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Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat – metodă activă în învăţământul primar 

 

Prof. Carmen LEAUA, 

Şcoala cu clasele I-VIII „Octavian Voicu”, Bacău          

 

I. Prezentarea metodei 

Prin metoda „Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat” se trece în revistă ceea ce elevii ştiu 

deja despre o anume temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea 

răspunsurilor în lecţie. 

Metoda se poate folosi în orice tip de lecţie. Rubricile se pot completa în diferite 

secvenţe didactice, pe măsura acumulării cunoştinţelor, până la sfârşitul orei. Se poate 

folosi individual sau în perechi. 

Pentru a folosi această metodă se pot parcurge următoarele etape:  

• Se trece în revistă ceea ce elevii știu deja despre o anumită tema şi se formulează 

întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. 

• Se cere elevilor să formeze perechi și să facă o listă cu tot ce ştiu despre tema ce 

urmează a fi discutată în cadrul orei. Intre timp li se dă şi un tabel cadru cu trei 

coloane: Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat. 

• Li se cere câtorva perechi să spună celorlaţi ce au scris pe listele lor, iar în 

tabelul de pe tablă se vor nota lucrurile cu care toţi sunt de acord.  

• După completarea primei coloane a tabelului li se va cere elevilor să formuleze 

întrebări despre lucrurile despre care nu sunt siguri. Aceste întrebări pot aparea în 

urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produsul curiozităţii elevilor. Ele 

vor fi trecute în coloana din mijloc. 

• În continuare li se va cere elevilor să citească un text pe tema lecţiei. 

• După lectura textului, se va reveni la întrebările pe care le-au formulat înainte de 

a citi textul şi pe care le-au trecut în coloana „Vreau să ştiu”. Se va verifica la care 

întrebări s-au găsit răspunsuri şi se vor trece aceste răspunsuri în coloana „Am 

învăţat”. În continuare, elevii vor verifica ce alte informaţii au gasit în text şi care 

nu au legatură cu nici una din întrebările puse la început şi le vor trece şi pe acestea 

în coloana „Am învăţat”. 
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• Dupa lectura textului, se va reveni la întrebările pe care le-au formulat înainte de 

a citi textul şi pe care le-au trecut în coloana „Vreau să ştiu”. Se va verifica la care 

întrebări s-au găsit răspunsuri şi se vor trece aceste răspunsuri în coloana “Am 

învăţat”. In continuare elevii vor verifica ce alte informaţii au găsit în text şi care nu 

au legatură cu nici una din întrebările puse la început şi le vor trece şi pe acestea în 

coloana “Am învăţat”. 

• În final se vor trece în revistă cu elevii întrebările care au rămas fără răspuns şi se 

va discuta posibilitatea găsirii unor surse care să furnizeze răspunsuri la aceste 

întrebări. 

Discuţia finală va conţine mesajul central şi are semnificaţia unui schimb reciproc şi 

organizat de informaţii şi idei, de impresii şi păreri. Asigură crearea unei atmosfere de 

deschidere, facilitează intercomunicarea şi acceptarea punctelor de vedere diferite, 

statornicirea unui climat democratic la nivelul clasei.  

 

II. Aplicarea metodei 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
• Lunile de primăvară 

sunt: martie, aprilie, 
mai; 

 
 
 
 
• Când începe 

primăvara; 
• Semnele de primăvară: 

- se întorc păsările 
călătoare; 

- înfloresc ghioceii; 
- iarba prinde colţ; 
- ziua se măreşte; 
- oamenii ies la 

munca câmpului. 
• Care sunt sărbătorile 

de primăvară:  
- Paştele 
- Floriile 
- 8 Martie 

• Începutul primăverii 
este schimbător; 

• Primăvara a constituit 
izvor de inspiraţie 
pentru oamenii din 
popor, dar şi pentru 
marii scriitori. 

       

• Cum se mai numesc lunile 
de primăvară; 

 
 
 
 
� De ce se întorc păsările 

călătoare în ţara noastră; 
� Ce înseamnă sărbătoarea 

Mărţişorului 
 
� De ce sunt patru 

anotimpuri la noi în ţară 
� De ce gâzele şi păsările 

îşi depun ouăle acum 
 

 
� Ce înseamnă Zilele 

Babei; 
 
� Semnificaţia zilei de 8 

Martie; 
 

� Care sunt o parte dintre 
scriitorii români ce au 
scris poezii şi texte 
despre primăvară; 

� Alte legende despre 
primăvară; 

� Proverbe, ghicitori 
 

⇒ Mărţişor (numele unei vechi tradiţii 
româneşti Mărţişorul) 

⇒ Prier (luna rugăciunii „prier” în 
franceză = a se ruga şi e legată de 
faptul că de cele mai multe ori în 
această lună e Paştele) 

⇒ Florar (cele mai multe flori apar acum) 
⇒ Păsările călătoare se întorc pentru că 

aici s-au născut şi aici vor să-şi crească 
puii; 

⇒ Mărţisorul este o sărbătoare veche care 
vesteşte începutul Primăverii şi este 
sărbătorită de toţi românii. 

⇒ Sunt patru anotimpuri ca urmare a 
rotirii Pământului în jurul axei sale şi a 
soarelui. 

⇒ Succesiunea acestora determină 
schimbări în natură 

⇒ Soarele încălzeşte Pământul şi trezeşte 
natura la viaţă, că are influenţă asupra 
omului şi animalelor 

⇒ Primele 9 zile ale lunii martie  se mai 
numesc în popor „Babele” 

⇒ 8 Martie este Ziua Internaţională a 
Femeii 

⇒ Legenda rândunicii 
⇒ Legenda ghiocelului 
⇒ V. Alecsandri, M. Eminescu, E. 

Gârleanu, M. Sadoveanu, G. Coşbuc, G. 
Topârceanu au cântat în versuri 
primăvara. 

⇒ „Cu o floare nu se face primăvară” 
⇒ „Ploaia din mai face mălai” 
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III. Avantajele şi dezavantajele metodei 

 

Metoda „Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat” prezintă mai multe avantaje: 

- se clarifică ceea ce se ştie, ceea ce nu se ştie şi ceea ce mai rămâne de învăţat; 

- este o modalitate de învăţare interactivă; 

- mobilizează întregul colectiv de elevi; 

- interdisciplinaritatea; 

- devine o modalitate pragmatică de abordare a textului. 

Există şi câteva dezavantaje ale metodei: 

- poate fi uneori time-consuming (costisitoare din punctul de vedere al timpului); 

- nu se pretează la absolut toate lecţiile. 

 

Bibliografie  

Sarivan, Ligia, Gavrilă, Roxana Maria, Stoicescu, Daniela (2009), Predarea-învăţarea 

interactivă centrată pe elev, Ed. a 2-a, Educaţia 2000+, Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Galeria educaţională 

https://galeriaeducationala.wordpress.com/ 

 

Nr. 1/ 2010 
 

8-10 

 

„Pălăriile gânditoare” – metodă eficientă în învăţământul preşcolar 
 

Educatoare Daniela STOLERU, 

Şcoala cu clasele I-VIII Bereşti, Tazlău 

 

I. Prezentarea metodei 

Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează 

pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare 

având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.  Membrii grupului îşi 

aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se 

pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe 

care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul. 

 Pălăria albă: 

  • Oferă o privire obiectivă asupra informaţiilor; 

  • Este neutră; 

  • Este concentrată pe fapte obiective şi imagini clare; 

  • Stă sub semnul gândirii obiective; 

 Pălăria roşie: 

  • Dă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor; 

  • Oferă o perspectivă emoţională asupra eveni-mentelor; 

  • Roşu poate însemna şi supărarea sau furia; 

  • Descătuşează stările afective; 

 Pălăria neagră: 

  • Exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata; 

  • Oferă o pespectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie; 

  • Este perspectiva gândirii negative, pesimiste; 

 Pălăria galbenă: 

  • Oferă o pespectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei; 

  • Culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul; 

  • Este gândirea optimistă, constructivă pe un fundament logic; 

 Pălăria verde: 

  • Exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă; 
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  • Este verdele proaspăt al ierbii, al vegetaţiei, al abundenţei; 

  • Este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare; 

 Pălăria albastră: 

  • Exprimă controlul procesului de gândire; 

• Albastru a rece, este culoarea cerului care este deasupra tuturor, atotvăzător; 

  • Supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii; 

  • Este preocuparea de a controla şi de a organiza; 

Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi 

reprezinte fiecare pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci 

ceea ce semnifică ea, ceea ce induce culoarea fiecăreia. 

Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi: 

Pălăria albă – pălăria roşie 

Pălăria neagră – pălăria galbenă 

Pălăria verde – pălăria albastră 

Se împart cele 6 pălării gânditoare elevilor şi se oferă cazul supus discuţiei pentru ca 

fiecare să-şi pregătească ideile. Pălăria poate fi purtată individual – şi atunci elevul 

respectiv îI îndeplineşte rolul – sau mai mulţi elevi pot răspunde sub aceeaşi pălărie. În 

acest caz, elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare cooperează în 

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

culoare, fiind conştienţi de faptul că: 

• Pălăria albastră → clarifică; 

• Pălăria albă → informează; 

• Pălăria verde → generează ideile noi; 

• Pălăria galbenă → aduce beneficii în mod creativ; 

• Pălăria neagră → identifică greşelile; 

• Pălăria roşie → spune ce simte despre. 

Pălăriile gânditoare pot fi purtate pe rând de participanţi sau toţi subiecţii antrenaţi 

în discuţie pot fi sub aceeaşI pălărie în acelaşi timp. Astfel se pot folosi formule de 

genul: “Hai să încercăm şi pălăria verde. Căutăm idei noi.” sau “Să lăsăm pălăria 

neagră, s-o probăm pe cea galbenă.” Cineva care nu este încântat de ideea pusă în 

discuţie, nu face nici un efort să găsească elemente pentru dezvoltarea ei. 

Utilizând tehnica pălăriilor gânditoare, gânditorul este provocat să schimbe pălăriile, 

faclitându-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece nu este constrâns să aibe doar 

o singură perspectivă. 
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Tehnica pălăriilor gânditoare este folosită pentru a determina indivizii să-şi schimbe 

perspectiva de gândire, să ia în consideraţie şi alte puncte de vedere. 

 

II. Aplicarea metodei 

Un exemplu de folosire cu succes a acestei metode poate fi evidenţiat la basmul 

„Scufiţa Roşie”. Se formează cele 6 grupuri şi se împart pălăriile. Sub fiecare pălărie mai 

mulţi copii vor găsi soluţii, răspunsuri, se vor consulta şi vor interpreta acelaşi rol fie 

completându-se, fie interpretând pe rând. 

 

 

 

 

Pălăria albă redă pe scurt textul basmului. Copilul care interpretează acest rol va 

oferi cât mai multe informaţii despre ce se ămtâmplă în basmul „Scufiţa roşie”. 

Pălăria albastră o caracterizează pe Scufiţa Roşie în comparaţie cu lupul. Arată ce se 

întâmplă când un copil nu ascultă de sfaturile părinţilor. 

Pălăria roşie arată cum Scufiţa Roşie îşi iubea mama şi bunica, de care asculta 

întotdeauna, iubea florile. De asemenea, exprimă compasiunea faţă de bunică, bucuria 

pentru fapta vânătorului, supărarea faţă de lup.  

Pălăria neagră critică atitudinea de ură. Este supărată pe vicleşugul lupului. 

Pălăria verde acordă Scufiţei Roţii variante: dacă dorea să ofere flori bunicii trebuia 

să ceară ajutorul mamei, chiar lupul putea să o ajute să culeagă flori. 

Pălăria galbenă găseşte alt final basmului: Scufiţa Roşie putea să refuze să meargă la 

bunica, ştiind ce se petrece în pădure, să nu asculte îndemnul lupului, animalele din 

pădure puteau să o ajute pe fetiţă şi multe alte variante. 

Preşcolarii învaţă astfel de mici să ia în consideraţie şi părerile altora, să accepte că 

şi alţii au dreptate, să-şi schimbe modul de a gândi experimentând împreună. Metoda 

„Pălăriile gânditoare” răspunde diversităţii şi unicităţii copiilor, asigură participarea 

tuturor la îndeplinirea sarcinilor.  

 

Bibliografie 

Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela (2002), Metode 

interactive de grup. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar (60 de metode şi 200 

de aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar), Editura Arves.  
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Ciorchinele – metodă activă în receptarea textului literar 

 

Profesor Alina- Corina CRUCEANU, 

Şcoala cu clasele I-VIII „M. Sadoveanu” Bacău 

 

I. Prezentarea metodei 

Motivarea pentru citirea unui text creşte atunci când li se cere elevilor să găsească 

asemănări sau deosebiri între personaje, texte, autori, comportamente, atitudini, să 

descopere modul în care ar putea continua un text, să aducă argumente „pro” şi 

„contra” etc. Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează atenţia, 

curiozitatea şi interesul faţă de acesta. 

Pe lângă implicarea în citirea textelor, aceste metode moderne solicită elevii la 

comunicare, întrucât fiecare doreşte să comunice, crescând astfel motivarea învăţării. 

Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi, răspunsurile nu sunt 

ridiculizate, ci, prin argumentele celorlalţi, cel care a emis o soluţie greşită îşi schimbă 

opinia, preluînd-o pe cea corectă. Fiecare membru are respect pentru colegii din clasă şi 

pentru opiniile acestora. Sunt eliminate motivele de stres, emoţiile scad, se atenuează.  

Ciorchinele este o metodă antrenantă care oferă posibilitatea fiecărui elev să 

participe individual, în perechi sau în grup. Solicită gândirea copiilor, deoarece ei 

trebuie să treacă în revistă toate cunoştinţele lor în legătură cu un termen – nucleu, 

reprezentativ pentru lecţie, în jurul căruia se leagă toate cunoştinţele lor. 

Receptarea mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev – elev sau 

învăţător – elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ. O atenţie deosebită 

trebuie acordată stabilirii regulilor de lucru în grup şi apoi utilizării unor acţiuni 

specifice, cum ar fi: 

• momentul de activizare numit „spargerea gheţii”;  

• vizualizarea ca mijloc de receptare a cunoştinţelor în mod logic, plăcut, 

relaxant, ce duce la stabilirea de conexiuni multiple, conexiuni care devin baza 

unei învăţări mai trainice - metoda predictivă, jurnalul dublu, ciorchinele sunt 

câteva metode prin care se pot realiza vizualizări ( prin aceasta elevii pot să- şi 
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pună în videnţă inteligenţa şi imaginaţia, iar învăţătorul poate să facă o evaluare 

a elevilor prin prisma teoriei inteligenţelor multiple a lui Gardner); 

• valorificarea experienţei de viaţă a elevilor în cadrul activităţilor desfăşurate. 

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară, care se poate aplica în etapa 

de evocare sau reflecţie, în realizarea sensului şi evaluare.  

În evocare: 

• se poate utiliza un ciorchine înaintea scrierii unei compuneri (planul); 

• se pot verifica toate cunoştinţele elevilor, bazându-ne pe experienţa lor de 

viaţă sau pe alte surse de informaţii decât cele de la şcoală în legătură cu 

tema ce urmează a fi lucrată (evaluare anterioară); 

• se pot verifica cunoştinţele acumulate în cadrul altor ateliere şi din 

experienţa de viaţă personală; 

• în verificare semnelor de punctuaţie şi a ortogramelor etc. 

• dezbaterea şi scrierea unui ciorchine pentru a demonstra înţelegerea titlului 

unei lecţii; 

• când facem evaluarea unei unităţi de învăţare, elevii pot trece într-un 

ciorchine toate informaţiile, urmând apoi compararea şi dezbaterea lor între 

grupe. 

În realizarea sensului: o dată cu citirea textului , elevii pot trece informaţiile într-

un ciorchine (ce descoperă pe rând în text: loc, timp, personaje, informaţii, mesaje, 

idei etc.) despre care ar dori lămuriri sau ar vrea să discute etc. 

În reflecţie: 

• ideile principale din text; 

• sistematizarea şi sintetizarea cunoştinţelor din lecţie care vor deveni un 

suport mult mai uşor de reţinut pentru lecţie; 

• consolidarea semnelor de punctuaţie, grupurilor de litere întâlnite în lecţie; 

• gruparea mesajelor, concluziilor, soluţiilor, convingerilor, părerilor.  

 

II. Aplicarea metodei 

Această metodă se poate aplica cu succes atât la lecţiile de limbă cât și la cele de 

literatură. De exemplu, metoda ciorchinelui am folosit-o la o lecţie de predare- învăţare 

a textului literar „Iarna“, de Vasile Alecsandri.  

