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Activități de dezvoltare personală – Cristina Băluță 

 Intrarea în grădiniță este dificilă pentru copiii învățați în sânul familiei și protejați de bunici, mătuși, părinți. Un număr mare de copii vin fără a 

avea formate o serie de deprinderi: nu pot să mânânce singuri, nu știu să se spele pe mâini, pe față, nu se pot îmbrăca și dezbrăca. Este necesar ca aceste 

deprinderi să fie formate până în momentul începerii școlii(6-7 ani). Grădinița are rolul de a forma aceste deprinderi  și de a-i ajuta pe copii să fie independenți. 

 Curriculum definește rutinele ca „activități-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Rutinele înglobează activități de tipul: 

sosirea copilului, întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena-spălatul și toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relazare de după amiază, gustările, plecarea 

acasă și se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleași conținuturi.” 

Sosirea copiilor/Plecarea copiilor 

 La sosirea copiilor în grădiniță, cadrul didactic trebuie să creeze o atmosferă propice desfășurării activităților, o atmosferă caldă, prietenoasă, 

de încredere. Cadrul didactic se poate ajuta de o jucărie, de o mângâiere, de un zâmbet. Toate acestea pot face despărțirea de părinți mai ușoară. 

Gimnastica de înviorare 

 Gimnastica de înviorare se desfășoară zilnic până la micul dejun. Aceasta contribuie la ridicarea tonusului muscular și emoțional al copiilor. 

Gimnastica de înviorare se poate desfășura 10-15 minute și poate avea loc în clasă sau în aer liber. 

Întâlnirea de dimineață 

 Pentru Întâlnirea de dimineață există recomandări în ceea  ce privește accentele care se cer puse în interiorul acesteia. Temele recomandate 

sunt: autocunoașterea, dezvoltarea abilităților de comunicare, managementul învățării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor, medierea conflictelor. 



          Exemple de tranziții: 

       Pregătirea pentru masă 

1, 2, 3, 4, 

Toţi de grabă ne-adunăm, 

5, 6, 7, 8, 

În perechi noi ne grupăm. 

9, 10, 11, 12, 

Către baie ne-ndreptăm, 

13, 14, 15, 16, 

Mâinile ni le spălăm. 

- Numărătorile  se pot folosi  și pentru a alege copiii care vor face anumite activitati de autogospodarire, asezarea incaltamintei de interior inainte de a 

merge la masa, curatenie si ordine in Centre 

Pregătirea pentru somn 

Ora 1 a sosit, noi ne punem la dormit, 

Pijamaua o – mbrăcăm, 

Hainele le ordonăm, 

Capul pe perna – l culcăm, 

Pe Moş Ene îl chemăm. 

Rutinele și tranzițiile contribuie la menținerea unui climat armonios și sănătos în sala de grupă, a tonusului copiilor și a eficienței învățării. Conform 

Curricumului pentru educație timpurie, este  necesar să se pună accentul pe utilizarea rutinelor și a tranzițiilor deoarece acestea stimulează constant nevoia 

de învățare a preșcolarului. 



Igiena, spălatul și toaleta 

 Vârsta preșcolară este vârsta potrivită pentru formarea deprinderilor igienice. Formarea acestor deprinderi este un proces lung. Toate 

componentele acestui proces se desfășoară în aceeași ordine. La început, copiii învață mișcările prin imitație spontană, apoi prin imitație intenționată. 

Micul dejun și masa de prânz 

 În timpul servirii mesei de prânz copiii învață despre alimentația sănătoasă . Ei își exersează simțurile (văzul, gustul, mirosul,simțul tactil)  

și recunosc ce gust are mâncarea. Copiii sunt implicați în activități practic-gospodărești: așezarea mesei, așezarea tacâmurilor, așezarea șervețelelelor. Ei 

învață să mânuiască lingura, furculița, să mănânce independent. 

 Tranzițiile sunt, conform curricumului, „activități de scurtă durată care fac trecerea de la momentele de rutină la activități de învățare, de la 

o activitate de învățare la alta, în diverse momente ale zilei.” Acestea pot lua forma unor cântece,  poezii, numărători, jocuri cu text și cânt, povestioare etc. 

Tranzițiile au rolul de a stimula, relaxa și deconecta preșcolarul pregătindu-l pentru activitatea ce urmează. Pentru a îndeplini acest rol, educatoarea trebuie 

să cunoască foarte bine grupul de preșcolariși să adapteze tranzițiile la nivelul de vârstă, la tema proiectului.  

 Un alt rol al tranzițiilor este acela de a liniști grupul  de preșcolari, în momente de gălăgie, când aceștia își pierd atenția. În aceste momente,  

putem să le captăm atenția folosind cântece sau poezii liniștitoare. 

Bibliografie: 

„Ziua bună începe cu întâlnirea de dimineață” – Smaranda Maria-Cioflica, Cornelia Marta, Gabriela Berbeceanu, Elena Ilie 



Dezvoltarea inteligenței emoționale în prima copilărie – Sofia Rîcu 

      Inteligența emoțională este o parte vitală a dezvoltării umane. Inteligenta emoțională se referă la capacitatea de a ne recunoaște emoțiile, proprii 

și ale celorlalți si este la fel de importanta pentru o persoana ca si capacitatea sa intelectuală.  Când îi învățăm pe copii mici despre inteligența 

emoțională îi învățam să-și identifice sentimentele, să le înțeleagă cauza și cum sa le gestioneze. Iata cateva repere. 

     Conștiința de sine se referă la capacitatea cuiva de a-și recunoaște și înțelege propriile trairi. Când suntem conștienți de noi înșine, înțelegem 

mai bine si modul în care acțiunile noastre îi afectează pe ceilalți. Ca orice abilitate, reglarea emoțiilor este ceva pe care copiii îl pot învăța și 

exersa. Reglarea emoțiilor nu înseamnă evitarea situațiilor provocatoare ci un comportament adecvat, în ciuda emoțiilor negative.  

     Dobândirea abilităților sociale pozitive este o parte importantă a și dezvoltării unui copil si se referă la capacitatea cuiva de a manifesta bune 

maniere, de a-și face prieteni, de a comunica, etc. Acestea ii pregătesc pe ce mici pentru viitoarele interacțiuni armonioase în toate domeniile. 

Exersarea abilitatilor pozitive se face in mod simplu si natural in cardul intalnirilor de joaca cu alti copii, cand ii indemnam pe cei mici sa imparta 

jucarii sau gustarea de fructe.  

    Empatia înseamnă să te pui în situatia celui de langa tine, astfel încât să înțelegem simte acea persoană. Empania nu este un comcept implicit si, 

în primii ani, copii se pun doar pe ei pe primul loc, ceea ce este normal. Dar, a exersa empatia îi va ajuta să construiască relații mai puternice cu cei 

din jur si să aibă o sănătate mintală mai bună. Il va ajuta să mentină relații pozitive si sa aibă șanse mai mari de succes în viitor.  



   La copiii de vârstă mică, recunoasterea emoţiilor şi stărilor se poate face printr-un joc măsurator de dispozitie. Avem nevoie 

 de culori si etichete pe care le pozitionam pe un cadran cu doua axe: 

- orizontala reprezintă cat de mult ne place sentimentul verificat si are valori de la -5 (foarte neplăcut) și +5 (foarte plăcut)   

- verticala, care are aceelasi interval de valori, dar pe ea măsurăm nivelul de energie simţit (de la epuizat la topăind de bucurie).  

Împreună, cele două axe creează patru cadrane colorate: roșu – stanga sus (neplăcut, energie puternică), albastru – stanga jos (neplăcut, energie scazută), 

verde – dreapta jos (plăcut, energie scazută) și galben – dreapta sus (plăcut, energie puternică). Pe aceste pozitionam emoticonii . 

     Copiii de varstă mică vor asocia la inceput fiecare culoare cu un singur cuvânt: roșu – furios, albastru – trist, verde – calm, galben – fericit. Cu timpul 

învață să folosească contorul, dobândesc mai multe cuvinte ce exprima sentimene sau cunostinţe numerice care îi ajută să indice intensitatea a ceea ce 

simt. Invață că nu există sentimente bune sau rele ci sentimente pe care ne place să le avem mai des decât altele. Toate sentimentele sunt acceptate, doar 

unele dintre ele preferate. Pentru sentimentele neplăcute copiii învaţă cum sa le accepte şi să le raspundă astfel încât dispozitia lor emotională să se 

schimbe către zonele de confort.  



 Optimism sau critică? Cum să dezvoltăm relații frumoase cu copiii? – Luciana Iscru  

 “Optimismul inspiră, energizează și pune în evidență ce avem mai bun. Ne îndreaptă mintea spre posibilități și ne ajută să gândim creativ 

la probleme.” – Price Pritchett   

                     

      Atunci când vorbim despre persoane optimiste, ne gândim la acei oameni care se bucură de tot ceea ce le oferă viața, văd întotdeauna 

partea bună a lucrurilor încercând să rămână niște persoane vesele, chiar dacă uneori au parte și de momente mai puțin plăcute. Copiii 

trebuie să știe că relațiile se bazează pe optimism, nu pe critică, iar în ceea ce îi privește, știm că ei sunt ființele cele mai inocente și vesele, 

care văd bucurie în cele mai marunte lucruri. Caracterul copiilor poate fi deseori influențat de modul în care adulții gestionează diversele 

situații cu care cei mici se confruntă. Să nu uităm că personalitatea lor este în formare și că de cele mai multe ori, aceștia nu au gândirea 

matură a unui adult și nici discernământul acestuia, să perceapă critica, ca fiind una constructivă de cele mai multe ori. Dacă un copil este 

încurajat chiar și atunci când greșește va învăța să găsească oportunități în orice problemă sau dificultate întâlnește. Specialiștii sunt de 

părere că a-i oferi copilului încurajare și optimism, înseamnă  a-i oferi de fapt o doză de încredere care îi va fi folositoare ori de câte ori se 

va întâni cu situații problemă, fără a-i afecta stima de sine. Trebuie să existe un echilibru între critică și optimism, iar acest echilibru îl 

putem găsi noi ca adulți. Este important să fim atenți la comportamentul copilului nostru, să folosim critica constructivă, care abordează 

fapta copilului, nu critica distructivă care îl învinovățește în mod direct. Critica adultului trebuie să ajtute copilul să își corecteze 

comportamentul, să-i ofere soluții despre cum ar fi trebuit să procedeze, fără ca acesta să simtă că este constrâns, că este inferior sau să-l 

facă să se închidă în el fiindu-i teamă să se exprime pe viitor. Să nu uităm că suntem cei mai importanți în viața copiilor, că reprezentăm un 

model pentru el, aceștia modelându-și caracterul după imaginea percepută de la părinți. Vrem să le lăsăm copiilor o imagine placută despre 

copilăria pe care au avut-o și pe care să și-o amintească cu drag atunci când vor deveni adulți, știind ca au avut mereu sprijinul și suportul 

părinților, devenind astfel niște adulti optimiști, apropiați de cei dragi și plini de încredere în ei.  

 
“Optimismul nu rezolvă toate problemele din viață, doar că poate face diferența câteodată între a face față unei situații și a renunța. – Lucy 

MacDonald, Learn to be an Optimist” 



Fiecare vârstă are frumusețea ei așa cum fiecare familie are tradiții aparte de sărbători. Însă, ce avem în comun cu toții este dorința de 

timp petrecut împreună, timp de calitate cu tradiții și activități pentru cei mari și cei mici.  

În preajma sărbătorilor de iarnă desfășurăm o seamă de activități menite să ofere timp cu cei dragi, și cel mai important, timp de calitate. 

În grădinițe există câteva momente pe care le marcăm în fiecare an în această perioadă. Și de această dată părinții ne sunt alături, parteneriatul 

cu familia având un rol important.  

Luna decembrie este o lună plină de magie, iar noi avem ocazii minunate de a dezvolta copiilor întreaga personalitate. Copiii sunt 

fascinați de multitudinea de activități, iar startul îl dăm cu pregătirea ghetuțelor pentru Moș Nicolae. 

1. În preajma Crăciunului … la grădiniță – Ramona Dobre 



Serbarea de Crăciun este un moment special la gradiniță atât pentru copii cât și pentru părinți. 

