelară, Metoda cadranelor,
Ciorchinele, etc.

Formarea și cultivarea gustului pentru citit, pentru lectură, reprezintă unul din obiectivele
fundamentale ale orelor de Comunicare în limba română. Orele destinate lecturii trebuie să fie
pentru copii o permanentă strădanie de a învăța cum să perceapă și să privească o carte: ca pe un
minunat și statornic prieten.

Bibliografie:
1. Bărbulescu, Gabriela, Metodia predării limbii şi literaturii române în învăţământul
primar, Ed. Corint, 2009
2. Nuță, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Ed Aramis, București,
2000
3. Mancaș, Aniela, Stoicescu, Daniela, Sarivan, Ligia, Provocarea lecturii: ghid
metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 2013
4. http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2018-2019/CDI/Resurse/Lectura%20de%20placere.pdf

Activitățile de educație pentru sănătate și importanța lor.
Exemple practice.

Prof.Înv. Primar. Băjenaru Daniela

Unul din drepturile fundamentale ale omului este dreptul la sănătate. Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept „o stare de bine
fizică, mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau infirmităţii”.
Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una dintre principalele căi de
promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a
atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. În multe
ţări, educaţia pentru sănătate este obligatorie în şcoli, începând din clasa întâi până în clasa a
douăsprezecea, folosindu-se pentru fiecare ciclu de dezvoltare programe şi materiale didactice
adecvate vârstei. În cadrul școlii noastre, am desfășurat în mod constant activități de educație
pentru sănătate.
Alimentație sănătoasă, un stil de viață sănătos
Obiceiurile alimentare determină atât sănătatea cât și starea noastră fizică. Pentru a ne
menține o viață sănătoasă, avem nevoie de obiceiuri alimentare sănătoase. Având o dietă
echilibrată ne vom menține greutatea ideală și vom reduce riscul de boli cronice. De asemenea,
copiii vor imita obiceiurile alimentare și vor învăța să mănânce alimentele oferite. Acest lucru îi
ajută pe copii să devină conştienţi de necesitatea unor obiceiuri de hrănire sănătoase de-a lungul
vieţii.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - Oficiul Regional pentru Europa, 24% din
elevii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani sunt supraponderali sau obezi, cu un risc crescut de a
dezvolta boli cronice, pe măsură ce devin adulţi.
Şcoala este unul dintre cei mai importanți factori în încurajarea unor atitudini
sănătoase, joacă un rol vital în promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos şi
activ.
Studiile arată că o alimentaţie sănătoasă şi activitatea fizică de zi cu zi au un impact
puternic asupra corpului și a minții, prin îmbunătățirea capacității de a învăța și de a înțelege,
îmbunătățind astfel participarea școlară și schimbând atitudinile și comportamentele nocive.
Activitate fizică pentru o viață sănătoasă

Activitatea fizică este benefică pentru sănătate, indiferent de vârstă și deosebit de
importantă pentru o dezvoltare armonioasă. Evident, copiii sunt mai activi la vârste mici, dar
activitatea lor se reduce pe măsură ce devin adolescenți. În prezent, un număr semnificativ de
tineri nu participă la activitățile fizice necesare.

Activitatea fizică regulată crește speranța de viață, reduce riscul de diabet şi alte boli grave. Pe
lângă aceasta, reduce tensiunea arterială și creşte densitatea osoasă. Activitatea fizică are un
rol important în prevenirea supraponderalităţii
ajută la reducerea depresiei și
anxietății și ajută la îmbunătățirea
performanței şcolare.

Exemple de activități : mersul cu bicicleta, mersul pe jos, alergatul, dansul și jocuri
active cum ar fi tag-ul, fotbalul sau baschetul.
Activități de întărire a muşchilor:
gimnastică, căţărarea într-un copac, pentru
adolescenţi: flotări, haltere, etc.

Activități de întărire a oaselor:
sărituri,
alergări,
baschet,
tenis.

Promovarea unor obiceiuri sănătoase: mâini și corp curate

Mâinile sunt casa a mii de bacterii şi viruşi care pot cauza infecţii, cum ar fi
streptococi sau gripă. Prevenirea răspândirii infecțiilor începe cu o bună igienă. Cel mai
important lucru pe care îl putem face pentru a evita îmbolnăvirea şi răspândirea bolii la alte
persoane, este să ne curățăm mâinile.

Prin sprijinirea elevilor să adopte obiceiuri simple, cum ar fi spălarea mâinilor şi
utilizarea dezinfectanţilor, ei pot să-şi protejeze sănătatea şi să prevină răspândirea unei
infecţii. Spălatul pe mâini este una dintre cele mai bune metode de a preveni răspândirea de
germeni și, în consecință, evitarea îmbolnăvirii. Din acest motiv, cea mai bună cale împotriva
răcelilor, gripei și a altor boli este de a transmite elevilor să se spele pe mâini înainte de a
mânca și după ce folosesc toaleta.

Sănătatea este fără doar şi poate, bunul nostru cel mai de preţ! Stă în puterea
noastră să contribuim la un mai viitor mai bun al copiilor noştri. Acest lucru poate fi realizat
dacă noi înşine conştientizăm importanţa educaţiei şi îi acordăm sănătăţii locul cuvenit, fiind
noi înşine un exemplu pozitiv.

Bibliografie:
1. Anton Moisin, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în şcoală, D.P., 2001.
2. Dumitraşcu, Coca, Împreună pentru bunul mers al elevilor, Ed. Grafit, Bacău, 2005

Activitățile de educație financiară și importanța lor. Exemple practice
Autor
Dobrescu Oana Silvia

Studiul Educaţiei financiare în clasele primare urmăreşte formarea în rândul elevilor a acelor
competenţe cu privire la gestionarea resurselor financiare şi adoptarea unor decizii care au consecinţe
financiare pentru viaţa lor, precum şi conturarea unei imagini a modului în care banii sunt percepuţi,
cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de astăzi.

Deprinderile pe care le câştigăm în primii ani de viaţă nu se pierd niciodată! Atunci de ce să nu ne
educăm copiii de mici să aibă o viaţă financiară sănătoasă? Aşa cum îi educăm să se comporte în
societate, trebuie să le oferim şi noţiunile de bază privind importanţa banilor astfel ajutându-i să aibă
succes în viaţă.

Cultura generală a copilului este mai importantă decât educaţia lui financiară? Educaţia financiară
a copiilor este în aceeaşi masură importantă pentru ei cum este spălatul pe dinţi sau mâncatul sănătos.
Într-o lume în care responsabilitatea financiară individuală creşte şi fiecare este răspunzător pentru propria
stabilitate financiară şi pieţele financiare ne oferă produse financiare inovatoare şi din ce în ce mai
complexe, educaţia financiară este esenţială. Aşa cum este imposibil să ai succes în viaţa modernă fără să
ştii să scrii şi să citeşti, tot aşa este imposibil să ai succes în sistemul financiar complex de astăzi, fără să ai
noţiunile financiare de bază bine însuşite.
Studiul disciplinei la clasele primare începe cu
istoria banilor, schimburile (trocul), continuând cu
moneda naţională a României, monedele naţionale ale
altor ţări, sursele de venituri, instituţiile de credit cu
rolul lor, valoarea banilor, economisirea şi
împrumutul.

Elevii au fost familiarizaţi cu noţiuni specifice acestei discipline cum ar fi: monedă, bancnotă,
valută, salariu, pensie, ajutor de şomaj, venituri, cheltuieli, profit, pierdere, încasări, plăti, sold, cont
bancar, mărfuri, curs valutar, credit, dobândă, economisire etc, reuşind să-si formeze un limbaj specific
domeniului economico-financiar.
În cadrul lecţiilor au fost folosite strategii didactice activ – participative , pornindu-se de la
exemple concrete de viaţă, pe care elevii le-au trăit, în familie. Aceştia au fost puşi în situatia de a calcula
şi a alege, variante optime. Învăţarea a fost astfel dirijată încât micii şcolari să-şi formeze o gândire
economică corectă orientată spre muncă, preţuire a banilor, economisire şi investire.

