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INTRODUCERE 

 

ornind de la premisa că educația este cea 

care ridică sau prăbușește o societate, 

RKEVOLUTION își propune să susțină 

dezvoltarea prin intermediul educației, cadrele didactice fiind 

în acest sens un ajutor neprețuit și valoros. Experiența la 

catedră, resursele pe care profesorii le creează, implicarea lor 

dincolo de sala de clasă generează respect și evidențiază 

faptul că sunt oameni cu dăruire care își aduc zi de zi 

contribuția pentru un mâine mai bun.  

Proiectul Evoluăm prin educație a fost demarat 

pentru a face cunoscute resurse educaționale diverse create de 

cadre didactice și pentru a le pune la dispoziția celor care 

doresc să aducă un plus de valoare în sistemul de învățământ. 

Totodată reprezintă un schimb de experiență binevenit între 

cadrele didactice, la nivel național.  

 

Mulțumiri speciale!  

P 
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IMPORTANȚA INTELIGENȚEI 

EMOȚIONALE - O PREMISĂ A EVOLUȚIEI 

COPILULUI DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 

 

Bălan Mariana 

GPN Roseti, jud. Buzău 

 

Perioada preșcolarității este una deosebit de 

importantă, ocupând o poziție importantă în întregul peisaj al 

copilăriei. Dezvoltarea fizică nu este singura schimbare 

semnificativă, ci se petrec numeroase schimbări și la nivelul 

sistemului nervos, iar dezvoltării socio-afective și celei 

psihice trebuie să li se acorde o atenție sporită.  

Învățământul românesc, în momentul prezent, 

prezintă multiple carențe, mai ales în ceea ce privește 

dezvoltarea inteligenței emoționale a copilului de vârstă 

școlară mică, aceasta fiind insuficient reliefată și abordată de 

către cadrele didactice. Plecând de la premisa că în mediul 

școlar cunoștințele formale trebuie să fie completate armonios 

de o dezvoltare a echilibrului emoțional, am ales tema de față 

pentru a explica și sublinia importanța inteligenței emoționale 

încă de la vârste fragede, dar și pentru a evidenția felul în care 
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aceasta este abordată de către cadrele didactice și impactul pe 

care îl are dezvoltarea EQ-ului în cadrul dezvoltării 

armonioase și echilibrate a copilului.  

IQ-ul pe care s-a pus întotdeauna accent în cadrul 

învățământului de masă nu este suficient pentru copil. 

Studiile, dar și experiențele de zi cu zi ne arată clar că EQ-ul 

este esențial în ceea ce privește succesul școlar, dar și mai 

departe, în cadrul societății, fiind valabil pentru fiecare 

individ, indiferent de domeniu.  

Din rolul de cadru didactic în învățământul preșcolar, 

personal, mi-am dat seama că reușita copilului nu depinde 

neapărat de numărul de ecuații complicate pe care un acesta le 

poate rezolva contra-cronometru și nici de o cantitate colosală 

de informații memorate. Felul în care copiii relaționează și 

consolidează relații, curiozitatea lor nativă, dorințele, 

intențiile, gradul lor de implicare, modalitatea de cooperare, 

încrederea în sine, comunicarea diversă, maniera de a-și 

recunoaște emoțiile și de a le gestiona, gradul de empatie etc. 

sunt vitale pentru adaptarea școlară, pentru succesul elevilor, 

atât în contextul procesului instructiv-educativ, cât și în viața 

de zi cu zi, în medii nerelaționate cu școala.  

Am convingerea că inteligența emoțională reprezintă 

o temă pe care fiecare cadru didactic ar trebui să o cerceteze 
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în detaliu pentru a aduce un plus de valoare educației școlare 

și pentru a-i ajuta pe copii, nu în primul rând să învețe, ci mai 

degrabă în sensul care să le arate cum să învețe și cum să 

depășească diversele provocări emoționale în viața de zi cu zi. 

Prin dezvoltarea inteligenței emoționale la copil, încă de la 

vârsta preșcolarității, mediul școlar devine unul mai creativ, 

mai optimist și totodată generator de soluții pentru diverse 

probleme. 

Dezvoltarea inteligenței emoționale reprezintă o 

componentă esențială a educației, componentă pe care trebuie 

să o valorificăm în cadrul fiecărei activități.  

În acest sens, pe parcursul experienței didactice la 

catedră, am încercat să dezvolt cât mai bine aspectele 

psihologice ale preșcolarilor, atât din punctul de vedere al IQ-

ului cât și în ceea ce privește EQ-ul. Ambele concepte sunt 

deopotrivă importante în dezvoltarea lor armonioasă și 

echilibrată, dat fiind faptul că se completează reciproc. 

Totodată, am considerat necesar să am în vedere permanent 

interdependența existentă între inteligența emoțională, 

rezultatele școlare ale copiilor și gradul de relaționare al 

acestora atât la grădiniță, cât și în afara ei.  

Ca o concluzie, copiii cu un coeficient ridicat al 

inteligenței emoționale nu doar se adaptează mai bine la grup 
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și au rezultate mai bune, ci aceștia stabilesc cu ușurință relații 

interpersonale, depășesc obstacole diverse în situații variate, 

fac față cu succes unor situații-problemă, sunt orientați către 

soluții pe care le identifică mai ușor, colaborează și dau 

dovadă de degajare în comunicare, EQ-ul fiind așadar 

relaționat cu „reușita în viață”.   
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STRATEGII DIDACTICE EFICIENTE 

UTILIZATE ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Avram Mădălina Florentina 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman”, Aleșd 

  

Primăvara lui 2020 a adus o schimbare bruscă în 

sistemul educațional afectat de evoluția epidemiei de SARS-

CoV-2,  activitatea mutându-se în mediul online, educația la 

distanță  oferindu-ne oportunitatea conectării, a dialogului, a 

soluţiilor şi a răspunsurilor.  

Odată cu introducerea obligativității acestor cursuri 

la distanță, toți profesorii, indiferent de vârstă și pregătire, s-

au aflat în fața necesității de a se adapta și, fie că le-a fost ușor 

sau greu, a trebuit să fie pregătiți să-și facă meseria în fața 

calculatoarelor.   

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența 

învățării de la distanță, aceasta a fost o adevărată provocare, 

neajunsurile fiind binecunoscute de toată lumea și resimțite 

cel mai bine de noi, de către dascăli.   

Însă, mentalitatea deschisă a profesorilor, care au 

urmărit să rămână conectați cu elevii lor, i-a determinat să 

conceapă materiale de curs relevante, să pună accentul pe 
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abordarea flexibilă a muncii elevilor și pe importanța 

reflecției în învățare – toate constituind fundamentul noii 

paradigme a educației de calitate:   

I. Instrumentele și strategiile utilizate pentru 

conectare de la distanță au făcut posibilă furnizarea de 

materiale într-o varietate de forme: prin video, filmulețe cu 

activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc. Unele 

bariere ar putea totuși să apară în cazul elevilor care ar avea 

probleme cu un anumit format – cum ar fi cei cu bariere de 

citire (dislexia) sau cu bariere video (cum sunt cei cu 

probleme de vedere sau auz care au un dezavantaj major în 

cursurile în care există o singură modalitate de angajament cu 

conținutul).  