Serbarea este așteptată cu mult entuziasm dar și cu multă implicare și dăruire. Momentele sunt atent 

pregătite, iar copiii își iau în serios rolul și se pregătesc temeinic. Alegerea decorului este la fel de 

importantă precum și alegerea costumelor. Toate aceste detalii, alături de emoția ce ne învăluie de la mic la 

mare, dau o notă de unicitate momentului ce este trecut cu siguranță la momente unice în parcursul 

educațional al copiilor noștri. 

De departe, cel mai asteptat moment din această perioadă și preferatul celor mici, este întalnirea cu Moș Crăciun. Totul este la 

superlativ, docorurile care iți taie respirația, fondul sonor care te introduce într-o lume de basm, crează o lume feerică în care atât cei mici, cât 

și cei mai mari așteaptă să pășescă an de an. Și anul acesta Mosul ne-a vizitat, cu tolba plină și cu zâmbetul pregătit pentru fotografiile cu ai 

noștri copii. Drept dovadă ne stau momentele imortalizate pe care vi le împărtășim mai jos. 



Bunele maniere se învață! -Baraitan Andreea 

       Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem de făcut, atât în calitate de părinți, cât și în calitate de profesori, este să ne ajutăm copiii să 

dezvolte abilități sociale, să îi învățăm să interacționeze într-un mod politicos cu ceilalți. 

    Este mai ușor să cultivăm un comportament politicos de la cea mai fragedă vârstă. Chiar dacă suntem în cadrul unei mese în familie, într-un magazin, în 

parc sau în excursie, putem folosi toate aceste oportunități sociale pentru a insufla bunele maniere copiilor noștri.  

     Unul dintre fundamentele bunelor maniere constă în replicile „te rog” și „mulțumesc”. Copiii ar trebui să fie învățați să mulțumească tuturor celor care fac 

ceva pentru ei în decursul unei zile, ospătarilor din restaurante, colegilor, profesorilor, prietenilor, chiar și mamei și tatălui lor care fac lucruri obișnuite în viața 

de zi cu zi: mamei pentru că a pregătit micul dejun, tatălui pentru că îi duce la școală etc. 

     Atunci când servim masa trebuie să le arătăm copiilor că ne concentrăm atenția pe mâncat, iar abia după ce terminăm de servit masa putem povesti sau ne 

putem juca cu jucăriile. Tot prin puterea exemplului, copiii sunt învățați să respecte regulile simple de igienă, ne spălăm pe mâini înainte de masă, ducem 

mâna la gură dacă tușim, ne suflăm nasul cu ajutorul unor batiste etc. 

      Este important să îi obișnuim pe copii să își aștepte rândul să vorbească în cadrul unei discuții. Aceasta este o deprindere care se formează destul de 

greu deoarece cei mici doresc adesea să își exprime gândurile de îndată, fără a asculta până la final ce au ceilalți de spus, însă prin puterea exemplului 

copiii pot învăța să își exprime gândurile, dar să îi respecte și pe ceilalți participanți ai conversației. Spre exemplu, în cadrul activităților realizate la 

grădiniță, cadrul didactic poate să folosească un animal de pluș care să se plimbe „din mână în mână”, astfel încât preșcolarii să știe că cel care ține în 

brațe jucăria de pluș vorbește, iar toți ceilalți copii din grupă îl ascultă fără a-l întrerupe. 



    Cu fiecare ocazie, le reamintim copiilor să vorbească cu cei din jur într-un mod în care își doresc să le vorbească și lor ceilalți oameni. 

Chiar dacă nu suntem de acord cu cineva, nu trebuie să ne adresăm cu replici tăioase sau pe un ton nepoliticos, ci să ne exprimăm părerea 

într-un mod prietenos. 

 „Mulțumesc”, „te rog”, „Bună ziua”, „La revedere”: Expresii magice care demonstrează aprecierea și recunoștința; 

 „Îmi pare rău”: Este important să arătăm empatie sau să recunoaștem dacă greșim; 

 „Ascultă și ce au de spus ceilalți!”: Este important să ne expunem părerea, însă la fel de important este să îi ascultăm și pe ceilalți; 

 „Împarte!”: Copiii împart jucăriile sau desertul preferat. Îi tratăm pe cei din jur exact așa cum am vrea să fim și noi tratați. Prin acest 

mod arătăm că ne pasă de cei din jur; 

 „Zâmbește”: Atunci când avem o atitudine pozitivă ne înseninăm ziua. 

     Să nu uităm că înainte de toate, noi, adulții, suntem pionii principali în comportamentul copiilor. Noi trebuie să le dăm un exemplu bun 

prin maniere și comportament, copiii fiind oglinda noastră. Mulțumim când cineva face ceva pentru noi, le vorbim cu respect copiilor și îi 

tratăm pe toți oamenii cu respect, astfel încât copiii să ne poată folosi ca model de urmat atunci când interacționează cu ceilalți! 

  



   Dactilopictura în universul copilăriei  - Teodora Filip 
  
  

 Arta face parte din domeniile care îi captivează în mod deosebit pe cei mici și care oferă startul dezvoltării acestora pe plan 

emoțional, creativ, intelectual, fizic și social. Adulții și copiii în special se relaxează foarte mult atunci când iau contact cu universul acesta, 

mai cu seamă activitățile artistico-plastice oferă copilului limbajul  de exprimare autentic al sinelui, a ceea ce el simte și a percepției asupra 

lumii înconjurătoare. 

           Dactilopictura sau tehnica amprentei vârfurilor degetelor este o tehnică pe cât de simplă pe atât de necesară dezvoltării degetelor 

copiilor. Fiecare deget reprezintă o amprentă mai mare sau mai mică, în felul acesta obținând cele mai reușite amprente. 

        Tipul acesta de tehnică îi sprijină pe cei mici în a percepe culorile cu mențiunea că de fiecare dată când utilizăm o nouă culoare să îi 

specificăm celui mic cum se numește. Copiii au o capacitate de absorție a informației foarte mare dacă găsim mijloacele potrivite pentru a îi 

atrage.  

        Se spune că învățarea prin atingere este poate cea mai eficientă cale spre o evoluție personală și de asemenea s-a demonstrat că relația 

celui mic între creație și starea sa emoțională din ziua respectivă.  

       O informație  prețioasă pentru toți părinții ar fi să fie foarte atenți la compozițiile copiilor săi pentru că ele pot reprezenta de cele mai 

multe ori stadiul acestora de dezvoltare, iar un exemplu în acest sens ar fi tendința de a ilustra o căsuță. De cele mai multe ori acest lucru se 

interpretează ca și modul în care acesta se simte în universul său familial, iar noi putem să deducem dacă procesul său de dezvoltare se află în 

echilibru cu vârsta la care se află. 



       Desi nu este evident, desenul ajuta la dezvoltarea fizică a copilului. În momentul în care copilul desenează sau pictează, își antrenează 

 abilitatile motorii fine.  Încurajați copiii spre astfel de activități, acestea sunt o modalitate nemaipomenită de autodescoperire! 

 

                                                Bibliografie: 

Breben, Silvia- Metode interactive de grup- ghid metodic, Editura Arves, 2002 

Revista învăţământului preşcolar 3-4/2005 şi 3-4/2006  



Rolul serbărilor în transmiterea tradițiilor la preșcolari – Mădălina Drugă 

Grădinița este primul mediu în care are loc educația celor mai tineri dintre noi, preșcolarii, transmițând cunoștințe prin care copiii 

dobândesc ceea ce este necesar pentru viitorul lor. Prin urmare, grădinița nu este preocupată doar de aspectul academic, ci și  de construirea 

unei baze sociale și emoționale bune, iar tradițiile sunt oportunități excelente de a explora multe domenii ale cunoașterii.  

Tradițiile sunt evenimente marcate istoric care se mențin de-a lungul timpului, transmise din generație în generație. Sunt momente 

culturale care sunt celebrate an de an, și fac parte din identitatea societății.  

Cultura în care creștem ne definește viziunea despre noi înșine și despre lumea din jurul nostrum, și menține o legătură cu strămoșii 

și tradițiile noatre. Sentimentul de apartenență la un grup de oameni cu care ne identificăm este o nevoie umană care se exprimă prin 

învățarea și cultivarea unei moșteniri entice și culturale. Această identificare este foarte importantă în modelarea identității noastre. De 

aceea este important să trezim interesul copiilor pentru cunoașterea culturii noastre, astfel încât să o trăiască, să o simtă, să o păstreze și să o 

îmbogățească.  

La vârsta preșcolarității tradițiile și obiceiurile sunt greu de înțeles, de aceea, educatoarele an de an, încercă să transmită mai departe 

din generație în generație, portul, obiceiurile și datinile strămoșești, organizând serbări în care introduc elemente din folclor, obiecte de artă 

populară și nu în ultimul rând interpretarea unor roluri din opere din literatura populară românească. Introducerea în grădiniță a sărbătorilor 

prin organizarea serbărilor contribuie din plin la realizarea acestui scop.  



Decembrie este, fără îndoială, o lună oportună pentru a transmite cultura românească celor mici. Serbările de iarnă au de cele mai 

multe ori ca tematică tradiții și obiceiuri românești. Copiii reprezintă diferite zone ale țării prin poezii, cântece, dansuri, colinde,urări, 

zicători, etc.  

Prin aducerea tradițiilor și obiceiurilor populare românești în cadrul serbărilor organizate la grădiniță, adaptându-le particularităților 

vârstei preșcolare, reușim să-i bucurăm pe copii, dar în același timp îi ajutăm să descopere tradițiile romanești care au dăinuit peste timp, și 

îi determinăm să înțeleagă importanța pe care o au în viața oamenilor și a comunității din care fac parte.  

Învățându-i pe cei mici să-și cunoască originile și rădăcinile prin activități recreative și de agrement, trasmițându-le importanța 

tradițiilor le vom întări o identitate, precum și un sentiment de apartenență la comunitatea românească.   

Prin organizarea serbărilor cu tematică tradițională reușim să introducem copiii într-o lume plină de magie, a cântecului, dansului, 

zicătorilor, și a unor evenimente tradiționale românești, copiii având în felul acesta posibilitatea să descopere frumusețea, bogăția și 

unicitatea folclorului românesc precum și diversitatea tradițiilor și obiceiurilor locuitorilor țării noastre.  

Sărbătorirea tradițiilor ne ajută să rămânem conectați la cultura noastră, și este de asemenea, o oportunitate excelentă de schimb 

cultural, înțelegere și apreciere pentru culturile din întreaga lume. 



      Rolul educatorilor în vederea creșterii încrederii de sine – Corina Cenușă 

  

     În programul de educație timpurie, pornim de la ideea că imaginea de sine și încrederea în forțele proprii sunt dependente de experiența de viață a 

copilului în familie și în grădiniță. Dacă în primii ani familia este direct implicată în elementele de încredere în propriile forțe pe care le manifestă copilul, în 

grădiniță, tot mai mult, educatoarea și ceilalți agenți educaționali influențează imaginea copilului despre sine și despre forțele sale.  

     Pentru a încuraja formarea imaginii de sine și conceptul de sine, părintele și mai târziu educatoarea, sprijină copilul să se cunoască și să se accepte așa 

cum este. Căile pentru a încuraja cunoașterea de sine și construcția încrederii în forțele proprii sunt variate și cu posibilități de extindere în toate tipurile de 

activități educative desfășurate în familie și grădinițe.  

     Prima cale, și cea mai importantă, este acceptarea copilului așa cum este. Copilul se găsește într-o devenire permanentă și a-l accepta așa cum este el, 

presupune a avea o atitudine pozitivă în fața dificultăților lui de adaptare și a acelor particularități pe care adultul nu le consideră ,,normale”. În aceeași 

măsură se presupune, că aceasta înseamnă și sprijinul acțiunilor nereușite, analiza dificultăților împreună, pentru a-l ajuta să-și adecveze tot mai mult 

eforturile la cerințele actiunii și la nevoile sale. Nu înseamnă să îl lași să greșească, ci să-l sprijini să nu mai repete greșeala. Esențial este să nu îl etichetezi 

de la o încercare nereușită ca fiind rău, nepriceput sau indisciplinat. Este important să se țină seama de efortul copilului, de dorințele lui de acțiune, de 

concentrarea lui spre o activitate, chiar dacă rezultatul nu este cel așteptat de părinte sau de educatoare.  

     Dacă copilul greșește, arta educatoarei vine din aceea că va găsi tonul cu care să îi arate greșeala fără a-l jigni sau a-i minimalize eforturile. Se poate 

începe cu ,,Este bine și asa, dar …. “ decât cu ,,Nu e bine! Ce prostie ai făcut!”. 