Jocul în predarea Educației financiare pentru copii
Eu am luat un set de bancnote din Pepco (8 lei). Sunt destul de multe si imită banii reali. Și am
început să ne jucăm de-a magazinul. Elevii au fost pe rând vânzatori, apoi cumpărători. Au mers la
magazin si au verbalizat de fiecare dată ce gândesc atunci când aleg un obiect. Au întrebat cât
costă tot ce vor să cumpere. Au plătit și au primit rest.
Elevii au înţeles de ce unii oameni care câştiga mult nu au bani, iar cei care câştiga puţin au bani. Ei
au aflat ca dacă nu lăsăm robinetul, calculatorul sau becul deschise fără să le folosim economisim
resurse.

Prin activitățile integrate am urmărit dezvoltarea capacității elevului de a-și comunica propriile
idei, opinii, gânduri și sentimente, cât și apropierea de viața cotidiană. Elevii au identificat și au exersat
diferite tipuri de comportamente în situații de învățare autentică. De exemplu, aceștia au învățat reguli de
politețe pe care trebuie să le aplice la cumpărături, au fost familiarizați cu produse-jucării, cu banii, adică
monedele și bancnotele care circulă în țara noastră. Ei au învățat să-și asume roluri într-un grup, să
relaționeze cu alți membri ai grupului și să se implice în realizarea unei sarcini în cadrul grupului.
Principala modalitate de rezolvarea a acestor abilități a fost jocul.

Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie financiară aprobată prin OMEN 4887/26.08.2013.
Educație financiară prin joc – Ligia Georgescu-Goloșoiu

Învățământ primar – APPE - Educație financiară
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Legătura dintre matematică și viața. Exemple practice
Autor Sîrbu Laura

Se spune că „matematica este muzica raţiunii”. Aşa să fie oare? Să fie o linie melodică ce curge în surdină?
Să fie muzica ce îi invită la dans pe micii elevi? Matematica se poate transforma într-o frumoasă călătorie,
una presărată cu multe provocări, descoperiri. Calitatea actului didactic ţine foarte mult de modul în care
dirijorul de la catedră susţine concertul.
Prezentul articol îşi propune să scoată în evidenţă anumite aspecte importante pentru cadrul didactic din
învăţământul primar. Acestea se referă la modalităţile în care dascălii pot crea conexiuni între conţinuturile
programei şcolare de matematică şi viaţă.Datoria noastră este de a-i pregăti pe copii pentru viaţă, de a le
furniza contextele necesare unei optime dezvoltări. Conexiunile pe care partea teoretică le are cu viaţa
reală sunt nenumărate. Modul de lucru de la clasă, amenajarea spaţiului educativ, toate asigură succesul
unei lecţii. Învăţătorul trebuie să realizeze corespondenţe cu realitatea pentru noţiunile teoretice dobândite de
elevi. De ce învăţ ? Îmi e folositor? Ce fac dacă ştiu asta? Dascălul de suflete trebuie să ţină permanent cont
de aceste aspecte. Nu facem din oră o înşiruire latentă de calcule, pagini interminabile scrise. Vom vedea
doar copii obosiţi, nepregătiţi să facă faţă lumii de afară.

Când predăm conţinuturile matematice referitoare la unităţi de măsură putem evada din sala de clasă.
Organizaţi în echipe, cu instrumentele necesare, măsurăm holurile şcolii, curtea, colegii, parcul din preajma
şcolii. Mergem la piaţă şi cumpărăm diferite produse, la librărie, organizăm în sala de clasă jocuri de rol.
Aplicăm exerciţii corespunzătoare nu doar în sala de clasă, ci în medii de viaţă. Putem să vizităm atelierul de
croitorie sau/ şi o mercerie. Îi provocăm pe elevi oferindu-le ocazia de a-şi confecţiona diverse recuzite pentru
scenete. O să fim surprinşi să constatăm cu câtă bucurie vor participa. În timp ce se vor lovi de situaţii, cu
fiecare barieră pe care trebuie să o depăşească, vor aplica noţiunile teoretice. Aşa vor învăţa şi îşi vor forma
competenţele pentru viaţă. Vrem să îi învăţăm despre timp? E nevoie să le lansăm provocarea de a ţine un
jurnal, de a crea propriul orar sau de a confecţiona o bandă a timpului. Realizarea unei maşini a timpului, la
orele de arte vizuale, va fi o adevărată încântare. Urcaţi în vehicolul minune vor porni departe, vor calcula
secundele, minutele, durata călătoriei. Vreau să îl învăţ pe copil despre geometrie. E un capitol stufos, cu
multe conţinuturi. Manipulând obiectele ce au diferite forme, simţind figuri geometrice gigantice, participând la
construcţia lor, copilul din ciclul primar surâde. Îi place şcoala. Încercaţi să construiţi cu elevii figuri geometrice
din beţe de chibrit şi caramele. Număraţi unghiurile, observaţi, comunicaţi. Dirijorul din voi va primi aplauze.
Şotronul, frumosul joc în aer liber, devine un exerciţiu benefic. În zilele mai reci şi ploioase îl organizăm în
interior. Şotronul matematic este un exerciţiu prin care putem recapitula înmulţirea,împărţirea. Calcularea
cantitatii totale de materialelor necesare, masurarea cu precizie a lungimilor, latimilor si a unghiurilor si
estimarea costurilor proiectului sunt doar cateva dintre cazurile in care ai nevoie de matematica pentru
crearea unor obiecte sau reparatii in casa.

Unii elevi pot spune ca nu planuiesc sa lucreze vreodata in domeniul constructiilor, dar cei mai multi dintre ei
vor avea la un moment dat o casa. Avand abilitatea de a crea obiecte si a repara lucruri vor economisi bani
si vor fi salvati de dureri de cap si stres. Inarmati cu matematica, vor merge de fiecare data la sigur, stiind sa
estimeze toate detaliile ce tin de astfel de proiecte.
Predarea fracţiilor e mult mai facilă când aplicăm la ore activităţi practice. Preparăm pizza, respectând
procentele ingredientelor, secţionăm torturi, decorăm biscuiţi. Bucataritul necesita diverse cunostinte
matematice, precum:
•
Masurarea ingredientelor pentru a urmari o reteta;
•
Inmultirea/ impartirea fractiilor pentru a determina cantitatile necesare pentru mai mult sau mai
putin de un anumit numar de portii;
•
Convertirea unei retete din grade Fahrenheit in Celsius;
•
Convertirea unei retete din unitatile standard ale statelor unite (lingurita, lingura, cupa) in mililitri
sau grame;
•
Calcularea timpului de gatire pentru fiecare element si ajustarea acestuia;
Înțelegerea raporturilor si proportiilor, în special in coacere (ex- reteta solicita 1 ou si 2 cani de faina, deci
raportul de ouă la făină este de 1: 2
Matematica devine foarte utila atunci cand calatoresti, de la calcularea combustibilului pentru masina in
functie de kilometri parcursi, la orientarea in spatiu, folosirea unei harti si calcularea banilor in diverse valute.
Pentru a folosi orice harta, mai intai trebuie sa iti poti localiza pozitia curenta. Acesta va fi punctul A. Cel mai
simplu mod de a face asta este prin localizarea intersectiilor din apropiere sau a punctelor usor de identificat,
precum podurile, cladirile mari sau intrarile pe autostrada. Odata ce ai stabilit un punct de plecare,
localizeaza locul in care vrei sa ajungi (punctul B). Tot ce trebuie sa faci este sa gasesti cea mai buna ruta, in
functie de teren, lungimea drumului, restrictiile de viteza, etc.

Sunt zeci şi zeci de activităţi pe care le putem implementa. În felul acesta elevii învaţă mai bine, orele devin
mai plăcute. O să fim surprinşi să vedem cum nu doresc să ia pauză, cum le face plăcere să stea să se
joace. Cel mai potrivit cuvânt este jocul. Prin joc învaţă. Materialul didactic ales cu grijă, atractiv, rearanjarea
modului de organizare a colectivului de elevi, elementele surpriză sunt câteva dintre atuurile dirijorului
eficient. Jocurile de masă, board games, aduc un suflu nou orelor de matematică. Ele conţin sarcini diverse,
atrăgătoare. Să nu uităm că trăim în era digitală. Elevii noştri sunt mult mai pricepuţi decât noi în utilizarea
dispozitivelor. Folosirea tablelor interactive, a softurilor educative aduce un plus lecţiei. Dezvoltăm latura
creativă a copiilor şi îi antrenăm în conceperea unor probleme de matematică. Vor fi dornici să compună
probleme dacă vor fi convinşi că acest exerciţiu are un rol, nu doar de dragul de a rezolva un item din manual
sau auxiliar. Ne lovim de matematică zi de zi. Îi învăţăm noi pe copii de ce e ea importantă? Aplicăm la clasă
strategii moderne sau suntem în continuare sclavii vechilor ideologii? Căutăm noi să se dezvoltăm elevilor
operaţiile gândirii? Acestea sunt câteva întrebări pe care orice învăţător competent ar trebui să şi le pună. Să
nu uităm că şcoala îi pregăteşte pe micuţi pentru viaţă! ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ oferă un prilej bun de
“încălzire a minţii”. Activităţile cu conţinut matematic antrenează şcolarii în acţiuni operatorii cu diferite obiecte
sau imagini schematice ale acestora.

