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Introducere
Proiect Erasmus+ Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra educabililor prin
formare profesională de calitate, nr. de referință 2021-1-RO01-KA122-SCH-000015863
Proiectul Erasmus+ KA1 Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra
educabililor prin formare profesională de calitate are scopul de a răspunde nevoilor instituției
noastre, abandon și eșec școlar, absenteism, rezultate slabe, motivație scăzută. Unul dintre
cele mai importante aspecte ale învățământului actual este acceptarea și adaptarea la diferențele
care există între elevi pentru a asigura un cadru prielnic învățării. O astfel de școală, însemnând
o școală incluzivă, este școala noastră și își dorește să devină și mai mult, propunându-ne să ne
axăm în continuare pe îmbunătățirea calității educației pe care o oferim prin resursa umană de
care dispunem. Ne-am dorit prin acest proiect să învățăm sau să ne îmbunătățim abilitățile de a
realiza predare diferențiată, învățare bazată pe proiecte și competențe, un management al
clasei adaptat astfel încât fiecare elev să simtă că este văzut și că el contează, competențele
TIC ale profesorilor și internaționalizarea școlii ca metode de soluționare a nevoilor și de
înfruntare a provocărilor prezente pentru a crește nivelul motivației și implicării elevilor în
activitățile școlare.
Participarea noastră la cele patru cursuri de formare a facilitat întâlnirea cu profesori de
diferite specialități și naționalități europene pentru a dezbate diferențele de context și culturale,
pentru a împărtăși idei cu privire la strategii de învățare eficiente, pentru a pune bazele unei noi
rețele internaționale de profesori ce vor colabora în viitor. Prin participarea la cele patru cursuri
de formare, 23 de cadre didactice din școala noastră au acumulat cunoștințe teoretice, deprinderi
practice, și-au dezvoltat o serie de competențe de a satisface nevoile categoriilor dezavantajate
și abilități de a lucra cu elevii vulnerabili.
Obiectivele urmărite au fost:
- diminuarea cu 6-10% și prevenirea ratei de abandon școlar în următorii doi ani;
- reducerea absențelor nemotivate cu 10% până la sfârșitul proiectului;
- îmbunătățirea calității actului didactic prin participarea la cursuri de perfecționare a 23
de cadre didactice pe parcursul proiectului;
- internaționalizarea școlii și dezvoltarea dimensiunii europene a educației oferite până
la sfârșitul anului școlar 2022-2023.
Cunoștintele, competențele, abilitățile, metodele inovatoare de predare/învățare însușite
în urma acestui program complex de formare profesională vor fi aplicate în practică în cadrul
activităților didactice curente, dar și în cadrul activităților din cadrul proiectului ce vor face
parte din noua strategie profesionistă de intervenție pentru asigurarea accesului egal la educație
de calitate și prevenirea abandonului școlar.
În acest context, acest ghid aduce valoare adăugată demersului educațional din școala
noastră prin exemplele de bună practică oferite de cadrele didactice participante la proiect.
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Cursul 1
Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools

În perioada 19 - 25 aprilie 2022, cinci cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Al.
I. Cuza'' Podu Iloaiei au participat la cursul Project and Competence based learning innovative and effective methods and tools care a avut loc în Belgia, la Bruxelles și a
fost furnizat de partenerul proiectului, Enjoy Italy by Alessandro Gariano.
Alături de alți profesori din țări precum Letonia, Estonia, Liechtenstein, Spania, Portugalia,
Italia, Grecia, Bulgaria și Cipru, echipa din România a participat la modulele și activitățile
indoor sau outdoor organizate pe teme precum: platforme, instrumente și metode moderne
pentru ore interactive, schimb de bune practici cu colegii din celelalte țări, combaterea
abandonului școlar, activități atractive pentru elevi precum City Bingo, The Human Library și
Story-telling, etc.
Cadrele didactice participante s-au întors cu un bagaj bogat de idei, strategii de lucru și
activități ce pot fi puse în practică, atât la clasă, cât și în relaționarea în cadrul instituției ai cărei
membri sunt.
În ceea ce privește locația cursului, orașul Bruxelles le-a oferit ocazia de a vizita
numeroase monumente și obiective turistice, muzee sau instituții europene, precum
Parlamentul European unde au avut privilegiul de a participa la două seminare extrem de
interesante despre proiectele Erasmus și despre politica și viziunea europeană. Avându-l ca ghid
pe mentorul și trainerul Alessandro Gariano, au vizitat centrul istoric al orașului: Palatul Regal,
Catedrala Sf. Mihail și Sf. Gudula, Muzeul Instrumentelor Muzicale, Muzeul René Magritte și
Casele Breslelor, etc.

Cadre didactice participante:
Bordianu Diana, Codreanu Lăcrămioara, Hrițcu Gabriela, Petruc-Crihan Simona, Vidu
Ramona