      Copiii nu trebuie comparați între ei, ci cu ei înșiși în perioade diferite, pentru a le sprijini eforturile. Este mai important ca ei să își câștige încrederea în 

posibilitățile lor, decât să se facă o clasificare a copiilor în grupă.  

     În grupa de grădiniță este tot atât de important să  construim relații pozitive și de prietenie între copii, nu relații concurențiale. Cu cât copilul se descurcă 

mai greu, relațiile de concurență cu ceilalți îl vor face să dea înapoi, să-și creeze o imagine negativă despre sine, să nu aibă încredere în forțele sale.  

      Părinții, dascălii și educatoarele, trebuie să pornească de la ideea că toți copiii au ceva bun în ei, indiferent de ritmul și de maniera în care se dezvoltă. 

  



Motoo: ,,Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a 

vieţii copiilor.” (A.S. Makarenko) 

 

     Familia şi grădiniţa sunt cei mai importanţi factori educaţionali, fiind cu adevărat pilonii educației. Dragostea cu care părintele își 

înconjoară copilul îi permite acstuia să se dezvolte și să aibă încredere în forțele proprii. Copilul iubit de părinți se simte protejat și îngrijit, iar 

această idee de siguranță ii crează deschiderea spre învățarea și asigurarea regulilor de comportament. Mediul familial îi oferă copilului 

modele de comportamente pe care, de obicei, acesta le imită cu fidelitate. În acest sens familia devine factorul cheie în educatia copilului. 

   Vârsta preșcolară reprezintă temelia educativă a întregii vieți. ,,Cei șapte ani de acasă” sunt hotărâtori în procesul de adaptare și integrare în 

viața socială, familia fiind instituția primordială unde copilul dobândește cea dintâi educație. 

Copiii au mare nevoie de părinți, chiar daca nu-și dau seama de acest lucru, personalitatea lor fragedă putând fi modelată discret și cu mult 

tact.  

    Grădinița este a ,,doua casă” a copilului și reprezintă pentru el un spațiu în care se simte în siguranță, iar colaborarea cu părinții este 

primordială în procesul de educație, deoarece ei își cunosc cel mai bine copiii și pot oferi cele mai multe informații despre aceștia. 

Contactul permanent dintre familie și educatoare este foarte util , astfel încât părinții să știe ce se întâmplă cu copilul la grădiniță, cu ce îi 

place să se joace, ce refuză și care activități îl atrag mai mult. Numai prin colaborarea cu părinții problemele care apar, mai mici sau mai 

mari, își vor găsi o soluție spre binele micuțului. 

       Familia trebuie să fie un partener activ al mediului educațional, nu doar un receptor al informațiilor transmise de educatoare cu privire la 

pregresele inregistrate de copil.  

Despre relația grădiniță – familie - Andreea Apostol 



    De-a lungul experienței didactice am observat că atunci când nu se acordă importanța cuvenită comunicării cu părinții copiilor, în 

educația acestora rămân lacune semnificative în formarea și educarea lor. 

     În acest sens relația dintre părinte și educatoare ar trebui să fie strânsă, plină de înțelegere și respect. Pentru ca această relație să fie 

posibilă este nevoie de mult efort din partea amândurora. Fiecare trebuie să-și înțeleagă poziția și care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite 

și limitele care nu trebuie depășite. 

    Desfășurând în acest mod activitatea din cadrul grădiniței, cu implicarea părinților în aceste activități, oferim posibilitatea familiei să 

observe că grădinița nu reprezintă o supraveghere a copilului în timpul absenței acestuia din familie, ci reprezintă și un proces instructiv 

educativ bine organizat. 

    Colaborarea dintre părinți și educatoare constituie primul pas către o educație deschisă, dinamică și flexibilă a personalității copilului. 
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Importanța educației ecologice – Andreea Dobrescu 
  

  

  

 În acest articol dorim să vorbim despre importanța educației ecologice pentru combaterea schimbărilor climatice și despre cum să-i învățăm pe copii 

să aibă grijă de planetă. 

 Nu putem uita efectele devastatoare pe care schimbările climatice le au asupra mediului, cum ar fi: 

Reducerea biodiversităţii, deoarece poluarea, de exemplu, afectează reproducerea şi supravieţuirea multor specii. 

Creșterea incendiilor care provoacă defrișări și capacitatea de regenerare redusă a pădurilor. 

Creșterea temperaturii și reducerea precipitațiilor, ceea ce provoacă secete. 

Topirea ghețarilor cauzată de creșterea nivelului mării, care afectează populațiile de coastă. 

Căldura extremă, ploi torențiale, furtuni puternice. Acestea sunt doar câteva dintre evenimentele meteorologice extreme care cresc odată cu schimbările 

climatice. 

 Având în vedere această situație, este esențial să se predea educația pentru mediu copiilor. 

 Ce este educația pentru mediu și de ce este importantă? 

 Educația pentru mediu este o formă de predare care are ca scop conștientizarea copiilor cu privire la mediul înconjurător, să-și asume valori care 

protejează mediul și să învețe ecologia. 

 Unele dintre cele mai importante obiective ale educației pentru mediu sunt următoarele: 

 Conștientizarea oamenilor cu privire la problemele care există în mediu. 

 Predarea cunoștințelor legate de mediu. 

 Dobândirea de abilități care le permit copiilor să rezolve problemele de mediu. 

  

Idei pentru predarea educației pentru mediu copiilor 

 Cea mai importantă provocare pe care o avem este să predăm copiilor educația pentru mediu, astfel încât în viitor să fie adulți conștienți de protecția 

naturii și a mediului care ne înconjoară. 



Pentru a realiza acest lucru, se pot desfășura diverse activități atât în sălile de grupă, cât și acasă: 

~ Vizitați fermele - copiilor îndrăgesc foarte mult animalele, iar apropierea de ele este o modalitate de a învăța să le cunoască, să le respecte și să le 

îngrijească.  

~ Faceți activități în natură - sunt multe activități care se pot desfășura în natură, mersul pe bicicletă, plimbările pe munte, vizitarea unor medii 

naturale, etc. Atât școala, cât și familiile pot organiza activități de acest tip și sunt o modalitate excelentă de a conștientiza copiii cu privire la 

necesitatea protejării naturii. 

~ Învață să reciclezi - este important ca cei mici să învețe să recicleze corect, astfel încât să elimine separat deșeurile și să controleze utilizarea 

articolelor precum hârtie, de exemplu.  

~ Învață să refolosești - toate obiectele pot avea o a doua viață, așa că le putem reutiliza pentru o altă utilizare. De exemplu, cu sticle de plastic 

putem face o grădină verticală, cu paleți putem face mobilă, cu borcane de sticlă putem face lămpi etc. 

~ Participă la sarcinile de curățenie - una dintre activitățile care îi poate ajuta cel mai mult pe copii să învețe importanța îngrijirii mediului natural 

este participarea la sarcinile de curățare într-un parc, un râu sau o plajă, de exemplu. Este o modalitate pentru ei de a fi conștienți de tot gunoiul care 

este aruncat și ajunge în natură, contaminând și dăunând animalelor și plantelor. 

Pe lângă toate cele de mai sus, este esențial să vorbim despre importanța îngrijirii mediului atât la clasă, cât și acasă, pentru ca băieții și fetele să 

cunoască consecințele acțiunilor pe care le desfășurăm și să devină conștienți încă de la o vârstă fragedă. 

 Totuși, nu putem uita că educația pentru mediu este un proces care ar trebui să dureze toată viața pentru a fi inclus nu doar în toate 

ciclurile educaționale pentru copii și adolescenți, ci și în conferințe, evenimente și discuții pentru adulți. 

  

  



Cum să faci zăpadă artificială pentru copii? – Mădălina Floroiu 

Pentru că este sezonul zăpezii, dar aceasta încă nu își face apariția, 

 iar cei mici își doresc să se joace în zăpadă și să facă oameni de zăpadă, 

 m-am gândit să vă propun câteva idei pentru a obține cu ușurință zăpadă       

 artificială acasă, cu ajutorul câtorva ingrediente ce sunt la îndemână tuturor. 
 Vom propune trei variante pentru zăpadă artificială. 

  
              Varianta I 

               Ingrediente:  
                                                            bicarbonat de sodiu , apă 

 

  
Mod de realizare: 

Într-un castron amestecați 2 părți de bicarbonat de sodiu cu 1 parte de apă – turnați apă încet, puțîn câte puțin, astfel încât să obținem o textură fermă 

(cantitățile vor varia în funcție de cantitatea totală de zăpadă pe care doriți să o faceți). 
Dacă vă doriți o zăpadă și mai strălucitoare puteți adaugă și puțin sclipici alb. 

  
 Varianta II 
Ingrediente: 
 amidon de porumb 
 spumă de ras (albă) 
  
Mod de realizare: 

Amestecăm într-un recipient spumă de ras împreună cu amidonul de porumb, amestecați puțin câte puțin până ajungeți la textura dorită (cantitățile pot 

varia în funcție de textura și densitatea spumei de ras pe care ați ales-o, dar și de cantitatea toatală de zăpadă pe care doriți să o pregătiți). 



 Varianta III 
Ingrediente: 
- un scutec pt bebeluși 
- apă 
  
Mod de realizare: 

De la scutecul pt bebeluși vom avea nevoie de poliacrilatul din interior.  
Ce este poliacrilatul? Poliacrilatul este materialul (polimer super absorbant) pe care scutecele îl 

are în interior și care are rolul de a absorbi lichidele.  
Tot ceea ce trebuie să faceți este să tăiați scutecele cu foarfeca sis a scoateți biluțele de 

poliacrilat într-un recipient sis a adăugați apă, puțin câte puțin până obțineți efectul de zăpadă. 
De data aceasta, textura zăpezii o să fie puțin mai gelatinoasă decât la cele 2 variante 

prezentate anterior, dar la fel de fantastică pentru a vă juca. 
  

Distracție plăcută! 
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Educația outdoor și beneficiile ei 

 Prof. Corina Jianu 

 
              ,,Ce aud- uit, ce văd- îmi amintesc, ce fac- înțeleg”. (proverb chinezesc) 

             Fondatorul primei școli de educație outdoor este  Kurt Hahn. În opinia lui, societatea modernă este afectată de 

mai multe ,,boli”: declinul condiției fizice, al spiritului de antreprenoriat, al creativității, imaginației și abilităților 

practice, al autodisciplinării și al compasinii interumane. Kurt Hahn considera că principala soluție la această problemă o 

reprezintă îmbinarea armonioasă a următoarelor calități: ,,curiozitatea inovatoare, voința invincibilă, tenacitatea în 

atingerea țelului, lepădarea de sine și compasiunea”. 

             Educația în aer liber are la bază relația dintre om și mediul înconjurător, fiind o formă de predare ce pune mare 

accent pe contextul natural. Această formă de învățare este benefică pentru toate vârstele.  

               Desfășurarea activităților în aer liber diminuează infecțiile, întărește sistemul imunitar, creează participanților 

oportunitatea de a-și exprima vitalitatea și energia. Pe de altă parte, educația outdoor îi face pe copii să înțeleagă și să 

cunoască mediul în care trăim și le dezvoltă atitudinile și comportamentele dezirabile față de natură. Elevii care întâmpină 

dificultăți în învățare și au performanță școlară scăzută, pot fi motivați mult mai ușor dacă sunt implicați în acest tip de 

activități. Sunt puse în lumină următoarele obiective ale educației outdoor: 

- Dezvoltarea abilităților socio-personale ( spiritul de echipă, îmbunătățirea relațiilor sociale, etc); 

- Dezvoltarea abilităților de management (organizare, evaluare, coordonare – atât pentru profesori, cât și 

pentru elevi); 

      



              - Crearea unui cadru stimulativ de învățare; 

- Crearea unui mediu relaxant și motivant. 

          Cadrul didactic poate planifica la clasă nenumărate activități ce presupun îmbinarea armonioasă a noțiunilor predate 

în interior, cu explorarea mediului natural, concret. Elevii au astfel posibilitatea de a aplica ceea ce au învățat, de a 

înțelege, de a explica, de a conștientiza relația cauză – efect. In acest fel se formează o percepție sănătoasă  a propriei 

lumi și a lumii înconjurătoare, emoțiile fiind trăite cu intensitate.  