SALUTUL – se poate desfăşura:
Propagat în cerc, de la stânga la dreapta;
Prin extragere de cartele cu numele copiilor în funcţie de culori;
Prin numărare din 2 în 2, din 3 în 3 (nr. pare – nr. impare);
Prin folosirea adjectivelor pentru a compara înălţimea, greutatea;
Prin folosirea “codurilor matematice”
CALENDARUL – formeaza deprinderi de:
A grupa în funcţie de anumite criterii;
A clasifica zilele săptămânii, ale lunii;
A realiza modele repetitive;
A compara temperaturile din diferite zile;
A se orienta în timp şi spaţiu prin folosirea noţiunilor: ,,înainte cu o zi”, ,,ziua precedentă”,
,, a patra zi din lună” etc. ;
În MESAJ se pot introduce jocuri-problemă. De exemplu:
„Poştaşul a ajuns pe strada Elizeului. Ajutaţi-l să distribuie corespondenţa.”
„Vântul puternic a smuls numerele caselor. Reconstituiţi ordinea, ţinând cont de regulile
de numerotare ale caselor dintr-un cartier.”
„Alexandra vrea să ajungă la prietena ei. Aceasta locuieşte între Răzvan şi Rareş, care
stau la numerele 5 şi 9. La ce număr stă Alexandra?

Pentru a explica un subiect în matematică, profesorul trebuie să folosească imagini, scheme, diagrame și
modele pe cât posibil. Acest proces este considerat complet dacă folosește atât auzul, cât și văzul.
Întrebările cu răspuns deschis trebuie folosite cât mai des și copilul trebuie încurajat pentru a găsi toate
modurile de rezolvare posibile. Copilul trebuie apreciat pentru fiecare încercare corectă și fiecare greșeală
trebuie corectată fără critici. Cea mai mare dificultate o reprezintă lipsa de exercițiu. Pentru a trezi interesul
pentru matematică, pentru dezvoltarea gândirii creative, este necesar ca copiii să creeze basme
matematice, care sunt una dintre formele de dezvoltare a creativității matematice. Este necesar să se
studieze matematica, dar gândul trebuie să vină „din interior”. Succesul studiului curs de scoala matematica
depinde de mijloacele și metodele de predare. Conceptele nu sunt învățate în profunzime dacă învățarea nu
se bazează pe excitare activitate creativă elevi.
Lucrarea propusă privind crearea basmelor matematice ar trebui să meargă în paralel cu una sau alta formă
de educație specială, completând-o în mod substanțial. Scrierea de povești matematice nu este un substitut
pentru învățare. Crearea basmelor matematice implică nu numai abilitatea de a fantezia pe subiecte
matematice, ci și abilitatea de a vorbi literat, precum și cunoașterea încrezătoare a conceptelor matematice.
Compunerea basmelor matematice este o activitate care fascinează copiii de vârste diferite, cu toate
acestea, în clasele medii, cresc nu numai oportunitățile, ci și dificultățile: modul cel mai bun de a construi o
poveste pentru a nu încălca integritatea basmului și a nu intra în conflict cu conceptele matematice. Un
basm inventat independent cu utilizarea conceptelor matematice în poveste vă permite să vă amintiți aceste
concepte mai ferm și pe deplin.

Alungați, copiii nu observă că învață, că învață și își amintesc lucruri noi involuntar, că acest nou vine în mod
natural în ei. Prin urmare, accentul principal atunci când scriu povești matematice este pus pe o înțelegere
profundă a informațiilor educaționale, asimilarea conștientă și activă, formarea capacității elevilor de a aplica
independent și creativ informațiile educaționale primite. Prin propunerea de a compune un basm matematic,
sarcina este de a dezvolta creativitatea matematică, capacitatea de a-și exprima gândurile în mod logic și
consecvent. Slujba de a crea basme matematice este distractivă, dar este nevoie de cap și suflet pentru a
lucra. Această muncă implică eforturi nu numai din partea elevului, ci și a profesorului, care trebuie să țină
pasul cu nevoile, capacitățile și dorințele copilului.
De obicei, munca privind formarea abilității de a compune basme matematice începe cu citirea unui basm
matematic gata pregătit. Apoi, este oferit celor care doresc să vină cu propriul basm matematic, explicând că
valoarea lucrării constă în faptul că, de exemplu, proprietățile numerelor sau ale figurilor geometrice sunt
incluse în povestea basmului. Teme pentru acasă scrierea unei povești de matematică este neconvențională
pentru o lecție de matematică și, prin urmare, trezește un interes viu pentru copii. Fiecare elev vrea să
verifice: va fi capabil să-și realizeze ideea creativă, cum va evalua profesorul basmul, cum vor reacționa
colegii săi la munca sa? Mulți oameni se angajează să scrie o poveste matematică, dar nu toate și nu toată
lumea reușește. Elevilor trebuie să li se amintească de structura basmului, în ciuda faptului că au studiat deja
acest lucru în lecțiile de literatură. Pentru a face acest lucru, elevilor li se oferă o notă: „Cum să compuneți un
basm matematic”.

Poveștile matematice sunt un mijloc pentru dezvoltarea unei creativități matematice suplimentare. Ele sunt,
de asemenea, un mijloc pentru o asimilare mai solidă a conceptelor matematice de bază. Crearea basmelor
matematice este un proces creativ atât pentru elev, cât și pentru profesor.Scopul creșterii noastre este să
creștem o persoană creativă care să-și dezvolte și să-și realizeze toate abilitățile. Crearea basmelor este unul
dintre cele mai interesante tipuri de creativitate pentru copii și, în același timp, este un mijloc important de
dezvoltare mentală. Dacă nu ar fi compoziția basmelor, atunci, probabil, vorbirea multor copii ar fi confuză și
confuză, iar gândirea lor ar fi dezordonată. Există o legătură directă între gândirea creativă și vocabularul unui
cursant. Cu cât un cuvânt îngrijorează mai mult un copil, cu atât este mai mult amintit, de aceea multe basme
sunt amintite de copii, ca și cum ar fi singuri. Din această memorare, memoria nu este supraîncărcată, ci
devine și mai clară.
Sunt necesare basme. În lecții, la activitati extracuriculareunde există un basm, domnește întotdeauna o
bună dispoziție și aceasta este cheia muncii productive. Un basm alungă plictiseala. Datorită basmului,
umorul, fantezia, ficțiunea, creativitatea sunt prezente la diferite evenimente. Și cel mai important, elevii
învață matematică.
Elevii au nevoie de impulsuri mai puternice pentru a li se capta atenţia şi pentru a deveni participanţi
activi ai procesului de învăţare. Pentru realizarea acestui scop, trebuie să folosim metode variate, în primul
rând cele care asigură participarea activă a elevilor la orele de predare.
Bibliografie:
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Ora de lectura la clasele a III-a
Prof. Oana Alexandru

Competența de comunicare este definită drept capacitatea care permite
producerea și interpretarea mesajelor precum și negocierea sensului în contexte
specifice, asimilate situației de comunicare. Noile cercetări completează ideea de
competență cu cea de performanță, ambele văzute și ca indicativ de integrare socială.
Distingem, în acest sens, competența lingvistică, definită prin cunoștințele despre
formele limbii, despre evoluția lor, corelând semnificatul cu semnificantul în
contextul producerii de sens. În fond, schema comunicării a lui Roman Jakobson
presupune un emițător și un receptor care să cunoască și să descifreze codul,
comunicare însemnând și decodarea mesajului.

Pe de altă parte, termenul de performanță presupune performanță lingvistică și de comunicare
interpersonală. Aspectul lingvistic vizează atingerea standardelor academice, în vremece aspectul
comunicativ se manifestă în capacitatea de manipulare contextuală a limbii. Din acestemotive, se impune
studiul integrat, deschis de noul model comunicativ funcțional ce presupune oasimilare a limbii ca sistem
viu. În acest sens, Alina Pamfil susține că disciplina limba și literaturaromână este situată la frontiera
dintre științele limbii și literaturii și cele ale educației și psihologieieducaționale.