3

Cursul al 2-lea
Practical Approaches to Early School Dropout Prevention

Cursul desfășurat în Helsinki, Finlanda, cu denumirea “Practical Approaches to Early
School Dropout Prevention, a fost furnizat de partenerul proiectului, Motivated Learning for
Everyone sub îndrumarea managerului Kina Dimitrova, si susținut de profesorul Anttii
Piiroinen.
Cursul a debutat cu informații legate de predarea centrată pe elev, abilitățile profesorului
secolului 21, abilitățile tehnologice dar și oferirea cunoștințelor cu o atitudine pozitivă față de
inovații. A adus în lumină concepte cheie ale educației de calitate, componente ce ajuta la
prevenirea abandonului școlar.
Comunicarea eficienta, colaborarea, utilizarea tehnologiei, dezvoltarea gândirii critice,
autoevaluarea, autoreflexia, dezvoltarea personala, rezolvarea problemelor folosind abordarea
multidisciplinară au fost alte câteva teme discutate și exemplificate in cadrul cursului.
Vizita efectuată la școala din Espoo a adus o altă viziune asupra modalităților de
abordare a abandonului scolar datorită accentului pus pe abilitățile practice. Sălile de clasă sunt
organizate și dotate pe arii de activitate: limbile străine, matematica, fizica, chimia, muzica,
abilitatile practice. Astfel, fiecare elev are instrumente cu care poate exersa cunostintele
acumulate prin predare, iar produsul finit pe care îl dobândesc în cadrul laboratoarelor le
sporeste sentimentul de utilitate si crește încrederea în sine, implicit atracția față de școala,
diminuând abandonul școlar. De asemenea, un accent foarte mare se pune și pe consilierea
psihologică a elevilor, în școala existând 4 psihologi, un consilier in orientarea în carieră, dar si
5 clase separate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.
Sistemul de notare al elevilor este unul electronic (Wilma) care cuprinde atât notele
acestora cât și evoluția comportamentală a acestora, părinții având oricând acces la acest sistem.
Experiența a oferit profesorilor participanți metode inovative de pus în practică, in
activitatea didactică și personală.
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Locația cursului a oferit multe atracții turistice, în Helsinki întâlnim sediul guvernului
statului dar și edificii culturale, educaționale sau de cercetare. În regiunile din împrejurimile
orașului se întâlnesc în total 8 universități și 6 parcuri tehnologice.
Cadre didactice participante:
Ciorpac Laurența, Enache Petruța, Radu Cătălin, dir. adj. Orzetic Parmena, Postelnicu
Stepanida, Zmău Ionela
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Cursul al 3-lea
Differentiated teaching: orientation, guidance and training to lift the performance of all
learners and prevent school drop-out

Cursul desfășurat în Franța, cu denumirea ,,Differentiated teaching: orientation,
guidance and training to lift the performance of all learners and prevent drop-out" , a fost
susținut la Universitatea Côte d'Azur din Nisa, în perioada 27/06/22-02/07/22, de către
profesorii Cédric Maillot- Juillet și Christine Thibaudier-Ness, sub patronajul centrului de
formare Francophonia, coordonat de către domnul Yann Librati.
Cursul a debutat cu activități de predare care au urmărit, în primul rând, crearea unei
stări mentale mult diferită de scolasticismul caracteristic majorității unităților de învățământ din
lumea întreagă, accentul fiind pus pe relaxare, prin exerciții motrice specifice propuse de d-l
profesor Cédric Maillot-Juillet, specialist în neurologie și lucrul cu copii diagnosticați cu
autism. În abordarea temei centrale a cursului, și anume, "Incluziunea și abandonul școlar ", sa insistat pe progresia și calitatea predării, pornind de la taxonomia lui Bloom și scenarii
didactice bine alcătuite de către profesor, cu ajutorul "hărților mentale", ideea centrală a acestei
prime sesiuni fiind faptul că în centrul procesului de predare-învățare se află copilul-elev.
Acesta are nevoie să fie înțeles, din punct de vedere emoțional și senzorial de către
profesor, fiind cunoscut faptul că un copil care reușește să se concentreze, va memora mai bine
noțiunile predate, va avea o motivație crescută pentru învățare, urmând ca, în timp, să își atingă
potențialul maxim de dezvoltare fizică și intelectuală, ceea ce reprezintă, de altfel, și viziunea
acestui tip de predare-învățare. Indiferent de capacitățile intelectuale proprii, copilul trebuie să
se simtă valorificat și acceptat în mediul său școlar, educația incluzivă având ca scop să-i facă
pe toți copiii să se simtă bine și să își manifeste și împărtășească potențialul, în special pe cei
din grupurile vulnerabile, cu nevoi specifice, iar dintre modalitățile de acțiune și intervenție
pedagogică caracteristice acestui tip de educație, menționăm predarea ca o poveste,
"flipped classroom"-inversarea rolurilor profesor -elev, precum și preponderența evaluării
reale, în locul celei sumative.
La baza acestui curs s-au aflat o serie de concepte, precum împărtășirea și transmiterea
cunoștințelor, solidaritatea, fraternitatea și, nu în ultimul rând, entuziasmul, acesta
reprezentând, de fapt, elementul cheie în predarea diferențiată. O serie de excursii, în locații de
un farmec cvasi atemporal, precum centrul vechi al Nisei și împrejurimi, Villefranche-sur-mer,
Grasse, Menton, au pus în evidență importanța entuziasmului în acțiunile pe care le desfășurăm
fiecare dintre noi în scopul dezvoltării personale, dar, mai ales, în cadrul profesiei pe care neam ales-o. Entuziasmul este vital în transmiterea cunoștințelor și receptarea acestora de către
elevi.
Așa cum a evidențiat și d-na profesor dr. Christine Thibaudier, un profesor care este
capabil să își înțeleagă elevii, ținând cont de emoțiile, interesele, stilurile lor de învățare,
pregătirea individuală, inteligențele emoționale diferite și felul în care se percep pe ei înșiși și
lumea înconjurătoare poate miza pe un proces educațional de calitate, adaptând, în permanență,
conținuturile la nevoile elevilor, ritmul lor propriu de achiziție, progres și capacitatea acestora
de autoevaluare. În acest sens, s-a insistat asupra faptului că echitatea nu înseamnă egalitate,
predarea diferențiată urmărind ca fiecare elev să aibă, ulterior, un parcurs încununat de succes,
indiferent de timpul necesar pentru îndeplinirea acestui scop sau eșecurile individuale.
Psihologi precum Howard Gardner sau Carol Ann Tomlinson susțin ideea că fiecare ne naștem
cu câte un buchet de inteligență, din acest fapt decurgând importanța educației diferențiate și
6

respectul pentru modul unic al fiecărui copil de a percepe lumea, viața și întâmplările din ea.
Utilitatea abordărilor multiple, cu privire la procesul didactic și conținuturile specifice este
manifestă în reprezentările non-lingvistice ale elevilor și feedback-ul pe care ni-l oferă.
Imprevizibilitatea inerentă oricărui scenariu didactic trebuie să fie întâmpinată de flexibilitatea
profesorului în interacțiunea cu elevii și deschiderea acestuia spre noutate, schimbare și
autoperfecționare.
În concluzie, un profesor bun, empatic și entuziast în activitatea sa pedagogică va oferi
o educație de calitate prin care va contribui la integrarea în comunitate a copiilor din grupurile
vulnerabile și le va oferi acestora sprijinul necesar pentru ca ei să își atingă potențialul maxim
de dezvoltare.