           Pot fi enumerate câteva dintre activitățile ce se pot desfășura în afara școlii: 

-Jocuri cu materiale din natură ( lemn, pietre, frunze, conuri, pământ, etc.); 

-Jocuri motrice cu elemente din natură (cursa cu obstacole, vânătoare de comori, etc); 

-Crearea unei mici grădini; 

-Colecționarea sau compararea unor elemente din natură; 

-Activități de educație ecologică; 

-Activități artistico-plastice; 

-Descoperirea, cercetarea și observarea unor elemente naturale și identificarea trasăturilor senzoriale; 

-Excursii, drumeții. 

 

      



 O altă modalitate prin care poate fi explorat mediul natural este metoda investigației. Această metodă, utilizată la 

clasele mai mari, îi antrenează pe elevi în a pune întrebări, în a căuta soluții pentru rezolvarea problemei, ceea ce îi 

determină să colaboreze, să investigheze și să identifice relații de cauzalitate. Toate acestea au o mare importanță și 

ajută la formarea gândirii critice, la creativitate și la rezolvarea de probleme. 

                 Educația outdoor le deschide copiilor noi oportunități de a descoperi lumea, în mod direct, îi provoacă să 

cerceteze și să descopere lucruri noi. Alături de educația formală, contribuie la atingerea obiectivelor curriculumului. 
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Importanța materialelor didactice în activitatea școlară 

  prof. Oana Alexandru 

            Alexander Sutherland spunea că “școala trebuie adaptată la copii și nu copiii la școală".Pornind de la aceasta, 

realizăm că, de cele mai multe ori in realitate nu se întamplă așa.Copiii vin la școala încărcați cu energie și entuziasm, 

cu propiile lor așteptări și în cele mai multe din școli se lovesc de uniformizare, plafonare, metode de lucru 

învechite,material didactic puțin sau neadecvat.În aceste condiții copilul suferă dezamăgire după dezamăgire,urmează 

resemnare si în unele cazuri, de revoltă împotriva școlii și a unui sistem de învățământ învechit. 

Materialele didactice pe care le folosim zi de zi în activitatea noastră școlară trebuie să fie ajutorul nostru și al reușitei 

noastre. Un material didactic atrăgător și interesant captează atenția copiilor și ii atrage în desfășurarea cu succes a unei 

activități.Materialul didactic reprezentat doar din jetoane și din fișe sau imagini este cel mai des folosit si este 

neatrăgător,uneori considerat plictisitor, copiii nefiind atrași de activitate, nici nu vor invăța cu drag, iar cunostinșele 

insușite pot fi puține sau neconsolidate. Copilul care învață cu drag va fi un elev cu rezultate mult mai bune decât unul 

care invață în “silă”.Materialele didactice frumos colorate, atractive și multe reprezintă cheia catre o activitate didactică 

reușită. 

          Materialele didactice diverse pot fi completate de joc. Jocul fiind principala activitate la varsta preșcolară sau cea 

a școlarului mic.Copilul învață cel mai bine prin joc, jocurile pe care le putem folosi in cadrul activităților fiind cuburile 

sau lego, acestea putând fi folosite atat la matematică, cât si la comunicare.În activitățile matematice pot fi folosite la 

învățarea fracțiilor, la adunare, scădere, înmulțire, împărțire, practic la învățarea și consolidarea tuturor operațiilor 

matematice.La comunicare pot forma cuvinte schimbând ordinea literelor și astfel cautând cât mai multe variante de 

cuvinte noi.  

 



           Pentru un elev aflat in primii ani de școală, scrisul poate fi considerat o adevarată corvoadă. Această stare poate 

fi controlata de învățătoare prin invățarea intr-un mod cât mai distractive a literelor.În acest sens putem folosi făină, 

mălai, griș pentru trasarea literelor atât a celor de tipar in clasa pregătitoare, cât și a literelor de mână în clasa I. Putem 

modela cu plastilina si lut literele, iar elevii vor fi nerabdători la fiecare lecție. 

Pentru a fi siguri de reușita unei activități și pentru a-I face pe copii să acumuleze  mai rapid cât mai multe informații 

este necesar ca noi să ne reamintim de vârsta copilăriei, în care nu aveam griji, în care imaginația era la cote maxime și 

să punem această imaginație care este încă acolo, în noi toți, ascunsă doar puțin în spatele grijilor și problemelor 

cotidiene, în sprijinul copiilor de astăzi.Copiii noștri au nevoie zi de zi de  încurajările si susținerea noastră pentru ca și 

pentru ei copilaria să fie etapa cea  mai fericită a vieții. 

 

 



Tradițiile și obiceiurile lunii decembrie pe înțelesul copiilor 

prof. Mădălina Cristea  

            „... Cunoscând istoria, eroii, tradiţia,  

ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi viaţă.” 

 (Nicolae Iorga) 

 

Anotimpul de iarnă, în satul românesc se transformă într-un colț de rai. Este singurul anotimp din cele patru în care 

domnește odihna și repaosul tuturor viețuitoarelor. În timp ce grâul încolțește sub pătura de zăpadă, casele românilor, 

calde și primitoare, se pregătesc de zor pentru sărbătoare. Sărbătorile iernii pentru români încep cu Ziua Națională a 

României, apoi continuă cu Sf. Nicolae pe 6 decembrie și se încheie pe data de 24 februarie de Dragobete, care 

reprezintă și începutul anotimpului de primăvară.  

 

  În luna decembrie începe iarna , iar aceasta este a douăsprezecea lună a anului în calendarul Gregorian și 

aduce printre cele mai îndrăgite sărbători de pe parcursul anului. Aceste zile fiind marcate de multe obiceiuri, tradiţii şi 

superstiţii.  În luna decembrie, ziua este scurtă și are doar 9 ore, iar noaptea este lună având 15 ore. Numele lunii 

decembrie vine de la cuvântul „decem”, care înseamnă zece, deoarece a reprezentat luna a zecea în calendarul 

romanilor, iar astăzi s-a păstrat în continuare această denumire. În tradiția populară, luna decembrie poartă numele de 

Undrea, Andrea, Indrea, păstrând astfel amintirea Sfântului Apostol Andrei.  

  Sărbătorile lunii decembrie  

Sărbătorile lunii decembrie reamintesc și pregătesc obiceiuri, tradiții, ritualurile și momente magice pe care le petrec 

oamenii. Printre cele mai cunoscute sunt: Moș Nicolae, , Ignatul, Moș Ajun, Moș Crăciun, Îngropatul Crăciunului. 

Moș Nicolae este o divinitate din generația sfinților, care a preluat numele și data de celebrare a Sfântului Nicolae din 

calendarul creștin.  



În tradițiile și poveștile românești, i se atribuie atribuțiuni unui sfânt care apare pe un cal alb, fapt care ar marca prima 

zăpadă, încercând să păzească Soarele care încearcă să se refugieze, pentru a lăsa lumea fără căldură  și căldură; ajută 

văduvele, orfanii; aduce cadouri copiilor în noaptea de 5/6 decembrie, dar îi pedepsește când sunt leneși și neascultători.  

Moș Ajun sau Moș Crăciun se spune că este fratele lui Crăciun, este sărbătorit pe 24 decembrie. În tradiția creștină 

populară, se spune că Maica Domului, când trebuia să nască pe Fiul lui Dumnezeu, umbla din casă în casă, însoțită de 

dreptul Iosif, rugându-i pe toți oamenii să-i ofere adăpost. Fiind cuprinsă de durerile nașterii, cere adăpost lui Moș Ajun, 

dar acesta a motivat că este un om sărac, astfel că o refuză, dar o trimis-o la fratele său, mai mare și mai bogat, Moș 

Crăciun. Ajunul Crăciunului, adică seara de 24 decembrie, deschide șirul sărbătorilor de iarnă, care se desfășoară pe 

parcursul a 12 zile și se încheie în ajunul Bobotezei (6 ianuarie). La mijloc cade Anul Nou. Ajunul Crăciunului 

reprezintă un moment deosebit, care se petrece alături de cei dragi. Acum se împodobește celebrul brad de Crăciun și se 

fac ultimele pregătiri pentru ziua ce va urma. Un obicei specific sărbătorilor de iarnă este aducerea în casă și 

împodobirea unui brad.  

Colindul de Moș Ajun este din vremuri străbune și creștine, fiind cel mai vechi mesaj transmis de copii, despre vestirea 

Nașterii Pruncului Iisus,  Obiceiul colindatului are și scopul de a ne aminti că este necesară o pregătirea sufletească și 

trupească pentru ca Hristos să Se nască tainic în fiecare dintre noi.  

Crăciunul care începe pe 25 decembrie semnifică faptul că Maica Domnului, ajunge la casa lui Moș Crăciun și este dusă 

de soția acestuia în grajd, unde îl naște pe Iisus. În Noaptea Sfântă a Nașterii lui Hristos, s-au deschis cerurile, iar Duhul 

Sfânt a coborât deasupra Fiului lui Dumnezeu, luminând grajdul în care domnea întunericul, astfel că semnificația  

Crăciunul reprezintă  o sărbătoare sfântă, care aduce multă lumină în sufletele oamenilor. 

Revelionul sărbătorit pe 31 decembrie este un ceremonial simbolică de înnoire a timpului calendaristic, iar ziua de 1 

ianuarie este numită și Îngropatul Anului sau, mai recent, Revelion.  



Anul Nou este marcat la români prin urarea cu plugușorul, cu sorcova, cu buhaiul, vasilca și jocurile mimice cu măști de 

animale sau personaje țărănești. Acest colindat sau urat pe la case este un obicei foarte vechi, precreștin, dar care, în 

timp, face casă bună cu creștinismul. Cântecele tradiționale acestei perioade, se spune că atrag norocul sau 

binecuvântarea asupra poporului, oamenilor și gospodăriilor, pentru tot anul ce urmează să se desfășoare. Obiceiul 

Plugușorului și al Sorcovei sunt legate de înnoirea anului, dar nu are nicio legătură cu ciclul religios al Crăciunului. 

Timpul, care curge spre ușor spre infinit, este „oprit” după  cele 365 de zile și întors, precum un ceasornic, pentru a fi 

reluat de la început în ziua Anului Nou. Se spune că este asemănător divinității, căci timpul se naște anual, apoi 

întinerește, se maturizează, se final îmbătrânește și moare, pentru a renaște după alte 365 de zile. 

La școală, la clasa pregătitoare C sunt marcate pe rând, pe înțelesul și specificul vârstei copiilor, fiecare dintre aceaste 

traditii, iar startul sărbătorilor de iarna a fost dat de Ziua Națională a României, am continuat cu Moș Nicolae marcând 

aceasta zi printr-un Târg de Crăciun în care am colindat părinții, apoi am împodobit bradul clasei, am făcut Secret Santa 

și am realizat multe decororuri specifice anotimpului de iarna.  
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Bune practici de la clasa pregătitoare C  



Evaluarea criterială prin descriptori 

prof. Corina Cernea  

              Descriptorii de performanță sunt formulări, descrieri și explicații organizate ierarhic, ale performanțelor așteptate 

din partea elevilor în contextul evaluării. Fiecare cadru didactic are de parcurs următorii pași: 

-se formulează o capacitate pe baza competențelor generale  și/sau competențelor specifice, 

-se formulează descriptorii de performanță pe trei niveluri: FB, B,S. 

-se aplică testul de evaluare și se apreciază elevii prin calificative, în acord cu descriptorii de performanță formulați 

inițial. 

            Evaluarea criterială prin descriptori (ECD) este concepută ca apreciere, ca emitere de judecăţi de valoare despre 

ceea ce a învăţat și cum a învăţat elevul, pe baza unor  criterii precise, bine stabilite anterior și raportate la descriptorii de 

performanţă individuali. 

           Descriptorii generali pentru învățământul primar au două dimensiuni și anume:  

•Dimensiunea formativă- vizează comportamentul de performanță al elevului și se folosesc termenii: independent- i, 

ghidat de învățător- g și cu mai mult sprijin- s. ( se notează cu litere mici de mână). În cazul aprecierii prin descriptori ( 

i,g,s), proba de evaluare nu va prevedea acordarea de punctaj, ci se va evalua comportamentul performanțial al elevului, 

în care acesta atinge nivelul scontat- independent, ghidat sau cu mai mult sprijin. 

 

      



• Dimensiunea cumulativă- vizează performanțele elevului la disciplinele școlare și permite atribuirea de 

calificative : Foarte bine-  FB, Bine- B, Suficient- S ( se notează în catalog cu majuscule de tipar). 