Astfel, limba și literatura română produce efecte colaterale evidente, care pot fi controlate
și evaluate din perspectiva construirii la elevi a competenței de comunicare și a performanței lor
comunicative la toate disciplinele din planurile de învățământ. ˶Modelul comunicativ funcțional
impune un sistem de strategii creative ce permit înțelegerea valorii elementelor lingvistice în
context, dezvoltând abilitatea de a aplica cunoștințele despre rolul și funcționarea limbajului”,
susține Alina Pamfil.
Mai mult, prin noile programe pentru clasa a V-a și a VI-a se tinde spre raportarea acestor
elemente la realitatea imediată a elevului, care va înțelege mesajul și îl va decoda comparativ cu
propria realitate interioară și exterioară. Din acest motiv, multe dintre textele alese sunt opere din
literatura universală care urmăresc, în unitatea de învățare, aceeași temă.
Dacă pentru competența lingvistică e oarecum suficientă cunoașterea limbii, pentru
performanța în comunicare și aspectul integrator, se impune literatura, iar de aici, implicit, lectura.

Așadar, vorbim totodată de formarea unei competențe de lectură, fie că
abordăm textul literar sau nonliterar. Astfel, lectura apare ca o activitate intelectuală
de bază a elevului, desfășurată în cadrul tuturor disciplinelor școlare, dar formarea
competenței de lectură devine prioritară în cadrul disciplinelor cuprinse în aria
curriculară limba și literatura română, limbi străine, limbi moderne, literatură
universală, înscriindu-se într-un proces educațional flexibil și dinamic, implicând
activități de înțelegere și receptare, decodare și interpretare, transformare și
producere de noi sensuri și valori. Finalitățile de bază ale acestui proces de lectură îl
formează atât competențele specifice prevăzute de toate programele școlare de la
clasa I, până la clasa a XII-a (de înțelegere șireceptare, de decodare și interpretare, de
comunicare orală și scrisă etc), precum și un set de valoriși atitudini obținute exclusiv
prin educația literar-artistică, susține Vl. Pâslaru.
Evident că, se impune formarea unui cititor avizat care să fie capabil de a
produce, oral sau scris text despre text, dar și text împotriva textului, atingând în acest
fel, capacități de analiză, interpretare, argumentare, gândire critică. Este cititorul
ideal, cel care se va putea folosi de toate acestea în viața de zi cu zi, în orice situație
de comunicare. Este acel cititor/ vorbitor cu un limbaj articulat, coerent, nuanțat și
expresiv. Este cititorul/ vorbitorul ideal, doar că în societatea actuală asistăm la o criză
a lecturii, care îngrijorează de la cadre didactice și părinți, până la producătorii de
cărți, fie ei autori, editori. Motivația lipsei timpului liber e desuetă fiindcă pentru
calculator există întotdeauna timp liber.

Lectura a fost pusă la colț și, din păcate, a devenit o Cenușăreasă a activităților
recreativepe motiv că e „depășită“ și nu aduce cine știe ce „beneficii”.
Îngrijorați de starea lucrurilor , mulți dintre autorii noștri au decis să scrie, în
ultima vreme, despre lectură și importanța ei. Pledoarii pentru lectură sunt cărțile și
articolele lui Nicolae Manolescu, „Cititul și scrisul”, Gabriel Liiceanu, „Dans cu o
carte”, Mircea Cărtărescu, „Care-i faza cu cititul?” , etc. Sunt pledoarii pentru lectură
tocmai pentru că ea dezvoltă capacități pe care nicio altă activitate nu le poate atinge:
comunicare, gândire, imaginație, creativitate, empatie, gustul estetic, artistic. Lectura
permite concomitent accesul la toate acestea, cartea fiind o poartă spre cunoaștere. Aș
vrea să depășim vechile clișee, prin care se spunea că lectura îți dezvoltă vocabularul
și cultura generală sau imaginația. Da, sunt foarte adevărate și nu putem ignora
importanța lor. Sunt însă, credem noi, cel puțin în formulare, perimate.
Lectura trebuie să devină mai mult, tocmai pentru că nu contează câte cuvinte
cunoaștem, cât de bine știm regulile gramaticale, câtă imaginație avem. Contează cum
reușim să le armonizăm pentru a exprima și a ne exprima. Acest deziderat poate fi
atins doar prin lectură, la rândul ei, un act de comunicare avizat, un model de
construcție vie, expresiv, nuanțat, subiectiv. Comunicarea presupune înainte de toate,
decodarea mesajului. Lectura impune acest transfer și formează cel mai ușor și cel mai
repede competența de comunicare.

Pledoaria pentru lectură poate continua. Adevărul e, așa cum susține și N.Manolescu că, a
vrea să le explici oamenilor care nu au citit nicio carte în viața lor ce pierd, e totuna cu a explica
unui surd frumusețea muzicii lui Mozart. Și, totuși, aș vrea să închei într-o notă optimistă cu un
fragment din articolul „Care-i faza cu cititul? “, al lui M. Cărtărescu.
„Cărțile sunt asemenea unor fluturi[…] .Pe aripile fluturilor noștri de hârtie,
asemenea unor solzișori care irizează lumini, sunt tatuaje ciudate înscrise cu cerneală
tipografică. A trebuit să mergem la școală ca să le descifrăm. Stând confortabil pe
spinarea mătăsoasă a marelui fluture, citim și zburăm. Căci fluturele nu se urnește de
pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de
cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri și melodii. Pe toate ni le
imaginăm citind. Și atunci înțelegem că zborul, chiar dacă nu duce în lumi depărtate,se
petrece întotdeauna în noi înșine.”Cartea reprezintă dorință de cunoaştere, pasiune,
visare, hrană pentru suflet şi minte, povestea vieții. Criticul şi istoricul literar francez
Émile Faguet definea cartea ca fiind „o mică mobilă a minţii noastre, motorul
spiritului, unealta care vine în ajutorul lenei de-a gândi, a insuficienţei noastre, cum şi
a bucuriilor sufletului’’.

Cartea, ca obiect cultural, începe să-şi piardă importanţa şi impactul asupra noii generaţii
din cauza noilor alternative aparent mult mai atractive şi, în orice caz, mult mai comode, care tind
să capteze atenţia celor dispuși să facă un efort mult mai redus și să ajungă mai rapid la un rezultat.
Tendinţa înlocuirii lecturii cu petrecerea timpului în faţa televizorului sau a calculatorului este
explicabilă prin noul stil de viață în care mass-media și internetul acaparează, oferind o multitudine
de informații facile și persuasive, dar care nu presupun o reflecție personală, un efort intelectual
sau o pregătire anterioară.
Ne îndreptăm spre o civilizaţie a văzului, spre o civilizație a imaginii. Secole de-a rândul,
scriitori de marcă s-au străduit să cizeleze cuvântul, să-l facă să comunice o bogăţie de gânduri şi
sentimente, iar astăzi totul se reduce mai ales la semne, la simboluri, la imagini. Abordarea lecturii
unei cărți tipărite poate fi neatractivă, poate fi ceva banal, gândind din perspectiva noii generaţii
născute în era digitală, care foloseşte cu dexteritate mijloacele IT. De aceea, lectura cărţilor în
format electronic (e-books) este mai interesantă şi mai potrivită pentru preocupările adolescenţilor.

Chiar dacă mai sunt copii și tineri care iubesc lectura, cei mai mulţi
adolescenţi îşi caută informaţiile pe internet, pentru a câştiga timp; în prezent doar
elevii pasionați de lectură mai cumpără cărţi ori merg la bibliotecă pentru a le
împrumuta.
Specialiştii sunt convinşi că „dacă o carte nu e trendy, elevul nu o citește“.
Potrivit unor statisticii ce vizează rolul lecturii în viaţa elevilor, 20,25% dintre ei o
consideră o pasiune, 12,65%-o obligaţie, 43,03% - un mod de a te instrui, 16,45% - un
mod de a-ţi petrece timpul liber şi 7,59-un mod de a uita de problemele zilnice.
Lectura de plăcere – este situația ideală și perfectă, fără recompensă
materială, o poveste despre puterea cuvintelor de a crea lumi, o călătorie pe care o faci
cu bucurie și pe care o împărtășești cu mare drag apropiaților.
Lectura obligatorie – reprezintă modalitatea prin care, constrâns fiind, reușești
să cunoști anumite texte, fără a-ți asuma vădit rolul de cititor. Termenul obligatoriu
este perceput ca având o conotație negativă, restrictivă, instalând un mod de gândire
dirijat și mai puțin asumat, aflat întro oarecare antiteză cu ideea de lectură. Tocmai de aceea lecturile au devenit
recomandate pentru a ști mai mult, pentru îmbogăţirea orizontului cultural, pentru
dezvoltare personală, dar şi pentru aface faţă provocărilor societăţii actuale.