Elevii au fost solicitaţi să realizeze un ciorchine în care să fie plasate elementele 

naturale specifice anotimpului, având ca punct central iarna. Pentru început elevii au 
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fost rugaţi să închidă ochii și să își imagineze un peisaj de iarnă. După aceasta, elevii au 

ieșit pe rând la tablă pentru a realiza un ciorchine cu elementele anotimpului, așa cum 

aparea în imaginaţia copiilor. După acest moment s-a trecut la lectura textului propriu-

zis, iar elevii au identificat elementele componente ale cadrului natural specific iernii 

după modul în care au fost prezentate de poet, au identificat elementele câmpului 

lexical al anotimpului. Pornind de la cuvântul „iarna”, elevii au descoperit următoarele 

elemente ale cadrului natural: norii de zăpadă, troiene călătoare, fulgii, fiori de gheaţă, 

întinderea pustie, satele pierdute, clăbucii albi de fum etc. De la aceste elemente s-au 

trasat alte săgeţi, ce au condus la completarea ciorchinelui, săgeţi ce au completat 

tabloul iernatic cu figurile de stil extrase din textul lui Alecsandri (Figura 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

iarna 

Vcumpli
ta iarnă 

Fulgi 
zbor 

Ziua 
ninge,n
oaptea sar

bat
ori 

Ca un roi de 
fluturi albi  

Ai 
țării 
umeri 

placuta 

Zale 
arginti
e Ninsoa

rea 
încetea

Iat-o 
sanie 
ușoară 

Clinc
hete 
de 

Pastele  

 
Figura 1. Reprezentarea grafică a aplicaţiei metodei Ciorchinele la textul literar „Iarna” 

 

În urma utilizării la clasă a acestei metode am observat că elevii colaborează,  

negociază cu plăcere, comunică şi scriu cu mult entuziasm informaţiile necesare 

îndeplinirii sarcinii date. Nici unul nu-şi petrece timpul pasiv, ci fiecare moment este 

bine valorificat de fiecare participant. 
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Metoda predării-învăţării reciproce 

 

Prof. Georgeta-Irina RUSU, 

Şcoala cu Clasele I-VIII ,,Ion Creangă" Bacău 

 

        „Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest 

punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie 

precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”   

Gaston Mialaret 

 

I. Noţiuni teoretice despre metode 

Contextul actual al societăţii îi impune profesorului alegerea cât mai eficientă a 

metodelor în activităţile intructiv-educative. G. Văideanu defineşte metoda, prin 

detalierea riguroasă a notelor caracteristicilor sale, ca o ,,modalitate de lucru” cu 

caracter polifuncţional. Profesorul este un purtător al conţinutului de învăţare, 

selecţionează metoda, care după De Landsheere Gilbert, trebuie să fie proiectată 

conform „unui program care anticipează o suită de operaţii ce vor fi îndeplinite în 

vederea atingerii unui rezultat determinat”)  şi o pune în aplicare cu elevii în 

dependenţă cu: vârsta, interesele, trebuinţele, nivelul acestora, experienţa didactică, 

având ca scop prioritar formarea lor ca subiecţi activi, atât în cadrul procesului 

instructiv-educativ cât şi în societate.  

Având în vedere faptul că spiritul contemporan trebuie să facă faţă: exploziei 

informaţionale, stresului, accelerării ritmului creşterii gradului de incertitudine, se 

impune ca în şcoala postmodernistă să se pună accent pe activismul elevului implicat în 

strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea activităţii de predare-

învăţare. Deci, în şcoala contemporană, centrată pe elev, predarea este în strânsă 

interacţiune cu învăţarea şi evaluarea, constituind un proces unitar, pentru a realiza un 

învăţământ formativ-educativ. Rolul profesorului este de a le arăta elevilor cum 

dobândesc informaţiile, dar mai ales cum trebuie să le utilizeze. De aceea activismul 

elevilor în şcoala postmodernistă e promovat prin metode de predare activ-participative 

care se reflectă în învăţarea prin cooperare văzută ca formă superioară de interacţiune 
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dintre minţile participanţilor şi personalităţile lor; interacţiune psihosocială, bazată pe 

sprijin reciproc, efort susţinut din partea tuturor, către atingerea aceluiaşi scop: 

formarea unei ecologii educative care presupune dezvoltarea unei gândiri de tip holistic, 

a unor competenţe de procesare informaţională, dezvoltarea memoriei vii. Unul din 

modelele predării definite în literatura de specialitate la nivelul unor "paradigme de 

organizare", după Ioan Neacşu şi loan Grigoraş, aplicabile în contextul dimensiunii 

operaţionale a procesului de învăţământ este modelul interacţiunii, concretizat la 

nivelul continuităţii existente între transmiterea cunoştinţelor, asigurată de cadrul 

didactic, şi comunicarea pedagogică a lor, asigurată la nivelul corelaţiei subiect (cadrul 

didactic) - obiect (elev) care au generat metodele interactive de grup, cele mai 

eficiente metode activ-participative.  

 

II. Importanţa metodelor interactive în învăţământul românesc 

În concepţia pedagogică se consideră că metodele activ-participative sunt cele 

care mobilizează energiile elevului, îi concentrează atenţia, îl determină să urmărească 

cu interes şi curiozitate lecţia, câştigând adeziunea logică şi afecţiunea faţă de cele nou 

învăţate, îl îndeamnă   să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, 

memoria etc. Prin urmare aceste metode pun mai mult accentul pe cunoaşterea 

operaţională, pe învăţarea prin acţiune, prin manipulare în plan manual şi mintal a 

obiectelor, a acţiunilor etc. „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, 

observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului” ( I. Pânişoară). 

“Activ” , după concepţia pedagogului Ioan Cerghit, este elevul care “depune efort de 

reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de 

căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborarea a noilor 

cunoştinţe". 

Metodele interactive de grup se pot clasifica, după funcţia lor didactică, în: 

metode de predare-învăţare interactivă - metoda predării/învăţării reciproce 

(Reciprocal teaching – Palinscar); Mozaicul (metoda Jigsaw); citirea cuprinzătoare; 

cascada (Cascade); metoda învăţării pe grupe mici – STAD (Student Teams Achievement 

Division); metoda turnirurilor între echipe – TGT (Teams/Games/Tournaments); metoda 

schimbării perechii (Share-Pair Circles); metoda piramidei; învăţarea dramatizată. 
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III. Prezentarea metodei predării/ învăţării reciproce 

Prin metoda predării/învăţării reciproce elevii trăiesc bucuria de a fi ei înşişi 

profesori şi de a explica colegilor rezolvarea unei probleme.  

Scopul metodei este de a asigura cooperarea în înţelegerea lecţiilor şi îi implică 

pe elevi în propria lor educaţie. 

Demersul metodologic constă în faptul că elevii sunt împărţiţi pe grupe de câte 

patru, în care fiecare are un rol bine definit:  

1. rezumator – cel care face un scurt rezumat al textului citit; 

2. întrebătorul grupului – cel care pune întrebări clarificatoare (unde se petrece 

acţiunea, de ce personajul a reacţionat aşa, ce sentimente îl stăpâneau pe..., ce 

înseamnă...); 

3.  clarificatorul – el trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să 

răspundă întrebărilor grupului; 

4.  prezicătorul – cel care îşi va imagina, în colaborare însă cu ceilalţi care va fi 

cursul evenimentelor. 

  Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă, sau pot avea fragmente ale 

aceluiaşi text. Ei pot lucra pe fişe diferite, urmând ca în completarea lor să existe o 

strânsă colaborare, sau pot lucra pe o singură fisă, pe care fiecare să aibă o sarcină 

precisă 

        Avantajele metodei sunt următoarele: 

- este potrivită pentru studierea textelor ştiinţifice, mai ales la lecţiile de biologie, 

anatomie, în cadrul cărora elevii întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte asimilarea, în 

mod logic, a noţiunilor ştiinţifice; 

-  elevii aceleiaşi grupe colaborează în vederea înţelegerea textului şi rezolvării 

sarcinilor de lucru, urmând ca frontal să concluzioneze soluţiile; 

-  stimulează şi motivează, ajutând elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de 

lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le poate folosi apoi şi în mod 

independent; 

-  dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei şi 

capacitatea de ascultare activă; 

-  stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a 

de a selecţiona esenţialul. 
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IV. Aplicarea metodei predării/ învăţării reciproce la o oră de biologie    

  Elevii au fost familiarizaţi cu algoritmul predării unui analizator, din punct de 

vedere anatomic, la o lecţie anterioară la analizatorul vizual-Ochiul, unde s-a punctat 

de către profesor: definirea, localizarea, componentele şi subcomponentele cu 

localizarea, caracteristicile şi rolul lor. 

  În prezentarea conţinutului, etapă a lecţiei, urmat de dirijarea învăţării, am 

informat elevii despre modul în care se va desfăşura activitatea prin aplicarea metodei 

predării/învăţării reciproce, respectând următorul algoritm: 

 - explicarea scopului şi descrierea metodei; 

 - împărţirea rolurilor elevilor; 

 - organizarea pe grupe de elevi eterogene; 

 - oferirea clasei acelaşi text spre studiu „Analizatorul auditiv-Urechea." 

 Activitatea mea de profesor a cuprins mai multe acţiuni: 

 -  iniţierea elevilor în observarea şi  analizarea materialele distribuite pe mese; 

 -  explicarea sarcinile de lucru; 

 - monitorizarea activităţii elevilor centrat pe  lucrul pe textul ştiinţific din 

manual; 

 - explicarea, oferirea de  informaţii suplimentare; 

 - realizarea învăţării reciproce; 

 - valorificarea observaţiile elevilor, sintetizarea răspunsurile; 

 - aprecieri, completări, comentarii. 

 Conţinutul care trebuie însuşit de către elevi este următorul: 

Urechea – Analizatorul auditiv 

1. Definire,  

2. Localizare 

3. Alcătuire analizatorului auditiv cu prezentarea componentelor, subcomponentelor, 

localizarea lor, caracteristicile, rolul lor 

4. Evidenţierea caracterelor de organ de simţ 

 Activitatea elevilor se desfăşoară conform etapelor aplicării metodei. Elevii  sunt 

organizaţi în patru grupuri corespunzătoare celor patru roluri, membrii unei echipe 

cooperând în realizarea aceluiaşi rol după cum urmează: 

- grupa  A este responsabil cu rezumarea textului; 

- grupa B face o listă de întrebări pe care le va adresa în final tuturor colegilor; 

- grupa C are în vedere clarificarea termenilor noi; 

- grupa D dezvoltă predicţii; 
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 Echipele lucrează pe textul din manual, fiecare membru concentrându-se asupra 

rolului primit. Fiecare membru din fiecare echipă îşi exercită rolurile, învăţându-i pe 

ceilalţi colegi din alte echipe despre noţiunile noi din textul ştiinţific, stimulând discuţia 

pe tema alcătuirii urechii, a particularităţilor componentelor sale, a caracterelor de 

organ de simţ. 

 Sarcina oricărui elev este de ; 

 - a realiza indicaţiile date; 

 - a observa materialele indicate; 

 - a completa fişele de activitate; 

 - a concluziona; 

 - a formula răspunsuri la întrebări. 

Rolul meu de profesor este ca pe tot parcursul lecţiei, în aplicarea metodei 

prezentate, să verific modul de înţelegere şi receptare a cunoştinţelor de către elevi, 

revenindu-se asupra noţiunilor ori de câte ori se constată neclaritate din partea lor. 

  Indiferent ce metodă de predare-învăţare interactivă din metodele activ-

participative aş aplica toate trăsături comune: 

  - au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la 

dezvoltarea creativităţii; 

  - implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a 

realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le 

comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile; 

  - se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învăţând să 

respecte şi părerile colegilor. 

  După Sorin Cristea, „calitatea pedagogică a metodei didactice presupune 

transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de 

învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi 

nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.”  
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Metode active de predare a textelor lirice 

 

Institutor Iustina Ştefania HAZAPARU,  

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Dărmăneşti 

 

Prin raportare la personalitatea elevului, M. Ionescu şi I. Radu (1995) evidenţiază 

semnificaţia acţiunii de a activiza, care înseamnă „a mobiliza/a angaja intens toate 

forţele psihice de cunoaştere, pentru a obţine în procesul didactic performanţe maxime, 

însoţite constant de efecte instructiv-educative, optimale în toate componentele 

personalităţii”.  

Dacă luăm în considerare procesul instructiv-educativ, aceeaşi autori definesc 

activizarea ca o acţiune de instruire/autoinstruire de dezvoltare a personalităţii prin 

stimularea şi dirijarea metodică a activităţii sale. Pentru a determina activizarea 

elevilor, M. Ionescu (1980) recomandă realizarea unor suite de acţiuni, care presupun 

trezirea şi cultivarea interesului pentru cunoaştere, exercitarea inteligenţei şi a 

celorlalte funcţii psihice prin efort personal, exersarea capacităţii de însuşire a 

cunoştinţelor, formarea abilităţilor de orientare autonomă în probleme rezultate din 

practică, cultivarea spiritului investigativ şi a atitudinii epistemice prin antrenarea 

elevilor la organizarea, conducerea, efectuarea şi evaluarea muncii didactice şi 

extraşcolare. Prin intermediul acestor acţiuni, se obţine antrenarea elevilor în toate 

formele de activitate şcolară, independente şi neindependente, constatându-se mărirea 

treptată a efortului acestora. Pentru S. Cristea activizarea reprezintă o calitate 

fundamentală a procesului instructiv-educativ confirmată la nivelul subiectivizării 

obiectului educaţiei, în condiţiile unei strategii pedagogice care vizează conştientizarea 

deplină a mesajului educaţiei. Din această perspectivă, autorul consideră că activizarea 

instruirii are valoarea unui principiu didactic angajat, în mod special în stimularea 

participării elevilor la realizarea, în condiţii optime, a procesului de învăţământ conform 

obiectivelor generale, specifice şi concrete ale acestuia. Principiul activizării traduce la 

nivel operaţional cerinţa psihologică a „subiectivizării/conştientizării” mesajului 

educaţional de către „obiectul educaţiei”. Pentru activizarea optimă a elevului, cadrul 

didactic elaborează o serie de strategii: 
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a) realizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare la nivelul unui proces 

intelectual complex, bazat pe valorificarea deplină a unităţii dintre latura 

informaţională şi latura operaţională a gândirii; 

b) energizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare la nivelul unui proces 

afectiv-motivaţional complex, care angajează structura caracterială a personalităţii, 

medierea pedagogică a raporturilor acesteia cu lumea şi cu sine. 

L. Gliga şi J. Spiro (2001) identifică trei criterii generale de cuprindere şi de 

clasificare a metodelor active:  

 a) metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, valorifică experienţa 

proprie a elevilor, dezvoltă competenţe de comunicare şi relaţionare, de deliberare pe 

plan mintal şi vizează formarea unei atitudini active: discuţia, dezbaterea, jocul de rol 

etc.; 

b) metode care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină pe elevi să caute 

şi să dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de 

valoare, să compare şi să analizeze situaţii date: studiul de caz, rezolvarea de 

probleme, jocul didactic, exerciţiul etc.; 

c) metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv cu alţii şi să-şi dezvolte 

abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc: mozaicul, cafeneaua, proiectul în grupuri mici 

etc. 

  Tehnica Hârtia de 1 minut determină pe elevi să-şi concentreze atenţia pentru a 

răspunde la o întrebare sau pentru a evoca anumite cunoştinţe învăţate anterior. Timp 

de un minut fiecare elev va scrie pe o hârtie un răspuns la o întrebare. 

 Ciorchinele este un organizator grafic, de tip brainstorming neliniar, prin care se 

evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile despre un subiect. 

• Comunicarea sarcinii de lucru: Se va scrie un concept în mijlocul unei foi goale 

din caiet, după modelul desenat pe tablă. Elevii vor scrie cuvintele sau 

sintagmele care pot fi asociate cuvântului-cheie, respectând următoarele reguli: 

 - Scrieţi toate ideile care vă vin în minte. 

   - Nu faceţi judecăţi de valoare asupra ideilor produse. 

   - Nu vă preocupaţi de formă, de ortografie sau de punctuaţie. 

   - Nu limitaţi numărul ideilor sau a conexiunilor între acestea. 

   - Nu vă opriţi din scris decât după expirarea timpului alocat. 

• Activitate individuală 

• Activitate în perechi: Elevii vor prezenta colegului de bancă ciorchinele realizat 

pentru a fi completat cu informaţii primite de la el. 
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• Activitate în grupuri: Ciorchinele elaborat de o pereche va fi prezentat unei alte 

perechi pentru a fi completat cu informaţii primite de la colegi. 

• Activitate frontală: Se va completa ciorchinele de pe tablă prin reunirea ideilor 

primite de la fiecare grup de elevi. 

 Tehnica Termenii-cheie în avans are ca scop actualizarea unor concepte esenţiale 

cunoscute sau învăţate deja de către elevi, stabilirea unor relaţii între aceşti termeni, 

explicarea unui proces ştiinţific care va fi prezentat în textul pe care urmează să-l 

citească, focalizarea atenţiei asupra termenilor esenţiali utilizaţi pentru înţelegerea 

conţinutului lecţiei şi motivarea elevilor pentru activitate. Relaţia dintre termeni poate 

fi cronologică, de succesiune logică sau de cauzalitate. Cadrul didactic alege patru-cinci 

concepte-cheie din textul care va fi studiat şi le scrie pe tablă. Această tehnică este 

utilizată în etapa de evocare şi de realizare a sensului, însă poate fi folosită în faza de 

reflecţie sub forma termenilor-cheie revizuiţi. 

• Comunicarea sarcinii de lucru: Elevii vor scrie în caiete cinci termeni şi vor stabili 

în perechi, timp de patru-cinci minute, ce relaţie există între aceşti termeni. Vor 

reprezenta grafic această relaţie existentă între termeni şi vor preciza 

caracteristica ei esenţială. 

• Activitate în perechi: Elevii discută semnificaţia termenilor şi stabilesc ce relaţie 

există între aceştia. 

• Citirea textului şi compararea cu relaţia identificată anterior: Elevii vor citi 

textul din manual şi vor identifica trei concepte scrise pe tablă şi relaţia existentă 

între ele. Vor compara relaţia descoperită în text cu relaţia presupusă de către ei 

anterior citirii textului. După aceasta, vor corecta sau completa relaţia pe care au 

stabilit-o la început timp de trei minute. 

Cu ajutorul tehnicii Tabelul incomplet, unele informaţii pot fi sintetizate în 

tabele, individual sau în grup, de către elevi. 

• Comunicarea sarcinii de lucru: Elevii vor forma grupuri de câte patru şi vor citi 

textul din manual despre un anumit conţinut. Cerinţa este de a elabora tabelul de 

pe tablă pe o foaie întreagă de pe caiet şi de a completa o parte din tabel. Un 

membru al grupului caută informaţiile şi completează rubrica respectivă. 

• Activitate în grupuri: După completarea părţii distribuite din tabel, fiecare elev 

din grup prezintă ce a scris. Se vor completa rubricile din tabel în întregime prin 

raportare la informaţiile primite de la colegi. 
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• Activitate frontală: Pe rând, câte un membru din fiecare grup completează o 

parte din tabelul desenat pe tablă, după care se discută aspectele menţionate. 