Astfel, apare necesitatea abordării unor sarcini 

„mixed-media”. De exemplu, într-o lecție de istorie, pot fi 

utilizate: o emisiune radio, articole de ziar și o hartă 

interactivă, elevul putând identifica subiectul propus spre 

dezbatere în toate materialele.  

II. Există o adevărată bogăție de conținuturi în 

mediul online, astfel că, o scurtă accesare a internetului prin 

intermediului celui mai popular motor de căutare, Google, 

oferă o sumedenie de informații, idei și referințe.   
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Este momentul în care intervine rolul esențial al 

profesorului care trebuie să propună materiale primare 

autentice, aceasta fiind o cale excelentă prin care poate fi 

ancorată învățarea.   

Sursele autentice, exemplele reale și cazurile luate 

din istoria noastră sau din lumea naturală furnizează un 

context bogat și nuanțat, în comparație cu acele concepte 

ipotetice, fabricate, cărora le lipsește autenticitatea. 

Solicitându-le elevilor să analizeze și să interpreteze 

materialele primare și conținutul actual poate să le sporească 

acestora angajamentul și gândirea critică.  

III. Angajamentul față de materialul de instruire 

poate fi demonstrat prin lucrurile pe care le creează elevii și 

care oferă oportunități de a lucra împreună și de a se exprima 

personal totodată. De exemplu, elevilor poate să li se ceară să 

creeze povești digitale, utilizând tehnologii ca Photo Story sau 

PowerPoint, după ce au ales o temă care le place și care este 

legată de studiul și interesul lor referitoare la acel subiect și 

care leagă viața lor cu conținutul lecției.   

O altă situație care generează crearea de către elevi a 

conținutului - individual sau colaborativ - este să citească 

articole sau texte critice și apoi să creeze prezentări de 2-3 

minute sau interviuri înregistrate (podcasts).  
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Feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea 

elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de 

învățare online, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună 

întrebări, așa cum ar fi în mod normal, în cadrul clasei. Astfel, 

elevii au avut o dezbatere online despre beneficii și neajunsuri 

legate de tema lecției. Dezbaterile pot fi sincrone (utilizând 

Zoom sau alt soft de conferințe online) sau asincrone 

(utilizând VoiceThread sau doar o tablă de discuții).  

IV. Reflecția și meta-cogniția sunt esențiale pentru 

învățare, în orice mediu, iar în învățarea online, profesorii 

trebuie să-i ajute intenționat pe elevi să reflecteze. Astfel de 

activități împletesc chestionare, spații de discuție, interviuri și 

fișe cu întrebări/ provocări care să-i ajute pe elevi să reflecteze 

asupra propriei lor învățări.  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca 

scop, mai degrabă, evaluarea formativă decât sumativă a 

elevilor. Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de 

feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau 

exerciţiilor online.   

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, 

elev, colegi sau de către o persoană sau un grup din afară. 

Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în IT 

sunt, în prezent, utilizarea comunicării prin computer ca 
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mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 

temelor de genul: eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi 

pentru testarea pe computer, de exemplu, răspunsuri scurte, 

întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri 

(întrebare, emisiune-concurs de tip „cine ştie câştigă”, 

interogare, chestionare, examen oral, întrebări de control).   

Unele dintre opţiunile on-line, enumerate în literatura 

de specialitate, includ: teme scrise, participarea la discuţii 

online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, 

quiz-uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi 

jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii, revizuiri, 

examene on-line (cu carte deschisă, structurate, 

cronometrate).  

Tot mai des, cadrele didactice şi formabilii utilizează 

și alte aplicaţii online, care facilitează activităţile de predare-

învăţare-evaluare, dintre care:  

-Platforma eTwinning; 

-Google Docs; 

-Google Groups; 

-Teachertube; 

-Moodle.  



16 

Abordarea într-o manieră modernă a procesului de 

predare, învăţare şi evaluare se poate realiza prin utilizarea în 

procesul didactic a următoarelor instrumente Web:  

-Blog-urile - acronimul de la weblogs, blog-urile sunt 

utilizate pentru a schimba informaţii şi opinii cu cititorii şi 

pentru a solicita reacţii şi discuţii.  

-Video conferinţele - facilitează comunicarea la 

distanţă prin intermediul camerei web.  

-Forumurile de discuţii - permit interacţiunea, 

discuţiile şi schimbul de experienţă cu formabilii dintr-o clasă 

fără a fi necesar ca aceştia să fie conectaţi sau să se afle în 

acelaşi timp şi în acelaşi loc cu profesorul.  

-Servicii de poştă electronică cunoscute: Yahoo Mail 

şi Google Mail. 

Școala virtuală întărește rolul de facilitator al 

cadrului didactic, evidențiind rolul elevului ca parte activă în 

învățare, astfel încât dascălul are oportunitatea să inspire 

învățarea și să o ghideze, mai mult decât să o controleze.  

Educația la distanță a însemnat reanalizarea și 

redimensionarea conținuturilor transmise, trecând dincolo de 

curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale 

frontale sau reguli rigide, procesul de învățare fiind bazat pe 

caracteristicile și nevoile imediate ale elevilor: curiozitate, 
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autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a 

contribui la factorul de schimbare, de a fi apreciat. 
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DIMENSIUNEA EDUCATIVĂ A EDUCAŢIEI 

PATRIOTICE 

 

Jurău Florina Georgiana, prof. înv. primar  

Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Aleşd 

 

Educația patriotică înseamnă principii, credințe și 

valori; ea trebuie să aibă o dimensiune educativă pentru că 

tânăra generație trebuie să-și însușească valorile, atitudinile și 

convingerile patriotice ale generațiilor înaintașilor noștri. Din 

această perspectivă, dascălii sunt chemaţi să reflecteze mai 

profund asupra modului în care reușesc să imprime elevilor o 

conştiinţă şi o conduită patriotică. Vorbindu-se despre 

„sentiment” patriotic, se plasează patriotismul în planul 

afectiv, însă valoarea acestei trăsături morale constă în fapte, 

în comportamentul patriotic.  

Conţinutul educaţiei patriotice îl constituie patria. 

Cunoaşterea şi interiorizarea semnificațiilor acestui cuvânt, 

transformarea realităților naționale în trăiri interne şi 

manifestări comportamentale, punerea copilului în relație cu 

mediul geografic şi spiritual al patriei sale constituie 

obiectivul principal al educaţiei patriotice.  
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Prin activitățile cu elevii, desfășurate fie în cadru 

formal, fie în cadru informal, am urmărit formarea 

sentimentelor de dragoste faţă de locul natal şi de oamenii săi, 

faţă de bogăţiile şi frumuseţile ţării, admiraţia faţă de vitejia şi 

dârzenia poporului, faţă de istoria sa, faţă de înţelepciunea şi 

talentul poporului nostru, respectul pentru valorile materiale şi 

spirituale create de popor, identificarea cu soarta patriei şi a 

poporului.  

Câteva posibile definiții ale patriei au ghidat 

organizarea activităților noastre care au avut scopul de a 

forma comportamentul și conduita patriotică pe care noi, ca 

dascăli, suntem chemați să le formăm. 