Cadrele didactice participante:
Bucătaru Liliana, Cantemir Claudia, Chirvasă Danusia, Holden Andrada, Mihai Mariana,
Pricope-Damian Cristina

7

Cursul al 4-lea
Innovative Approaches to Teaching

În perioada 3 - 9 iulie 2022, șase cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Al. I. Cuza'' Podu
Iloaiei au participat la cursul Innovative Approaches to Teaching care a avut loc în Cehia, la
Praga și a fost furnizat de partenerul proiectului, ITC International TRAINING CENTER.
Într-un cadru multicultural, alături de profesori din țări precum Letonia, Irlanda, Portugalia,
Croația, Bulgaria și Ungaria, echipa din România a parcurs modulele care au vizat tehnici de
dezvoltare a gândirii critice și creative, utilizarea aplicațiilor online pe platforma Classroom
(Storyjumper, Edpuzzle, Liveworksheets, Goosechase, Insertlearning) și s-a realizat un
schimb de idei generator de noi abilități, prin sarcini colaborative și reflexive. Procesul de
gamificare, o tehnică modernă și apreciată de elevi, presupune creativitate și implicare, atât
din partea elevilor cât și a profesorilor, folosind elemente specifice jocului cu scopul de a
învăța în medii diferite și în ritm propriu. O altă abordare inovatoare este Flipped Classroom,
un demers prin care elevii se familiarizează cu un conținut nou acasă, urmând să-l exerseze și
să-l pună în practică la școală.
Experiența zilelor petrecute în Praga, alături de ceilalți participanți, a fost una deosebit de
interesantă, oferind exemple de bună practică pliabile în activitățile educative.
De asemenea, locația cursului a oferit cadre fascinante, cu numeroase monumente istorice și
obiective turistice. În prima zi, în compania unui ghid, participanții au descoperit: Muzeul
Național, Podul Carol, Castelul Praga, Zidul John Lennon, Catedrala ”Sfântul Vitus”, Casa
Dansatoare, Ceasul Astronomic, Casa Municipală, Statuia ”Capul lui Franz Kafka”, Cartierul
evreiesc, Strada de aur, Biserica ”Sfântul Nicolae”.
Într-un oraș cu accente istorice și multiple influențe culturale, cadrele didactice de la Școala
Gimnazială ”Al. I. Cuza” au acumulat cunoștințe și experiențe care vor inova viitoarea
activitate didactică și personală.
Cadre didactice participante:
Bortaș Teona, Ichim Ancuța, dir. adj. Plamadă Alexandra-Lavinia, Răuleac Bianca, Zaharia
Flavia, Zmău Ioana Gabriela
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Project and Competence Based Learning: Innovative and effective methods and
tools
În perioada 19 aprilie- 25 aprilie 2022 cinci cadre didactice ale Școlii Gimnaziale
,,Al.I.Cuza” Podu Iloaiei au participat în cadrul Proiectului Erasmus KA1 la cursul
,,Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra educabililor prin formarea profesională
de calitate” care a avut loc în Belgia, la Bruxelles.
În prima zi de curs am făcut cunoștință cu celelalte cadre didactice din țările implicate
în proiect: Letonia, Estonia, Spania, Liechtenstein, Portugalia, Italia, Grecia, Bulgaria și Cipru.
Fiecare membru din echipă și-a reliefat metodele aplicate în școală, pentru a ne împărtăși o
parte din rutina activităților școlare.
De exemplu, în Estonia există clase destinate hobby-ului fiecărui elev, ceea ce respinge
surprasolicitarea și prioritizează pasiunile școlarilor. Letonia și-a subliniat devotamentul pentru
organizarea cursurilor școlare, întrucât menționarea plimbărilor în aer liber reprezintă din start
un punct de plecare stabil pentru relația cu elevii. De asemenea, jocurile pe o tablă interactivă
denotă interesul acordat creativității, cât și flexibilității programei școlare. Gradul de implicare
și randamentul sesizabil pe parcursul timpului se datorează implicării progresive a profesorilor,
care nu se limitează asupra unei singure strategii de predare. Pe de altă parte se pliază pe
așteptările elevilor devotați, fapt care indică seriozitate și ingeniozitate.
Profesorii din aceste țări au prezentat spații atractive pentru exercitarea activităților
sportive, creând astfel un ambient prielnic tuturor elevilor. Fiecare echipă și-a reliefat punctul
de vedere prin intermediul metodelor inteligente aplicate în cadrul orelor.
Aprecierile constatate din partea colegilor noștri la adresa școlii s-au focusat pe ideea
vestimentației tradiționale, care conferă unicitate țării și în privința evenimentelor corale
desfățurate pe parcursul anilor.
După această zi am învățat foarte multe, cum ar fi, o mai bună toleranță față de
persoanele aflate în dificultate și cum poți lucra într-o echipă multinațională, multiculturală,
indiferent de țară.
Ziua a doua de curs a fost foarte productivă. De reţinut este metoda „flipped classroom”,
o formă de blended learning, învățare mixtă (atât offline, cât și online), pe care mulți profesori
au experimentat-o deja, poate fără să știe că așa se numește, se referă la inversarea activităţilor
de învăţare la şcoală. Elevii fac cunoştinţă cu noul material într-un mediu prietenos, în afara
sălii de curs, urmând ca activităţile practice, care necesită o mai mare atenţie, să aibă loc în
clasă. Aceasta este o metodă modernă, centrată pe elev, care presupune crearea conţinuturilor
10