Formulările lungi vor fi transformate, iar formulările greşite vor fi înlocuite cu 

altele corecte. 

Cvintetul este o poezie cu cinci versuri în care se rezumă şi se sintetizează concis 

conţinutul de idei al unui text pentru a evidenţia reflecţia elevului asupra subiectului 

abordat. El reprezintă un instrument de organizare verbală care exprimă capacitatea de 

înţelegere a subiectului de către elev, precum şi capacitatea sa de sinteză şi de 

creativitate. 

• Comunicarea sarcinii de lucru: Timp de cinci minute elevii vor scrie un cvintet 

despre un anumit subiect, respectând următoarele reguli: 

Primul vers este un cuvânt (cuvântul-cheie) care denumeşte subiectul care va fi 

descris (de obicei un substantiv). 

  Al doilea vers este format din două cuvinte (adjective) care descriu subiectul. 

Al treilea vers cuprinde trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe, de obicei la 

modul gerunziu). 

Al patrulea vers este reprezentat din patru cuvinte care exprimă sentimentele 

elevului faţă de subiectul descris. 

 Ultimul vers este format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului. 

• Activitate individuală: Are loc activitatea de compunere a cvintetului. 

• Activitate în perechi: Cvintetul scris va fi prezentat colegului, după care va fi 

scrisă varianta finală cu ajutorul colegului pentru a reda aspectele cele mai 

plăcute din cele două poezii. 

• Activitate frontală: Fiecare pereche va scrie cvintetul creat pe tablă sau afişează 

un poster pe perete. 

Metoda Cadranele reprezintă un organizator grafic al informaţiilor dintr-un text 

pe baza a patru criterii, care corespunde unui cadran. Prin intermediul acestei metode, 

informaţia este rezumată, sintetizată, esenţializată, prelucrată în cuvinte esenţiale. 

• Comunicarea sarcinii de lucru: Vor fi trasate două axe perpendiculare pentru a 

obţine patru cadrane. După citirea textului, elevii vor scrie, pe scurt, în fiecare 

cadran, ideile esenţiale referitoare la subiectul propus pentru cadranul respectiv. 

• Activitate individuală sau în perechi 

• Activitate frontală: Se vor completa cadranele de pe tablă, în ordine. 

E. Joiţa evidenţiază rolurile profesorului în contextul utilizării metodelor active: 
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� să creeze climatul necesar, stimulativ pentru învăţarea activă şi să motiveze 

elevii pentru participarea directă în cunoaştere; 

� să promoveze învăţarea interactivă şi responsabilă, să sprijine rezolvarea 

independentă sau în grup, conştientizând acţiunile, procedeele; 

� să clarifice scopurile şi obiectivele realizabile, prezentând şi condiţiile pentru 

rezolvarea lor, acţiunile externe şi mentale necesare; 

� să reactualizeze şi să integreze procedurile, cunoştinţele, experienţele vechi în 

noile contexte sau invers, la nivel intra  sau interdisciplinar; 

� să sprijine autocunoaşterea, autoanaliza variată şi apoi metacogniţia; 

� să echilibreze activitatea cognitivă propriu-zisă cu îndrumarea, facilitarea, 

corectarea celorlalte dimensiuni noncognitive, dar esenţiale; 

� să sprijine manifestarea modului propriu al fiecărui elev de construcţie a 

cunoaşterii, rezolvării sarcinilor, independent sau în grup; 

� să sesizeze şi să corecteze dezechilibrele constante între pregătirea anterioară şi 

noile informaţii, modele, proceduri, încă din faza iniţială; 

� să clarifice şi să armonizeze soluţiile propuse de elevi, ca proces în verificarea 

soluţiei adecvate rezolvării sarcinii date; 

� să conştientizeze elevii asupra existenţei diferitelor proceduri, stiluri de 

prelucrare a informaţiilor, de rezolvare, de aplicare; 

� să ofere puncte de sprijin prin sugestii, procedee, modele unor elevi sau să 

provoace noi căutări, combinaţii, dezvoltări în cazul altora; 

� să alterneze modalităţile de comunicare în clasă şi în grup ş.a. 

Introducerea modalităţilor de activizare a procesului instructiv-educativ angajează, 

în concepţia autorilor I. Jinga şi E. Istrate, o serie de modificări la nivelul mai multor 

dimensiuni: la nivelul relaţiei educator-educat cel care învaţă devine centrul 

activităţii ; sub aspectelor formelor de organizare, metodele permit învăţarea în grupuri 

mici (omogene sau eterogene) şi studiul individual ; din punct de vedere al resurselor 

temporale ele implică un mare consum de timp, deoarece se bazează pe structurarea 

unor abilităţi, priceperi şi capacităţi care solicită o perioadă extinsă pentru exersare şi 

întărire ; referitor la resursele materiale metodele active sunt incomode pentru 

profesor, deoarece acesta nu dispune de materiale didactice prefabricate pentru 

desfăşurarea activităţii, aflându-se deseori în situaţia de a le crea, de a le redacta într-o 

formă adecvată, de a le multiplica ; sub aspectul modului de relaţionare între elevi ele 

permit inter-învăţarea, devenind metode interactive; în ceea ce priveşte climatul 
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educaţional al clasei de elevi, metodele active sunt agreate de elevi prin participarea la 

activităţile ludice diverse.  
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Jocul didactic în activitatea de predare la orele de limba engleză 

 

Prof. Ionela MANGU,  

Palatul Copiilor Bacău 

 

I. Introducere 

După cum se ştie, trăim într-o societate în care interesul elevilor pentru şcoală 

începe să fie din ce în ce mai scăzut. De la cele mai fragede vârste şcolarii au alte 

preocupări decât şcoala, astfel profesorii recurg la diferite metode şi strategii moderne, 

la activităţi variate pentru a atrage elevii spre şcoala, pentru a-i face să fie interesaţi de 

materia predată. De aceea, prezenta lucrare propune ca alternativă utilizarea jocului 

didactic în activitatea de învăţare. Una dintre cele mai importante forme de 

manifestare a copilului este jocul. Sub influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se 

restructurează întreaga activitate psihică a copilului. 

 

II. Rolul jocului în procesul de predare – învăţare 

Jocul este activitatea îndrăgită de elevi la orice vârstă. Chiar dacă sunt în clasele 

primare sau la liceu, elevilor le place să se joace. Dacă atunci când li se spune că au de 

rezolvat exerciţii nu sunt prea încântaţi, imediat ce află că se vor juca devin receptivi la 

idee, devin interesaţi de problema în discuţie şi îşi doresc să participe. Astfel, li se 

stârneşte curiozitatea, li se dezvoltă imaginaţia şi le creşte motivaţia. Prin joc elevii 

simt că nu mai sunt constrânşi, iar ora devine un mod de a se relaxa şi de ce nu, chiar de 

a se distra. Jocul este o activitate creativă şi recreativă prin care elevii devin implicaţi 

în procesul educativ, iar informaţia este reţinută mai uşor. Aşa cum spune şi Suzanne W. 

Woodward in Fun with Grammar (1997: vi) buna dispoziţie este esenţială în timpul 

orelor de limbi străine. Jocul este cu siguranţă veselie, distracţie, libertate şi poate 

marea fericire a copiilor. Jocul mai poate fi şi modul cel mai bun de a-i educa pe copii, 

ocazia cea mai bună de a-i ajuta să crească, să înveţe. Lucrând atât în învăţământul 

formal cât şi în cel nonformal am observat că aceştia reacţionează pozitiv la acest tip de 

activitate şi îşi pot însuşi cunoştinţe şi comportamente elementare cel mai uşor prin joc. 



 26 

Jocul face ca ora să nu devină monotonă. Nu există un anumit moment al lecţiei 

în care acesta să fie folosit, ci el poate fi aplicat în orice etapă a ei şi la orice tip de 

lecţie. Jocurile implică ideea de competiţie, făcând ca elevii să fie activi şi le permite 

să fie spontani. Cooperarea şi comunicarea  sunt cuvintele cheie ale unui joc, aşa cum 

susţine Suzanne W. Woodward (1997: vii) . 

Pentru a propune un joc elevilor un profesor trebuie să pregătească activitatea 

dinainte, deoarece chiar dacă pentru elevi pare doar un simplu joc, cadrul didactic 

urmăreşte ceva atunci când îl propune. Trebuie avute în vedere obiectivele lecţiei şi 

scopul utilizării jocului respectiv, trebuie să existe o legătură între joc şi problematică 

învăţată. Este necesar să se ştie resursele necesare (materiale, temporale, umane etc.) 

în desfăşurarea activităţii. Ca activitate specifică, jocul se bazează pe o seriozitate 

organizatorică şi pe câteva reguli şi caracteristici stimulative şi îmbietoare la angajare: 

surpriza, întrecerea, mişcarea, distracţia. În funcţie de natura jocului, copilul îşi 

formează abilităţi fizice şi psihice, îşi îmbogăţeşte volumul cunoştinţelor despre lumea 

înconjurătoare, îşi dezvoltă limbajul, imaginaţia, îşi formează trăsături pozitive de 

caracter. 

 

III. Avantaje şi dezavantaje ale folosirii jocurilor la clasă 

Folosirea jocurilor în orele de limba engleză implică deopotrivă avantaje şi 

dezavantaje. Mario Rinvolucri şi Paul Davis (1995: v-x) menţionează o serie de avantaje 

ale folosirii jocului în rezolvarea problemelor de limbă. Printre acestea se numără faptul 

că li se stârneşte curiozitatea şi interesul elevilor privind problema respectivă, învăţatul 

se îmbină cu joaca, atmosfera în clasă este relaxantă şi nu tensionată. Greşelile pot fi 

sesizate de profesor cu uşurinţă şi astfel corectate imediat. Problemele de limbă sunt 

însuşite într-un mod activ şi natural iar elevii sunt încântaţi să lase deoparte manualele 

sau culegerile de exerciţii, fiind receptivi la activitate. Jocul ajută elevii să-şi aducă 

aminte mai repede ceea ce au învăţat, punându-se accent pe fluenţă şi pe dezvoltarea 

competenţelor comunicative în învăţarea unei limbi străine. Prin joc lecţia devine 

centrată pe elev, profesorul nu mai este cel care dirijează activitatea, el doar o 

organizează şi apoi poate chiar deveni participant la joc. Creativitatea poate fi 

stimulată la elevi prin joc, cu ajutorul unor strategii adecvate, a unor metode active, 

acordând o mare grijă particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. Ea poate 

deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru şcolari. Aceştia sunt de-a 

dreptul încântaţi atunci când li se oferă şansa să-şi exprime gândurile, sentimentele, în 
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moduri cât mai variate si originale să-si exprime punctul lor de vedere să-si asume 

responsabilităţi. 

Folosirea jocurilor implică de asemenea şi unele dezavantaje. În primul rând, în 

timpul jocului elevii pot deveni gălăgioşi iar acesta poate fi un eşec dacă nu sunt 

stabilite regulile de la început. Întrucât majoritatea jocurilor se desfăşoară în echipe 

(sau perechi), există riscul ca doar cei mai buni elevi din fiecare grupă să rezolve 

cerinţele jocului iar ceilalţi membri să şi le însuşească fără să le fi înţeles, dar 

profesorul poate să le solicite să ofere alte exemple dacă are dubii în această privinţă. 

Unii elevi consideră că ideea de joc implică faptul că nu trebuie să fie atenţi şi la 

corectitudinea exprimării. De asemenea există riscul ca elevii să folosească limba nativă 

în interiorul grupului atunci când se pregătesc pentru soluţionarea cerinţei iar profesorul 

trebuie să le menţioneze că e necesar să se vorbească în limba străină oricât de des este 

posibil.  

   

IV. Exemple de jocuri folosite la orele de limba engleză 

         Prezenta lucrare propune nişte jocuri ce pot fi folosite ca activitate în cadrul 

orelor de limba engleză dar şi la alte discipline, însoţite de imagini de la ore, ilustrând 

cum au fost aplicate: 

         

       Mima - prin jocul de mimă am urmărit ca 

elevii să demonstreze că se pot exprima atât 

verbal cât şi nonverbal. Elevii au primit nişte 

bileţele în care aveau scrise fraze sau doar 

cuvinte pe care unii le aveau de mimat iar 

alţii trebuiau să le ghicească. Elevii au fost 

foarte încântaţi de această activitate 

deoarece presupune multă buna dispoziţie şi 

toţi şi-au dorit să participe.  

         Bingo- am recurs la acest jos atunci 

când am vrut ca elevii să-şi însuşească 

cuvinte aparţinând unui anumit registru 

semantic. Fiecare elev scrie nouă cuvinte 

referitoare la tema în discuţie, apoi sunt 

atenţi la profesor care rosteşte pe rând nişte 
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cuvinte. Pe măsură ce elevul aude menţionat 

un cuvânt pe care l-a scris şi el în careul său îl 

taie şi când a bifat toate elementele din tabel 

strigă Bingo. Primul care a făcut Bingo este 

câştigător. 

    Puzzle- prin aducerea de puzzle în cadrul 

orei de limba engleză am urmărit să le 

stârnesc elevilor curiozitatea şi creativitatea, 

dar şi să le stimulez imaginaţia. Piesele de 

puzzle odată aranjate la locul corespunzător 

au indicat tema zilei, puzzle-urile nefiind 

alese aleatoriu ci în concordantă cu materia 

ce urmează a fi predată. S-a lucrat în echipe. 

     Dau ştafeta mai departe am aplicat-o cu 

grupele de elevii avansaţi. Un copil a creat o 

poveste pe care a  întrerupt-o după câteva 

fraze, ultimul cuvânt fiind ,,şi” , ,,atunci” , 

,,când”. Povestea este continuată de un alt 

elev şi aşa mai departe. În acest mod toţi 

elevii au posibilitatea să creeze, să-ţi 

imagineze continuarea acţiunii, punându-şi 

astfel în valoare potenţialul creator. 

       Joc de cuvinte - să scrie cât mai multe 

cuvinte care se termină cu o literă oarecare, 

în timp limitat. Cuvintele trebuie să aibă 

legătură cu tema propusă. Elevii care nu ştiu 

să dea exemplu de cuvânt când le vine rândul 

sunt eliminaţi din joc. 

    Pariez pe propoziţie- elevilor li se oferă o 

listă de propoziţii dintre care unele sunt 

corecte, altele au diferite greşeli, fie  de 

ortografiere, fie de gramatică etc. Aceştia 

trebuie să parieze pe corectitudinea 

propoziţiei sau incorectitudinea ei cu o 
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anumită sumă de bani din cea care lise oferă 

iniţial. La final, după ce se stabilesc 

propoziţiile corecte şi greşite fiecare elev îşi 

calculează punctajul. 

 

V. Concluzii  

            Cu toate că în prezent interesul elevilor pentru şcoală este din ce în ce mai 

scăzut, folosirea jocurilor în cadrul orelor de limba engleză reprezintă un factor care îi 

poate atrage şi implica în acelaşi timp, orele devenind astfel atractive. În concluzie, se 

pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală dar, se vede necesitatea de a 

modifica destul de mult modul de gândire şi stilurile de lucru în clasă. Din experienţa 

didactică, am putut constata că jocul didactic oferă elevului cadrul adecvat, prielnic, 

pentru o acţiune independentă. Există o mare diversitate de jocuri didactice şi activităţi 

creatoare. Participând la astfel de jocuri, elevul aprofundează cunoştinţele asimilate 

pană in prezent, devenind el însuşi. 
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„Continuă povestea!” - Exerciţii pentru copiii cu C.E.S. 

 

                                              Profesor de Limba și literatura română Loredana PAMFILE, 

                                                            Școala cu Clasele I-VIII„ Emil Brăescu“ Măgura 

 

Școala de astăzi propune în mod accentuat problema integrării copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale în cadrul unităţilor școlare obișnuite, alături de ceilalţi copii. Un 

copil dezvoltat insuficient se va încadra mult mai greu într-o clasă de elevi dezvoltaţi, 

datorită faptului că activităţile educative își vor pune amprenta asupra stării generale 

de oboseală a copilului. În afară de copiii dezvoltati insuficient pentru vârsta lor, la 

acest nivel se încadrează și copiii cu deficienţe de natură biologică, unde  putem 

enumera: deficienţe ale dezvoltării creierului datorate unor lezări ale materialului 

genetic, în special în perioada intrauterină, deficienţe de auz, văz, paralizii, lezări 

locale. 

În sprijinul integrării copiilor cu deficineţe biologice trebuie să existe un efort de 

adaptare atât a copiilor în cauză cât și a comunitătii în cadrul căreia va trebui să se 

integreze copilul respectiv. Mai mult decât atât, misiunea cadrului didactic se complică 

și iși găsește efortul maxim în încercarea acestuia de a-l aduce pe copil la un nivel de 

competenţă minimă. Nu putem vorbi despre performanţă sau despre un nivel ridicat, 

dacă elevul în cauză are mari probleme biologice, lezări mintale. 

Marea întrebare care ne macină, este „cum îl  va nota cadrul didactic pe acest 

elev“? Atâta vreme cât elevul are un orizont atât de restrâns al noţiunilor ( el cunoaște 

elementele existenţiale de familie, casă și îmbrăcăminte), el abia reușește să înţeleagă 

relaţia ce ceilalţi din clasă și, o dată așezat în banca sa, el va înţelege foarte greu 

noţiunea de oră, de disciplină la oră sau de schimbul de caiete, teme și manuale. Efortul 

titanic este depus de învăţătorul de la clasă, care, dacă va reuși să îl înveţe să ţină pixul 

în mână și să stea în banca sa fără să-i întrerupă pe ceilalţi, credem că aceasta este o 

performanţă a amândurora, în final. Dacă în anii primari, copilul va învăţa și alfabetul, 

atunci cadrul didactic merită toate aprecierile noastre. 