Exemple de descriptori de performanță în urma aplicării  unui test la Comunicare în limba română, la clasa I: 

Indicatori 

1.Recunoaşte sunetele şi literele învăţate în contexte diferite; 

2.Citeşte litere, silabe, cuvinte; 

3.Scrie litere, silabe, cuvinte; 

4.Citeşte în ritm propriu cuvinte, propoziţii, texte scurte; 

5.Desprinde semnificaţia globală a unui text audiat; 

6.Formulează oral propoziţii simple ca răspuns la întrebări; 

7.Copiază, transcrie, scrie după dictare. 

Descriptori de performanţă: 

FB – recunoaşte cu uşurinţă sunetele şi literele învăţate; 

-citeşte relativ uşor litere, silabe, cuvinte; 

-scrie lizibil litere, silabe, cuvinte; 

-citeşte corect cuvinte, propoziţii, texte scurte; 

-dovedeşte o bună înţelegere a conţinutului unui mesaj; 

-formulează corect propoziţii simple ca răspuns la întrebări; 

-copiază, transcrie, scrie după dictare corect. 

 

 

  

 

 



•B – recunoaşte sunetele şi literele învăţate cu acordare de ancore; 

-citeşte cu greutate litere, silabe, cuvinte; 

-scrie litere, silabe, cuvinte cu sprijin; 

-citeşte cu greutate cuvinte, propoziţii, texte scurte; 

-desprinde cu greutate semnificaţia unui mesaj; 

-formulează relativ uşor propoziţii simple ca răspuns la întrebări; 

-copiază, transcrie, scrie după dictare cu omisiuni. 

   S – recunoaşte sunetele şi literele învăţate cu sprijin susţinut; 

-citeşte cu sprijin susţinut litere, silabe, cuvinte; 

-scrie litere, silabe, cuvinte cu sprijin de puncte; 

-citeşte cuvinte, propoziţii, texte scurte numai cu sprijin; 

-desprinde semnificaţia unui mesaj cu întrebări ajutătoare; 

-formulează cu greutate şi numai cu sprijin  propoziţii simple ca răspuns la întrebări; 

-copiază, transcrie, scrie după dictare cu sprijin.     

Școlarului mic trebuie să i se asigure condiții prielnice pentru clădirea unui comportament performanțial, în concordanță cu 

formarea personalității iar efectele urmărite sunt: menținerea sănătății psihofizice, formarea motivației intrinseci, dezvoltarea 

stimei de sine, sprijinirea competențelor de evaluare și activarea autonomiei învățării.    
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Metode algoritmice de instruire 

          prof. Cristina Mehedințu 

            Cercetătorii au constat faptul că adulții, dar și copiii, au tendința spontană de a construi structuri 

comportamentale cu aspect algoritmic în vederea rezolvării anumitor categorii de probleme. Un algoritm ce a fost 

construit reprezintă o procedură deterministă. Un algoritm reprezintă o metodă de rezolvare a unei probleme, printr-un 

ansamblu de reguli într-o anumită ordine dată, logică, invariabilă, care conduce la același rezultat întotdeauna pentru 

toți subiecții angajați în rezolvarea aceluiași tip de probleme. Acestei succesiuni i se alătură o serie de indicații, reguli 

de urmat pentru realizarea operațiilor. Prin urmare, algoritmul nu este o schemă simplă de operații, ci o construcție 

conștientă ce anticipează un program de acțiuni viitoare. Elevii au obligația de a înainta conform structurii date, 

cunoscând de la început traseul de urmat. Îndepărtarea tot mai mult de la rezultatul așteptat poate apărea pe parcurs de 

la o abatere sau o eroare de la traseul prestabilit. Inițial, noțiunea de algoritm s-a folosit în matematică, însă în ultima 

vreme a dobândit o largă circulație, în deosebi în folosirea calculatoarelor care funcționează pe operații algoritmice 

intelectuale. 

         Utilizarea metodei algoritmice în activitatea didactică poate lua forma mai multor tipuri  de algoritmi, de exemplu: 

pentru descrierea obiectivelor finale la care ne dorim să ajungă elevii, algoritmi motrici de execuție a unei acțiuni, 

algoritmi de rezolvare, algorimi de identificare care conduc la o concluzie de clasificare, algoritmi pentru descrierea 

construlului (evaluării). Algoritmii didactici se centrează pe activitatea profesorului, fiind descompusă într-o succesiune 

de etape, acestea derulându-se în mod identic de fiecare dată. Elevii, prin repetare, vor fi obișnuiți să procedeze la fel. 

De exemplu, algoritmul didactic general de rezolvare a unei probleme, algoritmul didactic de analiză gramaticală. 

Algoritmii învățării reprezintă operațiile sau secvențele care sunt impuse de înlănțuirea logică a cunoștințelor. Astfel de 

algoritmi se utilizează în matematică, chimir, fizică, unde ordonarea informațiilor se face după criteriul logic. 



             O remarcă privind aceste metode este că nu totul poate fi algoritmizat, însă anumite noțiuni și probleme se 

învață mai bine printr-o programare de acest tip. În concluzie, este important să expunem elevilor anumiți algoritmi de 

învățare a gramaticii, a matematicii și a tehnologiei. Însă, privind lucrurile într-o perspectivă mai largă, este foarte 

important să îi ajutăm să-și formeze deprinderi de a construi ei înșiși anumiți algoritmi în mod spontan; să-i învățăm să 

analizeze probleme și să găsească cea mai bună rezolvare prin dobândirea unor metode de gândire raționale. 



              Activitățile extracurriculare pot avea un conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnic, aplicativ, 
sportiv sau pot fi simple activități de joc sau de participare la viața comunității locale. Activitățile extracurriculare se 
desfășoară cu întreaga clasă, mai multe clase sau copii din mai multe școli. Aceste activități se desfășoară ocazional și 
iau forme variate: vizionarea în grup a unor spectacole, excursii, plimbări, vizită la muzee etc. Serbările școlare 
reprezintă o activitate extracurriculară, o sărbătoare, atât pentru copii cât și pentru învățătoare și părinți. Serbările 
sunt activități artistice ce pot lua forme variate, de la evocare istorică la un vesel carnaval. 

Avantajele serbării școlare: 

- Stimulează atenția și exersează memoria; 

- Dezvoltă abilitățile artistice; 

- Îi ajută pe copii șă își descopere anumite pasiuni; 

- Îmbunătățesc capacitatea de socializare și relaționare; 

- Îmbunătățesc relația profesor-elev-părinte; 

- Încurajează exprimarea sentimentelor prin diverse activități artistice, cum ar fi: desenul, pictura, 
muzica, dansul, poezia. 

- Antrenează întreg potențialul intelectual, moral, estetic, volitiv și fizic al copilului; 

 

         Serbările școlare 

      prof. Cătălina Crețu 



Dezavantajelele serbărilor școlare: 

-Activitățile repetitive zile în șir pentru bunul mers al serbării în defavoarea altor ore și activități; 

-Stresul și presiunea la care sunt supuși copiii să memoreze forțat versuri/roluri/cântece; 

-Împărțirea rolurilor în mod neechitabil (nu pot fi toți prinți sau prințese); 

-Stresul că ar putea uita ce au învățat și astfel să se facă de râs. 

   Cum se organizează o serbare?  

Serbarea școlară este o activitate extracurriculară care are la bază respectarea unor principii, reguli și norme. Dintre 

acestea amintim: 

Elevii trebuie să fie mobilizați activ, responsabilizați și implicați în pregătirea și susținerea spectacolului. Elevii primesc 

roluri și sarcini potrivite capacităților individuale. 

Trebuie aleasă o temă legată de un eveniment.Se va transmite un mesaj precis, clar exprimat.Programul artistic trebuie 

să nu  fie încărcat și să nu dureze mult. 

Repetițiile vor avea loc în funcție de complexitatea temei  și a programului, de posibilitățile elevilor și de timpul pe care 

aceștia îl au la dispoziție. 

   În funcție de tema serbării, se vor selecta cântece, texte literare, poezii, dansuri, conținuturile fiind adaptate 

particularităților de vârstă și potențialului elevilor. Elaborarea scenariului îl obligă pe organizator „să se gândească la 

valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile de a scoate în evidenţă calităţile artistice ale fiecărui 

elev în parte sau ale unor grupuri de elevi. Apoi trebuie să culeagă materialul şi să-l organizeze într-un scenariu atractiv 

şi educative ţinând cont de „artiştii” implicaţi în serbare.”În proiectarea scenariului unei serbări se ține seama de două 

componente majore: mișcare, atmosfera de veselie, de destindere și atmosfera încărcată de emoții ce produce o tensiune 

interioară fiecărui copil. 

 



     Serbările școlare îmbogățesc viața afectivă a elevilor, generând sentimente neîncercate. Ele contribuie la dezvoltarea 

simțului de răspundere al fiecărui elev și al întregului colectiv. Contactul cu publicul îl ajută pe copil să-și învingă 

dificultățile întâlnite și  să-și stăpânească  timiditatea. Pregătirea din timpul repetițiilor contribuie la stimularea 

interesului pentru munca făcută cu un scop precis. 

 Prezența pe scenă le creează posibilitatea elevilor să-și manifeste  trăsăturile individuale ale personalității 

lor. Această prezență pe scenă oferă ocazia formării unor aptitudini: de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a 

dansa elegant. Executând dansuri, intonând cântece, recitând versuri le formăm copiilor deprinderi artistice: 

armonizarea și nuanțarea vocii, eleganță în mișcări și ținuta corpului, mimica în funcție de conținut. 

 Serbările școlare aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 

acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii. 
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Ascultarea activă și rolul ei în activitatea școlară 

prof. Florența Protopopescu  

               Ascultarea activă reprezintă o abilitate care implică atât ascultarea vorbitorului, cât și oferirea de feedback 

spuselor acestuia, cu scopul de a-i comunica faptul că auzim și înțelegem ceea ce el ne transmite. Vorbim despre o 

abilitate necesară pentru activități ca învățarea,  construirea unor relații bazate pe înțelegere, respect și încredere, precum 

și pentru negocierea conflictelor sau comunicarea în context școlar și personal. 

           Ascultarea activă, în mediul școlar, reprezintă un efort intens al elevului de a auzi, a analiza și  a înțelege ceea ce 

comunică profesorul, fiind o abilitate necesară pentru optimizarea procesului de învățare. De asemenea, ascultarea activă 

este foarte utilă în situațiile de negociere și de oferire de sprijin reciproc, fiind considerată o abilitate importantă pentru 

socializarea în mediul școlar (stabilirea de relații cu colegii). Contrar percepției comune, ascultarea activă nu presupune 

simpla receptare pe cale auditivă a ceea ce spune celălalt. În schimb, aceasta presupune utilizarea comcomitentă a 

limbajului nonverbal (gesturi, postura corpului, privire) și a unor elemente de comunicare verbală (punerea întrebărilor de 

clarificare, utilizarea încurajărilor verbale), care ne ajută să fim atenți la ceea ce comunică celălalt. Ascultarea activă 

reprezintă un efort real de înțelegere a ceea ce ne comunică celălalt, fără a avea preconcepții legate de ceea ce gândește 

acesta (acceptarea punctului de vedere a celuilalt și înțelegerea a ceea ce încearcă el să comunice sau să înțeleagă).  

Ascultarea activă în mediul școlar  se caracterizează prin: 

•înțelegere – elevul care ascultă depune un efort conștient de a asculta și de a analiza activ ceea ce îi comunică profesorul, 

fără a fi distras sau a se gândi la nimic altceva; 

•reținerea informațiilor - presupune un efort de memorare a mesajului transmis de către profesor. Profesorii pot 

recomanda strategii de memorare precum luarea de notițe sau memorarea ideilor principale ale discursului său. 

 

      



•oferirea răspunsului - răspunsul reprezintă o modalitate prin care elevul îi furnizează profesorului un feedback verbal, 

respectiv nonverbal, cu privire la mesajul transmis de  acesta. Va oferi răspunsurile pentru a-i comunica profesorului că a 

auzit, analizat și înțeles ceea ce ecesta a dorit să ne comunice. 

     Pe lângă aceste tehnici verbale, specialiștii  recomandă ca în ascultarea activă să fie utilizați și anumiți indicatori non-

verbali precum folosirea zâmbetului, utilizarea contactului vizual potrivit (dacă este prea intens atunci riscăm să speriem 

elevul, iar dacă este absent atunci îi transmite mesajul că nu suntem interesați de acesta), aplecarea ușoară în față sau 

aprobarea prin intermediul mișcării capului. Acești indicatori tind să întărească sentimentul de siguranță și de încredere a 

elevului față de cadrul didactic. 