Profesorii sunt în permanență preocupați să găsească noi modalităţi prin care
lectura să redevină o preocupare constantă a elevilor, pentru ca și lectura recomandată
să se bucure de plăcerea unui cititor în curs de a deveni pasionat. Prin urmare,
stimularea creativităţii şi a talentului elevilor prin promovarea creaţiilor proprii,
propunerea unor proiectele tematice sau studii de caz, întâlniri cu scriitorii, dezbateri
pe teme literare, vizionarea unor filme şi discutarea lor în paralel cu textul literar,
dramatizările unor texte, activităţile interactive de genul cercurilor de lectură, dar și
concursurile pe teme literare sunt doar câteva dintre activitățile ce se pot desfășura în
școală și în afara ei, care au drept scop sensibilizarea elevilor în vederea transformării
lecturii obligatorii înlectură de plăcere.
Lectura obligatorie, pentru şcoală, este văzută ca o datorie, fără plăcerea de a
citi. De cele mai multe ori lectura merge greu şi cărtile rămân uneori neterminate,
deoarece realitatea despre care citește adolescentul nu corespunde realității trăite de
el. Deci, cititorul contemporan este mai interesat, ca lectură, de ceea ce este actual, de
scriitorii şi operele la modă, de ceea ce are legătură cu el, cu modul lui de a fi şi de a
gândi, cu ceea ce poate face el.
Nicolae Balotă afirma că „un om al cărţii nu se poate împiedica să nu savureze
cartea nu numai ca pe un instrument care îi permite accesul într-o lume a cuvântului, a
ideilor, a ficţiunilor,a simţirii mijlocite, ci şi nemijlocit, în sine.” Deci, dacă cineva încă
mai citeşte înseamnă că lectura îl conduce spre cunoaștere și autocunoaştere în același
timp.
Atunci când începe o carte, orice lector are nişte aşteptări de la text: să aibă
sens sau să fie coerent, să transmit un mesaj sau cel puţin să-l stimuleze pe cititor să
reflecteze la unele teme serioase, să aibă chiar de la început o anumită transparenţă, să
ofere mijloace interne pentru depăşirea dificultăţilor şi problemelor cu care se
confruntă cititorul, să fie lecturat cu o viteză maimult sau mai puţin constantă.

Cititorul grăbit, superficial, va găsi diverse motive pentru a nu duce lectura
până la capăt: că textul nu are sens, că nu îl stimulează, că necesită prea mult timp, că
nu este transparent, că e greu de citit, în vreme ce el, cititorul pasionat, se va apleca
asupra lecturii de dragul ei, de plăcere, lăsând pe seama specialiștilor teoretizarea
acesteia, fără modele de interpretare, cu riscul de a rămâne la nivelul de lectură
inocentă.
Din punct de vedere practic, cea mai simplă definiţie a lecturii bune (literare)
pare să fie şi cea mai hedonistă. Lectura bună este aceea care produce maximum de
plăcere – un maximum de plăcere care să-l mulțumească pe cititor. Este foarte
important să se retrezească interesul pentru lectură, rămânând ca mai apoi acesta să se
transforme în pasiune.
Viciul lecturii, dependenţa de cuvântul scris, de cufundare în lumea ideilor prin
intermediul cărţii ar fi de dorit să nu mai rămână doar apanajul unora. Este de la sine
înțeles că viața noastră mai cuprinde și alte lucruri, nu doar povești pe care să le citim.
Nu suntem numai povești, însă fărăpoveste, fără posibilitatea de a scrie și citi povestea
vieții, nu însemnăm nimic, sau însemnăm foarte puțin. Se spune că Arta este o
provocare pentru timpul care ne ia și ne macină, că piramidele de la Giseh sunt chemări
ale eternității, ca versurile lui Rimbaud sau ca bolta Capelei Sixtine.
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Ora de lectură în
demersul didactic hibrid
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Lectura reprezintă o activitate intelectuală de bază a elevului, desfășurată în cadrul tuturor disciplinelor
școlare, dar formarea competenței de lectură devine prioritară în cadrul disciplinelor cuprinse în aria
curriculară limba și literatura română, înscriindu-se într-un proces educațional flexibil și dinamic, implicând
activități de înțelegere și receptare, decodare și interpretare, transformare și producere de noi sensuri și
valori.
Finalitățile de bază ale acestui proces de lectură îl formează atât competențele specifice prevăzute de toat
programele școlare de la clasa I, până la clasa a XII-a (de înțelegere și receptare, de decodare și
interpretare, de comunicare orală și scrisă etc), precum și un set de valori și atitudini obținute exclusiv prin
educația literar-artistică.
Profesorii sunt în permanență preocupați să găsească noi modalităţi prin care lectura să redevină o
preocupare constantă a elevilor, pentru ca și lectura recomandată să se bucure de plăcerea unui cititor în
curs de a deveni pasionat. Prin urmare, stimularea creativităţii şi a talentului elevilor prin promovarea
creaţiilor proprii, propunerea unor proiectele tematice sau studii de caz, întâlniri cu scriitorii, dezbateri pe
teme literare, vizionarea unor filme şi discutarea lor în paralel cu textul literar, dramatizările unor texte,
activităţile interactive de genul cercurilor de lectură, dar și concursurile pe teme literare sunt doar câteva
dintre activitățile ce se pot desfășura în școală și în afara ei, care au drept scop sensibilizarea elevilor în
vederea transformării lecturii obligatorii în lectură de plăcere.

Lectura ocupă un loc important în cadrul școlii, deoarece prin intermediul acesteia, copiii
își vor îmbogăți cunoștințele și vocabularul și li se va stimula interesul pentru citire.
Începând cu clasa I, în școală se desfășoară o oră special dedicată lecturii. În această oră trebuie
să încercăm să-i atragem pe copii prin diferite strategii didactice, astfel încât această activitate să
fie eficientă. Toate acestea ne ajută să-i facem pe copii să acorde importanță lecturii și în afara
clasei. Se pare că elevii nu mai citesc foarte mult, se limitează doar la ora de lectură din cadrul
școlii , de aceea este necesar să le educăm gustul pentru citire și în afara ei.
Ora de lectură în demersul didactic hibrid presupune adaptarea activităților pe care le-am
fi desfășurat în mod normal la orele din format fizic, astfel încât activitățile să se plieze și pe
sistemul online. De exemplu, recurgând la videoproiector, putem prezenta copiilor o poveste.
Imaginile colorate le vor atrage atenția, apoi fiecare slide poate fi discutat, analizat, poate fi
realizată povestirea/ repovestirea după imagini, acestea pot fi amestecate și ordonate de copii în
ordinea întâmplărilor petrecute și oferind elevilor CD-ul, aceștia cu siguranță îl vor deschide din
nou acasă.