Am întâlnit  acest copil la clasa a V-a și am fost uimită că, în ciuda marilor 

deficienţe mintale pe care le-a moștenit(mama suferă deficienţe medii), copilul știa 
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alfabetul și cunoștea noţiunile de temă, pagină, pix, așezare în pagină, literă mare, 

titlu, alineat. Învăţătoarea copilului merită toate aprecierile noastre și considerăm că 

și-a făcut datoria, fără ajutorul părinţilor copilului. Problema apare din clasa a V-a, 

unde noţiunile sunt stufoase și pretenţioase pentru asemenea copil. Piatra lui Sisif 

începe să urce, dar se prăbușește repede , deoarece drumul are povârnișuri și obstacole 

nenumărate, este imposibil de urcat. Obstacolele acestea sunt lipsurile copilului cu 

deficienţe, dar tragedia constă în faptul că acest copil nevinovat nu poate mai mult, iar 

sistemul cere, deși noi, cadrele didactice, nu vom înceta să încercăm, să corectăm  și să 

educăm. Cu toate acestea, este aproape imposibil de lucrat în același timp cu acești 

copii și cu ceilalţi, și mai ales evaluarea lor nu este justificată. Nota 10 în catalogul 

comun nu poate fi a acestui elev în comparaţie cu aceeași notă de 10 a unui elev care 

muncește pe baza unor noţiuni însușite. Nu vorbim de excludere, dar  ne amăgim și îl 

amăgim și pe copil, și nu-l ajutăm, iar ceilalţi din clasă suferă și ei destul de o mulţime 

de alte deficienţe, pe care profesorul ar putea să le îndrepte, dar nu are timp decât pe 

jumătate, fiindcă  cealaltă jumătate o acordă celui cu probleme, care nu pot fi 

îndreptate, dar pot fi supravegheate de un specialist. 

Consider că este mai ușor de lucrat cu acest copil la limba și literatura română, unde pot 

să îmbin comunicarea cu lectura și cu elementele nonverbale. Totul se petrece cu 

răbdare și în momente de relaxare, cum ar fi ultima oră din săptămână.  

Voi explica jocul „Continuă povestea“ , unde Cătălin, copilul în cauză, a fost 

evaluat și apreciat în mijlocul colegilor săi. Într-un loc spaţios, în sala de clasă, am 

așezat cinci scaune și am ales, prin tragere la sorţi, șase copii, printre care și Cătălin. 

Un copil începe o poveste inventată, toţi se învârt în jurul scaunelor în timp ce copilul 

povestește; la alegerea profesorului, pe neașteptate, alt copil este numit să continue 

povestea celuilalt, reluând-o exact de unde a rămas primul. În tot acest timp, copiii 

implicaţi în joc trebuie să fie atenţi și la poveste și la scaune, deoarece, la un moment 

dat, profesorul strigă: rece!, iar copiii știu că trebuie să se așeze repede pe scaune. Cel 

care rămâne pe afară, iese din joc și o dată cu acesta, grupul renunţă la un scaun. 

Rămân cinci copii și patru scaune, până când rămân doi copii și un scaun și povestea 

ajunge la sfârșit așa cum au construit-o ei. Cătălin a reușit să continue povestea, ajutat 

de noi , dar și prin asociere cu alte povești auzite de el până atunci(„Alba ca Zăpada“).  

Pe lângă faptul că băiatul s-a simţit bine în mijlocul colegilor, acest joc a reușit să 

exprime puterea de atenţie a copilului și capacitatea lui de a construi propoziţii cu 

înţeles.  Un alt avantaj al acestui joc a fost însușirea noţiunii de personaj . 
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Un alt exerciţiu aplicat la clasă a fost în momentul în care am ajuns la 

interjecţie. Imaginile îi ajută pe copiii cu C.E.S., de aceea trebuie să ne folosim de ele 

de câte ori este posibil. 

 

„Cum strigă fiecare animal“- Să descoperim interjecţiile! 

 

                                       
Dacă cerem elevului să coloreze aceste animale, îl ajutăm să descopere 

adjectivele, care arată însușiriale  substantivelor. Toate se leagă. 
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Învăţarea prin cooperare în învăţământul preşcolar 

 

 Profesor Maria Simona DUMITRU,  

Şcoala Nr. 37 “Mihai   Eminescu”, Grădiniţa Nr. 55 “Prichindel” Craiova 

 

Această metodă reprezintă utilizarea, ca metodă instrucţională a grupului mic de 

copii, astfel încât aceştia să poată lucra împreună, urmând ca fiecare membru a 

grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea 

performanţelor celorlalţi membrii ai grupului. 

Învăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună, pentru a 

rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă sau a creea idei noi, 

combinaţii noi, sau chiar inovaţii autentice. Învăţarea prin cooperare se poate aplica cu 

succes mai ales la temele de recapitulare, sistematizare, consolidare, fixare, formare de 

abilităţi intelectuale şi practice, pe parcursul unei ore întregi, ori secvenţial. 

 

Învăţarea în grup Învăţarea prin cooperare 

• Desemnează activitatea de studiu 

a unui grup de copii care pot sau 

nu să coopereze. 

• Sunt recompensate performanţele 

individuale 

• Desemnează o situaţie de 

învăţare în care copiii lucrează în 

grupuri cu abilităti şi cunoştinţe 

eterogene 

• Copiii sunt recompensaţi pe baza  

performanţelor grupului 

 

Elementele de bază ale învăţării prin cooperare sunt: 

• Interdependenţa pozitivă - trebuie să lucreze împreună pentru a atinge scopul 

propus, au nevoie unul de celălalt pentru sprijin, explicaţii, coordonare 

• Responsabilitatea individuală - fiecare membru al grupului este răspunzător de 

propria contribuţie la îndeplinirea scopului propus 

• Analiza activităţii grupului  - grupurile de copii reflectează asupra colaborării 

lor, decid asupra modului de îmbunătăţire a eficienţei acestui tip de activitate 
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Ce fac copiii ? 

• Copiii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile.  

• Stau unii lângă alţii, explică ceea ce ştiu, celorlalţi, discută fiecare aspect al 

temei pe care o au de rezolvat împreună, se învaţă unii pe alţii. 

• Copiii trebuie să fie capabili: 

        - să asigure conducerea grupului,  

       - să coordoneze comunicarea,  

        - să stabilească un climat de încredere, 

        - să poată lua decizii, 

        - să medieze conflicte   

        - să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor educatoarei. 

Ce face educatoarea ? 

• Aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător. Ideal este formarea 

grupurilor în număr de câte patru copii, aranjaţi de o parte şi de alta a unei 

măsuţe. 

• Stabileşte criteriul de grupare (genul, prieteniile, nivelul abilităţilor într-un 

anumit domeniu, diferite jocuri, etc.) şi dimensiunea grupului (de la 2 la 6 

copii).  

• Stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana ci 

opinia sa, se consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul 

singur sarcina, se lucrează cu culori diferite,etc.)              

• Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au copiii 

la dispoziţie. 

• Pregăteşte spaţiul şi resursele materiale. 

 

Avantajele învăţării prin cooperare sunt multiple: 

• Interacţiunile la nivel de grupuri pot crea, la nivel cognitiv, conflictul şi 

dezechilibrul, care conduc, individul, la întrebări asupra înţelegerii anterioare a 

fenomenelor şi îl pot conduce să emită idei noi 

• Discuţiile în grup ajută pe membrii acestuia să repete, să proceseze şi să-şi 

extindă cunoştinţele. Pe măsură ce membrii grupului pun întrebări şi oferă 

explicaţii, ei sunt obligaţi să realizeze conexiuni logice, să-şi organizeze 

cunoştinţele şi să activeze procesele de revizuire rapidă, care susţin procesarea 

informaţiei şi mecanismele memoriei 
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Aplicaţie: 

Poster - Pădurea 

Copiii îşi verifică cunostinţele despre pădure, realizând un Poster, în grupuri mici, 

fiecare având sarcini diferite:  

1. un grup desenează şi decupează vietaţile pădurii; 

2. un grup desenează şi decupează plantele;  

3. un grup desenează şi decupează casa şi pe cel ce îngrijeşte pădurea;  

4. un grup prgăteşte planşa cu culorile potrivite{frunze pe jos, nori, soare în partea 

de sus}, apoi asamblează rezultatele celor trei grupe 

Toţi copiii analizează dacă cunoştinţele copiilor au fost corecte şi redate corespunzător. 
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Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr) 

 

Educatoare Daniela STOLERU, 

Şcoala cu clasele I-VIII Bereşti, Tazlău 
 

I. Prezentarea metodei 

Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, 

pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei 

secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. 

Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să 

devină la rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din 

aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Atfel, pornind de 

la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuiesc dezvoltate 

conexiuni noi şi noi concepte. 

Etapele tehnicii florii de nufăr sunt: 

• Construirea diagramei, conform figurii prezentate; 

• Scrierea temei centrale în centrul diagramei; 

• Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală. 

Acestea se trec în cele 8 “petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală, de la A 

la H, în sensul acelor de ceasornic. 

• Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 8 

cadrane. (“flori de nufăr”) 

• Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi 

consemnarea lor în diagramă. Se completează în acest mod cât mai multe 

cadrane. (“flori de nufăr”) 

• Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele 

din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca sursă de 

noi aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile viitoare. 

 Tehnica Lotus stimulează munca colaborativă în echipă şi efortul creativ al 

fiecărui membru al grupului în soluţionarea sarcinii date. Există şi o oarecare competiţie 

între grupe, în sensul găsirii celei mai potrivite idei, în rapiditatea cu care lucrează un 

grup faţă de altul, cu toate că acestea nu se înscriu în dezideratele metodei. Scopul 
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central este participare tuturor elevilor la un exerciţiu creator şi, în unele cazuri, la 

găsirea unei soluţii la o problemă dată. Elevii lucrează cu plăcere în cadrul acestei 

tehnici, mai ales dacă grupurile au fost alese preferenţial. 

 Colectivul clasei de elevi poate fi aranjat în forma florii de nufăr; astfel fiecare 

grup poate ocupa locul unei petale de nufăr în jurul temei centrale. De exemplu, într-un 

colectiv de 32 de elevi se pot organiza 8 grupe de câte 4 elevi. 

 Important este ca fiecare participant să fie încurajat să lucreze, să aibe 

posibilitatea de a-şi spune părerea şi aceasta să-i fie luată în considerare. Toate ideile 

create sunt communicate şi discutate în finalul activităţii. 

 Tehnica Lotus poate fi aplicată cu succes atât la preşcolari, cât şi la adolescenţi şi 

adulţi. Este compatibilă cu multe domenii de activitate şi poate fi un excelent mijloc de 

stimulare a creativităţii elevilor şi de activizare a energiilor, capacităţilor şi structurilor 

cognitive la diferite obiecte de învăţământ.  

 Este o modalitate de lucru în grup cu mari valenţe formativ-educative. Stimulează 

şi dezvoltă capacităţi ale inteligenţei lingvistice (abilitatea de a folosi efectiv limba 

pentru a-şi aminti informaţii şi a crea idei noi), ale inteligenţei interpersonale 

(capacitatea de a înţelege intervenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi), ale 

inteligenţei intrapersonale (capacitatea de autoînţelegere, autoapre-ciere corectă a 

propriilor sentimente, motivaţii), ale inteligenţei naturaliste (care face omul capabil să 

recu-noască, să clasifice, să se inspire din mediul înconjurător), ale inteligenţei sociale 

(capacitatea de relaţionare). 

 

II. Variante 

Varianta nr. 1 

Etape: 

1. Profesorul anunţă tema centrală. 

2. Elevii au câteva minute de gândire în mod individual, după care se va proceda 

la completarea orală a celor 8 idei secundare ale temei centrale, pe baza dialogului şi 

consensului desfăşurat între elevi şi profesor. Ideile secundare se trec în diagramă. 

3. Colectivul se împarte apoi în 8 grupe de câte 3, 4 sau 5 elevi fiecare, în funcţie 

de numărul de elevi din clasă. Acolo unde un grup este deficitar din punct de vedere al 

numărului de elevi, cadrul didactic va participa ca membru al acelui grup. 

4. Ideile secundare devin teme centrale pentru fiecare din cele 8 grupuri 

constituite. Astfel, fiecare grup lucrează independent, la dezvoltarea uneia dintre ele, 

exerciţiu creator la care participă toţi membrii grupului. 
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De exemplu: – grupul A are de găsit 8 idei pentru tema A; 

- grupul B are de găsit 8 idei pentru tema B, etc; 

5. Prezentarea în faţa colectivului a rezultatelor fiecărui grup în parte. 

Completarea diagramei pe baza ideilor expuse de fiecare grup şi a discuţiilor purtate 

între membrii grupurilor în scopul clarificării şi corectării. 

6. Evaluarea muncii colaborative în grup, aprecierea participării şi folosirea 

rezultatelor obţinute în activităţile următoare. 

 

Varianta nr. 2 

Etape: 

1. Profesorul sau elevii propun tema centrală; 

2. Moment de lucru independent: fiecare elev se gândeşte la ideile conexe; 

3. Discutarea ideilor obţinute şi trecerea lor în diagramă; 

4. Constituirea grupurilor. De data aceasta nu mai este necesar să se constituie 

numărul fix de 8 grupe, ci a unora similare ca număr de elevi sau ca posibilităţi creative. 

5. Fiecare grup îşi aduce contibuţia la întreaga diagramă, având în vedere 

dezvoltarea, atât cât poate, a fiecăreia dintre cele 8 noi teme centrale stabilite. Astfel, 

având o limită de timp, membrii grupului A, de exemplu, vor elabora pe rând, cât mai 

multe idei (maxim 8 idei) pentru temele A, B, C, D, E, F, G, H, trecându-le în diagrama 

pe care fiecare grup o are la dispoziţie. 

6. La un semnal (dat de cadrul didactic), diagramele se schimbă între grupuri, în 

sensul acelor de ceasornic. Locurile (cercurile) din diagramă rămase goale de la grupul 

precedent au şansa de a fi completate acum. Rotirea diagramelor se face până când 

acestea ajung la grupul iniţial. 

7. În final se citesc diagramele şi se apreciază rezultatele. 

Dacă diagrama este completată în întregime (toate cele 8 cadrane), rezultă un 

număr de 64 de idei noi, conexe, care împreună cu cele 8 teme din care decurg, 

alcătuiesc 72 de idei generate de tema centrală. 

În stabilirea temei centrale se poate pleca de la una propusă de profesor sau de 

către elevi. Tema poate fi anunţată sau nu în lecţia premergătoare. În cazul în care ea 

este dinainte cunoscută de către elevi, aceştia sunt motivaţi să lucreze singuri acasă 

înainte, căutând variante, culegând materiale pentru a găsi cât mai multe soluţii. 

 

Varianta nr. 3 

Este asemănătoare cu varianta numărul 1. 
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Etape: 

1. Se stabileşte şi se anunţă tema centrală. 

2. Se constituie un grup central format din 8 elevi din clasă. Aceştia vor fi cei care 

vor stabili cele 8 idei secundare generate de tema centrală. 

3. Construirea grupelor secundare: După punctarea celor 8 idei în diagramă, 

fiecare membru din grupul central îşi alcătuieşte un grup de lucru din elevii clasei. Un 

elev aparţine unui singur grup şi toţi elevii sunt cuprinşi într-unul dintre grupuri. Vor 

rezulta astfel 8 grupuri care vor aborda tema propusă de cel care a constituit grupul. 

Elevul care a propus tema îşi poate alege colegii cu care să lucreze la dezvoltarea ei. 

4. Etapa muncii în grup. Fiecare grup secundar lucrează la elaborarea a 8 idei 

legate de tema dată. Toţi membrii trebuie să-şi aducă contribuţia. La nivelul grupului se 

pot stabili rolurile: de lider, de secretar (având sarcina de a consemna datele). 

5. Comunicarea ideilor de către liderul grupului. Au loc discuţii, completări, 

comentarii. 

6. Aprecierea travaliului în grup, a modului de organizare a muncii de către lider 

şi a valorii ideilor emise. 

Modul de aranjare a grupurilor poate fi sub foma florii de nufăr, astfel încât în 

mijloc să fie plasat grupul central şi în jur grupurile secundare. După lucrul în grupul 

central liderii se întorc înspre grupurile secundare constituite. Dacă în grupul central 

sunt obligatoriu 8 membri, în cele secundare numărul lor poate fi diferit. Condiţia ce se 

impune este ca ele să nu se deosebească foarte mult în privinţa posibilităţii de a genera 

idei noi. 
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Metode tradiţionale de predare a textelor lirice 

 

Institutor Petronela Jeny OJOG, 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Apa Asău 

 

 Lectura explicativă este o metodă specifică de formare a capacităţii de citire la 

cursul primar. Lectura explicativă îmbină actul lecturii cu explicaţiile necesare pentru 

înţelegerea textului, apelând la un complex de metode: conversaţia, explicaţia, 

povestirea, demonstraţia. Lectura explicativă este un fel de comentariu literar al 

textelor citite, adaptate la nivelul capacităţii intelectuale a şcolarilor mici. 

 Lecţia de citire începe cu  pregătirea elevilor pentru introducerea în atmosfera 

generală a textului, în problematica lui, prin conversaţie, prin povestirea institutorului. 

Stă pe baza observaţiilor şi impresiilor acumulate de elevi în contact nemijlocit cu 

realitatea evocată în textul care va fi citit. În acest moment introductiv pot fi intuite 

tablouri, ilustraţii, diafilme, casete audio-vizuale etc.  

 Etapele lecturii explicative sunt următoarele (Moise, C., 1996): citirea integrală a 

textului, citirea pe fragmente şi analiza acestora, realizarea planului de idei, decodarea 

sentimentului dominant, conversaţia generalizatoare cu privire la conţinutul textului, 

reproducerea/ povestirea textului pe baza conţinutului (la textele epice), printr-o 

exprimare cât mai originală, citirea finală, de încheiere.  