în format digital, ca pagină/ aplicaţie web sau ca videoclip online. Metoda presupune
transformarea procesului de predare într-un model centrat pe elevi, model în care acestora li se
introduc subiectele noi în afara școlii, eliberând timpul de la clasă pentru explorarea lor mai în
profunzime, creând astfel însemnate oportunități de învățare. Livrarea conținutului poate lua
diferite forme, adesea lecții video pregătite de profesor sau de terți, dar și discuții colaborative
online, cercetare digitală și lecturi de texte. Durata ideală a unei lecții video este de 8 până la
12 minute. Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării şi maximizarea timpului
necesar interacţiunii cu elevii. Predarea noţiunilor de bază ale unei lecţii se face acasă şi nu în
sala de clasă. ”Tema” de acasă a elevilor constă în angajarea lor motivată, cu eforturi proprii
creative, în procesul cunoaşterii, iar temele date clasic pentru aplicarea şi consolidarea
conţinuturilor se efectuează în activitatea colaborativă din sala de clasă. Elevii câştigă controlul
asupra procesului de învăţare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi,
cursuri video. Pentru reuşita proiectării unei lecţii este necesară respectarea unor etape, cum ar
fi: transmiterea materialelor înainte de lecţie. Elevii trebuie să aibă un cont G-mail pentru o
comunicare facilă cu profesorul spre exemplu pentru Google Classroom, să cunoască şi să
folosească motorul de căutare Google Chrome. Elevii vizionează materialele acasă (Power
Point, You Tube, texte, Screencast-O-Matic etc).
desfăşurarea activităţilor în sala de clasă. Profesorul vine în întâmpinarea nevoilor elevilor şi
apelează la noua tehnologie, smart-phone, tabletă, laptop, pentru a propune o abordare creativă
a materiei de studiat. În acest context, profesorul nu mai este transmiţătorul de informaţii, ci un
bun moderator şi ghid al elevilor, un manager al clasei, un adevărat mentor. La şcoală, elevii
discută, colaborează în echipe sau perechi, rezolvă aplicaţiile practice sau alocă timp pentru
realizarea unui proiect. La finalul lecției, se pot aplica următoarele metode: chestionare, Think/
Pair/ Share, brainstorming, prezentări PPT ale elevilor și discuții libere, role play, dezbateri,
studiu de caz, investigația, rezolvarea de probleme
O altă aplicaţie despre care am aflat la curs este Padlet, este o aplicație care permite
elaborarea colaborativă de materiale ce pot fi ilustrate prin imagini și totodată un instrument pe
care il putem folosi pentru a transmite diverse materiale si sarcini de lucru: recomandări de
lectură;înregistrările vocale ale elevior (fragmente preferate din cărți; realizarea de prezentari,
expozitii, panouri; ca forma de evaluare; ca sistem de recompense; pentru proiecte. Pentru
clasele primare, îl puteţi folosi ca portofoliu pentru a distribui părinţilor imagini cu munca
elevilor. Ȋl puteţi folosi aproape ca pe un blog. Puteţi avea un Padlet al clasei şi puteţi pune linkuri cu orice altceva cum ar fi teme, proiecte sau prezentări.Îl puteţi folosi ca pe un canal de
discuţii al clasei.Sau puteţi să îi puneţi pe elevi să lucreze la o problemă şi să pună o poză cu
rezolvarea acesteia în Padlet-ul clasei. Cum se folosește? Pentru a genera un produs nou se
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alege opțiunea +Crează un Padlet, și imediat sunt expuse teme/fundaluri disponibile, pe care se
poate insera conținutul sau povestea, pe modelul de realizare a unui poster. De asemenea, poate
fi aleasă cea mai potrivită schemă de expunere a casetelor de text și imagini (tip poster – Wall,
succesiune/schemă logică– Canvas, flux vertical – Stream, secțiuni, etc.) După alegerea designului, încărcarea de conținut este foarte simplă; se accesează butonul roz marcat cu semnul + din
colțul din dreapta jos al ecranului și apoi se dă click pe caseta ce se deschide automat, pentru a
insera text şi/sau imagini, link-uri, o varietate de produse media. La final, se poate revizui
prezentarea și apoi se poate alege varianta de partajare, din meniul Privacy. Produsul poate fi
realizat individual, de către profesor, sau atribuit ca temă – cu realizare individuală sau de
echipă – deci setările de partajare pot fi alese în conformitate cu obiectivul propus.
În data de 22 aprilie 2022, ziua a treia de curs, am vizitat Centrul de Conferințe Albert
Borschette, unde am participat la două seminare susținute de către doi reprezentanți ai
Directoratului General pentru Educație și Cultură: domnii Christian Kiefer și Marc Goffart.
Întâlnirea noastră a avut două puncte de discuție.
În prima parte, domnul Christian Kiefer ne-a prezentat programul Erasmus+(KA1 și
KA2), punându-se accent pe felul în care putem aplica pentru acest program atât noi, în calitate
de cadre didactice, cât și elevii noștri. De asemenea, ne-au fost prezentate beneficiile participării
la un astfel de program pentru școala noastră, dar și pentru comunitatea din care venim, în
contextul însușirii celor mai înalte standarde de educație europene. Totodată, am aflat cum