             Este indicat ca un cadru didactic să țină cont și de existența unor anumite bariere care pot periclita ascultarea 

activă și, implicit, comunicarea. Acestea sunt: 

•întrebările justificative („De ce nu știi?”) - astfel de întrebări provoacă reacții defensive; 

•oferirea sprijinului imediat („Stai liniștit! Nu te teme!”); 

•oferirea de sfaturi („Cred că cel mai bine ar fi să....); 

•oferirea simpatiei într-un mod prea protectiv („Of, sărmanul de tine! Știu exact ce simți..”); 

 

      



••moralizarea sau folosirea cuvântului „trebuie” („Ar fi trebuit să faci asta”); 

•întreruperile -  („ Spune mai repede!...Îmi pierd răbdarea așa că spune pe scurt! ”) acestea de regulă îi comunică elevului 

că nu suntem interesați de ce spune el. 

     Aceste greșeli de comunicare pot periclita ascultarea și, respectiv, comunicarea, întrucât transmit mesaje care indică 

lipsa interesului față de mesaj, existența unor preconcepții cu privire la situația elevului sau a unor atitudini și credințe 

eronate cu privire la capacitatea lui de a-și rezolva problemele (atitudini de tipul „Te ajut eu dacă tu nu poți/ nu știi/ nu 

reușești”). Prin urmare, este recomandat să limităm sau chiar să evităm utilizarea acestor fraze în comunicarea cu elevul , 

pentru că acestea  pot bloca ascultarea și comunicarea. 
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Conversația – metodă de dezvoltare intelectuală a copilului (partea a II-a) 

Prof.  Roxana Georgescu-Moise 

  

 

       Conversația este o metodă verbală, activă, care constă în valorificarea didactică a întrebărilor și răspunsurilor. 

Specificul acestei metode este acela că activitatea instructiv-educativă se desfășoară pe baza unui dialog între educator 

și copil, pe verticală și pe orizontală. Este o metodă care cere din partea elevilor un efort intelectual, solicitând 

predominant capacități cognitive. 

 

 Conversația în actualitate 

 

După cum sugerează autorii citați, precum și alții contemporani nouă, cu adevărat active ar fi conversația 

multidirecționala, denumită și conversația dezbatere. Toți cei care o susțIn o însoțesc, însă, de o seama de cerințe, în 

afară cărora n-ar avea funcționalitatea necesară. Cerințele se adresează pe de o parte elevilor, și anume: ei pot fi 

antrenați în dezbatere numai când dispun: 

(a) de informația implicată în problema 

(b) de metodă necesară investigării în sfera dezbaterii 

(c) de capacitatea de a înțelege punctele de vedere ale celorlalți. 

Pe de altă parte, cerințele se adresează profesorului, adică: 

(a) să fi creat climatul socio-afectiv necesar, bazat cu prioritate pe coeziunea grupului; 

(b) să organizeze grupul de dezbatere în număr rezonabil (15-20), pentru a da fiecăruia posibilitatea să-și exprime 

părerea; 

(c) să se îngrijească de cea mai bună dispunere în spațiu a grupului; 

(d) profesorul să evite pe cât posibil să-și impună propria părere, asumându-și doar rolul de moderator; 

(e) să se îngrijească de o repartizare aproximativă a timpului, pentru tratarea fiecărei probleme cuprinse în dezbatere. 

 

 



Conversația este o metodă didactică stimulativă , deoarece oferă posibilitatea elevilor de a participa la realizare . 

  Conversația trebuie să respecte anumite condiții pentru că rezultatul să fie pozitiv și anume : 

1.      Claritatea și precizia în formularea întrebărilor . 

2.      Respectarea logicii punerii întrebărilor. 

– Să nu sugerăm  răspunsul prin întrebările pe care le punem . 

– Să fie solicitată inteligență . 

– Să stimuleze curiozitatea și spiritual critic . 

– Să nu solicite sau să accepte răspunsuri monosilabice de tip ,,da sau nu “ 

– Întrebările care trebuiesc puse , nu trebuie să pună dificultate elevilor . 

– Tonul folosit de profesor  să nu fie autoritar , acceptându-se și formele de răspuns alternative . 

– Să formuleze o nouă întrebare numai după ce s-a primit răspunsul la cea anterioară 

– Întrebările puse de profesor trebuie să aibe rolul de a stimula ,analiză , sintetiza, comparația ,abstractizarea 

,generalizarea . 

   

 

 

      



În activitatea didactică sunt folosite mai multe forme ale conversației între care : 

 Discuția – care este un schimb reciproc de idei și informații. 

 Dezbaterea – este mai complexă decât discuția , deoarece privește subiecte controversate în care nu s-a format încă 

un răspuns oficial . 

 Conversația inversată – în care elevii pun întrebările și profesorul oferă răspunsul. 

 Metodă conversației – este folosită pentru că permite elevilor să participle la realizarea lecției , dar nu trebuie 

folosite în exces , deoarece riscăm îndepărtarea de la subiectul principal și ruperea fluxului coerent al informației . Răspunsurile 

elevilor trebuie să fie clare , corecte , complexe   și argumentate . 

 Demonstrația –  este metodă prin care profesorul în baza unui suport de tip harta, planșă, textul istoric,etc. sau pe 

baza unor argumente logice ,demonstrează realitatea unei afirmații sau a unui fapt istoric . 

Metodă conversației devine activ-participativă nu numai când întrebările solicită gândirea, ci și atunci când se crează un cadru 

afectiv specific temei, cu mijloace de învățământ din natură sau substitute ale acestora. Această metodă are, alături de celelalte 

metode folosite la clasă, puternice valențe asupra dezvoltării intelectuale. 
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 Tehnici de învățare eficientă 

prof. Cătălina Cuțar 

 

“Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, cum să înveți“. Nicolae Iorga 

 

 Dacă dorim să avem succes, să fim printre cei mai buni într-un anumit domeniu, este nevoie să ne 

specializăm continuu, să învățăm și să ne autoinstruim permanent. Cercetătorii din domeniul psihologiei educaționale, 

neurobiologiei și științei cognitive au descoperit faptul că creierul uman tânjește mereu după noutate. Dar cum să 

învățăm mai ușor? Utilizând metode și tehnici potrivite, printre care: 

• metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii) 

Această metodă promovează implicarea activă şi monitorizarea propriei înţelegeri. Presupune parcurgerea următoarelor 

etape: 

- înainte de a începe lectura textului, notăm tot ceea ce ştim despre tema respectivă, indiferent dacă este 

corect sau nu; 

- lecturăm textul cu atenţie şi notăm pe marginea lui (sau într-un tabel) semne, cu următoarele semnificaţii: 

               „√” - pentru informaţia cunoscută, pentru pasajele care confirmă ceea ce ştim; 

               „+” - pentru informaţia nouă, necunoscută şi acceptabilă pe care am aflat-o; 

               „−” - pentru informaţia care intră în contradicţie cu ceea ce ştim, care infirmă ceea ce ştim; 

               „?” - pentru informaţia care necesită documentare, pentru că pasajele respective conţin neclarităţi, confuzii, 

ridică întrebări. 

 



Reflectăm împreună cu colegii. Dacă avem neclarităţi, cerem ajutorul cadrului didactic. Realizăm un inventar al ideilor 

şi îl prezentăm colegilor. 

• tehnica 3-2-1 

Precizăm: 

- 3 termeni (concepte) din ceea ce am învăţat; 

- 2 idei despre care am dori să învățăm în continuare; 

- o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care am dobândit-o la sfârşitul activităţii. 

• tehnica lecturii bazate pe modelul SQ3R care cuprinde următorii paşi: 

S (Survey) – parcurgem/ survolăm textul prin răsfoire 

Q (Questions) – formulăm întrebări referitoare la textul studiat  

3 R (Read, Recit, Reading) – citim în întregime, relatăm şi sintetizăm cele reţinute 

• tehnica Gândiţi- Lucrați în perechi- Comunicați  

Timp de 10 minute citim textul, apoi realizăm un rezumat. 

Citim colegului de bancă rezumatul pe care l-am scris. Discutăm asemănările și deosebirile dintre rezumate. 

Elaborăm un rezumat comun. Prezentăm apoi în perechi colegilor ce am scris. Discutăm conținutul rezumatelor 

elaborate. 

• sistemul Cornell pentru luarea notițelor dar și pentru prelucrarea și sintetizarea informației primite  

Există mai multe variante. Putem opta pentru cea pe care o considerăm cea mai eficientă pentru noi! 

 

Notiţe Idei principale Cuvinte chei 



 

 

 

 

 

• tehnica S-V-I-V-C (Știu- Vreau să știu- Am învățat- Vreau să știu mai mult- Cum pot să învăț mai mult)  

În rubrica Știu vom completa cunoștințele pe care le avem în legătură cu tema discutată. Această rubrică o vom 

completa înainte de studierea noii lecții. 

În rubrica Vreau să știu vom completa ceea ce ne dorim să aflăm în legătură cu tema discutată. 

După desfășurarea lecției vom completa următoarele rubrici. 

• tehnica bazată pe exerciții SPIR 

Esențiale în desfășurarea acestei tehnici sunt următoarele etape: 

S (Survey) - survolare- explorăm perceptiv-mental, cu abordarea generală a textului;  

P (Preview) – realizăm o preselecție anticipativă a ceea ce ne interesează; 

I (Inview) – analizăm textul în detaliu, urmărind esența acestuia;  

R (Review) - recapitulăm complet, cu acțiuni de revedere a conținutului din perspectiva elementelor importante 

identificate, urmate de structurarea și notarea a ceea ce am reținut din textul respectiv. 

 

Întrebare Notiţe 

Notiţe Cuvinte cheie Idei principale 

Întrebări 

Autoreflecţii 



  

 • tehnica lecturii cu redactare de text (LRT) 

Citim textul şi îl introducem în context. Formulăm ideile principale. 

Elaborăm un plan de idei al textului. 

Realizăm o prezentare personală a ideilor sistematizate. 

Revizuim/ completăm planul de idei!  

 Toate aceste metode și tehnici de învățare eficientă contribuie, pe lângă multe altele, la o însușire mai rapidă a 

informațiilor, la o internalizare a cunoștințelor și la formarea aptitudinilor și deprinderilor de care avem nevoie. 
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Cultura organizațională în școli 

  

          prof. Georgiana Bălan  

 

Cultura organizaţională a şcolii poate fi definită ca fiind ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi 

comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare organizaţie, care predomină în cadrul său şi-i condiţionează 

direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele.  Potrivit studiilor, cultura organizațională a școlii determină 90% 

dintre rezultatele obținute de profesori și elevi, având la bază, practic, relațiile dintre oameni.. Responsabili pentru a 

avea o cultura organizațională sunt în aceeași măsură elevii, părinții, profesorii, directorul, personalul auxiliar, etc.  

Există șase tipuri de culturi organizaționale: 

1.Cultura colaborativă  

- Profesorii colaborează și se observă la clasă unii pe alții pentru a analiza metodele de predare 

-Discuțiile profesorilor se concentrează pe realizările elevilor 

-Sprijin, încredere, franchețe, reflecție și eficiență colectivă 

-Oamenii se simt în siguranță ca într-o familie 

-Determină rezultate excepționale pentru elevi, transformă relațiile din școală 

-Profesorii au o curiozitate imensă legată de predare și dezvoltare personală 

2. Cultura slab colaborativă 

-Cooperare, politețe, conformism, lipsa criticii constructive și a inițiativei 

- E mult mai important să te înțelegi bine decât să predai eficient 

-Confortul este inamicul colaborării adevărate 

-Profesorii nu sunt interesați de cum și-ar putea îmbunătăți predarea 

-Profesorii își împărtășesc succesele dar nu și provocările lor 

 



  

 • 3. Cultura artificial colegială 

-Liderii determină modul în care echipa trebuie să se comporte 

-Autonomia profesorilor este diminuată 

-Relațiile între profesori sunt superficiale 

-Motivație redusă a profesorilor de a se implica și a contribui 

4. Cultura balcanizată 

-Colaborarea are loc doar în cadrul grupurilor 

-Competiție între grupuri 

-Școala e divizată, unele grupuri sunt mai puternice decât altele 

5. Cultura fragmentată 

-Competiție între colegi, individualism 

-Lipsa interacțiunii profesionale 

      



6. Cultura toxică 

- profesorii lucrează fiecare de unul singur, izolati, nu se sprijina 

 Cultura organizaţională este echivalentul psihologiei unei persoane. Structura psihologică a unei persoane defineşte 

personalitatea acesteia, conduita sa, atitudinea sa în diferite situaţii. Cultura unei școli acţionează în mod similar, definind modul 

de acţiune al acesteia. O cultura organizaţională puternică a poate contribui semnificativ la creşterea calităţii proceselor  educative  

şi la  eficienţa  instituţiei  şcolare,  dacă valorile,  credinţele,  practicile, normele, modelele adoptate  de  către membrii instituţiei 

sunt  concordante cu  misiunea unităţii  de  învăţământ (Davidoff şi  Lazarus,  2002; Sallis,  1993/  2005).  
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Specificul socializării copilului 

 

prof. Daniela Bănică 

 

       Dezvoltarea optimă a copilului este în copilărie, deoarece, creierul este în formare și progresul cel mai puternic este 

înregistrat în această perioadă. Dezvoltarea emoțională este modelată de experiențe sociale, acest lucru evidențiind 

reguli de exprimare pe care copiii le dobândesc în perioada dezvoltării. Privind adaptarea cu succes în societate a 

individului, conlucrează numeroși factori, care îl pregătesc pentru viitoarele provocări. 