Le-am putea expune o poveste a unui autor, după care le arătam imagini dintr-un alt text
al aceluiași scriitor, indicându-le titlul, ca aceștia să devină curioși și să caute povestea respectivă.
În cadrul orelor, pentru că tot sunt predate integrat conținuturile, le putem spune copiilor că am
aflat lucruri importante dintr-o enciclopedie, revistă pentru copii etc., le putem da și câteva
exemple, menționând că dacă le vor răsfoi vor afla și mai multe informații, făcându-i să iubească
astfel și textele științifice din sfera geografiei, istoriei, biologiei etc., contribuind totodată lărgirii
orizontului de cunoaștere a copiilor și îmbogățirea culturii generale. În orele de istorie, putem
aduce în discuție iubirea pentru țară, pentru frumusețile ei și menționarea unor texte cu caracter
istoric cum sunt „Legendele istorice” ale lui Dimitrie Bolintineanu.
Lectura are o influență foarte bună asupra întregului proces instructiv-educativ, dezvoltă
imaginația, creativitatea și gândirea, ori, într-o oră, activitatea învățătorului este limitată, de aceea
este necesară lecturarea în afara școlii. Recunoaștem cu toții, că nu e ușor să-i facem pe copii să
citească în timpul liber și chiar să considere o relaxare cititul, dar trebuie să perseverăm și să
luăm măsuri pentru îmbunătățirea acestui aspect.
Prin farmecul lor artistic lecturile atrag elevii, îi face să trăiască și să aibă emoții alături de
personajele lor preferate, de aceea este necesară și o selectare atentă a textelor recomandate
elevilor din învățământul primar. Cu cât schițele, romanele, nuvelele, povestirile științificofantastice sunt mai atrăgătoare, cu atât interesul copiilor de a le citi este mai mare.
De asemenea, tot pentru educarea gustului pentru lectură, aș mai propune concursuri cum
sunt: „Cel mai bun recitator”, „Cine a citit cele mai multe povești?”, „Răspunde repede și
bine… Ce poveste-ți place ?”, “Să ne întindem la citit…” etc.

Tot în cadrul orelor de lectură în sistem hibrid pot fi organizate șezători literare, se pot
desfășura jocuri literare și diferite concursuri ori activități: Personajele suntem noi, Parada
personajelor, Interviu cu scriitorul preferat, dramatizări, vizite la biblioteci, la case memoriale
(online).
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În concluzie, prin diferite mijloace, metode și procedee, noi, cadrele didactice, avem
datoria de a cultiva dragostea și interesul elevilor pentru carte, ajutându-i să citească texte
potrivite vârstei lor, învățându-i cum să citească și prin intermediul lecturilor să le dezvoltăm
calitățile cele mai de preț: prietenia, hărnicia, cinstea, modestia, curajul, perseverența, dreptatea,
cinstea și cuvântul.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/32_34_Motivatia%20elevilor%20pentru%20lectur
a.pdf
http://ccdcluj.ro/Fisiere/2018-2019/CDI/Resurse/Lectura%20de%20placere.pdf

Evaluarea Națională.
Caracteristici. Finalități.
Prof. Corina Cernea

Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a au fost introduse prin legea educației din 2011, în
primii ani au fost pilotate, iar primul an scolar în care au fost administrate național a fost 20142015. Rezultatele nu se trec în catalog, sunt confidențiale, nu stau la baza ierarhizării copiilor,
trebuie comunicate fiecărui părinte în parte și, pe baza lor, profesorii trebuie să realizeze planuri
individualizate de învățare.
•
Evaluările naţionale au drept reper testările internaţionale de genul: TIMSS, PIRLS,
PISA.
•
Aceste testări își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică
informațiile dobândite în perioada școlarizării, iar accentul nu se pune pe cunoștințele
elevilor, ci pe:
•
•
•
•

•
•
•
•

– competențele, aptitudinile, abilitățile pe care elevul trebuie să și le însuşească;
– contextul în care elevii vor fi puşi în fața unor probleme din viața cotidiană la care vor
trebui să răspundă.
Testele nu vizează „ceea ce se predă la clasă”, deoarece nu urmăresc reproducerea
de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilităţi de adaptare la situaţii noi, aceste teste
se axează pe competențele dobândite și nu pe reproducerea cunoștințelor predate.
Specialiștii internaționali susțin faptul că următoarele deprinderi sunt foarte
importante în dezvoltarea elevilor ca viitori adulți:
– comunicarea eficientă;
– adaptabilitatea la situaţii noi;
– flexibilitatea în abordarea sarcinilor de lucru;
– rezolvarea de situaţii-problemă complexe;

cazul, elaborarea planului individualizat de învățare, instrument esențial de remediere. În
urma susținerii acestor probe scrise, impactul nu ar trebui sa fie negativ ci de suport, iar
feedback-ul oferit părinților sa fie unul real.
Personalul didactic joacă un rol fundamental în asigurarea unor examinări ce
susţin procesul de învățare al elevilor. Cadrele didactice trebuie să înţeleagă mai bine
care sunt aşteptările de învățare, pentru a putea planifica eficient activitatea pedagogică,
pentru a evalua într-un mod unitar și corect nivelul de învățare al elevilor și a oferi
elevilor feedback util care să le permită să progreseze.
Evaluările de la finalul clasei a IV-a pot fi un ajutor pentru părinți și copii, astfel
părinții află care este nivelul onest al celui mic în fața unor subiecte făcute de altcineva
decât învățătoarea de la clasă, își poate evalua atât învățătorul, cât și efortul copilului. De
cealaltă parte, elevul îți verifică aptitudinile și competențele acumulate într-un mod
relaxat pentru că notele acestea nu sunt trecute în catalog.
Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație
(CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel
mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 60 de minute la clasa a IV-a și 30
de minute la clasele a II-a.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu
reprezintă un examen sau un concurs, ci are un caracter formativ, de diagnoză şi prognoză,
cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de predareînvăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora
planuri individualizate de învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului şcolar al propriilor copii.

Evaluarea națională clasa a IV-a – Limba română
Ce se evaluează:
Extragerea informaţiilor explicit formulate;
Formularea unor concluzii directe;

Operarea cu ideile principale ale textului;

Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor.
D1- Extragerea informaţiilor explicit formulate
Ce ar trebui să știe elevii:



să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text;
să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute;

să citească în mod conştient şi corect un scurt text necu noscut;

să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr -un text;

să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate.
D2 – Formularea unor concluzii directe
Ce ar trebui să știe elevii:



să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie;
să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându -le destinaţiei şi scopului
comunicării;

să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării
studiate.
D3 – Operarea cu ideile principale ale textului
Ce ar trebui să știe elevii:



să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr -un text citit (literarnonliterar);

să alcătuiască povestirea unui text literar după un plan simplu de idei.
D4 -Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor
Obiective de referinţă:
















să manifeste interes şi iniţiativă pentru lectura unor texte variate literare sau
nonliterare;

să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate pentr u a marca
trecerea de la o idee la alta;

să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.
Ce urmărește fiecare item în parte:

Item 1 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate;

Item 2 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate;




Item 3 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate;
Item 4 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate;
Item 5 – Înţelegerea textului scris – Operarea cu ideile principale ale textului;
Item 6 – Înţelegerea textului scris – Operarea cu ideile principale ale textului;
Item 7 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe;
Item 8 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe;
Item 9 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe;
Item 10 –Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe;
Item 11 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe;
Item 12 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe;
Item 13 – Înţelegerea textului scris – Interpretarea si integrarea ideilor și
informaţiilor;
Item 14 – Înţelegerea textului scris – Interpretarea si integrarea ideilor și
informaţiilor;
Item 15 – Înţelegerea textului scris – Interpretarea si integrarea ideilor și
informaţiilor.

Evaluarea națională clasa a IV-a – Matematică
Ce se evaluează:


D1. Numere natural;
 D2. Figuri geometrice, măsurători, fracţii;
 D3. Organizarea datelor în tabele.
D1- Numere naturale
Ce ar trebui să știe elevii:
să descopere, să recunoască și să utilizeze în contexte variate corespondenţe simple şi
succesiuni de obiecte sau numere asociate după reguli date;
 să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două operaţii
prin rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul;
 să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale;
 să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii şi împărţirii utilizând modalit ăţi
variate de lucru;
 să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în
rezolvarea unor situaţii problemă;
 să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de
probleme;
 să aprecieze valoarea de adevăr a unei afirmaţii şi să cunoască sensul implicaţiei
,,dacă-atunci” pentru exemple simple, eventual din cotidian;
 să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode
matematice.
D2 – Figuri geometrice, măsurători, fracţii
Ce ar trebui să știe elevii:


să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi spaţiale şi să
recunoască proprietăţi simple de simetrie ale unor desene;
 să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi nonstandard pentru lungime,
capacitate, masă, suprafaţă, timp şi unităţile monetare în situaţii variate;
 să depăsească blocaje în rezolvarea de probleme, să caute prin încercare -eroare noi căi
de rezolvare.
D3 – Organizarea datelor în tabele :
Ce ar trebui să știe elevii:





să colecteze date, să le organizeze în tabele, să le sorteze şi clasifice pe baza unor
criterii date şi să ofere interpretări elementare ale lor;
să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a -i ajuta pe ceilalţi în
rezolvarea de probleme.