putem accesa cele mai noi informații despre acest program, pe platforma School Education
Gateway, care va fi disponibilă în curând. Două dintre opțiunile pe care le avem atunci când
aplicăm pentru o mobilitate Erasmus + sunt: posibilitatea de a organiza o vizită de acomodare
(peparatory visit) în școala pe care urmează să o vizităm împreună cu echipa de elevi, pentru a
stabili programul, activitățile, informațiile care vor fi diseminate, și posibilitatea de a opta
pentru green travel pentru a primi mai mulți bani în cadrul programului cu condiția de a alege
mijloace de transport eco, precum transportul public.
În cea de-a doua parte a vizitei noatre, domnul Marc Goffart ne-a împărtășit politica și
viziunea europeană în ceea ce privește educația, punându-se accent pe digitalizare, eco-școli,
integrare și egalitate de șanse. De pildă, ne-au fost prezentate câteva statistici cu privire la
impactul pozitiv pe care îl au mobilitățile Erasmus în viața studenților și a elevilor cu venituri
modeste. Aceștia reușesc să își găsească de multe ori un drum în viața, în special în carieră, prin
intermediul schimbului de experiențe culturale și educaționale la care iau parte. Dacă la
începutul implementării acestui program doar elevii și studenții cu o situație financiară bună
reușeau să participe, acum oportunitățile sunt ușor de obținut și pentru cei cu venituri mai mici.
Astfel, programul devine o poartă spre o lume mai bună pentru elevii și studenții din medii
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defavorizate
După cele două seminare, am vizitat sediul Comisiei Europene și Parlamentul European,
bucurându-ne de prilejul de a vedea unde se iau cele mai importante decizii pentru cetățenii
bătrânului continent Europa.
În cadrul celei de-a patra zile a cursului ne-a fost prezentat conceptul de educație nonformală. Am avut ocazia de a vedea câteva caracteristici importante ale acesteia, precum și
exemple concrete sub forma unor jocuri și activități pe care le-am aplicat împreună și pe care
le vom putea aplica cu success și cu elevii noștri.
Educaţia non-formală reprezintă orice activitate educaţională, intenţionată şi sistematică,
desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor
individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi cunoaşterii, şi al
minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal.
UNESCO definește educaţia non-formală ca fiind constituită din „orice activităţi
educaţionale organizate şi susţinute care nu corespund exact a ceea ce numim educaţie formală.
Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează
persoanelor de toate vârstele. Educaţia non-formală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate
diferi ca durată, fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”.
Printre caracteristicile educaţiei non-formale se pot enumera următoarele: se
concentrează pe participarea activă a indivizilor; include și respectă toți participanții; valorifică
munca în echipă; valorifică dimensiunea ludică a învățării; pune accent pe conceptul de Outdoor
Learning (învățare în aer liber)şi cel mai important pentru toţi- este distractivă!
Exemple de activitati care pun în valoare latura umană: City Bingo, Story-Telling, Teatrul,
Dezbaterea Pro și Contra, Parlamentul European al Tinerilor, Model UN (Model United
Nations), Jocul Găsește cuvântul!, Trenulețul cuvintelor, Scriere colectivă şi Librăria umană.
City Bingo este un exemplu de activitate care stimulează creativitatea, cultura generală
și spiritul de lucru în echipă al elevilor, întucât se concentrează pe realizarea unui proiect final
în urma abordării subiectului ales din mai multe perspective, într-o manieră pluridisciplinară.
Exemple de cerințe ce se pot regăsi în activitatea de tip City Bingo: Mergeți în fața unei clădiri
importante din oraș și realizați o fotografie de echipă; Identificați și fotografiați 10 exemple de
plante diferite ce se pot găsi în preajma școlii; Realizați asocieri între plantele găsite și opere de
artă cunoscute;
Identificați 4 clădiri din oraș cu stiluri arhitecturale diferite; Realizați o scurtă scenetă care să
surprindă un moment istoric cunoscut din trecutul orașului; Realizați un sondaj în rândul
locuitorilor din oraș prin care să măsurați nivelul de satisfacție al acestora.
Story-Telling (Povestirea)- Această activitate presupune nararea unei succesiuni de
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evenimente în ordine cronologică pentru a ilustra relații de tip cauză-efect și pentru a investiga
motivele care stau în spatele unor fapte petrecute.
Teatrul- În cadrul acestei activități, fiecare membru al echipei își asumă un rol, o altă
identitate care îi va permite să exploreze diverse personalități, emoții, atitudini. Acestă activitate
este distractivă și se poate utiliza la toate categoriile de vârstă și pentru majoritatea tipurilor de
lecții.
Pro și Contra (Puncte forte și Puncte slabe)- Această activitate presupune analizarea