Deoarece textele citite sunt foarte diverse din punctul de vedere al conţinutului 

sau al formei, al genului şi speciei literare ca şi al realităţii reflectate, componentele 

acestei metode vor fi folosite în funcţie de particularităţile textului, de aici rezultând 

marea varietate a structurii lecţiei de citire, fapt care face imposibilă utilizarea unor 

structuri general valabile. Toate componentele lecturii explicative pot constitui forme 

de muncă independentă sau semi-independentă. Eficienţa lecturii este sporită când 

institutorul formulează în prealabil câteva cerinţe şi explicaţii cu privire la cuvintele şi 

expresiile noi, la ideea de bază, la structura textului sau la imaginile artistice. Dacă 

textele epice se pretează la lectura individuală, nu se recomandă acelaşi mod de 

receptare iniţială în cazul textelor lirice.  



 41 

Determinarea structurii unui text şi a fragmentelor este o activitate dificilă şi 

pentru elevii mai mari. Uneori se poate apela la criteriul logic, care este însă greu 

accesibil şi şcolarilor mici. Textele lirice de mică întindere pot alcătui o singură unitate 

şi încercarea de a fragmenta textul este nejustificată. În cazul pastelurilor care evocă 

unul sau mai multe tablouri este posibilă delimitarea în fragmente corespunzătoare 

acestor tablouri.  

Pentru citirea textelor lirice se recomandă lectura interpretativă, dată fiind 

dificultatea receptării acestor creaţii care exprimă gândurile, sentimentele şi emoţiile 

eului liric prin imagini artistice. După lectura expresivă sau recitarea textului se va 

decoda fiecare imagine vizuală, auditivă, dinamică, explicând sensul figurat al 

cuvintelor, care constituie un mod deosebit de exprimare a sentimentelor. Textele lirice 

trebuie înţelese şi, mai ales, trăite, deoarece sentimentele nu se învaţă, nu se 

memorează, nu se povestesc ci se trăiesc. Împărţirea textului liric pe fragmente este 

foarte dificilă, deoarece fragmentul logic nu corespunde strofelor. Chiar în pasteluri, un 

tablou poate fi conturat în mai multe strofe sau chiar din întreaga poezie. 

Conceptul de lectură poate fi înţeles ca un „comportament uman” sau „o 

activitate” compusă dintr-o mulţime de pocese diversificate în funcţie de finalitatea 

urmărită, de textul respectiv, de treptele de realizare atinse, precum şi de etapele 

învăţării.  

Treptele prin care se realizează lectura interpretativă a textului liric sunt 

următoarele (Crăciun, C., 2007):  

• receptarea informaţiei la nivelul senzorial brut (vederea unui text scris); 

•  decodarea propriu-zis conceptuală a textului; 

• decodarea propriu-zis lingvistică; 

•  interpretarea secvenţei în funcţie de ansamblurile, de indicatorii non-verbali 

situaţionali, de emiţător; 

• interpretarea estetică-stilistică în cazul unui text literar. 

Finalităţile lecturii interpretative trebuie raportate la obiectivele  învăţării limbii 

materne prin care se urmăreşte crearea competenţelor lingvistice, lectorale şi 

interlocuţionare, pe baza unui model didactic, în care se interferează formarea 

capacităţilor de emitere cu cele de receptare a mesajelor orale şi scrise. În cadrul 

competenţei comunicaţionale generale, competenţa textuală vizează emiterea, 

receptarea textelor orale şi scrise, înţelegerea contextuală a acestora, pe baza 

competenţei operatorii. 
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Având în vedere finalităţile lecturii interpretative am urmărit, în anii din urmă, 

procesele formării competenţei lectorale, posibila trecere, la nivelul clasei a III-a, de la 

lectura explicativă la lectura interpretativă a textului literar (liric). 

Am considerat că la sfârşitul clasei a II-a, elevii au formate deprinderile de citire 

corectă, curentă şi conştientă, prin aplicarea metodei fonetice analitico-sintetice şi a 

lecturii explicative, fiind parcurse primele trei trepte ale lecturii (senzorială, 

perceptuală şi lingvistică).  

Două au fost direcţiile în care s-a acţionat în mod deosebit, în vederea trecerii de 

la citirea explicativă la lectura interpretativă, prin lecţiile de citire şi comunicare, 

pentru îmbogăţirea vocabularului activ, pentru precizarea sensurilor de bază, secundare 

şi figurate  ale cuvintelor polisemantice, descoperirea raporturilor semantice dintre 

sinonime, antonime, omonime şi paronime, pentru stocarea unui număr mare de 

locuţiuni şi expresii frazeologice pentru care, pe lângă explicaţiile din manuale, au fost 

elaborate şi lucrate cu elevii numeroase exerciţii lexicale. 

Interpretarea estetico-stilistică a textului a fost pregătită prin intermediul 

compunerilor în care s-a insistat nu numai pe recunoaşterea figurilor de stil (epitet, 

comparaţie, metaforă, personificare, hiperbolă), cât mai ales pe utilizarea şi crearea de 

noi sensuri figurate ale cuvintelor (necesare în transfigurarea realităţii, mai des în textul 

liric) educarea creativităţii copiilor prin compunere fiind urmărită în mod special.  

Decodarea sensului textelor lirice citite în clasă şi analiza imaginilor artistice prin 

lectura interpretativă au condus la asigurarea citirii prin respectarea pauzelor 

gramaticale şi psihologice, a accentului logic şi psihologic, a ritmului şi intonaţiei 

adecvate conţinutului. 

Concluziile cercetătorilor confirmă posibilitatea abordării lecturii interpretative la 

nivelul clasei a III-a, dacă au fost formate deprinderi de citire corectă, curentă şi 

conştientă în clasele anterioare şi dacă institutorul dirijează formarea competenţei 

lingvistice şi stilistice a elevilor, utilizând strategiile învăţării active. 

 De exemplu, lectura interpretativă a poeziei Limba noastră de A. Mateevici va pune 

accent pe forţa de sugestie a imaginilor poetice prin care autorul îşi exprimă admiraţia 

şi dragostea pentru limba română printr-o suită de metafore, considerând-o pe rând: “o 

comoară“, “foc ce arde”, „numai cântec”, “doina dorurilor noastre”, “graiul pâinii”, 

“un şirag de piatră rară”. Înţelegerea sensului figurat al cuvintelor reprezintă rezultatul 

unui exerciţiu intelectual de mare profunzime, care îi dezvăluie copilului marea 

frumuseţe a limbii noastre, prin sensurile ei conotative. 
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Macrostructura. Arhitectonica 

� Genul liric – odă închinată limbii române. Textul este o definiţie metafizică a limbii 

şi o definire a sentimentului de dragoste faţă de limba noastră încărcată de sensuri, 

nuanţe şi muzicalitate.  

� Poezia cuprinde douăsprezece catrene, care pot fi grupate în două secvenţe în 

funcţie de conţinutul ideatic al fiecărei strofe. Primele opt strofe cuprind definiţii lirice 

ale limbii române, iar ultimele patru sunt îndemnuri patetice pentru înfrumuseţarea, 

păstrarea şi îmbogăţirea limbii, văzută ca o mare zestre spirituală a unui neam. Urmează 

comentarea textului pe cele două unităţi artistice. 

Stratul imagistic  

� Asocierea imaginilor din natură cu sentimentele de bucurie sau de tristeţe, de 

admiraţie şi de nostalgie generează sensul figurat al cuvintelor, prin intermediul 

epitetelor, comparaţiilor, repetiţiilor, metaforelor, personificărilor. 

� Imaginile auditive sugerate prin aliteraţii şi asonanţe asigură muzicalitatea textului. 

Stratul fonetic 

� Aliteraţii şi asonanţe 

� Versificaţie clasică. Ritmul, rima şi măsura argumentează muzicalitatea textului în 

acord cu muzicalitatea limbii române. 

Stratul lexical 

� Existenţa unor cuvinte simbol precum “doina” şi “dorul”. 

� Laitmotivul “limba noastră”. 

Stratul morfologic 

� Verbele la timpul prezent. 

� Îndemnul realizat în secvenţa a II-a prin verbe la imperativ. 

� Prezenţa unor substantive prin care se realizează ideea legăturii om - limbă - 

pământ. 

Stratul figurilor de stil 

� Epitete;   

� Comparaţii; 

� Metafore; 

� Enumeraţii; 

� Personificare. 

Se va face lectura interpretativă pe strofe şi pe cele două unităţi artistice. 

În proza lirică din care sunt selectate texte pentru manualele de citire ale cursului 

primar sunt pasaje descriptive care trebuie citite astfel încât să le formăm capacitatea 
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de a decoda imaginile vizuale, auditive, dinamice, să-şi reprezinte tablourile în care 

vibrează încântarea omului în faţa măreţiei naturii. În textele descriptive sunt frecvente 

epitetele, cuvinte care evidenţiază însuşiri deosebite ale obiectelor sau ale acţiunilor, 

aşa cum se reflectă în simţire şi fantezie. 

Exerciţiul este considerat o metodă de formare a deprinderilor şi priceperilor; 

numai prin practică repetată se învaţă cel mai bine o deprindere. Etimologic, cuvântul 

provine din latină unde exercitium  înseamnă a executa o acţiune în mod repetat şi 

conştient în vederea dobândirii unei îndemânări, deprinderi. Prin urmare, exerciţiul 

constituie o modalitate de efectuare conştientă şi repetată a unor acţiuni  şi operaţii, în 

vederea formării deprinderilor şi priceperilor practice şi intelectuale, dezvoltării unor 

capacităţi şi aptitudini, consolidării cunoştinţelor dobândite, stimulării potenţialului 

creativ al elevilor. Exerciţiul face parte din categoria metodelor algoritmice, deoarece 

presupune respectarea riguroasă a unor  prescripţii şi conduce spre o finalitate 

prestabilită. Nu trebuie confundată metoda exerciţiului cu orice acţiune pe care o 

execută elevii; numai acele acţiuni sunt exerciţii care se repetă relativ identic şi se 

încheie cu formarea unor componente automatizate ale activităţii. 

Exerciţiul este frecvent utilizat în activitatea de instruire a elevilor  aflaţi în 

diferite trepte de şcolarizare deoarece ,,se adaptează” uşor diferitelor sarcini de 

instruire, de la învăţarea citit-scrisului, până la calcule algebrice, învăţarea unei limbi 

străine, mânuirea corectă a unor instrumente etc. 

Funcţia exerciţiului nu se reduce doar la formarea deprinderilor,  ci contribuie şi la 

realizarea altor sarcini (41; p.192): adâncirea înţelegerii noţiunilor, regulilor, 

principiilor, teoriilor învăţate, prin aplicarea lor la situaţii relativ noi şi cât mai  variate; 

consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite; dezvoltarea operaţiilor mintale şi 

constituirea lor în structuri operaţionale; sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor, 

priceperilor, deprinderilor, oferind noi posibilităţi de transfer, productiv şi eficient al 

acestora (operaţionalizarea achiziţiilor); prevenirea uitării şi evitarea fenomenului de 

interferenţă; dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini intelectuale şi fizice, a unor 

calităţi morale şi trăsături de voinţă şi caracter, în cursul proceselor de învăţare; 

învingerea rezistenţei opuse de deprinderile şi obişnuinţele incorecte, dăunătoare, 

ineficiente. 

 Există de asemenea, mai multe taxonomii ale exerciţiilor în funcţie de diverse 

criterii adoptate: motrice şi operaţionale; de bază, de recuperare, corectare etc. 

 Cerghit realizează următoarea clasificare: 
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• după funcţia îndeplinită: exerciţii introductive, de observaţie, de asociaţie, de 

bază, de exprimare concretă (desen, lucrări manuale etc.) şi de exprimare 

abstractă (lecturi, scris, limbaj vorbit etc.),  repetitive,  de consolidare,  de 

dezvoltare,  de creaţie; 

• după numărul de participanţi:  individuale,  colective,  mixte,  de echipă; 

• după gradul de dirijare: algoritmice, semi-algoritmice, libere ş.a.; 

• după obiectele de învăţământ:  gramaticale, matematice, sportive  etc. 

 Exersarea devine eficace dacă sunt respectate mai multe condiţii  din care 

reţinem: profesorul trebuie să cunoască  bine structura, valoarea, limitele exerciţiului 

de executat; formularea cu claritate a scopului vizat prin realizarea exerciţiului; 

cunoaşterea de către elevi a suportului teoretic (principiul, regula) ce stă la baza 

exerciţiului dat, precum şi performanţele de atins; explicarea şi demonstrarea în 

prealabil a modelului acţiunii; asigurarea executării repetate a modelului propus; 

crearea unor situaţii de exersare cât mai variate; gradarea exerciţiilor, după 

complexitate şi grad de dificultate; corelarea/îmbinarea procedeului execuţiei globale 

cu cel al fragmentării; ritmul şi durata optimă a exerciţiilor; corectarea şi 

autocorectarea efectuării, pentru eliminarea greşelilor de execuţie. 
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Strategii şi demersuri activ – participative folosite la clasa I 

 

Institutor Iustina Ştefania HAZAPARU, 

 Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Dărmăneşti 

 

Metodele activ - participative sunt acelea care pot fi capabile să mobilizeze 

energiile elevului, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige 

adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou învăţate, care-l determină să-şi pună în joc 

imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria, etc. Aceste metode ajută 

elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur sau în grup cunoştinţele pe care 

urmează să şi le însuşească, să afle soluţii la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să 

ajungă la reconstituiri şi resistematizări de cunoştinţe. Sunt metode care îl învaţă pe 

elev să  înveţe să lucreze independent şi în grup. 

Aceste metode plac atât elevilor, cât şi dascălilor. Am aplicat şi eu câteva din 

metodele activ – participative la clasa întâi pentru a oferi elevilor mei un demers 

didactic plăcut, modern şi cu valenţe formative ce stimulează gândirea lor. Am încercat 

să aplic aceste metode la disciplinele Cunoaşterea mediului şi Limba şi literatura 

română. Eficientizarea folosirii lor este condiţionată de măiestria didactică a 

învăţătorului, de spiritul său liber, novator. Am constatat că timpul necesar 

familiarizării elevilor cu aceste metode este pe deplin compensat de eficienţa lor în 

planul dezvoltării psihice. Aceste metode sunt agreate de copii, sporindu-le acestora 

motivaţia. Dacă ne dorim nişte învăţăcei flexibili şi moderni în gândire este bine să 

introducem cât mai des metodele active de învăţare în demersurile noastre didactice. 

Să nu uităm că noi, dascălii, trebuie să fim modelele lor! 

Iată câteva exemple concrete! 

1. BRAINSTORMINGUL  

� Cunoscut în literatura de specialitate ca ,, asalt de idei’’ – se foloseşte frontal, în 

activitatea pe grupe şi în echipe.  

� Este cea mai simplă, cea mai eficientă şi cea mai utilizată tehnică de stimulare a 

creativităţii şi de generare de noi idei în cadrul unui grup. 

� Este o tehnică de evocare a cunoştinţelor şi experienţelor anterioare. 
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� Etapele brainstormingului: 

� Comunicarea sarcinii de lucru 

� Comunicarea regulilor 

� Emisia şi înregistrarea ideilor 

� Activitate frontală de prezentare a ideilor 

� Evaluarea ideilor produse prin brainstorming  

 

� Exemple: 

a) Grupul de litere ,,ce’’- Limba şi literatura română  

 

               Ştiu        Vreau să ştiu         Am învăţat 

Cuvinte în care se aude 

sunetul ,,ce’’: 

• La început: ceai, ceapă, 

cerneală,etc; 

• În interior: Marcela, 

purcel, luceşte, etc; 

• La sfârşit: rece, ace, 

şoarece, zece, etc. 

Cum se despart corect în 

silabe cuvintele care conţin 

,,ce’’? 

cea-pă, re-ce, a-ce, ze-ce, 

cer-nea-lă, şoa-re-ce, etc. 

,,Ce’’ este un sunet redat 

printr-un grup de două litere 

,,c’’ şi ,,e’’.  

 

 

b) Alcătuirea unui text despre iarnă – Limba şi literatura română  

 

                                          zăpadă 

       om de zăpadă                                 gheaţă           

       fulg                                                                             flori de gheaţă   

bulgăr                                                                                              Crăciun  

                 ger                                                                                       sanie    

sărbători                                                                                                           nori  

           cristal                                                                                      schi  

                         frig                                                   alb 

                                        Anul Nou       castel de gheaţă 

 

 

 

IARNA 
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2. CERCUL INTERIOR – EXTERIOR  

� Poate fi utilizat în evocarea cunoştinţelor elevilor, în afara părerilor despre un 

anumit subiect, în lecţii de recapitulare şi evaluare. 

� Elevii sunt situaţi în două cercuri concentrice, cei din cercul interior cu faţa spre cei 

din cercul exterior şi invers. 

� Etape: 

� Comunicarea sarcinii de lucru 

� Activitate individuală 

� Activitate în perechi 

� Schimbarea rolurilor 

� Avantajele acestei tehnici: mişcarea organizată în clasă, discuţia dintre colegi, 

ascultarea atentă a expunerii partenerului, formularea întrebărilor, evaluarea 

răspunsurilor. 

� Exemple: 

a) ,,Ce-ar fi dacă ar fi mereu vară ( iarnă, zi sau noapte)?’’ - Cunoaşterea  

mediului  

b) ,,Care meserie este mai importantă?’’ – Limba şi literatura română  

3. GRAFFITI 

� Este o tehnică de organizare grafică a cunoştinţelor. 

� Activitatea poate fi organizată pe grupe, fiecare primind o altă sarcină. 