„Patria noatră este pământul României” - sub acest 

generic se înscrie proiectul educativ „Iubesc Aleșdul”, ale 

cărui activități vizau cunoașterea spațiului imediat, a 

localității și a împrejurimilor sale. Excursiile la Oradea, Băile 

Felix, Peștera Urșilor, Grădina Botanică Jibou, Cluj-Napoca 

etc. le-au prilejuit copiilor cunoașterea unor locuri frumoase 

ale țării noastre. Lecțiile de geografie, în cadrul cărora am 

folosit strategii moderne de învățare, au făcut posibile 

plimbări imaginare la cele mai spectaculoase și renumite 

locuri din România.  
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„Patria noastră este limba în care gândim și simțim” 

este deviza sub care am desfășurat lecțiile de literatură 

română, mai cu seamă cele introductive, în care se prezintă 

viața și opera unui mare scriitor. Acestea au fost încărcate cu 

reale potențe patriotic-educative: operă literară mare - 

conștiință românească mare, caracter uman exemplar. 

Eminescu, Goga, Sadoveanu, Alecsandri, creatori de mărci 

intelectuale, existențe pilduitoare, participanți activi la viața 

social-politică a țării, sunt doar câteva nume care au prilejuit 

veritabile ore de educație patriotică prin literatură.  

În aceeași notă se pot înscrie serbările școlare la care 

elevii au recitat poezii sau au jucat în scenete inspirate de 

basme românești. Au conștientizat astfel și au pus în valoare 

„melodia” și dulceața graiului românesc și au înțeles 

importanța cunoașterii și folosirii corecte a limbii române.  

„Patria noastră este civilizația, cultura materială şi 

spirituală create de locuitorii acestui teritoriu”. A sădi în 

mintea și sufletul copiilor acest adevăr a constituit scopul 

celor mai multe și diverse activități pe care le-am desfășurat. 

Proiectul „Sărbătoare în școala mea” s-a adresat tuturor 

elevilor școlii și a urmărit crearea unui sentiment de 

apartenență la o instituție școlară cu o identitate bine definită, 
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a urmărit colaborarea elevilor din ciclul primar, gimnazial și 

liceal pentru atingerea unor obiective comune. 

Lecțiile de istorie au constituit cele mai bune prilejuri 

ca elevii să ia contact cu civilizațiile care au locuit de-a lungul 

secolelor pe pământul țării noastre. Astfel, la prima oră de 

istorie, doamna învățătoare, îmbrăcată în costum național, a 

adus elevilor obiecte vechi de uz casnic, unelte, vase, articole 

de artizanat și vestimentare din portul popular specific zonei. 

În fiecare an, Ziua Națională se sărbătorește atât în cadrul 

școlii, cât și prin activitățile organizate de primăria orașului. 

Portul costumului popular, tricolorul românesc, intonarea 

unor cântece patriotice, defilarea detașamentului de soldați 

trezesc entuziasmul și respectul copiilor pentru valorile     

noastre naționale.  

Conținuturile disciplinei Educație civică nu doar au 

familiarizat elevii cu noțiuni reprezentând valori morale, ci au 

fost puse în practică prin proiecte de voluntariat prin care 

elevii au donat jucării și alimente celor aflați în nevoie. 

„Patria noastră, România, concentrează în sine 

prezentul, trecutul şi viitorul a tot ce există în întinderea 

acestui spaţiu.” Prezentul este rezultatul a ceea ce s-a realizat 

în toate domeniile vieţii în cursul mileniilor, ceea ce constituie 

trecutul cu valorile create şi transmise urmaşilor. De 
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asemenea, prezentul este baza cea puternică şi viguroasă în 

care sunt ancorate rădăcinile  viitorului. Educatorii, fiecare în 

funcţie de specificul activităţii lui, au datoria să asigure 

cunoaşterea de către elevi a conţinutului adevărat al celor trei  

înfăţişări temporale ale Patriei noastre. Dar fiindcă viitorul pe 

care îl modelăm noi azi se prefigurează diferit în societatea 

modernă pe care o avem, comportamentul patriotic se poate 

forma cu ajutorul așa-ziselor „noi educații”. Prin activități 

extrașcolare sau discipline opționale am desfășurat activități 

plăcute și utile din domeniile educației financiare, educației 

juridice, educației rutiere sau educației ecologice. Dincolo de 

scopul instructiv pe care și-l propune fiecare, toate contribuie 

la formarea personalității elevilor ca indivizi responsabili, 

ancorați în realitățile lumii de azi, capabili să fie buni cetățeni 

ai acestei țări așa încât „prezentul” vieții lor de adult să 

însemne un „viitor” luminos al generațiilor care vor urma 

după ei. 

Condiţia de român este un dat istoric. Aceasta se 

repercutează asupra vieţii fiecărui ins, împreună şi simultan, 

cu o serie de date circumstanţiale de natură mai mult sau mai 

puţin concretă, care, vrând-nevrând, au putere de 

personalizare, de aceea, în cadrul vieţii reale, condiţia de 
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român este simţită, gândită, acceptată, onorată şi slujită 

diferit, în funcție de contextul în care ne pune viața pe fiecare. 
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT „GUTUILE 

GUSTOASE ALE TOAMNEI” 

 

Radu Mara Mădălina 

GPN Cilibia, com. Cilibia, jud. Buzău 

 

 

GRUPA: A, nivel I 

EDUCATOARE: Radu Mara 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Aromă de toamnă 

SUBTEMA: Roadele Toamnei 

TEMA ACTIVITĂȚII: Gutuile gustoase ale Toamnei 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADE + 

JALA 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADE 

(DȘ + DOS) 

Domeniul experienţial Științe - Cunoașterea mediului 

Domeniul experienţial Estetic și Creativ - dactilopictură 

MIJLOC DE REALIZARE: Conversație, dactilopictură 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare 
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LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea cunoștințelor legate 

de fructele de toamnă și de culori 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

C2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în 

activități) 

D a1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

D b1. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și 

receptarea lui (comunicare receptivă) 

E3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii 

înconjurătoare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

C 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor 

de lucru la care întâmpină dificultăți. 

C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-

plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative 

Da 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, 

în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă) 

Db 1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc 

în calitate de auditor 
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Db 2.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, 

în situații uzuale, în calitate de vorbitor 

E 1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor 

fenomene/relaţii din mediul apropiat 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să participe activ la conversația inițiată de educatoare 

pe baza fructului prezentat 

• să denumească alte fructe ale anotimpului toamna 

• să recunoască culorile 

• să utilizeze în mod corect materialele puse la 

dispoziţie pentru realizarea temei; 

• să analizeze lucrările realizate  

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observarea, 

exerciţiul, Turul Galeriei 

Mijloace de învățământ: coș cu gutui, decor de toamnă, gutui 

tăiate cuburi pentru degustare, fișe de lucru, culori, plastilină, 

cuburi 

Forma de organizare: frontal, individual 
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

• Noul Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor  

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

(ADP) 

Întâlnirea de dimineaţă: „Fructe de toamnă” 

Noutatea zilei: Coșul cu gutui al Toamnei 

Rutine pe parcursul zilei: salutul, prezenţa, calendarul naturii; 

deprinderi de autoservire, de ordine la masa de lucru, de 

îmbrăcare/dezbrăcare corectă. de încălțare/descălțare corectă, 

spălatul mâinilor 

Tranziţii pe parcursul zilei: diverse tranziții rimate în 

concordanță cu activitățile 

 

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE (JALA I) 

Construcții: Lădițe pentru  gutui 

Mijloc de realizare: asamblare piese de construit 

Sarcini de lucru: 

- să îmbine cuburile pentru a realiza lădițele 

Strategia didactică 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația 
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Materiale: cuburi 