unei teme sau a unui subiect prin identificarea de argumente pro și argumente contra acesteia.
Aceasta este o activitate foarte utilă, mai ales când dorim să facem o alegere importantă și
justificată.
European Youth Parliament (Parlamentul European al Tinerilor) este o organizație
europeană de reprezentare a tinerilor din statele member care promovează dimensiunea
europeană în educatie și oferă posibilitatea elevilor/studenților, care fac parte din grupa de
varstă 16-22, să participe la o experientă practică și pozitivă de învățare.
Ultima zi de curs a fost cea mai destinsă și pe placul nostru- turul de oraș.
Am pornit la drum dimineața devreme din fata Palatului Regal. Ne-am strâns în jurul ghidului
nostru, Alessandro, ca să ascultam poveștile din spatele clădirilor.
Palatul Regal al Regelui și/sau a Reginei Belgiei este palatul oficial, unde își exercită
prerogativele de șef al statului, primește delegațiile străine aflate în vizita în Belgia și au loc
recepției și banchete, dar nu este reședința oficială a suveranului. Acest palat este construit în
stilul neoclasic și neobaroc, cu o frumoasă gradină, care încântă privirile trecătorilor. Palatul
poate fi vizitat de către turiști, doar două luni pe an, în timpul verii. Continuăm turul nostru cu
Biserica Sfântul Jacques, situată în Piața Regală din oraș. Lăcașul de cult în stil neoclasic, cu
fațadele pictate cu fresce și turn pentru clopot, este important atât pentru istoria orașului, cât și
a țării, pentru că aici a depus jurământul prințul Leopold în anul 1831, devenind primul rege al
Belgiei, sub numele de Leopold I. Vis-a-vis de biserică, se afla Muzeul Magritte, situat în
clădirea Muzeului Regal de Arte Frumoase. Acesta este dedicat pictorului suprarealist de
origine belgiană René Magritte și conține peste 200 de lucrări ale artistului.
Străbatem la pas Mont des Arts, un complex urban care include Biblioteca Regală a
Belgiei, Arhivele Naționale și o gradină publică. Trecem pe lângă Muzeul Instrumentelor
Muzicale și admiram clădirea numită Vechea Anglie, în stilul Art Nouveau. Ajungem și la
catedrala, care pe loc ne duce cu gândul la Notre Dame de Paris, care este dedicată Sf. Mihail
și Sf. Gudula, sfântul patron al orașului Bruxelles. Catedrala, în stilul gotic târziu, ridicată pe
rămășițele unei biserici în stil romanic, a fost construită la ordinul ducelui de Brabant, Lambert
al II-lea. În interior este delimitată de 12 coloane, iar vitraliile accentuează clar stilul gotic,
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alături de cele cele două turnuri ale fațadei vestice, după modelul franțuzesc.
Suntem în trecere pe lângă Muzeul Benzilor desenate și ne aducem aminte din copilăria
nostră de strumfi și de Tintin , apoi pe lângă Gara Centrală și în cele din urmă pătrundem in
Galeria Regală Saint Hubert. Aceasta a fost prima galerie de acest fel din Europa cu o lungime
de 200 m, acoperită cu fontă și sticlă, susținută de coloane elegante, cu restaurante, magazine
și chocolaterii, care ne-au ademenit la shopping. Ieșim din galerie, cu toții mirosind a ciocolată
și ne îndreptăm pașii grăbiți către Piața Mare a orașului. Ghidul nostru Alessandro ne istorisește
alte povești despre clădirile emblematice pe care le admirăm: Casa Regelui din Bruxelles, care
găzduiește Muzeul orașului, primăriacu turnul sau și casele breslelor.
Clădirea primăriei orașului a fost construită în in stil gotic, cu fațada decorată cu
numeroase statui care reprezintă nobili, sfinți și figuri alegorice importante. Deasupra clădirii
am putut admira statuia înaltă de 5 m, făcută in întregime din metal și care îl întruchipează pe
arhanghelul Mihail, patronul orașului, care omoară dragonul. Turnul din Bruxelles, simbol al
primăriei, are o înălțime de 26 de m și era dotat cu un clopot, fiind folosit ca turn de observație.
Într-una din casele breslelor am descoperit istoria berii belgiene, faimoase în întreaga lume.
Muzeul berii pune la dispoziția vizitatorilor ustensilele folosite in trecut, cuvele în care băutură
stătea la fermentat, dar am urmărit și un filmuleț despre istoria berii de abație, fabricată de
călugări începând din secolul al XVIII-lea. Piața Mare măsoară 68 m lățime și 110m lungime
și este în patrimoniul UNESCO din 1998.Turul nu se putea încheia fără a-l admira pe celebrul
băiețel, Manneken-Pis, care potrivit legendei a stins un foc care urma să cuprindă întregul oraș.
Ne-am luat la revedere de la colegii noștri din Europa cu promisiunea că vom colabora
în viitor la noi proiecte Erasmus+.
Dar, noi ne-am continuat periplul prin Bruxelles și am ajuns la Atomium, o clădire
construită inițial pentru Expo ’58, cu nouă sfere din oțel inoxidabil cu o înălțime de 102 m.
Sferele sunt conectate, astfel încât întregul are forma unei celule unitare a unui cristal mărit de
165 miliarde de ori. Spre seară ne-am întors la hotel cu un bagaj de cunoștințe, de povești și de
imagini pe care le vom păstra mereu în inimile noastre. Vă invităm să vizitați Bruxelles-ul și
Belgia pentru că merită!