Ce urmărește fiecare item în parte:
Item 1 – Numere – Cunoaştere;
 Item 2 – Numere – Cunoaştere;
 Item 3 – Numere – Cunoaştere;
 Item 4 – Numere – Cunoaştere;
 Item 5 – Numere – Aplicare;
 Item 6 – Numere – Aplicare;
 Item 7 – Numere – Aplicare;
 Item 8 – Numere – Aplicare;
 Item 9 – Numere – Raţionament;
 Item 10 – Numere – Raţionament;
 Item 11 – Figuri geometrice și măsurători – Cunoaştere;
 Item 12 – Figuri geometrice și măsurători – Cunoaştere;
 Item 13 – Figuri geometrice și măsurători – Cunoaştere;
 Item 14 – Figuri geometrice și măsurători – Aplicare;
 Item 15 – Figuri geometrice și măsurători – Aplicare;
 Item 16 – Figuri geometrice și măsurători – Aplicare;
 Item 17 – Figuri geometrice și măsurători – Raţionament;
 Item 18 – Organizarea datelor – Cunoaştere;
 Item 19 – Organizarea datelor – Aplicare;
 Item 20 – Organizarea datelor – Raţionament.


Evaluarea națională clasa a IV-a – semnificația codurilor:
 Codul 10 – pentru rezolvarea corectă şi completă a itemului;
 Codurile 11, 12 şi 13 – pentru rezolvarea parţială a itemului cu o complexitate mare, în
funcţie de gradualitatea rezolvării itemului respectiv;
 Codul 79 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect (inclusiv
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne care nu au legătură cu sarcina,
neciteţe, în afara sarcinii de lucru);
 Codul 99 – pentru lipsa răspunsului sau a oricărei încercări de răspuns, marcată de
spaţiul gol/blank.
Evaluarea națională clasa a IV-a – câteva concluzii:






Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor exprimă faptul că elevii nu
receptează fidel toate ideile şi informaţiile din textele literare date şi nu redau cu
motivaţie susţinută, nu argumentează logic ideile exprimate în redactare.
Majoritatea elevilor deţin competenţe de redactare de texte de mică întindere,
utilizează în general corect elementele de construcţie a comunicării scrise, aplică în
redactare regulile de ortografie şi de punctuaţie învăţate, însă sunt elevi care nu pot
închega un text de mică întindere pe baza ideilor personale sau o fertate.
Itemii de raţionament au un nivel scăzut de rezolvare şi la acest domeniu de conţinut,
dovadă că demersul practic la clasă se bazează foarte puţin pe acest tip de domeniu
cognitiv.

Bibliografie:
www.parintiicerschimbare.ro
www.edu.ro

Pregatirea elevilor de clasa a IV-a pentru etapa gimnazială
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate preda cu succes
orice obiect de învăţământ, într-o formă intelectuală adecvată”. (Jerome S.
Bruner)

Prof. Mirela Achim

•

•

•

•

•

O bună adaptare a elevilor de ciclul primar la cerinţele ciclului gimnazial reprezintă una din condiţiile obţinerii de
rezultate la învăţătură pe măsura capacităţilor acestora. Deși posibilităţile de informare ale copiilor sunt mult mai
mari astăzi ca în trecut, se constată încă o serie întreagă de factori care fac să devină dificilă adaptarea la
cerinţele clasei a V-a.
Un prim aspect este cel al nivelului informaţiei cu care elevul se confruntă, unele absolut noi, făcând
cunoştinţă cu manuale pe care în clasele primare nu le-a văzut. Dacă în clasele P-IV se poate vorbi de un singur
„dirijor” care asigură o dozare a tipului de informaţii cerute, în clasa a V-a fiecare profesor vine cu limbajul său de
specialitate, cu noţiuni noi, faţă de care prima reacţie la unii elevi este de respingere, de refuz.
Gradul de abstractizare în gimnaziu e mult mai mare, nu de puţine ori întâlnim elevi care se plâng că nu
înţeleg ce li se predă. Neasigurându-ne de receptivitatea maximă a elevilor, este de aşteptat ca şi feed-back-ul să
fie slab, unii elevi sfârşind prin a se îndepărta de disciplina respectivă. În clasa a V-a, elevii se întâlnesc cu o altă
manieră de a conştientiza informaţiile, care presupune un efort mai mare din partea lor. Unii elevi se adaptează
mai greu unui asemenea stil de lucru şi e nevoie de tact şi înţelegere din partea profesorului pentru a-i obişnui pe
elevi cu un efort propriu mai mare.
Ajuns în clasa a V-a, elevul se află în faţa unui nou „actor ” care de cele mai multe ori i se adresează altfel,
pe un un alt ton, nu-i mai acordă acea privire atentă, dăruită cu delicateţe şi grijă. În clasa a V-a elevii simt încă
nevoia să se destăinuie unei anumite persoane şi aceasta este, în opinia lor, diriginta sau dirigintele, cel care ia
locul învăţătorului.

Un aspect foarte important este cunoaşterea cât mai aproape de adevăr a capacităţilor
elevilor. Se evită în felul acesta situaţia de manifestare a nemulţumirii profesorului faţă de
rezultatele obţinute de un elev care, în felul său, depune eforturi pentru învăţare şi obţine
rezultate maxime faţă de capacităţile sale dar care, la prima vedere, par nemulţumitoare (note de
7), dar el atât poate la acel moment. Aceşti elevi trebuie încurajaţi mereu, trebuie să simtă
mulţumirea profesorului pentru efortul pe care îl depun şi încet, dar sigur, vor progresa.
Discrepanţa mare dintre programele şcolare este o altă cauză care contribuie la diminuarea
optimizării integrării absolvenţilor clasei a IV-a în clasa a V-a. În perioada de trecere de la o
clasă la alta au loc transformări fizice şi psihice specifice vârstei copiilor. Acestea influenţează
rezultatele activităţii elevilor şi pot spori dificultăţile de adaptare atunci când nu sunt luate în
considerare de către cadrele didactice. Integrarea în clasa a V-a presupune adaptarea la un alt
mod de comportare, schimbarea locului cu care eşti obişnuit, a prietenilor, a felului de a te purta,
implică întotdeauna un efort. Acest efort de adaptare cere un consum de energie nervoasă,
consum care se resimte în activitatea elevilor şi de care cadrele didactice trebuie să ţină seama.

Familia ,de asemenea, are un rol important. Pe parcursul ciclului primar, familia reprezintă
un sprijin direct al copilului, al învăţătorului. Odată ajunşi în clasa a V-a, se întâmplă ca unele
familii să îi abandoneze pe copii de cele mai multe ori din cauza nepriceperii de a-i ajuta la lecţii.
Ritmul şi modul de integrare a elevilor în ciclul gimnazial depind de cadrele didactice, de modul
cum aceştia îi coordonează şi îi ajută să depăşească dificultăţile pe care le creează conflictul
dintre tendinţele şi preocupările individuale specifice vârstei şi activitatea şcolară. Randamentul
şcolar este dependent de efortul elevilor, iar acesta este legat de o motivaţie a activităţii pe care o
desfăşoară. În ciclul primar, motivaţia o constituie calificativele mari, premiile şi menţiunile
primite. Din ciclul gimnazial, elevul trebuie să înţeleagă că nota nu este un scop în sine, ci doar
un mijloc de cuantificare a cunoştinţelor, că nu trebuie să înveţe pentru alţii, că a avea o atitudine
activă înseamnă satisfacţie personală şi evoluţie în formarea individuală.
Analizând cauzele, s-ar putea obţine răspunsuri la întrebarea „ce-i de făcut pentru
integrarea optimă a elevilor în ciclul gimnazial?". Cert este că randamentul şcolar va fi mai bun
dacă există o legătură puternică între cadrele didactice din ciclul primar şi cele din ciclul
gimnazial.