Forme de evaluare: continuă, prin aprecieri verbale  

Artă: Gutui coapte  

Mijloc de realizare: modelaj 

Sarcini de lucru: 

- să modeleze gutui din plastilină 

- să utilizeze plastilină în culoarea corectă 

Strategia didactică 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

Materiale: plastilină de diverse culori 

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor 

copiilor, aprecieri verbale 

 

III. ACTIVITĂTE INTEGRATĂ PE DOMENII 

EXPERIENŢIALE (ADE) 

Tema activității: Gutuile gustoase ale Toamnei 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADE (DȘ + 

DEC) 

 

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE (JALA II): 

Joc distractiv: Ce culoare are? 
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V. POVESTEA ZILEI:  

Să mâncăm multe culori, de Hellen Martiller 

 

VI. JOC DE MIȘCARE: 

Jocuri de mișcare și dans pe fundal muzical 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Salutul, prezenţa. Copiii se salută între ei, stabilind pe 

cont propriu forma de salut (batem palma, ne îmbrățișăm, 

semnul OK, verbal etc.). Sunt identificați colegii absenţi. Au 

loc discuțiile referitoare la calendarul naturii (anotimp, zi, 

lună, vremea de afară). 

Activitatea de grup: Cum ne îmbrăcăm? Se analizează 

caracteristicile vremii și se enumeră hainele care se folosesc 

în această perioadă.  

Noutatea zilei constă în coșul cu gutui de toamnă în 

decor specific, trimis de Zâna Toamnă. Copiii sunt lăsați să 

observe liber gutuile de diverse mărimi și culori din coș.  

Întâlnirea de dimineaţă:  Fructe de toamnă - Se face o 

scurtă reactualizare a cunoștințelor copiilor. Se va discuta 

despre fructele de toamnă, se prezintă un scurt video cu fructe 

de toamnă. Se concluzionează că gutuile din coș sunt fructe de 

toamnă.  

Rutinele zilei: Gustarea de prânz, spălatul mâinilor, 

dezbrăcatul hainelor la sosire, așezarea lor în ordine, 

îmbrăcarea corespunzătoare la plecare.  

Tranziţie: joc cu text și cânt „Bate vântul frunzele” 

Desfășurarea activității pe domenii experiențiale:  
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ADE (DȘ + DEC) 

Domeniul experienţial Științe – Cunoașterea mediului 

Domeniul experienţial Estetic și Creativ - dactilopictură 

Organizarea activității: Se pregătesc materialele care se 

vor folosi la desfășurarea activității, se asigură climatul optim, 

se aranjează mobilierul.  

Captarea atenției: Este prezentat coșul cugutui. Sunt 

denumite, este recunoscuta culoarea gutuilor.  

Anunţarea temei şi a obiectivelor: Se anunță tema într-

un limbaj accesibil copiilor de vârstă preșcolară. Astăzi vom 

vedea cum sunt gutuile Toamnei. Le vom atinge, le vom 

mirosi, le vom gusta și vom afla de ce este bine să mâncăm 

zilnic câte un fruct.  

Prezentarea conținutului și dirijarea învățării: Copiii 

ating gutuile, le miros, le gustă și, ajutați cu întrebări și 

exemple de către cadrul didactic, concluzionează că gutuile 

sunt fructe, sunt moi, sunt parfumate, sunt galbene, sunt mai 

mari sau mai mici, au formă rotundă, au gust dulce sau dulce-

acrișor, pot fi consumate crude, în salate, compoturi, 

dulcețuri, prăjituri, sucuri etc. Cotorul nu se consumă - acesta 

reprezintă „căsuța” semințelor (se prezintă o gutuie tăiată pe 

jumătate). Ca orice fruct, înainte de a fi consumat, se va spăla. 
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Gutuile conțin vitamine care ne ajută să creștem mari și 

sănătoși.  

Fixarea conținutului se realizează pe baza 

dactilopicturii „Gutuia”. Copiii vor folosi culoarea galben. 

Asigurarea retenției și transferului: Lucrările finalizate 

sunt puse pe panou. Se face Turul Galeriei și copiii sunt rugați 

să le aprecieze.   

Încheierea activității: Se fac aprecieri verbale, copiii 

primesc câte o surpriză de la Zâna Toamnă pentru ajutorul 

oferit.  

Tranziție:  

Cu apă și săpun  

Spălăm mâinile-acum. 

JALA 1 

Centre deschise: 

Construcții: Lădițe pentru gutui 

Artă: Gutui coapte 

Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul JALA I 

şi, după explicațiile educatoarei, vor încerca să ducă la bun 

sfârşit sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea 

activităţii pe centre, se apreciază ce au lucrat, apoi, copiii vor 

face curat la masa de lucru: „Am lucrat, am terminat şi pe 

masă fac curat!” 
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Tranziţie: ,,Unu, doi, în pas vioi 

Către baie ne-ndreptăm 

Pe mâini să ne spălăm” 

Urmează povestea zilei – copiii vor audia Să mâncăm 

multe culori, de Hellen Martiller. 

La finalul poveștii se vor adresa câteva întrebări pentru 

consolidarea mesajului poveștii și se va propune jocul „Ce 

culoare are?” 

Ziua se încheie cu mișcări de dans pe cântece ritmate și 

cu jocuri libere ale copiilor.  
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IMPORTANȚA CLIMATULUI ȘCOLAR 

MOTIVAȚIONAL 

 

Elevii au o tendință naturală de a-și explora mediile, de 

a crește, de a învăța și de a se dezvolta. Un obiectiv important 

al educației este acela de a cultiva acest interes inerent care 

există în interiorul elevului. Cu toate acestea, în realitate, 

mulți profesori se luptă zilnic pentru a energiza și motiva 

cursanții cărora le lipsește entuziasmul, sunt pasivi, refuză să 

coopereze sau chiar manifestă comportamente agresive sau 

perturbatoare. Prin urmare, profesorii nu și-ar prezenta 

neapărat studenții ca niște elevi în mod natural proactivi și 

înzestrați.  

Tot dovezile arată că profesorii au dreptate! Motivația 

intrinsecă a elevilor se deteriorează dramatic odată cu 

creșterea în vârstă, iar în timpul adolescenței mulți cursanți și-

au pierdut interesul și entuziasmul pentru școală. În acest 

context, iată un cadru teoretic solid care stimulează o 

perspectivă critică asupra unora dintre politicile și practicile 

educaționale contemporane utilizate pe scară largă, care 

împiedică mai degrabă decât stimulează motivația intrinsecă a 

cursanților. 
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Importanța climatului școlar motivațional 

Motivația în școală nu se referă, desigur, numai la elevi. 

Profesorii înșiși sunt un element decisiv în clasă. Profesorii își 

aduc propria personalitate și motivație în clasă. Cu toate 

acestea, prea des, autonomia, competența și relațiile proprii 

ale profesorilor sunt subminate de controlul administrativ, de 

programele inflexibile sau de lipsa sprijinului. În ultimul 

deceniu, tot mai mulți cercetători au examinat factorii 

contextuali care influențează motivația profesorilor, luând în 

același timp în considerare rolul pe care motivația profesorilor 

îl joacă în modul lor de a interacționa cu elevii. Dovezile arată 

că, atunci când profesorii sunt împuterniciți și primesc 

încredere și oportunități de a fi creativi, elevii vor beneficia. 