� Etape: 

� Comunicarea sarcinii 

� Schimbarea foilor între grupuri 

� Completarea foii cu idei în celălalt grup 

� Returnarea foilor către grupurile iniţiale 

� Analiza şi sintetizarea ideilor în grupuri 

� Afişarea posterelor şi prezentarea lor 

� Avantaje: posibilitatea de a citi răspunsurile colegilor, de a răspunde, de a compara 

răspunsurile, de a face unele completări sau corectări. 
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� Exemple: 

a) ,,Anotimpurile’’ – Cunoaşterea mediului 

� grupa I:   

                                                ghiocelul  

 

                 vioreaua                                                   brânduşa 

 

lăcrimioara                                                                                        laleaua 

 

                  narcisa                                                          toporaşul 

 

                                               zambila        

� grupa a II-a: 

 

                                                   mere 

 

                     pere                                                       prune 

 

gutui                                                                                                 alune 

 

                   struguri                                                             nuci 

     

                                                          mure 

 

� grupa a III-a: 

                                                        zăpada 

 

                         săniuţa                                                 schiul 

 

   sărbătorile                                                                                       darurile 

 

                        vacanţa                                              bătaia cu bulgări 

 

      colindatul 

 

FLORI  DE  
PRIMĂVARĂ 

FRUCTE  DE 
TOAMNĂ 

BUCURIILE 
IERNII 



 50 

Galeria educaţională 

https://galeriaeducationala.wordpress.com/ 

 

Nr. 1/ 2010 
 

50-55 

 

Metode interactive de predare 

 

Educatoare Marioara ROTARU, 

    Grădiniţa Crihan, Com. Măgura, Bacău 

 

 Predarea tradiţională în sensul în care profesorul ţine o prelegere, face o 

demonstraţie, iar rolul elevilor este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în 

foarte mică măsură. 

 Este insuficient pentru învăţare dacă în timpul orei elevii doar ascultă explicaţiile 

profesorului şi văd o demonstraţie făcută de profesor. Cauza acestui fenomen, ţine de 

însuşi funcţionarea creierului. Creierul nu funcţionează ca un DVD sau casetofon. 

Creierul nu este un simplu receptor de informaţie. 

 Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă fiind proiectat şi 

creat  după modelul de funcţionare al creierului. Pentru ca un computer să înceapă să 

funcţioneze trebuie să apăsăm butonul de pornire. În cazul în care învăţătoarea este 

„pasivă”, butonul „pornire” al creierului nostru nu este activat. Unui computer îi este 

necesar pentru a fi în stare de funcţionare de un soft adecvat pentru a interpreta datele 

introduse şi creierul nostru are nevoie să facă unele conexiuni cu ideile ancoră deja 

cunoscute. Când învăţarea este „pasivă”, creierul nu face aceste legături. Un computer 

nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul „salvare”. Creierul nostru 

trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva pentru a o stoca. 

 Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. 

Profesorii recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-sa-ţi-arăt-cum”. 

Desigur că, prezentarea poate  face o impresie imediată asupra creierului, dar în 

absenţa unei memorii excepţionale, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada 

următoare. Un profesor, oricât de strălucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor 

elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desfăşoară individual în mintea 

fiecăruia. 

 Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi 

plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a 

acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc. 
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• Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât 

cunoaşterea faptelor. 

• Elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. 

• Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea conceptelor lor 

curente şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 

• Învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu 

alţii. 

• Învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei 

învăţări. 

• Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi este afectat 

de gradul în care elevii învaţă pentru înţelegere şi învaţă cu înţelegere. 

 

Fără îndoială, este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască 

cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în 

locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această construcţie personală este 

favorizată de interacţiunea cu alţii care la rândul lor învaţă. Dacă elevii îşi construiesc 

cunoaşterea proprie ei nu o fac singuri. Să nu uităm că omul este fundamental social. 

Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Este 

nu doar simplu activă, individual activă ci interactivă. Reciprocitatea este un stimulent 

al învăţării, când acţiunea comună este necesară, când reciprocitatea este activată în 

cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci par să existe procese care 

stimulează învăţarea individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de 

constituirea grupului. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de 

celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit arată că: 

- elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale. 

- elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce 

experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii. 

- elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi 

chiar preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat. 

 

�  Mozaicul presupune următoarele etape: 

o Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte 

o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de 

cunoaştere. 
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o Prezentarea succintă a subiectului tratat. 

o Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. 

o Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi 

elevii care au numărul 1 vor forma un grup s.a.m.d.. 

o Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de 

cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai 

bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul lor 

original. 

o Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membrii. 

o Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa. 

 

Clasa a IV-a 

Exemplu de activitate de învăţare: 

Obiectul: Limba şi Literatura Română 

Subiectul : Părţile de propoziţie (recapitulare) 

 

• Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru. 

• Fiecare primeşte un număr 1; 2; 3; 4; şi câte o fişă de lucru individuală (fiecare 

fişă conţine după caz următoarele ATRIBUTUL, COMPLEMENTUL, SUBIECTUL, 

PREDICATUL). 

• Elevii se regrupează după numărul pe care l-au primit, de exemplu toşi elevii care 

au grupa numărul 1 formează o grupă, toţi elevii care au numărul 2..., toţi elevii 

care au numărul 3..., toţi elevii care au numărul 4.... 

• Astfel grupaţi ei lucrează în grupul lor, se consultă acolo unde nu ştiu sau au 

nelămuriri, dacă este cazul sunt ajutaţi de învăţător. 

• După ce au finalizat fişa de lucru, elevii se regrupează ca la început şi devin 

EXPERŢI în grupul lor. Le prezintă şi colegilor conţinutul fişei, le dau lămuririle 

necesare acolo unde este cazul. 

• Învăţătorul monitorizează activitatea elevilor. 

 

�  CUBUL 

Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate 

următoarele etape: 
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o Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează. 

o Anunţarea temei. 

o Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele 

cubului. 

- Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 

- Compară: ce este asemănător, ce este diferit. 

- Analizează: spune din ce este făcut. 

- Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

- Aplică: la ce poate fi folosită? 

- Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul 

afirmaţiei tale. 

o Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 

o Afişarea formei finale pe tablă. 

 

Clasa aIII-a 

Exemplu de activitate de învăţare: 

Obiectul: Limba şi Literatura Română 

Tema: Adjectivul (consolidare) 

 

• Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe. 

• Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales ca simboluri următoarele jetoane: ursuleţ, 

minge, maşinuţă, clovn, zar, păpuşă( toate aceste simboluri reprezintă jucării). 

• Învăţătoarea le prezintă elevilor un cub care are desenat pe fiecare latură una din 

jucăriile amintite mai sus, pe care va trebuii să: 

1. ursuleţul- DESCRIE 

2. mingea- COMPARĂ 

3. maşinuţa- ANALIZEAZĂ 

4. clovn- ASOCIAZĂ 

5. zar- APLICĂ 

6. păpuşă-ARGUMENTEAZĂ 

Toate aceste operaţiuni elevii le vor face pe fişe, fiecare echipă va primii o 

fişă conform simbolului ales. 
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• După ce elevii vor lucra pe echipe aceste fişe, vor venii la tablă, bineînţeles un 

reprezentant al fiecărei echipe, care va prezenta colegilor rezultatele finale ale 

fişelor de lucru. 

 

�  Ciorchinele 

Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre 

idei, presupune următoarele etape: 

1. Se scrie un cuvânt sau temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei. 

2. Se notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul 

acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial. 

3. Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi 

conectate. 

4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile. 

 

Clasa a II-a 

Obiectul: Cunoaşterea mediului 

Tema: Animalele(recapitulare) 

 

• Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6 elevi. 

• Fiecare echipă  primeşte câte o fişă, care are scris în centrul ei, într-un oval, 

animale domestice/animale sălbatice din ţara noastră/animale sălbatice din alte 

zone ale lumii. 

• Elevii trasează pe fişă săgeţi din acel oval, scriind animalele care fac parte din 

acea categorie. 

• După ce au finalizat fişa elevii, cei care au fost desemnaţi experţi, vin la tabla şi 

prezintă întregii clase, animalele din acea categorie, pe care a reuşit să le 

găsească. 

 

�  Turul galeriei 

Presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de grupul de elevi. 

1. În grupuri de 3 sau 4, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate finaliza 

într-o diagramă. 

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 



 55 

3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a 

discuta fiecare produs. 

4. După turul galeriei, grupurile  îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie 

cu celelalte. 

 

Clasa aII-a 

Obiectul: Cunoaşterea mediului 

Tema: Animalele (recapitulare) 

 

• Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. 

• Ei vor primii plicuri cu jetoane care au reprezentate animale domestice/animale 

sălbatice din ţara noastră/animale sălbatice din alte zone ale lumii. 

• Elevii vor trebui să realizeze machete cu aceste jetoane. 

• Fiecare membru al echipei va avea ceva de lucru în echipă. Unul decupează, altul 

lipeşte, fixează pe suport, verifică, ajută. 

• Aceste machete se expun în clasă elevii trec pe rând analizează, macheta îşi 

notează pe un carneţel ceea ce este bun şi ceea ce nu este realizat bine, dacă 

este cazul, la sfârşit se fac aprecieri şi daca este cazul se fac şi unele critici 

constructive.  
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Metode şi procedee tipice activităţilor matematice 

 Realizarea obiectivelor instructiv-educative sau formativ-informative prin 

activitatea din grădiniţă, transformarea procesului de cunoaştere dintr-un proces 

spontan într-unul de învăţare conştientă, impun folosirea unor metode şi procedee de 

lucru adecvate situaţiilor de învăţare, stabilirea unor relaţii de comunicare între copii şi 

educatoare. Modul optim de organizare a acţiunii instructive în vederea realizării 

obiectivelor propuse este legat de îmbinarea corectă a efortului educatoarei cu cele ale 

copiilor, lucru determinat de alegerea metodelor de învăţământ. 

 Metodele de învăţământ privesc atât modul cum se transmit şi se asimilează 

cunoştinţele, cât şi dezvoltarea unor calităţi intelectuale şi morale, precum şi controlul 

dobândirii cunoştinţelor şi al formării deprinderilor şi abilităţilor.  

  Metoda de învăţământ, după V. Ţârcovnicu, este „calea urmată de elevi şi 

profesori cu scopul ca elevul să se formeze atât prin activitatea îndrumată de profesor, 

cât şi prin cea desfăşurată în mod independent, procedeul fiind un aspect particular, 

practic de folosire a unei metode”). 

  Între acestea, un loc deosebit de important îl ocupă metodele şi procedeele 

utilizate pentru însuşirea cunoştinţelor matematice de către preşcolari. Modernizarea 

metodelor de învăţământ constă in folosirea metodelor clasice "modelate" potrivit 

datelor psihologiei moderne, pe de o parte şi introducerea unor metode noi care să 

asigure realizarea obiectivului educaţional al şcolii. 

  „Perfecţionarea metodelor de învăţământ impune o îmbinare judicioasă a 

metodelor clasice cu cele moderne, în care tradiţia - cu elementele ei valoroase - şi 

inovaţia să fuzioneze, să nu se excludă”)  

  Metoda de învăţământ, într-o nouă viziune, este o cale de organizare şi dirijare a 

învăţării în vederea atingerii obiectivelor specifice. Metoda constituie modalitatea prin 

care se obţine transmiterea şi însuşirea conţinutului noţional al activităţilor 
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matematice.  

  Metoda influenţează şi determină modul de receptare a conţinutului, gradul de 

accesibilitate a cunoştinţelor şi valoarea informativă şi formativ-educativă a actului 

didactic. Astfel, între scop şi conţinut, metoda apare ca un instrument în vederea 

atingerii finalităţilor urmărite. Similar suitei de operaţii ce constituie acţiune a 

didactică, metoda adecvată acţiunii propuse incorporează o suită de procedee ordonate 

logic. Fiecare procedeu fiind o componentă a metodei, reprezintă o tehnică de acţiune. 

Procedeul rămâne o componentă particulară a metodei, un instrument de aplicare 

efectivă a metodei.  

  La nivelul activităţilor matematice se impune folosirea metodelor ce pun accentul 

pe formarea de deprinderi şi dobândirea de abilităţi prin acţiune. Prin urmare metodele 

folosite în activităţile matematice sunt : explicaţia; demonstraţia; conversaţia; 

problematizarea ; observaţia; algoritmizarea; jocul; învăţarea prin descoperire; 

    Explicaţia este metoda verbală de asimilare a cunoştinţelor prin care se 

progresează în cunoaştere oferind un model descriptiv la nivelul relaţiilor.  

 Explicaţia, ca metodă eficientă în cadrul activităţilor matematice, trebuie să 

aibă următoarele caracteristici:  

• să favorizeze înţelegerea unui aspect din realitate;  

• să justifice o idee pe bază de argumente, antrenând operaţiile gândirii;  

• să înlesnească dobândirea de cunoştinţe şi unor modalităţi de acţiune;  

• să fie precisă, concentrând atenţia copiilor asupra unui anumit aspect;  

• să fie corectă din punct de vedere matematic;  

• să fie accesibilă, adică adaptată nivelului experienţei lingvistice şi 

cognitive a copiilor;  

• să fie concisă.  

  La nivelul activităţilor matematice din grădiniţă, explicaţia este folosită atât de 

educatoare, cât şi de copii:  

Educatoarea:  

� explică procedeul de lucru (grupare de obiecte, formare de mulţimi, 

ordonare);   

� explică termenii matematici prin care se verbalizează acţiune a;  

� explică modul de utilizare a mijloacelor didactice;  

� explică reguli de joc, sarcini şi situaţii de învăţare.  
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Copilul:  

� explică modul în care a acţionat (motivează);  

� explică soluţiile găsite în rezolvarea sarcinii didactice, folosind limbajul 

matematic.  

  Explicaţia sprijinită pe un material intuitiv corespunzător şi variat se foloseşte ca 

metodă eficace în activităţile de ordonare de grupe, de obiecte şi de sub grupe ale unei 

grupe, în familiarizarea cu numărul şi jocurile logico-matematice. Prin explicaţii s-a 

asigurat însuşirea cunoştinţelor, s-a reuşit concentrarea  atenţiei copiilor asupra 

obiectelor sau operaţiilor care trebuiau executate, ceea ce a contribuit la o mai rapidă 

şi mai justă înţelegere a noilor cunoştinţe şi modalităţi de acţiune.  

 Explicaţia este totdeauna însoţită de demonstraţie. În cursul explicaţiei se pot 

face întreruperi cu scopul de a formula şi adresa întrebări copiilor, care să testeze 

gradul de receptare şi înţelegere a celor explicate, dar întreruperile trebuie să fie de 

scurtă durată.   

  Demonstraţia este metoda învăţării pe baza contactului cu materialul intuitiv, 

contact prin care se obţine reflectarea obiectului învăţării la nivelul percepţiei şi 

reprezentării.  

  Demonstraţia este una din metodele de bază în activităţile matematice în 

grădiniţă. Este o metodă intuitivă, fiind dominantă în activităţile de dobândire de 

cunoştinţe şi valorifică caracterul activ, concret, senzorial al percepţiei copilului. O 

situaţie matematică nouă, un procedeu nou de lucru, vor fi demonstrate şi explicate de 

educatoare.  

 Pentru ca demonstraţia să fie eficientă, ca metodă, necesită respectarea unor 

cerinţe de ordin psihopedagogic :   

• trebuie să se sprijine pe diferite materiale didactice demonstrative;  

• trebuie să respecte succesiunea logică a etapelor de învăţare a unei noţiuni 

sau acţiuni;  

• trebuie să păstreze proporţia corectă în raport cu explicaţia în funcţie de 

scopul urmărit;  

• trebuie să favorizeze învăţarea prin crearea motivaţiei specifice.  

  Demonstraţia, ca metodă specifică învăţării matematice la vârsta preşcolară, 

valorifică funcţiile pedagogice ale materialului didactic. La acest nivel de vârstă, 

demonstraţia cu material didactic contribuie la formarea reprezentărilor corecte despre 

mulţimi, submulţimi, corespondenţă, număr.  

  Materialul didactic folosit va fi demonstrativ (al educatoarei) şi distributiv (al 
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copiilor), va favoriza transferul de la acţiunea obiectuală la reflectarea pe plan mintal a 

reprezentării. Contactul senzorial cu materialul didactic favorizează atât latura 

formativă, cât şi cea informativă a învăţării perceptive.   

  Materialul didactic folosit în cadrul activităţilor cu conţinut matematic trebuie să 

respecte anumite cerinţe pedagogice ca:  

• adaptare la scop şi obiective;  

• să asigure perceperea prin cât mai mulţi analizatori: formă stilizată, culoare 

corectă; 

• (conform realităţii), dimensiune adaptată necesităţilor cerute de 

demonstraţie;  

• funcţionalitate, adică uşor de manipulat.  

  Demonstraţia se foloseşte atât la asimilarea unor cunoştinţe noi, cât şi la fixarea  

şi consolidarea acestora.  

  Conversaţia este metoda de instruire cu ajutorul întrebărilor în scopul realizării 

unor sarcini şi situaţii de învăţare, folosindu-se la însuşirea de cunoştinţe, la verificarea 

şi fixarea cunoştinţelor.  

 În raport cu obiectivele urmărite şi cu tipul de activitate în care este integrată 

conversaţia, ca metodă are următoarele funcţii:  

• euristică de valorificare a cunoştinţelor anterioare ale copiilor;  

• de clarificare, de aprofundare a cunoştinţelor;  

• de consolidare şi sistematizare;  

• de verificare sau control.  

 Conversaţia constă într-o succesiune logică de întrebări. Ca metodă verbală, 

conversaţia contribuie operaţional la realizarea obiectivelor urmărite, iar întrebările 

constituie instrumentul metodei. 

 Întrebările trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 

• să respecte succesiunea logică a situaţiei de învăţare;  

• să stimuleze gândire a copilului orientând atenţia spre elementele importante;  

• să ajute copiii în a-şi valorifica şi reorganiza propriile cunoştinţe pentru a 

ajunge la noi structuri cognitive necesare rezolvării unor situaţii problematice;  

• să fie clare, corecte, precise; 

• să nu sugereze răspunsurile; 

• să nu supraestimeze capacitatea de explorare a copiilor respectând principiul 

„paşilor mici”. 
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 Răspunsurile copiilor trebuie să fie:  

• complete, să satisfacă cerinţele cuprinse în întrebare;  

• să dovedească înţelegerea cunoştinţelor matematice, să fie motivate;  

• să fie formulate independent.  