Autori
Bordianu Diana, Codreanu Lăcrămioara, Hrițcu Gabriela,
Petruc-Crihan Simona, Vidu Ramona
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Incluziune și diferențiere, două căi posibile pentru reducerea abandonului școlar
,,Les bons outils font les ouvriers” – proverb francez
La școală dorim să producem învățare. Precum un brutar care amestecă ingrediente de calitate
pentru a obține o pâine pe măsură, așa și profesorul va reuși să ,,modeleze” aluatul cu care
lucrează dacă respectă o rețetă simplă și pâinea sa, ,,învățarea” va fi produsă.

Sursă: https://www.flaticon.com/free-icon/baker_121046
Aluatul îl reprezintă elevul, iar rețeta (scenariul didactic) este compusă din conținuturi,
exerciții, evaluări, timp, elevi, jocuri, obiective. Dacă avem în vedere ingredientul ,,elevi”, este
vorba despre necesitatea de a cunoaște elevii, ce probleme și nevoi au, ce simt (ne referim aici
la toate simțurile – ce văd, ce aud, ce fac, ce resimt), ce vor elevii, însemnând ce așteptări și
obiective au aceștia și cum gândesc elevii noștrii. D ce să ne cunoaștem elevii? Pentru a ne
adapta, a înțelege, a ne pregăti, a ne concentra, a răspunde, a propune, pentru a ști cum să ne
adresăm lor. Dacă noi vom ști cum să ne adresăm elevilor și elevii la rândul lor vor ști cum să
ni se adreseze. Ne vom uita la fiecare elev, nu doar îl vom vedea. Avem nevoie să înțelegem ce
le place în afara școlii, astfel încât să încercăm să avem câte puțin din acele ingrediente și în
sala de clasă. Dacă în afara școlii elevii au nevoie să fie într-un grup fără autoritate, le place să
experimenteze și să simtă lucruri puternice, iar în clasă găsesc platitudine în loc de colaborare,
distracție, încredere, validare, elevii vor abandona, la propriu sau la figurat.
În ruta învățării plecăm așadar de la o situație actuală, de la răspunsul la întrebarea cine
sunt elevii noștri. Atunci ne construim obiectivul meu, viziunea noastră pentru clasă, fără
obiectiv clar neputând apoi să evaluăm, nici cantitativ, nici calitativ.
În continuare adăugăm în ,,aluat” alte ingrediente necesare. Ne vom opri atenția asupra
înțelegerii modului în care oamenii memorează, cum reține elemente și ce simțuri folosește
pentru asta, conștienți fiind că fiecare elev își folosește simțurile într-un mod diferit. Informația
adresată unui singur simț și folosind un singur canal duce la saturația atenției și a memoriei. Ne
vom interesa despre cum putem să reținem atenția elevilor noștri, cum să îi ajutăm să se
concentreze. Vom construi apoi lecții, funcție de context, pentru cunoaștere, pentru competențe,
pentru motivație. Tot ce punem în lecțiile noastre nu va fi nici prea ușor, dar nici prea greu, ci
se va concentra în zona de dezvoltare proximală a fiecărui elev. Un elev care se simte exclus
sau frustrat de către profesor, va abandona.
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Sursă: arhiva personală
Modul de transmitere a informațiilor poate fi ameliorat prin multiplicarea canalelor și a
suporturilor folosite (vizual, auditiv, tactil), suporturi care stârnesc emoții, prin țintirea celor
mai relevante informații, prin folosirea cuvintelor cheie, prin repetare în moduri diferite
deoarece o informație trebuie repetată de 3-4 ori pentru a ajunge în memoria de lungă durată.
O tehnică utilă ar reprezenta-o folosirea unei hărți conceptuale, este o metodă de învățare
eficientă constituită din reprezentări grafice menite să organizeze informația și să faciliteze
înțelegerea unor concepte și a relațiilor dintre ele.
Reușita unui elev este strâns legată de percepția sa despre sine. Este Albert Bandura cel
care a observat că cu cât e mai ridicată percepția despre sine a unui elev, cu atât acesta va avea
rezultate mai bune. Vorbim deci despre sentimentul de eficacitate personală. Dacă avem
încredere că vom reuși, atunci e mult mai probabil ca acest lucru să se întâmple cu adevărat.
Sentimentul de eficacitate personală se construiește și evoluează pornind de la 4 surse:
- experiențele de succes sau de eșec trăite;
- experiențele indirecte (observarea reușitelor unor persoane cu caracteristici similare
cu ale sale);
- influența socială (sugestii, avertizări, sfaturi și încurajări de la persoane percepute ca
legitime);
- asocierea unei stări fiziologice și emoționale legate de o acțiune din trecut (Ex. stres
= eșec, stres = succes).
Ingredientele care compun așadar abordarea incluzivă sunt colaborarea, comunicarea,
înțelegerea și empatia.
Mergem în cele ce urmează pe calea diferențierii. Dacă până acum am vorbit de o rețetă,
în cazul diferențierii nu există o rețetă prestabilită. Ne putem folosi creativitatea! Iar dacă vom
preda diferențiat vom asigura succesul tuturor elevilor fiindcă toți elevii pot avea succes pentru
că dacă cineva are succes nu ia din succesul altuia. Ea este ghidată de principii precum
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construirea unei comunități, curriculum de calitate, sarcini de lucru respectuoase, grupare
flexibilă, evaluare formativă și ajustare, în acord cu conținuturile, procesele și produsele și cu
gradul de pregătire a elevului, emoțiile sale, interesele sale, profilul său de învățare, mediul său.
Se bucură de asemenea de mai mulți aliați: inteligențe multiple, sarcini practice, folosirea
diferitelor metode și strategii (Jigsaw, Anchor, Exit cards, Think-Pair-Share), peer learning,
structurare, întrebări variate, organizare pe centre de interese, lucru în perechi/echipe, sarcini
pe
diferite
trepte
de
dificultate
etc.
Nu greșim dacă atunci când intrăm în sala de clasă, înainte de a întreba elevii dacă s-au pregătit
pentru lecție, îi întrebăm cum sunt, cum se simt. Emoțiile sunt cele care controlează elevii.
Cercetările indică faptul că emoțiile toxice, cum ar fi anxietatea legată de eșec, frica de
schimbare și asumarea riscurilor, sentimentul de a nu fi valoros sau capacitatea de a reuși,
afectează învățarea. Emoțiile sunt o energie, energie pe care elevii și profesorii o aduc în sala
de clasă.
De asemenea, ce mai aduc elevii în clasă este unicitatea fiecăruia dintre ei. Împreună
formează un buchet, dar tot un buchet formează și inteligențele de care dispunem toți. Bruno
Hourst este cel care afirmă că toți ne naștem cu un buchet de inteligențe și dr. Howard Gardner
cel care afirmă că toți elevii dispun de toate inteligențele, doar că în grade diferite, dezvoltând
această teorie în 1983. Dacă vrem ca toți elevii să învețe nu ne putem axa pe un singur tip de
inteligență. Teoria lui Gardner ne arată că același conținut standard poate fi prezentat în mai
multe feluri. Vacanța de vară a elevilor nu trebuie neapărat să fie un subiect de compunere, ci
se poate transforma în piesă de teatru, în cântec sau într-un roman grafic. Elevii nu au nevoie
doar să memoreze, ci să înțeleagă, să utilizeze ce învață, să experimenteze. Pentru ca informația
să ajungă la fiecare elev, profesorul va combina diferite metode adaptate mai multor stiluri de
învățare.
O resursă succintă și foarte utilă pentru aprofundarea tipurilor de inteligențe ar putea fi
găsită aici: https://www.shakespeare-school.ro/teoria-inteligentelor-multiple-cele-8-tipuri-deinteligenta-si-efectele-lor-nebanuite-asupra-procesului-de-invatare/.
Locul unde învață elevii are conexiuni emoționale și fizice cu ce și cum învață.
Mediul oferă elevilor un sentiment de scop și dă valoare sarcinii în cauză și semnificația
acesteia; fie că este în sala de clasă (aranjarea biroului, lucrările elevilor, postere, colțul
cititorilor…), acasă sau afară.
Și diferențierea presupune cunoașterea elevilor, cunoașterea în principal a preferințelor
lor de învățare, stilul predominant, tipurile de inteligență predominante, preferințele legate de
mediul de învățare.
Ar fi nevoie de o demistificare a evaluării, nimeni nu știe ce va fi la test! Rezultatele
testelor - nu știe nimeni ce să facă cu ele. Auto-evaluarea este foarte importantă. Sunt necesare
criterii clare de reușită. De asemenea, să renunțăm la ideea că nu încercăm ceva nou doar pentru
că ar putea eșua. Și să ne întipărim ideea că nu elevii sunt cei care trebuie să ajungă la nivelul
nostru, ci noi suntem cei care trebuie să ne adaptăm nivelului lor, aceasta dacă dorim să predăm
diferențiat pentru a scădea riscul de abandon școlar.
18