Sprijinirea nevoilor atât ale elevilor, cât și ale profesorilor, 

prin crearea unui climat școlar motivațional, are astfel 

avantaje substanțiale în ceea ce privește rezultatele 

educaționale. Cu toate acestea, crearea unui climat școlar 

motivațional nu este o muncă ușoară! Așa cum profesorii se 

confruntă cu provocarea de a-și motiva cursanții, factorii de 

decizie politică și directorii sunt provocați să prevină 

epuizarea sau abandonul școlar de data aceasta ale 

profesorilor și să-i motiveze către implementarea reformelor 

educaționale sau a schimbărilor curriculare. 
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O abordare bazată pe nevoi 

O abordare bazată pe nevoi pentru motivarea predării se 

referă la trei nevoi psihologice de bază (autonomie, 

competență și relație) - nutrienții necesari fiecărui cursant 

pentru a fi implicat activ și pozitiv în învățare. Aceste nevoi 

sunt înnăscute și satisfacția lor este fundamentală pentru a 

stimula motivația intrinsecă și formele internalizate de 

motivație extrinsecă (adică, procesul prin care activitățile non-

distractive pot fi încă apreciate și îmbrățișate de către 

cursanți). Nevoia de autonomie se referă la nevoia elevilor de 

a fi inițiatorii acțiunilor lor și la un sentiment de libertate 

psihologică atunci când se angajează într-o activitate de 

învățare. Nevoia de competență se referă la sentimentele de 

eficiență ale cursanților și la nevoia acestora de a experimenta 

încredere în obținerea rezultatelor dorite. Nevoia de relație se 

referă la experiențele elevilor de relații pozitive și reciproc 

satisfăcătoare, caracterizate printr-un sentiment de apropiere 

și încredere. Mulți factori pot contribui la satisfacerea acestor 

trei nevoi, dar printre cei mai importanți este stilul 

profesorilor de a se implica cu elevii. 

Cadrele didactice se confruntă astfel cu provocarea de a 

sprijini aceste trei nevoi psihologice de bază prin adoptarea 

unui stil motivant de susținere a autonomiei, structurant și 
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cald, mai degrabă decât a unui stil de motivare bazat pe 

control, haotic sau rece, astfel încât să poată stimula motivația 

intrinsecă și interiorizarea. Sute de studii au demonstrat 

beneficiile unui stil de motivare care susține nevoia și 

strategiile de motivare asociate cu acesta (de exemplu, 

feedback pozitiv, empatie, alegere și furnizare de rațiuni). De 

asemenea, dezavantajele unui stil de contracarare a nevoilor 

și, în special, a unui stil de control sunt foarte bine 

documentate. În cadrul acestui corp de cercetare, efectele 

dăunătoare ale recompenselor extrinseci, ale pedepselor, 

testării cu miză mare, comparațiilor sociale și diferitelor tipuri 

de presiune sau control. feedback-ul a fost examinat pe larg. 

Lucrările mai recente în educație recunosc, de 

asemenea, că fiecare situație este diferită și, totodată, fiecare 

elev este diferit. Elevii intră în clasă cu diferite medii, 

obiective și caracteristici de personalitate. Un stil cu adevărat 

motivant se referă, în esență, la adoptarea unei atitudini 

curioase, receptive, flexibile, calde și deschise, care le permite 

profesorilor să obțină o perspectivă mai profundă asupra 

diferențelor dintre cursanți, astfel încât să își poată adapta 

strategiile de motivare la abilitățile, interesele emergente ale 

acestor cursanți, la valori și preferințe. Această atitudine 

fundamentală de susținere a nevoilor de bază pătrunde apoi în 
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tot ceea ce spun sau fac profesorii atunci când interacționează 

cu elevii lor. 

 

Bibliografie 

 

• selfdeterminationtheory.org/wp-

content/uploads/2020/06/2020_RyanDeci_IntrinsicandExtr

insic.pdf 

• selfdeterminationtheory.org/topics/application-education 
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT „AROMA 

DE TOAMNĂ” 

 

Radu Mara Mădălina 

GPN Cilibia, com. Cilibia, jud. Buzău 

 

 

DATA: 21 nov. 2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  GPN Cilibia 

GRUPA: A, nivel I, grupa mică 

EDUCATOARE: Caloian Mara 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Aromă de toamnă 

SUBTEMA: Tablou de toamnă 

TEMA ACTIVITĂȚII: Aspecte de toamnă 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADE (DȘ + 

DEC+DOS) 

Domeniul experienţial Științe – Cunoașterea mediului 

Domeniul experienţial Estetic și Creativ - Activitate artistico-

plastică 
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Domeniul experienţial Om și societate - Activitate practică 

MIJLOC DE REALIZARE: Conversație, vizionare video, 

colorare, lipire 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere de noi cunoştinţe, 

consolidare de deprinderi (mixt) 

DURATA: 40 minute cu tranziție între activități 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: integrarea diferitelor domenii 

experiențiale în vederea transmiterii, într-o forma accesibilă 

preșcolarilor, a cunoștințelor despre anotimpul toamna și 

consolidarea deprinderilor plastice și practice. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

C2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în 

activități) 

C3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

Da1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Db1. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și 

receptarea lui (comunicare receptivă) 

E3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii 

înconjurătoare 

COMPORTAMENTE VIZATE 
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C 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor 

de lucru la care întâmpină dificultăți. 

C 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-

plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative 

Da 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, 

în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă) 

Da 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare 

a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 

(comunicare expresivă) 

Db 1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc 

în calitate de auditor 

Db 2.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, 

în situații uzuale, în calitate de vorbitor 

E 1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor 

fenomene/relaţii din mediul apropiat 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să vizioneze prezentarea video 

• să participe activ la conversația inițiată de educatoare 

pe baza caracteristicilor anotimpului toamna 

• să enumere caracteristici ale anotimpului toamna 
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• să utilizeze în mod corect materialele puse la 

dispoziţie pentru realizarea temei; 

• să analizeze lucrările realizate prin comparație, 

verbalizând ce au observat, ce le-a plăcut. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, 

exerciţiul, Turul galeriei 

Mijloace de învățământ: panou din polistiren, lucrări model, 

lipici, prezentare video, laptop, imagini cu anotimpul toamna, 

culori, fișe, ghiocei, cuburi, plastilina, calculator, siluete copii, 

haine decupate 

Forma de organizare: frontal, individual 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 

• Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate 

pentru preşcolari, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2008. 

• Noul Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor  

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

Întâlnirea de dimineaţă: ,,De vorbă cu Zâna Toamnă” 

Noutatea zilei: Jurnal de toamnă 
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Activitatea de grup: „Cum este vremea afară?” 