 Educatoarea trebuie să creeze cât mai multe situaţii generatoare de întrebări, 

căutări, să dea posibilitatea copilului de a face o selecţie a posibilităţilor de lucru, să 

recurgă la întrebări problemă, să-i încurajeze să formuleze ei înşişi întrebări, să pună 

probleme. De asemenea educatoarea trebuie să acorde timpul necesar pentru 

formularea răspunsurilor sau pentru acţiune, acceptându-se anumite greşeli ce vor fi 

corectate. 

 Problematizarea este o metodă care solicită copilului un efort intelectual 

orientat spre descoperirea de noi cunoştinţe sau procedee de acţiune şi de verificare a 

soluţiilor găsite.  

  Problematizarea constituie o modalitate de instruire prin crearea unor situaţii 

problemă care solicită copiilor utilizarea, restructurarea şi completarea unor cunoştinţe 

şi capacităţi anterior dobândite în vederea rezolvării situaţiei problemă pe baza 

experienţei şi a efortului personal. Problematizarea dezvoltă la copilul preşcolar 

gândirea independentă, productivă, scheme operatorii şi asigură motivaţia intrinsecă a 

învăţării.  

  Situaţia-problemă reprezintă o sarcină cu caracter de noutate prin a cărei 

rezolvare copilul îşi însuşeşte noi cunoştinţe. Contactul cu situaţia-problemă creează o 

stare conflictuală în gândire, copilul observând un dezacord între cunoştinţele 

anterioare şi sarcina de rezolvat.  

 Din punct de vedere metodic, în folosirea problematizării ca metodă, educatoarea 

trebuie să parcurgă următoarele etape:  

• organizarea situaţie-problemă;  

• formularea sarcinilor;  

• dirijarea copiilor în descoperirea soluţiei;  

• sistematizarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite prin rezolvarea sarcinii.  

 Organizarea problematizării în această succesiune asigură condiţiile favorabile 

pentru:  

• percepţia şi înţelegerea problemei;  

• selectarea cunoştinţelor în scopul prelucrării şi adaptării lor la datele 

problemei oferite acesta este un moment de activitate independentă a 
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copilului;  

• căutarea prin efort propriu a soluţiei posibile de rezolvare a sarcinii;  

• obţinerea, verbalizarea rezultatului şi verificarea prin comparare a 

corectitudinii rezultatului obţinut;  

• exersarea achiziţiei dobândite.  

  Educatoarea, în prezentarea situaţiei-problemă trebuie să ofere copiilor un minim 

de informaţii, spre a-i orienta în alegerea cunoştinţelor care să îi ajute să rezolve 

problema şi o întrebare - problemă care îi orientează în stabilirea unor legături de 

dependenţă între cunoştinţe şi sarcini.  

 La nivelul activităţilor matematice de la grupa mică şi mijlocie se poate vorbi de 

introducerea elemente de problematizare în contextul altor metode, formulând situaţii-

problemă relativ simple.  

 Luând în considerare nivelul de formare a reprezentărilor matematice, 

problematizarea ca metodă se regăseşte frecvent în activităţile matematice de grupa 

mare şi pregătitoare în realizarea obiectivelor specifice. În rezolvarea situaţiilor-

problemă copilul lucrează individual, iar dirijarea este realizată de educatoare. 

  Problematizarea solicită copilului o acţiune permanentă, de căutare şi descoperire 

de soluţii noi, conduce la învăţarea prin participarea activă, conştientă şi independentă. 

Astfel problematizarea, ca metodă, are valenţe formative ce pot fi valorificate în 

activităţile matematice pentru toate nivelele de vârstă, eficienţa şi frecvenţa acestora 

sporind simţitor la grupa mare şi pregătitoare. 

   Observaţia este o metodă de cunoaştere directă a realităţii, copilul aflându-se 

in contact direct, senzorial cu realitatea de cunoscut.. Observaţia este o activitate 

perceptivă intenţionată, orientată spre un scop, reglată prin cunoştinţe, organizată şi 

condusă sistematic, conştient şi voluntar.  

 Observaţia ca metodă, asigură baza intuitivă a cunoaşterii, permite o percepţie 

polimodală şi asigură formarea de reprezentări dare despre obiecte şi însuşirile 

caracteristice ale acestora. îmbogăţirea bazei senzoriale a copilului de 3-4 ani se 

realizează în mare măsură prin observaţie dirijată. Observaţia ca metodă apare însoţită 

de explicaţie, explicaţia fiind elementul de dirijare a observaţiei spre scopul propus.  

 Explicaţia, ca procedeu, are un rol deosebit în cadrul observaţiei datorită faptului 

că, prin intermediul cuvântului:  

• se stabileşte scopul observaţi ei;  

• sunt actualizate cunoştinţe şi integrate în cadrul observaţiei;  
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• se explorează câmpul perceptiv;  

• se fixează şi se valorifică rezultatele observaţiei şi activitatea ce asigură 

integrarea percepţiei;  

• se introduc simbolurile verbale specifice limbajului matematic.  

 Cuvântul - simbolurile verb ale ce constituie limbajul noţional matematic 

reprezintă un mijloc  întărire şi sistematizare a observaţiei perceptive şi favorizează 

discriminări de culoare, mărime şi formă. În intuirea mulţimii, copilul însuşi poate fi 

subiectul observaţiei, integrat şi subordonat unei acţiuni de cunoaştere şi atunci trebuie 

numit prin simbolul verbal element. Observaţia ca metodă însoţită de explicaţie folosind 

un limbaj corect, asigură realizarea obiectivelor. 

 Exerciţiul este o metodă ce are la bază acţiuni motrice şi intelectuale efectuate 

în mod conştient şi repetat, în scopul formării de priceperi şi deprinderi, automatizării şi 

interiorizării unor modalităţi de lucru de natură motrică sau mintală.  

 Prin acţiune exersată repetat, conştient şi sistematic copilul dobândeşte o 

îndemânare, o deprindere, iar folosirea ei în condiţii variate transformă deprinderea în 

pricepere. Ansamblul deprinderilor şi priceperilor dobândite şi exersate prin exerciţii în 

cadrul activităţilor matematice, conduc la automatizarea şi interiorizarea lor, 

transformându-le treptat în abilităţi.  

 O acţiune poate fi considerată exerciţiu numai în condiţiile în care păstrează un 

caracter algoritmic, finalizându-se cu formarea unor componente automatizate.  

  Pentru ca un ansamblu de exerciţii să ducă la formarea unor abilităţi, acesta 

trebuie să asigure copilului parcurgerea unor etape:  

• familiarizarea cu acţiunea în ansamblul ei, prin demonstraţii şi aplicaţii 

iniţiale;  

• familiarizarea cu elementele componente ale deprinderii;  

• unificarea acestor deprinderi într-un tot, asigurând organizarea sistemului;  

• reglarea şi autocontrolul efectuării operaţiilor;  

• automatizarea şi perfectarea acţiunii, dobândirea abilităţii. 

  Conceperea, organizarea şi proiectarea unui sistem de exerciţii trebuie să asigure 

valorificarea funcţiilor exerciţiului:  

• formarea deprinderilor prin acţiuni concrete elaborate şi consolidate;  

• adâncirea înţelegerii noţiunilor prin exersare în situaţii noi;  

• dezvoltarea operaţiilor mentale şi constituirea lor în structuri operaţionale;  

• sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
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(operaţionalizarea achiziţiilor).  

 În cadrul activităţilor matematice, sistemul de exerciţii vizează, pentru început, 

capacitatea de reproducere a achiziţiilor cu accent pe acţiuni motorii, pentru ca treptat 

exerciţiul să conducă la formarea de deprinderi şi priceperi.  

 Pentru conceperea unui sistem eficient de exerciţii trebuie să ţinem seama de 

următoarele condiţiile psiho-pedagogice:  

• asigurarea succesiunii sistematice a exerciţiilor respectând etapele formării 

unei noţiuni;  

• succesiunea progresivă prin eşalonarea lor după gradul de dificultate; 

aplicarea diferenţiată a exerciţiilor; 

• varietatea exerciţiilor prin schimbarea formei, a modului de execuţie sau a 

materialului didactic;  

• creşterea treptată a gradului de independenţă a copiilor în executarea 

exerciţiilor;  

• repartizarea in timp a exerciţiilor, în scopul sporirii eficienţei învăţării;  

• asigurarea unei alternanţe raţionale între exerciţiile motrice şi cele mentale în 

funcţie de nivelul de vârstă şi scopul urmărit.  

 Este util pentru cadrul didactic să reţină câteva aspecte pentru organizarea 

situaţiilor şi sarcinilor:  

• educatoarea trebuie să cunoască bine structura, valoarea şi limitele 

exerciţiului de  executat;  

• să se motiveze corect efectuarea repetată a unor exerciţii;  

• să se aplice şi demonstreze modelul acţiunii;  

• să se creeze situaţii cât mai variate de exersare;  

• să aibă în vedere o gradaţie a exerciţiilor, după complexitate şi grad de 

dificultate;  

• să îmbine procedeul execuţiei globale cu cel al fragmentării;  

• să se impună un ritm optim de acţiune.  

 După funcţiile pe care le îndeplinesc în formarea deprinderilor, exerciţiile sunt:  

• exerciţii de imitare - sunt primele exerciţii pe care le fac copiii pentru 

familiarizarea cu operaţia demonstrată de educatoare;  

• exerciţii de exemplificare - sunt repetări succesive pe care le realizează copiii, 

căutând să se apropie de model. 

 În funcţie de obiectivul urmărit într-o activitate matematică, se disting 
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următoarele tipuri de exerciţii de bază: 

• exerciţii de grupare; 

• exerciţii de separare şi triere; 

• exerciţii de înlocuire; 

• exerciţii de completare, ordonare şi clasificare. 

  Exerciţii de grupare - constau în recunoaşterea şi gruparea obiectelor după 

anumite criterii (formă, mărime). Aceste exerciţii ajută la formarea reprezentărilor 

corecte despre mulţimi, operaţii cu mulţimi, număr şi sunt utilizate în activităţile 

matematice de la grupa mică şi mijlocie. 

 Exerciţii de separare şi triere - copiii operează cu proprietatea caracteristică 

înţeleasă sub aspect categorial pentru a determina apartenenţa unui element la o clasă 

şi a submulţimilor ei, pentru a forma acele reprezentări matematice fără de care nu se 

pot înţelege operaţiile cu mulţimi.  

 Exerciţii de înlocuire - sunt exerciţii care conduc la înţelegerea aspectului 

cardinal, de asociere a numărului la cantitate, a cantităţii la număr.  

 Exerciţiile solicită asocierea corectă a numărului la mulţime şi găsirea greşelilor 

intenţionat făcute de educatoare sau se solicită modificarea numărului de elemente ale 

unei mulţimi aşa încât să fie "tot atâtea", "mai multe" sau "mai puţine" decât într-o 

mulţime dată. Exerciţiul se desfăşoară individual, dirijat sau independent, iar auto 

evaluarea constituie o formă de verificare a corectitudinii execuţiei (prin numărare, 

punere în corespondenţă). 

 Exerciţii de completare şi ordonare şi clasificare - au ca scop formarea 

deprinderilor de ordonare în şir crescător sau descrescător a elementelor unei mulţimi 

sau a mulţimilor cu utilizarea proprietăţii numerice, de formare a scării numerice, de 

înţelegere a relaţiei de ordine, cât şi pentru consolidarea operaţiilor cu mulţimi.  

 Jocurile logice de tip jocuri cu o diferenţă sau mai multe, jocurile de aranjare a 

pieselor tablou, sunt forme de exerciţii de completare şi ordonare.  

  În aceste exerciţii se va pune accent pe verbalizarea corectă, una din sarcinile 

jocurilor amintite fiind şi numirea piesei cu ajutorul conjuncţiei şi a negaţiei logice, 

deci motivarea acţiunii cerute de exerciţiu, de completare şi ordonare.  

 În desfăşurarea tuturor formelor de exerciţii se vor parcurge şi respecta etapele 

de exersare dirijată, semidirijată şi independentă, asigurându-se trecerea treptată de la 

activitatea imitativă la cea independentă. 

 Algoritmizarea - algoritmul presupune parcurgerea unei suite de operaţii într-o 

ordine aproximativ constantă.  
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Algoritmii sunt deprinderi de activitate intelectuală elaborate pe baza unei 

analize riguroase, logice, care au conştientizat fiecare verigă a raţionamentelor şi 

rapoartelor dintre verigi şi apoi s-au automatizat".  

 Însuşirea algoritmilor necesită un efort al gândirii în condiţiile în care fiecare 

întrebare îl  stimulează pe copil şi fiecare acţiune se înlănţuie ca verigile unui lanţ.  

 În activitatea matematică de verificare a cunoştinţelor pe bază de material 

(intuitiv, individual) copilul are pe masă mai multe obiecte care sunt grupate, el trebuie 

să sesizeze diferenţele dintre acestea. Astfel, copilul ştie că în primul rând trebuie să 

separe obiectele după formă sau culoare, să formeze grupele, să aşeze elementele 

grupelor în perechi, stabilind corespondenţa biunivocă, să stabilească echivalenţa sau 

inegalitatea grupelor şi abia apoi să găsească soluţia constatării grupelor echivalente. 

Copilul urmează şi respectă un şir de operaţii până să ajungă la rezolvarea finală.  

 Un alt exemplu îl constituie algoritmul de formare a numărului natural. Modelul 

metodologic învăţare - predare a unui număr:  

 1) Se construieşte o mulţime cu "tot atâtea" elemente câte indică numărul 

anterior învăţat şi o mulţime cu un singur element.  

 2) Se reunesc cele două mulţimi. Mulţimea creată prin reuniune se deosebeşte de 

prima prin faptul că are un element in plus. Educatoarea denumeşte mulţimea nou 

formată, explicând copiilor că s-a obţinut o mulţime care are "x" elemente şi încă un 

element, iar despre o astfel de mulţime se spune că are "y" elemente. 

 3) Se constituie apoi mulţimi care au "tot atâtea" elemente câte are mulţimea nou 

formată, folosind corespondenţa element cu element a mulţimilor. Se precizează că 

numărul arată câte elemente are fiecare din mulţimile constituite.  

 4) Se prezintă simbolul numărului (cifra). 

 În însuşirea numeraţiei este utilă şi necesară algoritmizarea pentru 

conştientizarea succesiunii etapelor de parcurs. Dacă la grupa mică aceste etape se realizează 

prin exerciţii imitative, se ajunge la mare şi pregătitoare la exerciţii individuale dirijate ce 

fixează atât tehnica de lucru, cât şi succesiunea etapelor de formare a numărului 

natural.  

 Algoritmizarea, ca metodă, se regăseşte şi în cadrul realizării altor obiective 

specifice (formarea de mulţimi, operaţii cu mulţimi, punere în perechi).  

 Trebuie însă menţionat că algoritmizarea poate fi prezentă în orice metodă:  

• învăţarea programată se bazează pe algoritmizare;  

• exerciţiul, de asemenea, comportă o structură algoritmică;  

• demonstraţia, explicaţia pot să se desfăşoare în anumite momente după reguli 
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de factură algoritmică. 

 Jocul - ca metodă cunoaşte o largă aplicabilitate regăsindu-se pe anumite 

secvenţe de învăţare în cadrul tuturor activităţilor matematice.  

 Elementul de joc este prezent în diferite etape cu pondere diferită în cadrul 

activităţilor matematice sub formă de exerciţiu în funcţie de:  

• nivelul de vârstă;  

• nivelul de dezvoltarea a capacităţilor de cunoaştere;  

• nivelul de dezvoltarea a capacităţilor operatorii.  

 În anumite activităţi matematice bazate pe exerciţii cu material individual, 

educatoarea trebuie să introducă elemente de joc pentru a stimula interesul pentru 

activitate. În acest mod exerciţiul devine dinamic, precis, corect, atractiv şi stimulează 

participarea copiilor la activitate.  

 Ca elemente de joc specifice amintim:  

• competiţia;  

• manipularea;  

• surpriza;  

• aşteptarea.  

 Jocul, ca metodă, intervine pe o anumită secvenţă de instruire ca un ansamblu de 

acţiuni şi operaţii ce se organizează în forma specifică a jocului didactic.  

 În cadrul unei activităţi ce are drept scop formarea de deprinderi şi priceperi, la 

nivelul secvenţei de verificare a gradului de înţelegere a cunoştinţelor noi, educatoarea 

poate utiliza ca metodă jocul didactic dacă:  

• utilizează reguli de joc;  

• realizează un scop şi o sarcină din punct de vedere matematic;  

• introduce elemente de joc în vederea rezolvării unei "situaţii matematice"; 

conţinutul matematic să fie accesibil şi atractiv. 

 Învăţarea prin descoperire - după V. Ţârcovnicu, nu este o metodă ci o 

finalitate către care tinde orice metodă.  

 Ea este determinată de cerinţa de a-l pregăti pe elevul de azi spre a face în viitor 

faţă unor cerinţe mereu crescânde, noi, pe care i le va pune în faţă producţia, viaţa.  

 Dintre metodele modeme, un rol deosebit îl are învăţarea prin descoperire, în 

special în - activităţile de grupare a obiectivelor după anumite criterii, unde copiii 

descoperă singuri caracteristica esenţială, însuşindu-şi o anumită noţiune prin 

intermediul descoperirii, fiind capabil să le utilizeze în situaţii noi, la însuşirea 
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conştientă a numărului.  