Prima experiență de viață a copilului în societate, este grădinița, în cadrul acesteia experimentând viața socială și 

dirijând conturarea unui comportament adecvat. Principala activitate o reprezintă jocul didactic sau jocul liber, prin care 

pot fi experimentate și asimilate cunoștințe importante despre mediul înconjurător. De asemenea, prin astfel de 

activități, copilul învață reguli sociale, modalitatea de a interacționa cu cei din jur dar și exprimarea emoțiilor în 

contexte variate. 

       Socializarea este conceptul care se referă la procesele și interacțiunile complexe, transformând individul într-un 

participant activ al societății. De asemenea, aceasta reprezintă eticheta relațiilor de comunicare pe termen lung. Ea ne 

învață importanța jocului, a comunicării și a respectării regulilor, dezvoltă spiritul de echipă, veselia, libertate motorie și 

spontaneitatea. Astfel, copilul devine stăpân pe situație, reușind în mod natural să interacționeze, să se joace și să se 

înțeleagă cu ceilalți. 

De aceea, sociologia este cea care ne înzestrează cu diferite calități, care ne ajută să comunicăm, gândim, rezolvăm 

probleme, dar și pentru a ne putea adapta la mediul nostru personal. 

Socializarea primară este un concept definitoriu în formarea individului, iar relația dintre părinți și copii este una de 

securizare. Acest sentiment fiind extrem de important, copilul emancipează și-și poate dezvolta personalitatea.  
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     Elementul fundamental al dezvoltării personalității echilibrate presupune acceptarea necondiționată și 

creșterea stimei de sine. Majoritatea copiilor care prezintă tulburări emoționale și conduite deviante școlare, au 

primit din partea familiei o acceptare condiționată, pe când, cei care nu prezintă astfel de tulburări, au fost 

învățați să tolereze frustrarea și ostilitatea. De aceea, în mod constant, copiii au nevoie de afectivitate și 

acceptare necondiționată. Pe parcurs, această afectivitate este înlocuită de cea oferită de către profesori, colegi, 

prieteni. 

O variantă a societății poate fi reprezentată de școală, aceasta fiind cea care construiește propria ierarhie 

socială, cu grupuri și subgrupuri sociale, probleme interpersonale și normalitate. 

Pentru dezvoltarea socializării putem propune următoarele activități: 

-Jocuri de grup 

-Excursii tematice (de grup) 

-Activități muzicale 

-Dramatizarea unor scene din povești, punându-se accentul pe jocul de rol 

-Teatru cu figurine/ decor tematic 

      Datorită faptului că socializarea este un proces complex de dezvoltare și formare a deprinderilor sociale 

ale educabilului, aceasta poate fi definită ca fiind un important mecanism de educație, prin care are loc 

expunerea și transmiterea de la o generația la alta a diferitelor experiențe de viață, a normelor sociale și a 

cunoștințelor deprinse.  



Provocările clasei a V-a pentru elevi  

 

                                                             prof. Oana Silvia Dobrescu  

 
               Învățătorul există și dăinuie prin elevii săi. Îi ajută să asimileze scrisul, cititul, socotitul, dar mai presus de toate  

îi învață să gândească, să creeze. Este mereu aproape, le identifică particularitățile de vârstă, cât și formele individuale de 

manifestare, realizând acel echilibru între solicitările  cognitive, afective, acționale. 

 Dacă învățătorul are perspectiva activității în ciclul gimnazial, iar profesorii, cunoscând mediul de lucru al învățătorului, 

continuă munca acestuia, integrând treptat elemente noi în sistemul de activități al clasei, în clasa a V-a se pot obține 

rezultate satisfăcătoare. Această problemă nu și-a găsit însă pe deplin rezolvarea , iar efectele negative se oglindesc în 

rezultatele mai puțin satisfăcătoare obținute de către unii elevi în clasa a V-a. 

 O cauză obiectivă pentru aceste rezultate este trecerea elevilor de la un singur îndrumător, învățătorul, la 

mai mulți profesori, în funcție de disciplinele studiate. În vederea realizării continuității între cele două clase este nevoie 

de o mai bună colaborare între invățători și  profesorii care urmează să predea la clasa a V-a. Chiar dacă în clasele 

primare, elevii sunt familiarizați cu faptul că la unele discipline au alți profesori( educație fizică, limba engleză), mai 

depare, greutățile se ivesc din cauza exigențelor sporite în ceea ce privește disciplina respectivă. 

Dacă în ciclul primar rar se întâmplă ca un elev să nu fie verificat într-o zi și să nu participle la lecții, la gimnaziu elevul 

nu este solicitat zilnic nu pentru că ar exista o deficiență de organizare a procesului de predare-învățare, ci pentru că 

fiecare profesor ascultă pe cine consideră. Acest lucru este îngreunat și de faptul că unii profesori au o singură oră pe 

săptămână, iar perioada de acomodare și cunoaștere, de către elev, a exigențelor profesorului cere efort din ambele părți.  

 În același timp, având în vedere numărul de ore dintr-o zi, în clasa a V-a se produce și o suprasolicitare 

intelectuală căreia unii elevi nu îi pot face față. Această problemă s-ar putea ameliora prin organizarea de activități 

atractive.  
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Având în vedere aceste neconcordanțe, încă de la începutul clasei a IV-a se insistă pe munca independentă a 

elevului, pe dezvoltarea capacității de a se descurca singur și de a rezolva cerințele date într-un timp bine 

stabilit. Odată obișnuit cu această modalitate și cu acest ritm de lucru, elevul va putea să facă față mult mai 

ușor solicitărilor ulterioare. De asemenea dictările din clasele primare au o influență pozitivă asupra formării 

deprinderilor și priceperilor de scriere corectă și rapidă, capacitate pe care se bazează luarea notițelor în timpul 

expunerilor profesorilor.  

 Nu în ultimul timp, o apropiere mai atentă de proprii copii, o observare minuțioasă a 

manifestărilor lor și un sprijin acordat la timp de familie și de școală netezesc calea depășirii unor dificultăți 

inerente vârstei și pregătesc terenul pentru desfășurarea unor activități cu efecte formative evidente. 



Dezvoltarea  abilităților  de gândire computațională în ciclul primar 

prof. Laura Sîrbu 

            Gândirea computațională reprezintă abilitatea elevilor de a rezolva probleme, de a gândi analitic, de a înțelege 

comportamente, având la bază concepte ale informaticii. Se referă la abilitățile de analiză, descompunere, judecată, 

generalizare, abstractizare.  Cum putem să dezvoltăm elevilor nostri din ciclul primar această gândire? Articolul de față 

realizează o trecere în revistă a principalelor mijloace de dezvoltare a abilităților de gândire computațională în ciclul 

primar.  

    Un prim instrument ar fi robotica educațională. Poate fi introdusă ca optional la clasă,mijloc de a studia știința prin 

intermediul roboticii. Elevii vor fi captați de ea, într-o lume în care digitalul câștigă tot mai mult teren. Elevii se 

implică, realizează roboți, punându-se astfel bazele ingineriei. Se folosesc kituri de roboți educaționali, scheme de 

construcție, platform, activitățile oferite elevilor având scopul de a-i încuraja să gândească creativ, să analizeze situații 

și să folosească gândirea critică pentru a rezolva probleme din viața reală.Elevilor li se oferă o situație-problemă pentru 

care trebuie să găsească soluții. Ei identifică pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a soluționa problema dată.  

  Un al doilea instrument îl reprezintă poveștile digitale. Ele includ diferite elemente digitale, precum videoclipuri, 

fotografii, texte, efecte speciale. Sunt atractive și interactive pentru elevi. Contribuie la stimularea cititului, atracția 

copilului față de carte. Un instrument este Scratch,  un limbaj de programare și o comunitate online care facilitează 

crearea propriilor povești interactive, jocuri și animații – și partajarea creațiilor  online. Astfel, se pun bazele învățării 

colaborative. Scratch a fost conceput pentru elevi, este tradus în mai multe limbi.  
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Folosirea diagramelor de punctuație contribuie la înțelegerea algoritmilor. Elevii primesc sarcina de a alcătui 

propoziții în care să se regăsească semnele de punctuație din diagrama dată. Se utilizează, de obicei, la orele 

de comunicare. Alt instrument este reprezentat de kiturile STEAM, instrumente ideale pentru procesul 

educational. Fiecare kit are o tematică anume din aria STEAM, cu îndrumări pentru montaj și aplicații 

practice. Ele dezvoltă creativitatea, gândirea critică și vin în completare cu activități digitale. Un exemplu în 

acest sens este Cubroid Wireless STEAM, un  kit robotic programabil ce  oferă  copiilor  posibilitatea să 

construiască  un  robot functional ce va fi controlat  printr-o aplicatie intuitive  pe telefonul  mobil sau pe 

tabletă. Mai mult, copiii pot decora robotul cu LEGO, care este compatibil cu Cubroid. 

Un alt mijloc de dezvoltare a gândirii computaționale este tradiționalul Rube Goldberg machine, adică un 

sistem ce implică o reacție în lanț, găsirea unor soluții. Exemple: piese de domino, serii de cărți de joc aranjate 

într-un mod anume etc. Ele se includ foarte bine în seria experimentelor științifice. Pe lângă cele de mai sus, 

menționez și următoarele activități: 

•Scrierea unor enunțuri cu un număr dat de cuvinte 

•Elaborarea unor compuneri cu un număr dat de enunțuri 

•Jocuri cu numere- recunoașterea, clasificarea, sortarea unor numere, conexiuni, șiruri numerice 

•Proiecte în clasă prin care elevii fac o cercetare,  colectează date, analizează, realizează diagrame, expun 

rodul cercetării 

•Sarcini didactice prin care elevii fac conexiuni între personaje literare diferite, din texte/opera studiate. Ei 

descriu personajele, le compară, folosind diagrame, organizatori grafici. Pot face acest lucru utilizând 

instrumente digitale, aplicații.  

•Confecționarea unor machete- un punct cheie în care demonstrează abilități inginerești, analizează modele, 

schițează și elaborează propriile modele. 
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• Decodarea criptografiei – folosită la orele de istorie 

• Exerciții variate în orele de educație fizică și sport și nu numai(poate funcționa foarte bine și în cadrul 

orelor de educație pentru societate, consiliere, dezvoltare personală)- lansarea provocării elevilor de a stabili care sunt 

obiectivele lor, ca echipă sau individual, pentru următorul an, împărțirea scopului în obiective mai mici, atribuirea 

activităților pentru finalizarea acelor obiective. 

•Utilizarea unui algoritm pentru a fixa împreună cu elevii regulile clasei 

•Realizarea unor postere, diagrame, organizatorici grafici pe teme date 

•Folosirea dronelor în procesul didactic- la noi în țară există programul “Educație la înălțime” 

https://www.educatielainaltime.ro/  

•Folosirea informaticii, introducerea elevilor în codificare, programare. 