 

Rutine pe parcursul zilei: salutul, prezenţa, calendarul naturii; 

deprinderi de autoservire, de ordine la masa de lucru, de 

îmbrăcare/dezbrăcare corectă. de încălțare/descălțare corectă, 

spălatul mâinilor 

Tranziţii pe parcursul zilei: cântece de toamnă învățate 

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE (ALA I) 

Ştiinţă: Parfum de toamnă 

Mijloc de realizare: observare crizanteme 

Sarcini de lucru: 

- să observe cu atenție crizantemele 

- să enumere câteva caracteristici ale florii (este o floare mare, 

parfumată intens, cu tulpină solidă, este albă, galbenă și roșie) 

Strategia didactică 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația 

Materiale: buchet cu crizanteme 

Forme de evaluare: continuă, prin aprecierile verbale ale 

răspunsurilor copiilor 

Artă: Flori de toamnă 

Mijloc de realizare: modelaj 

Sarcini de lucru: 

- să modeleze din plastilină crizanteme 
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Strategia didactică 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

Materiale: plastilină 

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor 

copiilor, aprecieri verbale 

Construcții: ,,Castelul Zânei Toamna” 

Mijloc de realizare: asamblare piese de construit 

Sarcini de lucru: 

- îmbină piesele de construcții date pentru a realiza un castel 

Strategia didactică 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Turul 

galeriei 

Materiale: cuburi din lemn și/sau plastic 

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor 

copiilor, aprecieri verbale, analiza 

produselor, autoevaluare. 

III. ACTIVITĂTE INTEGRATĂ PE DOMENII 

EXPERIENŢIALE (ADE) 

Tema activității: Aspecte de toamnă 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADE (DȘ + 

DEC+DOS) 

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE (ALA II): 

Joc distractiv: Bate vântul frunzele – text și mișcare 
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V. POVESTEA ZILEI:  

Legenda Crizantemei - 

youtube.com/watch?v=SCL6hRL5lD8&ab_channel=Moment

uldepoveste  

VI. JOC DE MIȘCARE: 

Ne învârtim - Marili - 

youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE&ab_channel=TrupaMar

ili  
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Salutul, prezenţa. Copiii se aşază în cerc pentru a se 

saluta. Ei stabilesc forma de salut, identifică colegii absenţi. 

Se completează calendarul naturii. 

Activitatea de grup: Cum este vremea afară? Se aleg 

hainele potrivite sezonului pentru silueta fetiță și silueta 

băiețel.  

Noutatea zilei constă în ,,Surpriza de la Zâna 

Primăvară” care ne-a trimis materialele necesare desfăşurării 

activităţii. 

Întâlnirea de dimineaţă: ,,De vorbă cu Zâna Toamnă”. 

Va fi citită o scrisoare de la Zâna Toamnă în care sunt 

explicate activitățile și etapele lor. 

Rutinele zilei: Gustarea de prânz, spălatul mâinilor, 

dezbrăcatul hainelor la sosire, așezarea lor în ordine, 

îmbrăcarea corespunzătoare la plecare.  

Tranziţie: cântec „Aaaaa, acum e toamnă da” 

Centre deschise: 

Ştiinţă: Parfum de toamnă 

Artă: Flori de toamnă 

Construcții: Castelul Zânei Toamna 
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Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul ALA I 

şi, după explicațiile educatoarei, vor încerca să ducă la bun 

sfârşit sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea 

activităţii pe centre, se apreciază ce au lucrat, apoi, copiii vor 

face curat la masa de lucru: „Am lucrat şi la centre fac curat!” 

Tranziţie: ,,Unu, doi, în pas vioi 

Către baie ne-ndreptăm 

Mâinile să ne spălăm. 

Dăm cu apă şi săpun, 

Mai curaţi vom fi acum!” 

Desfășurarea activității pe domenii experiențiale:  

ADE (DȘ + DEC+DOS) 

Domeniul experienţial Științe – Cunoașterea mediului 

Domeniul experienţial Estetic și Creativ - Activitate 

artistico-plastică 

Domeniul experienţial Om și societate - Activitate 

practică 

Organizarea activității: Se pregătesc materialele 

necesare desfășurării activității, se asigură climatul optim.  

Captarea atenției: Se poartă o scurtă conversaţie despre 

toamnă, sunt prezentate imagini cu caracteristici ale acestui 

anotimp.  
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Anunţarea temei şi a obiectivelor: Se anunță tema într-

un limbaj accesibil copiilor de vârstă preșcolară. Dorința 

Zânei Toamna este ca noi să demonstrăm că o cunoaștem cât 

mai bine acum, că urmează să plece de la noi. Haideți să 

vedem ce ne oferă acest anotimp! 

Prezentarea conținutului și dirijarea învățării: Copiii 

urmăresc prezentarea video, însoțită de explicațiile 

educatoarei. Ulterior se poartă o conversație despre cele 

vizionate. Se reiau anumite idei și anumite imagini, după caz.  

Fixarea conținutului se realizează pe baza unor imagini 

cu aspecte de toamnă și întrebări ale educatoarei.  

Obținerea performanței:  

Tranziție: – cântec - Dansul frunzelor - 

youtube.com/watch?v=1d_SyVMgReA&ab_channel=Clopote

lulMagic-CantecelesidesenepentruCopii  

Copiii se vor așeza la mesele pe care găsesc materialele 

didactice pregătite. (DEC+DOS). Se descoperă și se intuiesc 

materialele. Se explică și se demonstrează modul de lucru. Se 

va realiza un coș cu flori de toamnă. Se vor picta florile și se 

vor colora coșulețele, acestea vor fi decupate ulterior, 

asamblate și lipite corespunzător.  

Executarea lucrării de către copii: În timpul execuției 

lucrării, copiii care necesită ajutor sunt îndrumați de către 

https://www.youtube.com/watch?v=1d_SyVMgReA&ab_channel=ClopotelulMagic-CantecelesidesenepentruCopii
https://www.youtube.com/watch?v=1d_SyVMgReA&ab_channel=ClopotelulMagic-CantecelesidesenepentruCopii
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educatoare. De asemenea sunt oferite explicații suplimentare 

după caz.  

Asigurarea retenției și transferului: Lucrările finalizate 

sunt afișate. Se face turul galeriei și copiii aleg cele mai 

frumoase 3 lucrări, motivând alegerea făcută.  

Evaluare și Încheierea activității: Se fac aprecieri 

verbale, copiii primesc buline vesele.  

Tranziție: Ne spălăm, ne curățăm, 

De lipici ca să scăpăm. 

Activitatea continuă cu jocul distractiv cu text, cântec și 

mișcare – „Bate vântul frunzele”.  

Urmează povestea zilei – copiii vor viziona „Legenda 

crizantemei”. La finalul poveștii se vor adresa câteva întrebări 

pentru consolidarea mesajului poveștii.  

Ziua se încheie cu jocul de mișcare – Ne învârtim – și 

cu jocuri libere ale copiilor.  
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ACTIVITĂŢI SPORTIVE EXTRAŞCOLARE 

 

Ca forme de organizare a activităţilor extraşcolare 

distingem: excursiile, activităţile cultural-artistice (serbări, 

ateliere, piese de teatru, participări la diverse evenimente şi 

spectacole etc.), concursurile, vizitele la diverse expoziţii, 

muzee, monumente etc., parteneriatele ş.a.m.d.  

La ora actuală, Educaţia fizică este un instrument al 

educaţiei permanente, iar accentul nu se pune neapărat pe 

efortul fizic, ci pe valoarea formativă a conţinutului. Dacă ne 

dorim să formăm indivizi sănătoşi, rezilienţi, empatici, 

toleranţi, cu capacitate creativă şi încredere în sine, atunci 

educaţia fizică, dincolo de contextul şcolar este esenţială.  