 Rolul formativ al activităţilor matematice se accentuează prin utilizarea jocului 

ca metodă  pentru că exersează operaţiile gândirii, dezvoltă spiritul de observaţie şi 

imaginaţia creatoare, dezvoltă spiritul de iniţiativă, de independenţă şi de echipă, 

formează deprinderi de lucru corecte şi rapide, asigură însuşirea conştientă a 

cunoştinţelor matematice într-o formă accesibilă, plăcută.  

 Proiectarea activităţilor matematice într-o modernă, în perspectiva formării 

reprezentărilor matematice corecte şi analiza sistematică a procesului de învăţământ 

scoate în evidenţă a logică între obiective, conţinut, mijloace, metode, forme de 

organizarea a activităţii şi interdependenţa funcţională a acestor componente.  

 Învăţământul modern din ţara noastră necesită şi în activităţile din grădiniţă 

promovarea unor .. didactice noi, de îmbinare a metodelor şi procedeelor folosite în 

vederea modelării în mod or a copiilor de vârstă preşcolară.  

 Se impune o foarte atentă selectivitate, în ceea ce priveşte sfera formelor, a 

metodelor şi a celor de acţiuni instructiv-educative, printr-o întemeiere ştiinţifică, 

psiho-pedagogică a strategiilor de acţiune formativă la acest nivel. 
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Toolkit de educaţie urbană 

 

Antropolog social Miruna TÎRCĂ,  

Președintă Asociatia Komunitas (www.komunitas.ro) 

 

1. Cum a apărut ideea 

Asociaţia Komunitas este o mică organizaţie compusă din tineri experţi în ştiinţe 

sociale aplicate;  majoritatea proiectelor pe care le derulăm se situează în zona 

cercetării sociale şi a educaţiei non-formale. De-a lungul anilor de activitate am 

dezvoltat diverse metode de lucru, iar cea pe care o voi trata în articolul de faţă se 

numeşte educaţia urbană, nume pe care l-am stabilit chiar noi, cei care am iniţiat şi 

experimentat această formă originală de predare, adresată tinerilor care locuiesc în 

medii urbane. 

Ca orice metodă inovatoare, educaţia urbană a avut propriul traseu, în care s-a 

conturat şi s-a sintetizat treptat. Se poate spune că originile sale se găsesc în anii de 

facultate urmaţi de membrii asociaţiei, în timpul cursurilor de antropologie/sociologie 

urbană. Personal, aceste cursuri mi-au deschis apetitul pentru cercetarea urbană şi m-au 

stimulat să mă aplec asupra diferitelor realităţi socio-culturale la nivel urban. Prin 

urmare, am cercetat şi am realizat lucrări (texte, fotografii, colaje video) despre o serie 

de subiecte: spaţii publice, subculturi, comunităţi alternative, explorare urbană, 

squaturi, istorii orale ale cartierelor etc. Ulterior, în cadrul asociaţiei, a început să ne 

preocupe activismul la nivel urban, legat de aspecte precum: legislaţia de urbanism şi 

lipsurile acesteia, spaţiile publice şi negocierea lor, interesul public/comunitar vizavi de 

interesul privat, deciziile municipalităţii şi felul în care se iau ele, transparenţa 

decizională, drepturile şi responsabilităţile noastre ca cetăţeni, cum să procedăm în aşa 

fel încât să avem un oraş mai bun. Am intrat în Platforma pentru Bucureşti, o reţea de 

ONG-uri care militează pentru urbanism participativ şi dezvoltare urbană durabilă. 

Ne-am tot gândit cum să transmitem aceste informaţiile şi interese elevilor deja 

implicaţi în proiectele noastre. Ne doream să găsim o modalitate prin care să putem 

îmbina cele două coordonate în cauză: antropologia urbană şi atitudinea responsabilă 

vizavi de oraş. Scopul nostru mergea în mai multe direcţii: vroiam ca elevii să aibă 
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abordări personale asupra oraşului, să iniţieze demersuri de analiză şi auto-reflecţie 

asupra vieţii urbane, să devină conştienţi de existenţa multiplelor realităţi socio-

culturale şi de felul în care se suprapun sau se intersectează acestea; în acelaşi timp, 

vroiam să practicăm educaţia civică, să îi determinăm pe elevi să devină cetăţeni activi 

şi conştienţi, să îi responsabilizăm faţă de propriul oraş. Astfel, am ajuns să dezvoltăm 

treptat ceea ce am botezat „educaţie urbană” şi suntem mândri ca am pus bazele 

acestei metode în câteva şcoli şi licee din România (Bucureşti).  

În esenţă, această metodă este o formă de antropologie urbană aplicată pe 

înţelesul elevilor, iar momentan avem în lucru chiar un manual de educaţie urbană pe 

care îl vom lansa la nivel naţional pentru a servi ca suport de curs cadrelor didactice 

interesate să predea un asemenea opţional în instituţiile în care lucrează.  

 

2. Toolkit de educaţie urbană – exemple concrete de aplicare a metodei 

În ideea de a oferi câteva exemple concrete legate de metodologia educaţiei 

urbane, am alcătuit un mic „toolkit” practic, destinat celor interesaţi să afle mai multe 

şi chiar să pună în aplicare această metodă. 

a) Exerciţii de observare a spaţiilor urbane şi a vieţii urbane 

Elevii (atât de gimnaziu, cât şi de liceu) pot fi îndrumaţi: 

▪  să ţină regulat mici jurnale de viaţă urbană: să scrie despre locurile lor 

preferate din oraş, despre locurile în care nu se simt confortabil şi să explice de 

ce, să noteze despre străzi şi locuri noi descoperite, să observe detalii de 

arhitectură şi să le descrie (de ex: tipuri de ferestre, tipuri de porţi şi garduri, 

tipuri de faţade etc), să analizeze timp de mai multe săptămâni un spaţiu public 

(de ex: o piaţă, un parc, o scară de bloc etc) şi să povesteasca ce se întâmplă în 

acel loc, ce fel de oameni trec pe acolo, cum interacţionează ei etc. Observaţiile 

notate în jurnale se pot discuta şi compara la clasă;  este bine ca elevii să fie 

încurajaţi să ţină astfel de jurnale, pentru că în timp li se vor crea deprinderi de 

observaţie, analiză, reflecţie, problematizare şi conştientizare a diverselor 

aspecte legate de viaţa lor de tineri cetăţeni urbani; jurnalele pot fi ţinute şi sub 

formă de desene. 

▪ să realizeze mici proiecte de cercetare despre istoria oraşului, despre istoria 

unei singure străzi sau a unei clădiri, istoria unui parc, despre cum era oraşul pe 

vremea bunicilor/părinţilor etc 

▪ să realizeze hărţi mentale, în care să exprime propriile viziuni interioare 
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asupra realităţii urbane; li se poate cere sa reprezinte întreg oraşul, anumite 

părţi din el, traseele lor cele mai frecvente etc.; hărţile pot fi apoi prezentate, 

discutate şi apoi expuse în clasă – vor crea un sentiment confortabil şi familiar 

copiilor; 

▪ să realizeze machete ale oraşului sau machete ale unui oraş ideal, aşa cum îl 

doresc;  

▪ să realizeze excursii tematice în oraş (vizite în zonele istorice, etc) şi 

explorare urbană (mai ales liceenii pot fi îndemnaţi să exploreze zone ale oraşului 

în care merg mai rar); 

▪ să realizeze fotografii şi filmuleţe pe tematici urbane; dacă nu există acces la 

aparate foto şi camere video, să facă poze cu telefonul mobil (în felul acesta va fi 

folosit într-un mod activ şi constructiv); să administreze şi să menţină un blog de 

fotografie şi poveşti ale oraşului; 

▪ să înregistreze sunete urbane (dacă nu există reportofon, să înregistreze cu 

telefonul mobil), să încerce să realizeze „hărţi ale sunetelor” în diverse locuri din 

oraş; 

▪ să înţeleagă importanţa spaţiilor publice pentru bunul mers al comunităţii; să 

li se explice faptul că spaţiile publice de calitate influenţează pozitiv 

comportamentul oamenilor şi viceversa; să înţeleagă diferenţele dintre spaţiile 

publice la care are toată lumea acces şi spaţiile publice private (de ex: mall-

urile), care nu sunt nişte spaţii publice în adevăratul sens al cuvântului. 

b) Exerciţii participative şi propuneri de intervenţii 

Elevii pot fi ghidaţi: 

▪ să lucreze în echipe în care să se stabilească şi să se argumenteze aspecte 

pozitive şi aspecte negative legate de oraşul în care locuiesc; să se propună, de 

asemenea, soluţii şi îmbunătăţiri pentru anumite zone sau probleme din oraş; 

aceste propuneri pot fi trimise Primăriei, ca mic exerciţiu de participare publică; 

▪ să facă intervenţii pe fotografii alb negru; pentru aceasta, trebuie printate 

(pe coală A4 obişnuită, alb negru, la imprimanta şi apoi xeroxate) fotografii din 

diverse zone ale oraşului; elevii intervin pe ele cu propuneri de amenajare şi 

modificare, utilizând creioane colorate sau carioci; desenele pot fi expuse apoi 

într-o expoziţie pe holurile şcolii sau într-un spaţiu popular din oraş; 

▪ să meargă într-o vizită tematică la Primărie, în special la secţia de urbanism, 
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unde să li se explice diverse noţiuni: ce este acela un plan urbanistic general, 

cine ia deciziile legate de construcţiile în oraş, ce reguli trebuie să se respecte 

etc; dacă există posibilitatea, poate fi invitat chiar arhitectul şef al oraşului să le 

vorbească elevilor. 

c) Alte exerciţii: 

▪ research pe internet despre exemple de arhitectură şi spaţii publice din alte 

oraşe; 

▪ vizionarea pe proiector a unor fotografii şi filme pe tematici urbane; 

▪ realizarea unor intervenţii urbane concrete: personalizarea şi să 

înfrumuseţarea unor spaţii publice; în acest scop, elevii pot fi încurajaţi să facă 

un mic fundraising local; profesorul coordonator poate încerca să aplice pentru a 

obţine mici finanţări etc; 

▪ pot fi cooptaţi studenţi (la facultăţi de arte, arhitectură, urbanism, 

peisagistică, sociologie, antropologie etc) sau ONGuri locale, care să le facă 

prezentări punctuale elevilor despre: ce înseamnă participare publică, ce 

înseamnă o intervenţie urbană, ce înseamnă „arta de stradă”, cum a evoluat din 

punct de vedere urbanistic oraşul, ce înseamnă patrimoniu, de ce sunt importante 

pentru toţi oamenii arhitectura şi urbanismul etc 

 

3. Beneficiile metodei          

Exerciţiile prezentate mai sus pot fi adaptate sau completate de la caz la caz. 

Scopul lor general este să îi stimuleze pe elevi să îşi dezvolte aptitudini de mici 

antropologi: să observe, să analizeze, să interpreteze, să înţeleagă diferenţele, să se 

concentreze pe un subiect de studiu, să înveţe să facă o mică cercetare, să înţeleagă 

câte ceva din complexitatea relaţiilor interumane, din felul în care oamenii trăiesc 

împreună într- un oraş, din felul în care spaţiile ne influenţează vieţile; să îşi dorească 

înfrumuseţarea spaţiilor în care locuiesc; să devină pasionaţi de diversitate, să fie 

interesaţi şi nu indiferenţi faţă de ceilalţi. 

Mai mult, educaţia urbană îi va ajuta pe tineri să capete noi perspective, îi va 

orienta către anumite canale de percepţie, va contribui la perceperea oraşului ca o 

structură vie la modelarea căreia pot contribui și ei; îi va responsabiliza şi îi va 

determina să valorize şi să îşi apere spaţiile publice; vor înţelege că trebuie să ia parte 

la decizii sau cel puţin să se informeze corect; vor avea noţiuni elementare de 

arhitectură şi urbanism; îşi vor înţelege mai bine statutul de „fiinţe urbane”, reţeaua de 



 73 

relaţii sociale din care fac parte şi pe care le dezvoltă; vor învăţa să identifice probleme 

urbane şi să propună soluţii; iar într-un potenţial viitor, odată ajunşi în funcţii 

decizionale, foştii elevi vor adopta poate planuri de acţiune coerente şi soluţii 

constructive pentru comunitatea lor. 
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PS: pentru detalii legate de actualul proiect de educaţie urbană derulat de Asociaţia 

Komunitas, vă rugăm consultaţi www.educatieurbana.wordpress.com 
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Teatrul educaţional 

 

Liliana MÂŢĂ şi Victor Cătălin TOMA, 

Asociaţia IntegrEd 

 

 Teatrul educaţional este una din metodele de educaţie non-formală pe care am 

utilizat-o cu succes în proiectul „Călătorie prin locurile de altădată”. Sub acest titlu 

ingenios, s-a desfăşurat iniţiativa voluntarilor de la Asociaţia Integred în parteneriat cu 

studenţii de la Universitaţile „Vasile Alecsandri” şi „George Bacovia”, iniţiativă finanţată 

de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale prin programul “TINERET ÎN ACŢIUNE”. 

De ce am apelat la această metodă? Pentru că ne-am dorit să reînviem 

personalităţi culturale importante ale Bacăului într-un mod cât mai creativ şi expresiv. 

Tinerii şi-au propus să promoveze personalităţi culturale bacăuane de marcă din 

domeniile: educaţie, literatură, istorie şi economie.  

Unul din momentele cheie ale teatrului educaţional este alegerea personajului. 

Cum au ales voluntarii personajele? Mai întâi de toate s-a alcătuit o listă cu toate 

personalităţile Bacăului şi apoi au fost selectate cele mai importante şi interesante 

dintre acestea. Înainte de alegerea personajului, voluntarii au explorat locurile prin care 

personajele au călătorit în vremurile de altădată şi apoi şi-au exprimat dorinţa de a 

interpreta un anumit personaj. Este dificilă alegerea personajului, dar odată descoperit 

de fiecare voluntar, nu mai este o problemă în interpretarea rolului. Personalităţile 

reînviate şi interpretate de către tineri au fost: Ştefan cel Mare (Adrian Iacob), 

Alexandru Voievod (Dan Chiper), Costache Sturdza (Codrin Iftimie), Marghioliţa Sturdza 

(Alina Ciocănaş), Maior Constantin Ene (Petronel Ionel Pavăl), Vasile Alecsandri (Daniel 

Gavrilă), Elena Cancicov (Oana-Alexandra Ivu), Ion Borcea (Bogdan Florea), George 

Bacovia (Alexandru Florescu), Agatha Bacovia (Raluca Tanasă), Mircea Cancicov (Bogdan 

Căciuleanu), Georgeta Mircea Cancicov (Irina Pintilie), Maria Cantacuzino Enescu (Anca-

Mihaela Măgirescu), George Enescu (Alexandru Antohe), Nicu Enea (Ionuţ-Sebastian 

Enache), Elvira Enea (Mariana-Simona Jaleriu), Tristan Tzara (Ionuţ Avram), Alexandru 

Şafran (Valeriu-Ştefan Arsene), Vasile Pârvan (Cristian Bogadan Negoiţă), Mihai Drăgan 
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(Lenuţa Bărbieru), Ion Drăgoi (Cozma Rareş). Personajele au fost aduse la viaţă de către 

Cronos (Victor Cătălin Toma), titanul timpului, care a moderat interacţiunea dintre 

personaje şi public.   

 

 

 
Ştefan cel Mare 

 

 

 
Alexandru Voievod 

 

 
Costache Sturdza 

 

 
Marghioliţa Sturdza 

 

 
Maior Constantin Ene 

 

 
Vasile Alecsandri 

 

 
Elena Cancicov 

 

 
Ion Borcea 
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George Bacovia 

 

 
Agatha Bacovia 

 

 
Mircea Cancicov 

 

 
Georgeta Mircea Cancicov 

 

 
Maria Cantacuzino Enescu 

 

 
George Enescu 

 

 
Nicu Enea 

 

 
Elvira Enea 

 

 
Tristan Tzara 

 

 
Vasile Pârvan 

 

 
Mihai Drăgan 

 

 
Cronos 
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Următoarea etapă a constat în elaborarea scenariului cu tematică educaţională. 

După mai multe întâlniri şi dezbateri aprinse cu toate personajele în jurul mesei 

rotunde, a rezultat un scenariu original. Fiecare personaj adus la viaţă de Cronos, a 

rostit timp de câteva minute un mic discurs care a marcat istoria Bacăului.  
 

  
 

Momentul cel mai aşteptat de băcăuani a fost desigur interpretarea rolurilor de 

fiecare personaj. Timp de o oră, personalităţile au prezentat câteva clipe pline de 

istorie în faţa celor prezenţi la Arena Mall din Bacău. La final, s-a format o horă a 

băcăuanilor şi s-a dansat pe ritmuri de vals.  
 

  
 

Şi acum ne mai amintim cum răsună: 

... mesajul lui Ştefan cel Mare: „Moldova nu este a voastră ...”; 

... vocea puternică a lui Alexandru Voievod; 

... dragostea lui Costache Sturdza pentru Marghioliţa; 

... eroismul lui Maior Constantin Ene; 

... patosul lui Vasile Alecsandri; 

... melancolia din vocea lui Bacovia şi grija soţiei sale, Agatha Bacovia; 

... vocea caldă şi plină de sensibilitate a Georgetei Cancicov; 

... şarmul din glasul lui Ion Borcea; 
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... iubirea eternă din inima Marucăi Cantacuzino Enescu pe acordurile viorii lui 

Enescu; 

... versurile lui Tristan Tzara sau siguranţa din tonul marelui istoric Vasile Pârvan; 

... emoţia pictorului Nicu Enea la vederea soţiei sale Elvira; 

... spiritul critic al lui Mihai Drăgan, urmat de filosofia lui Alexandru Şafran; 

... şi desigur mesajul moralizator al celui care i-a adus la viaţă, Cronos. 

 

 

Pentru detalii legate de proiectul de „Călătorie prin locurile de altădată” derulat de 

Asociaţia Integred, vă rugăm consultaţi http://clabacau.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 