•Utilizarea pedagogiei SMART-procesul educational” ține cont de aspectele filozofice și psihologice ale educației și 

implică tehnologia digitală în implementarea lor(Daniela, 2019). Această idee se bazează pe faptul că se folosește 

pedagogia centrată pe elev, în care acesta este direct implicat și procesul de învățare se face cu ajutorul tehnologiei și 

realizează prin activități independente. (Zhu, Yu, & Riezebos, 2016).”Fundamentele acestei pedagogii se referă la 

includerea tehnologiei, precum și la aspecte ale dezvoltării umane, precum și la obiectivele care trebuie îndeplinite în 

procesul educațional.  

•Participarea elevilor la concursuri de informatică și gândire computațională 

 În țara noastră un astfel de concurs este Bebras. https://concurs.bebras.ro/ 

•Derularea unor proiecte internaționale de informatică, precum ”Hour of Code” https://hourofcode.com/ro 

•Participarea la “ Săptămâna UE a programării- Code Week“, o  “mișcare de bază care celebrează creativitatea, rezolvarea 

de probleme și colaborarea prin programare și alte activități tehnologice” https://codeweek.eu/about 

•  Participarea la târguri de știință, festivaluri, expoziții 
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Sporturi de iarnă pentru copii 

prof. Maria-Bianca Becze 

Anotimpul rece reprezintă ocazia de a profita de sporturile dedicate acestui sezon. Este cunoscut faptul că practicarea 

exercițiilor în aer liber și expunerea rațională la temperaturi scăzute aduc numeroase beneficii pentru starea de sănătate, 

stimularea senzorială, și călirea organismului. 

 Sporturile de iarnă sunt foarte îndrăgite de copii, putând fi împărțite în funcție de vârstă, nivel de pregătire 

sau obiective urmărite. 

Schiul și snowboardingul– antrenează foarte bine corpul și relaxează psihicul, datorită practicării acestora în aer liber, la 

munte, într-un mediu cu peisaje spectaculoase și aer curat.  Alegerea practicării acestor sporturi, considerate dintre cel 

mai complexe, aduce numeroase beneficii precum: tonifierea musculaturii, dezvoltarea curajurului, a încrederii, 

mobilității, echilibrului, coordonării, creșterea stimulării senzoriale și cognitive, dezvoltarea orientării spațio-temporale.  

Familiarizarea copiilor cu aceste sporturi la vârste fragede reprezintă un beneficiu pentru mai târziu, însă nu se recomandă 

ca aceștia să fie forțați, în cazul în care nu se arată atrași de practicarea acestora. Este important să îi încurajăm și să 

așteptăm momentul potrivit pentru a-i iniția în aceste discipline sportive, să le oferim exemplu personal și să alegem un 

instructor calificat care să îi asiste îndeaproape pentru a învăța tehnica corectă de alunecare.  

Patinajul- poate fi practicat începând cu vârsta de 4 ani alegând un echipament adecvat. Fie că profităm de vreme și 

alegem să mergem la un patinoar în exterior, fie că este vorba de unul acoperit, această activitate este una foarte relaxantă 

și apreciată de copii. Ne putem da seama de potențialul copiilor încă de la primii pași pe gheață, astfel putem să apelăm la 

un instructor pentru a-i ajuta să descopere cu plăcere tainele acestui sport. 
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Practicarea patinajului pentru recreere și loisir sau de performanță (patinaj artistic, patinaj viteză) ajută la dezvoltarea 

echilibrului, mobilității, coordonării, tonifică musculatura și întărește articulațiile. Ajută la sporirea capacității de 

concentrare, a curajului și la dezvoltarea orientării spațio-temporale, în timp ce patinajul artistic, dezvoltă simțul estetic, 

ritmul și grația. 

 Activitățile sportive de iarnă dedicate copiilor nu se pot rezuma doar la schi, snowboarding sau patinaj. O 

bătălie pe cinste cu bulgări de zăpadă sau o ieșire la săniuș sunt activități distractive de care cei mici se pot bucura în 

perioada iernii și care aduc numeroase beneficii atât pentru planul fizic cât și socio-afectiv. 



At home Christmas activities to practice English 

         

 Prof. Drăgunea Andreea 

 
              The holidays are just around the corner and I come bearing gifts. I have prepared some Christmas activities to 

help your child practice English while having fun and enjoying these no-school days.  

There is no better time to read than on holiday, with a cup of tea and some cookies next to you. Beginners or not, fairy 

tales like The Snowman, The Jolly Christmas Postman, The Nightmare Before Christmas and so on will give you a 

chance to spend some quality time with your child and there is no better way to get into the Christmas spirit. Some of the 

stories have been adapted for the screen so why not read it and then watch it? If you would like to have the audio part as 

well and practice pronunciation, there are plenty of resources on Youtube and for the younger students I recommend the 

ones from Usborne. A nice activity to revise food vocabulary is cooking. Get your children involved and have a bake-off. 

You could make anything that is Christmas related such as snowman inspired cookies or Christmas tree-shaped biscuits. 

Children will love it and your tummies will as well. While learning and revising food words you can also introduce some 

actions, household objects, etc. Get as creative as possible! 

Crafting helps children develop their fine motor skills, count and recognise patterns, teaches them shapes and colours, 

encourages critical thinking and it builds resilience. This is why doing Christmas crafts represents the best activity to do at 

home with your child. They will love it and you will see just how immeasurable their imagination is. Here are some ideas: 

- paper bag snowflakes (you can download the pattern here: https://hmg-prod.s3.amazonaws.com/files/paper-snowflake-

pattern-1-1666187835.pdf) 

- paper bag snowman puppet (https://www.goodhousekeeping.com/holidays/christmas-ideas/g34112389/christmas-crafts-

for-kids/) 
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- yarn-wrapped ornaments (https://designimprovised.com/2018/12/yarn-wrapped-christmas-ornaments.html) 

- wiggly paper snowman. Add their photo to make it family keepsake. (https://www.thebestideasforkids.com/paper-

snowman-craft/) 

- mistletoe footprints. This one is my favourite so far because it is something you will cherish for years to come and it will 

be fun for the children to see how much they have grown. (https://www.messylittlemonster.com/2017/12/christmas-

mistletoes-footprint-keepsake-printable.html) 

There are too many wonderful craft ideas for me to list them here, so I chose the ones that I have tried and worked like a 

charm. 

Besides reading stories, watching films, listening audio stories, cooking and crafting, I also recommend to make some 

Christmas cards where the children could write down wishes, draw and use the words they have learned so far.  

The winter holidays are perfect for celebrating with your family and friends, share stories, show your gratitude and enjoy 

every well-spent second with your loved ones. Best wishes for a joyful holiday season and a Happy New Year! 
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New Year’s Resolutions – easier to achieve 

prof. Mădălina Jumugă 

 A New Year's resolution is a tradition, most common in the Western World but also found in the Eastern 

World, in which a person resolves to continue good practices, change an undesired trait or behaviour, accomplish a 

personal goal, or otherwise improve their behaviour at the beginning of a calendar year. 

 Could the specific success of someone be connected to new year’s resolution? Could your resolutions turn 

into your specific success? If so, how would it happen? Most of resolutions, and many of the goals we create all year 

long, fall by wayside because they don’t have the quality of an achievable outcome in the first place. They don’t meet 

the criteria of a well-formed outcome. 

Here’s an early Christmas present to you: 8 criteria that if you got satisfied, your outcomes will be more possible, and 

achieving them becomes more fun. 

 Positive – whatever your goal is, formulate it with a positive image in mind. Not “I don’t want to smoke 

anymore” but “I want to breathe easily” or “I want to be healthy”. Not “I don’t want to be shy” but “I want to be 

outgoing”. 

 Control – your control. Is the power to accomplish this goal within your control? Basically you can control 

anything having to do with yourself. But other people and things are often not under your control. For example “I want 

to make that person love me” is not a goal under your control. But “ I am going to make myself a lovable person” is 

under your control, and will probably serve you better in the long run anyway. 
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Sensory Specific – make your goals as specific as possible – then your brain sees a clearer image, hears what other will 

say, and has a particular feeling that is very motivating. This way, the brain will find things to do to accomplish your goal. 

“I want to improve my speaking” is too vague and it doesn’t usually move people. Something specific like “I want to pass 

the English test next spring and hear myself speaking on the telephone” are things that are more precise and will motivate 

you to do something. Furthermore, you can state the time frame: for example, “in the next six months”, and it will move 

you more. 

 Evidence – as you work toward your goal, what evidence will you have that you are getting closer?  For 

instance, in studying for a specific test you may count the number of items that you’ve already learned. In becoming 

healthier, you might measure how much stronger, faster, or more flexible you are becoming. 

 Resources – listing the resources you have and the resources you need will help you to see how you will 

accomplish your goal. Book, materials, even people are resources, and you also have lots of resources right inside of you: 

perseverance, your curiosity, your will power. 

 First step – “ A journey of a thousand miles starts with a single step”. That first step starts from where you 

are. A first step might be to make a list of things that you already do now. Then get started! Make a plan, and put it on 

your door. 

 Nothing succeeds like success, so plan on being successful in a small way already, now, at the beginning. 

 Remember that while we do, most of the fun is in getting there, and in getting over the obstacles as they 

make us jump higher and farther. Enjoy the road! 

  



“Why are Stories Great for  English   Development” 

 prof. Valeria Turcu 

 

Have you ever wondered how you learned your mother tongue? You haven’t taken classes, right? So how did you 

become so proficient by the age of three or so? Well, the answer is simple: by listening to it! You were exposed to it all 

the time, and your parents probably read some bedtime stories to you every night before you went to sleep. 

 

We often give stories to our students to read, but how often do we tell them a story? This article looks at the benefits of 

storytelling and gives advice on performance skills. 

• What can storytelling offer? 

• Storytelling and intercultural understanding 

• Other benefits of using storytelling in the classroom 

• Commonalities of cultures around the world 

• Performance techniques 

• A last word 

What can storytelling offer? 

Children have an innate love of stories. Stories create magic and a sense of wonder at the world. Stories teach us about 

life, about ourselves and about others. Storytelling is a unique way for students to develop an understanding, respect and 

appreciation for other cultures, and can promote a positive attitude to people from different lands, races and religions. 
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Storytelling and intercultural understanding 

There are a number of ways in which storytelling can enhance intercultural understanding and communication. Stories 

can… 

•allow children to explore their own cultural roots 

•allow children to experience diverse cultures 

•enable children to empathize with unfamiliar people/places/situations 

•offer insights into different traditions and values 

•help children understand how wisdom is common to all peoples/all cultures 

•offer insights into universal life experiences 

•help children consider new ideas 

•reveal differences and commonalties of cultures around the world 

Other benefits of using storytelling in the classroom 

Stories…  

•Promote a feeling of well-being and relaxation 

•Increase children's willingness to communicate thoughts and feelings 

•Encourage active participation 

•Increase verbal proficiency 

•Encourage use of imagination and creativity 

•Encourage cooperation between students 

•Enhance listening skills 

Commonalities of cultures around the world 

Stories reveal universal truths about the world. Through stories we see how very different people share the same life 

experiences and how human nature can transcend culture. 
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Performance techniques 

Telling a story can captivate an audience; that is, with the right techniques and a little practice. 

Remembering and retelling the plot: 

• map the plot as a memory technique 

• use story skeletons to help you remember the key events 

• think of the plot as a film or a series of connected images 

• tell yourself the story in your own words 

• create your own version of the story (adapt and improvise) 

• retell it numerous times until it feels like a story 

Performance skills 

Remember to... 

• vary the volume, pitch and tempo of your voice (enunciate clearly and exaggerate expression) 

• use your face, body and gestures (let your body speak) 

• make your body and face respond to the tale 

• have a clear focus and maintain concentration 

• maintain engaging eye contact with the audience/ individual listeners 

• create a charismatic presence (make the audience believe in you) 

• use different, exaggerated character voices 

• use your space/ be dynamic 

• remember to pace yourself 
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• always remember to regain your style as a narrator 

• use silence and pauses to add dramatic effect 

A last word… 

Young Learners share a remarkable variety of personal experiences, values and ways of understanding. The language they 

learn in the classroom is the tool they use to shape their thoughts and feelings. It is more than a way of exchanging 

information and extending ideas, it is their means of reaching out and connecting with other people. Stories can link not 

only between the world of classroom and home but also between the classroom and beyond. Stories provide a common 

thread that can help unite cultures and provide a bridge across the cultural gap. 

 

Biography: 

1.www.englishcollege.com; 

2.Adapted from a workshop by Paula Stoyle, British Council, Jordan; 

3.Teflcourse 
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