La Educaţie fizică se optează pentru concursuri sportive 

care să completeze echilibrat activităţile sportive desfăşurate 

cu elevii în cadrul orelor de curs. Aceste concursuri sportive 

sunt caracterizate prin optimism şi amuzament, iar elevii 

participă cu plăcere activându-şi atât spiritul de competiţie, 

cât şi cel de cooperare, de colaborare. Sunt promovate de 

asemenea valori precum toleranţa, empatia, fair-play-ul, 

personalitatea copiilor suferind modificări pozitive, ei 

formându-se în acest fel pentru viaţă, pentru o mai bună 

integrare atât în mediul şcolar, cât şi în societate.  
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Activităţile extraşcolare sportive desfăşurate au fost atât 

competiţionale, desfăşurate în timpul liber al elevilor, cât şi 

necompetiţionale (diverse activităţi sportive neincluse în 

planul de învăţământ şi desfăşurate în mod constructiv, în 

timpul petrecut de elevi la şcoală). Cadrul didactic trebuie să 

se preocupe permanent să le asigure un conţinut atractiv, iar 

comunicarea constantă cu elevii ajută la identificarea 

intereselor şi necesităţilor pentru dezvoltarea lor.  

 

Activităţi sportive competiţionale: 

- cross-uri 

- cupe 

- campionate 

- concursuri sportive între clase 

- atletism 

 

Activităţi sportive necompetiţionale:  

- Minutul de Educaţie fizică 

- Gimnastica zilnică 

- Înviorarea de dimineaţă 

- Jocuri sportive libere  
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Activitate sportivă extraşcolară - Exatlon 

Una dintre activităţile extraşcolare desfăşurate cu elevii 

de la mai multe clase de gimnaziu a fost de tip exatlon, 

realizată sub forma unui concurs sportiv, având ca scop 

dezvoltarea și consolidarea forței, vitezei, atenției, 

îndemânării, spiritului de echipă.  

 

Obiective urmărite:  

- dezvoltarea autodisciplinei 

- formarea deprinderii de a asculta cu atenţie o altă 

persoană care oferă indicaţii 

- activarea competitivităţii 

- inducerea unor valori precum fair-play şi toleranţă 

- dezvoltarea fizică armonioasă 

- stimularea potenţialului sportiv al copiilor. 

 

Desfăşurarea activităţii:  

Activitatea s-a desfăşurat pe terenul de sport şi în curtea 

aferentă şcolii, într-un interval orar de 3 ore. Au participat 

copii din clasele V-VIII. Activităţile au fost gândite pentru a 

oferi atât diversitate, cât şi amuzament şi valorificarea 

potenţialului sportiv al tuturor copiilor. S-au desfăşurat: traseu 
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aplicativ, tras de frânghie, aducerea ştafetei, aruncarea mingei, 

urmărire de indicii, aruncarea la ţintă etc.  

Elevii s-au implicat activ în aceste activităţi laolaltă cu 

cadrele didactice şi unii părinţi care au arbitrat competiţia. 

Entuziasmul tuturor participanţilor s-a făcut simţit, la fel şi 

dorinţa de a se mai organiza astfel de concursuri. 

 

Rezultate 

Elevii dat dovadă de seriozitate, au intrat rapid în 

competiţie, s-au încurajat între ei, au cooperat acolo unde 

concursul impunea muncă de echipă. De asemenea au dat 

dovadă de fair-play în toate activităţile desfăşurate. La 

sfârşitul activităţii, copiii participanţi au primit cupe şi premii 

care le-au oferit pe parcurs o motivaţie în plus.  

Atât părinţii cât şi elevii au înţeles că acest demers este 

unul benefic pentru copiii din mai multe puncte de vedere: 

dezvoltarea lor fizică şi psihică, întărirea sănătăţii, însuşirea 

unor deprinderi motrice necesare, formarea unei personalităţi 

echilibrate, pregătirea pentru diverse situaţii de viaţă când 

copilul va trebui să intre într-o competiţie şi totodată să aibă o 

bună coordonare fără a-şi pierde valorile sociale.  

Faptul că această activitate a îmbinat distracţia cu 

atingerea unor obiective educative a făcut ca exatlonul 
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desfăşurat să reprezinte o încântare pentru participanţi care şi-

au făcut cunoscută dorinţa de a se implica şi pe viitor în astfel 

de activităţi sportive extraşcolare.  

Consider că astfel de activităţi extracurriculare sunt 

binevenite în orice şcoală şi că mişcarea sub forma 

concursurilor, jocurilor diverse, întrecerilor conduce către o 

mobilizare de forţe şi o stimulare a interesului care îi arată 

fiecăruia că e capabil, că poate, că reuşeşte, astfel crescând 

stima de sine încă din şcoală. Obişnuit cu competiţiile, copilul 

nu se va teme de ele nici în momentul în care va ieşi de pe 

băncile şcolii sau în diverse situaţii de viaţă. El va şti că e 

suficient de capabil şi va avea încredere în forţele proprii. 

Totodată va dobândi o comunicare empatică atât de 

recomandată în societatea modernă.  

De asemenea, prin activităţile sportive extraşcolare se 

urmărește dezvoltarea armonioasă şi gândirea rapidă, 

elaborarea unor strategii, identificarea de soluţii. În afară de 

jocurile de mişcare, se pot folosi jocurile de masă (de exemplu 

şahul) unde copiii sunt foarte receptivi.  

Minutul de Educaţie fizică îşi propune să păstreze 

sănătatea şi forma fizică a copiilor şi prin diverse jocuri 

dinamice le-am arătat cum pot profita de un moment din zi 

pentru a se păstra în formă. Se pot desena pe ciment diverse 
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trasee (şotron, melc, căsuţa buclucaşă), iar elevii le pot urmări 

prin câteva exerciţii sportive simple. Tot în Minutul de 

Educaţie fizică se pun la dispoziţie jocuri de masă care să le 

activeze procesul de gândire. Consider că în acest mod se 

păstrează constant o antrenare a creierului şi a fizicului care 

permite o mai bună concentrare şi interactivitate pe parcursul 

programului şcolar.   

Gimnastica de înviorare este de asemenea utilă, iar 

elevii își pot forma un obicei de a practica câteva exerciţii 

simple la început de program şcolar.  

Aceasta nu doar că le aduce înviorare, dar le şi formează 

o atitudine corporală corectă şi previne instalarea deficienţelor 

fizice. Copiii au posibilitatea de a-şi selecta exerciţiile şi 

gradul de dificultate al acestora.  

Gimnastica de înviorare le dezvoltă elevilor o serie de 

calităţi psihice volitive ca: perseverenţa, dârzenia, voinţa, un 

simţ al răspunderii colective, autoaprecierea.  

Exerciţiile pot fi libere, individuale, cu partener, cu 

obiecte portative, artistice sau acrobatice. În acest mod, 

fiecare îşi asigură începerea zilei într-o formă maximă.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu 

ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să 

se adapteze.” - Maria Montessori 

 

Domeniile vieții sociale oferă noi valențe societății 

actuale, dar și noi provocări în toate domeniile vieții sociale. 

Educaţia trece dincolo de tiparele clasice ale cerinţelor, 

precum şi dincolo de idealul social naţional „bătut în cuie” şi 

se îndreaptă cu pași repezi spre universalitate, spre un 

patrimoniu valoric global și comun (din aceste puncte de 

vedere, un curriculum unitar nu mai are capacitatea de 

răspunde varietății, iar dezideratul unei educaţii permanente 

se transformă într-o realitate demnă de luat în seamă la modul 

serios).  