În vederea integrării cu succes a elevilor în ciclul gimnazial este necesar un dialog deschis,
colegial, sincer între învăţător şi profesor. Testările de la sfârşitul clasei a IV-a pot fi folosite atât
de învăţător cât şi de profesor. Învăţătorul află, după analiza rezultatelor testărilor până unde au
ajuns cu pregătirea elevilor, dacă cei care promovează cu calificative de „suficient” au atins
cerinţele minime în cee ace privește nivelul de cunoştinţe şi formarea de priceperi şi deprinderi.
În clasa a V-a profesorii testează din nou elevii. Evaluările inițiale vor oferi o imagine clară,
relevantă a punctului de la care se va porni în activitatea cu elevii. O altă formă de realizare
eficientă a dialogului dintre învăţător şi profesori ar fi analiza metodelor şi mijloacelor folosite în
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor la clasa a V-a, dar şi la clasa a IV-a. În acest sens, ar fi
necesar să se desfăşoare interasistenţe la clasa a V-a, pentru a studia problemele adaptării
elevilor în ciclul gimnazial, precum şi interasistenţe la alte clase, la profesorii care vor preda la
clasa a V-a, pentru a le studia stilul de predare. În urma obţinerii acestor informaţii se poate
organiza procesul de predare-învăţare în vederea asigurării unor condiţii mai bune de trecere a
elevilor din clasele primare în cele gimnaziale. În acelaşi timp, profesorii ar putea desfăşura
interasistenţe la clasa a IV-a, pentru a observa ce este specific în predarea disciplinei la această
clasă şi ce poate transfera la clasa a V-a pentru ca elevii să treacă mai uşor acest „prag”. Dar,
pentru a se verifica dacă au observat corect acest „specific”, ar putea ţine câteva lecţii la clasa a
IV-a şi să constate dacă ceea ce au reţinut este viabil sau nu. Astfel, lecţiile desfăşurate în ultima
clasă a ciclului primar de profesori se vor desfăşura în stilul didactic specific gimnaziului şi vor
permite profesorului să se obişnuiască din timp cu clasa.
Concluzia ar fi că profesorii şi învăţătorii trebuie să realizaze o echipă în cunoaşterea
individualităţii elevilor deoarece, după cum spunea Titu Maiorescu, „Într-un petec de grădină
arunci sămânţa plantei şi te interesezi de florile ce ies. Şi să rămâi rece la înflorirea sufletească a
elevilor tăi?”.

Bibliografie și siteografie:
https://iteach.ro/experientedida
ctice/consilierea-elevilorpentru-adaptarea-la-ciclulgimnazial
https://www.didactic.ro/revistacadrelordidactice/continuitatea-dintreciclul-primar-si-cel-gimnazialpentru-o-integrare-optima-a-

Modalitati de marcare a finalului ciclului primar cu elevii de la clasele a IV
Profilul de formare al absolventului de clasa a IV –a
Prof. Cocora Măriuca

Profilul de formare al absolventului învățământului primar este structurat pe baza a opt
competențe-cheie recomandate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.
Competențele cheie sunt prezentate ca fiind rezultate ale învățării, fiind ansambluri de
cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente culturale
pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Competenţele cheie ( în număr de opt) sunt:
1.
Comunicare în limba maternă;
2.
Comunicare în limbi străine;
3.
Competențe matematice;
4.
Competențe digitale;
5.
A învăța să înveți;
6.
Competențe sociale și civice;
7.
Spirit de inițiativă și antreprenoriat;
8.
Sensibilizare și exprimare culturală

Noile programe au fost concepute pe formarea și dezvoltarea competențelor elevilor.
Fiecare disciplină are responsabilitatea și mijloacele specifice de a contribui la dezvoltarea
competențelor din profilul de formare. Nicio competență cheie nu ajunge să se dezvolte izolat și
nu are apanajul unei anumite discipline. Competențele generale ale disciplinei sunt corelate cu
cele ale altor discipline de studiu din aceeași arie curriculară și reprezintă o etapă formativă
superioară în raport cu cele dezvoltate anterior.
Odată cu intrarea în clasa pregătitoare, elevii pășesc pe o nouă treaptă a educaţiei. Pe
parcursul celor cinci ani de școală, ei vor dobândi anumite competențe. Acestea nu se dezvoltă
izolat, ci prin intermediul tuturor disciplinelor pe care le vor studia. Astfel, la finalul clasei a IVa, elevii vor dovedi că ştiu şi pot următoarele:
 pentru competenţa Comunicare în limba maternă
- să identifice fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de comunicare
- să-şi exprime gândurile, părerile, emoţiile în cadrul unor mesaje simple în contexte familiare
de comunicare
- să participe la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme de
şcoală sau de viaţă
 pentru competenţa Comunicare în limbi străine
- să identifice informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în contexte familiare
de comunicare
- să-şi exprime părerile şi emoţiile în cadrul unor mesaje scurte, simple, scrise și orale, în
contexte familiare
- să participe la interacţiuni verbale simple în contexte familiare de comunicare

 pentru Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)
- să manifeste curiozitate pentru aflarea adevărului şi pentru explorarea unor regularităţi și relaţii
matematice întâlnite în situaţii familiare (A)
- să formuleze unele explicaţii simple, utilizând terminologia specifică matematicii (A)
- să rezolve probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi/sau procedee specifice
matematicii (A)
- să realizeze un demers investigativ simplu prin parcurgerea unor etape în vederea atingerii
unui scop (B)
- să realizeze unele produse simple pentru nevoi curente în activitățile proprii de învățare, cu
sprijin din partea adulților (B)
- să manifeste interes pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat (B)
- să aplice unele reguli elementare de igienă personală și de comportament responsabil în raport
cu mediul
 pentru Competenţă digitală
- să utilizeze în învățare unele funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din mediul
apropiat, cu sprijin din partea adulţilor
- să dezvolte unele conținuturi digitale simple în contextul unor activități de învățare
- să respecte unele norme de bază privind siguranța în utilizarea dispozitivelor, aplicaţiilor,
conţinuturilor digitale și pe internet.
 pentru competenţa A învăţa să înveţi
- să identifice/clarifice elementele pe care le presupune sarcina de lucru înainte de începerea unei
activități de învățare
- să formuleze întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru
- să utilizeze tehnici, metode simple pentru a învăţa, activa cunoştinţe anterioare şi înregistra
informaţii
- să-şi concentreze atenţia, să persevereze în lucru la o sarcină până la finalizarea
corespunzătoare şi să-şi verifice propriile activităţi
 pentru Competenţe sociale şi civice
- să manifeste interes pentru autocunoaştere
- să pună în practică unele norme elementare de conduită în contexte cotidiene
- să-şi asume unele roluri şi responsabilităţi prin participarea la acţiuni în contexte de viaţă din
mediul cunoscut
- să recunoască şi să respecte diversităţile (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.)
 pentru competenţa Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
- să manifeste curiozitate în abordarea de sarcini noi şi neobişnuite de învăţare, fără teama de a
greşi
- să-şi asume unele sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, angajament în realizarea unor
obiective, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalți
- să manifeste interes pentru autocunoaştere

 pentru competenţa Sensibilizare şi exprimare culturală
- să identifice utilitatea unor meserii/profesii pentru membrii comunităţii
- să recunoască unele elemente ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi
universal
- să-şi exprime bucuria de a crea prin realizarea de lucrări simple și prin explorarea mai multor
medii și forme de expresivitate
- să participe la proiecte culturale (artistice, sportive, de popularizare) organizate în şcoală şi în
comunitatea locală
Ce pot face copiii din clasa a IV-a pentru a putea rămâne uniți cu colegii lor pentru totdeauna?
Care sunt modalitățile prin care elevii pot marca sfârșitul clasei a IV-a?

1. Gânduri sincere în jurnalul colegilor.
 Cum pot face lucrul acesta?
Fiecare elev își va putea crea propriul jurnal, apoi vor putea culege gânduri, emoții, păreri despre
ei de la fiecare coleg de clasă.

2. Colaj foto cu copiii din clasele pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a
 Cum se poate desfășura această activitate?
Învățătoarea poate colecta fotografii din anii precedenți cu fiecare copil din diverse
activități la care a participat, pentru a realiza un colaj foto cu muzică pe fundal. De
asemenea, acest colaj poate fi realizat chiar de un elev care are abilitățile necesare.
3. Album foto de sfârșit de an școlar
Fiecare elev împreună cu învățătoarea de la Școala Gimnazială JUST4KIDS au decis să
participe la realizarea albumului foto de sfârșit de an școlar pentru a avea o amintire
frumoasă.
4. Excursie de o zi
Clasele a IV-a de la Școala Gimnazială JUST4KIDS au hotărât o excursie de o zi la
Snagov în cadrul căreia se va desfășura și festivitatea de premiere cu diplome și robe,
apoi copiii se vor distra și vor socializa.
5. Gânduri în Cartea Școlii

Bibliografie
https://www.didactic.ro/

ABC-UL JUST4KIDS
LUNA MAI 2021