În pedagogia modernă se accentuează o practică 

despre care putem afirma că deține un rol esenţial în 

consolidarea informaţiilor, în formarea de deprinderi, în 

motivație etc. Astfel, vedem cum procesul educaţional face 

apel la activităţi complementare în afara celor obligatorii. Aşa 
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apar activităţile extraşcolare, cele care ies din sfera 

curriculum-ului obligatoriu şi care au o contribuţie bine 

stabilită în pregătirea şi formarea pentru viaţă a elevilor.  

Acest tip de activități extra vin în completarea 

procesului de învăţare şi le dezvoltă copiilor multiple 

înclinaţii şi aptitudini combinând utilul cu plăcutul. De cele 

mai multe ori, aceste activităţi sunt unele atractive, care ţin 

cont de talentele, abilitățile şi interesele elevilor. Tocmai din 

acest motiv, participarea acestora este una activă, cu 

entuziasm. Implicarea lor în proiecte cât mai variate, 

stimularea creativităţii şi şansele de afirmare oferite fiecărui 

copil fac din activităţile extraşcolare un important instrument 

de educaţie desfăşurată într-un cadru informal care reuşeşte să 

completeze practic cu succes noţiunile teoretice din cadrul 

cursurilor din cadrul formal. 

Transmutarea timpului liber într-o sursă educaţională, 

într-o modalitate plăcută care să nu se simtă precum o 

obligaţie, ci ca o manieră de relaxare care oferă dezvoltare 

personală şi intelectuală, care pregăteşte pentru viaţă într-un 

mod distractiv, care facilitează integrarea în societate, care 

modelează în mod echilibrat personalitatea - iată ce înseamnă 

activităţile extraşcolare pentru elevi şi de ce sunt ele atât de 

importante.  
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Totuși, având în vedere stabilirea acestor activităţi, 

cadrul didactic trebuie să ţină cont de mai multe criterii şi 

obiective ce se regăsesc în metodologia activităţilor 

extraşcolare.  

• În primul rând să urmărească însemnătatea 

activităţii extraşcolare aşa cum este descrisă în ghidul 

metodologic: Activitatea extraşcolară se încadrează în 

învăţământul extraşcolar realizându-se în afara programului şi 

activităţilor şcolare prin activităţi complementare procesului 

educaţional desfăşurat în instituţiile de învăţământ având 

menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al 

copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor 

acestora pentru timpul liber. 

• Managementul activităţilor extraşcolare 

presupune să se aibă în vedere două obiective stringente:  

- reducerea stresului pe care îl presupun activităţile 

desfăşurate în şcoală, prin organizarea eficientă a unor 

activităţi extracurriculare şi a relaţiei cadru didactic - elev şi 

elev-elev. 

- de a le asigura elevilor o dezvoltare echilibrată şi 

armonioasă, protejându-le totodată sănătatea emoţională.  

• Activităţile extraşcolare vizează un curriculum 

extins, aşadar trebuie să le ofere elevilor multiple oportunităţi 
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şi situaţii de învăţare, într-un mediu relaxant care să genereze 

senzaţia de libertate.  

• Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este 

menţionat în programele şcolare, ci se stabileşte de către 

cadrul didactic împreună cu elevii săi, în funcţie de 

preferinţele acestora, de dorinţele lor, de nevoile lor.  

• Foarte importantă este vârsta copiilor, iar în 

proiectarea activităţilor extraşcolare, cadrul didactic trebuie să 

aibă în vedere acest aspect atunci când elaborează conţinutul.  

• Activităţile extraşcolare nu trebuie să afecteze sub 

nicio formă orarul şcolar al copiilor. 

Aceste activităţi trebuie să contribuie cu succes la 

încrederea în sine şi la dezvoltarea unor aptitudini în mod 

armonios. Aşadar, copilul va participa cu plăcere, nicidecum 

cu presiunea de a obţine o performanţă.  

În ceea ce privește proiectarea, activităţile extraşcolare 

trebuie să fie proiectate ţinând cont de următoarele principii:  

• principiul egalităţii în educaţie (conform Convenţiei ONU 

a Drepturilor Copilului) 

• principiul interculturalităţii 

• principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi 

integrate 

• principiul complementarităţii formal-nonformal 
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• principiul continuităţii în educaţie 

• principiul flexibilităţii în educaţie. 

Educaţia extraşcolară nu este lipsită de priorități și, 

printre acestea, se numără: 

• consolidarea învăţării de tip nonformal ca formă de 

dezvoltare personală;  

• recunoaşterea importanţei educaţiei de tip nonformal în 

cadrul procesului de educaţie permanentă, pe tot parcursul 

vieţii;  

• utilizarea potenţialului activităţilor extraşcolare ca un 

mijloc complementar de integrare socială;  

• pregătirea pentru viaţă a elevilor.  

În mod cert, activităţile extraşcolare joacă un rol 

pozitiv în dezvoltarea personalităţii elevului, în formarea şi 

pregătirea sa pentru viaţă. Dintre beneficiile pe care 

activităţile extraşcolare le oferă putem enumera:  

• scăderea ratei de abandon şcolar; 

• creşterea performanţei şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;  

• creşterea stimei de sine;  

• îmbunătăţirea stării psihice a elevilor;  

• dezvoltarea competenţelor de interrelaţionare şi comunicare;  

• mai uşoară integrare socială;  



62 

• dezvoltarea spiritului de colaborare/cooperare;  

• dezvoltarea capacităţii de iniţiativă personală; 

• familiarizarea cu alte medii unde să îşi poată pune în 

practică cunoştinţele şi talentul.  

Elevii, împreună cu cadrele didactice şi părinţii pot 

face ca instituţia şcolară să fie un loc atractiv pentru toţi aceia 

implicaţi în procesul educaţional, un mediu plăcut în care 

încrederea, respectul şi comunicarea să se îmbine armonios cu 

flexibilitatea.  

Managementul activităţilor extraşcolare 

Adesea, de planificarea activităţilor extraşcolare se 

ocupă conducerea şcolii împreună cu cadrele didactice, iar 

coordonarea lor este realizată şi monitorizată corespunzător de 

mai mulţi responsabili în acest sens.  

Ca şi componentă a educaţiei non-formale, educaţia 

extraşcolară ţine cont în proiectarea activităţilor educative de 

anumite profiluri:  

• profilul artistic şi estetic 

• profilul ştiinţific şi tehnologic 

• profilul intercultural şi etnocultural 

• profilul social 

• profilul tehnic 
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• profilul social-economic 

• profilul istoric 

• profilul turism şi etnografie regională 

• profilul ecologic şi biologic 

• profilul sport şi agrement.  

Toate aceste profiluri includ domenii de conţinut 

specifice (de exemplu, la profilul artistic şi estetic sunt incluse 

Literatura, Muzica, Pictura, Sculptura, Coregrafia, Arta 

dramatică, Artele plastice etc.). 
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Alte apariții: 

„Cum atingi succesul prin comunicare” 

Antologia „Ad Infinitum” 

„Cu tine capăt glas”, de Roberto Kuzmanovic 

Revista culturală „EVOX” 

 

Ne puteți scrie pe: 

Facebook: Facebook.com/evopublishingofficial 

eMail: editura@rkevolution.ro 

 

Mai multe detalii: 

Website: rkevolution.ro/editura 

 

Info! Opiniile exprimate în textele publicate aparţin 

autorilor și nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, 

redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. 
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