Alexander Russo, Cartoons: ,,Climb That Tree”
Câteva exemple concrete de metode utilizate în predarea diferențiată:
Modelul Frayer de dezvoltare a vocabularului îi ajută pe elevi să obțină un vocabular
și concepte noi esențiale pentru înțelegerea unei lecturi, a unei lecții a unui concept, etc.
punându-i să completeze o diagramă cu definiția, caracteristicile, exemplele și non-exemplele
termenului de învățat. Poate fi folosit pentru diferite subiecte: animale, țări, gramatică.

Arhiva personală
Este o metodă care încurajează elevii să observe și să interpreteze, stimulează curiozitatea
Limba română: pentru a explora imagini sau text;
Istorie: pentru a examina imagini dintr-un anumit punct al istoriei;
Matematică: pentru a ajuta la interpretarea datelor dintr-un tabel;
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Știință: pentru a explora teorii și investigații științifice;
Ed. plastică : explorarea operelor de artă.
THINK-PAIR-SHARE (Variații THINK/READ/WRITE)
• Oferă elevilor posibilitatea de a-și procesa gândurile și de a-și verifica ideile cu un partener.
Este mai probabil ca elevii să se simtă confortabil să-și împărtășească ideile cu un grup mai
mare.
Cerem elevilor:
• Gândește-te – pentru un moment (sau citește un text, sau scrie despre o idee sau concept)
• În perechi — discutați despre ce ați gândit, citit sau scris cu un partener și stabiliți ce să
împărtășiți cu un grup mai mare.
• Împărtășiți—idei sau răspunsuri cu un grup mai mare.

Elevii se împart în echipe de experți pentru a învăța un anumit aspect al conținutului, astfel
încât să poată preda colegilor din echipele lor de bază înainte de o sarcină sau de o verificare a
cunoștințelor (test sau discuție).
Exemplu pentru lectură: Un text lung împărțit în 3-4 părți și atribuit grupelor de elevi. Citește
fiecare câte un fragment și apoi îl rezumă pentru ceilalți.
Exit cards
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https://wordwall.net/resource/32891080/limba-franceza/sesiunea-de-azi
Vă invităm în final la un exercițiu de auto reflecție:
- Ce vă motivează ca profesor?
- Ce vă face mândru?
- Care este cea mai mare provocare cu elevii?
- Cum treceți peste ea?
Aplicați metoda Think-Pair-Share și realizați o diagramă Venn împreună cu colegii
dumneavoastră de cancelarie
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Cursul Differentiated teaching: orientation, guidance and training to lift the performance of
all learners and prevent school drop-out unde i-am avut ca formatori pe Cédric Maillot și
prof. dr. Christine Thibaudier-Ness și furnizat de Francophonia, Nisa, Franța este cel care ne-a
furnizat fundația celor expuse mai sus.
Autor:
Pricope-Damian Cristina,
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La porțile sinelui

Cursul Differentiated teaching: orientation, guidance and training to lift the
performance of all learners and prevent school drop-out a avut și o dimensiune filozofică în
cadrul unui periplu provensal, desfășurat sub coordonarea domnului Yann Librati, director al
centrului de învățare Francophonia, din Nisa. Această incursiune semiotică a început în centrul
vechi al Nisei. În fântâna Soarelui, care se află în Place Masséna, se pot admira cinci statui din
bronz, sculptate de Alfred Janniot. Acestea reprezintă personaje din mitologia greco-romană,
Pământul, Marte, Venus, Saturn și Mercur. În centrul lor, se află un Apolo, din marmură, de
șapte metri înălțime. Tot în Place Masséna, se mai află și statuile a șapte scribi, din rășină albă,
la zece metri deasupra solului. Aceste statui se iluminează, noaptea, în diferite culori,
transformându-se în Sitting Tatoos, adică oameni translucizi.
Centrul vechi al Nisei este un loc încărcat de istorie, cu clădiri datând din secolele XVIIXIX, palate, biserici, un castel, precum și Vechea Prefectură, odinioară, reședința regilor
Sardiniei, în fața căreia domnul Yann Librati ne-a propus câteva teme de discuție, în legătură
cu stagiul de formare la care participam, precum perspectiva, fraternitatea, toleranța,
împărtășirea sentimentelor şi a ideilor, entuziasmul. Într-adevăr, o mobilitate Erasmus este un
bun prilej de a pune în practică aceste concepte, de a te cunoaşte mai bine pe tine însuți, de a
face un schimb de păreri şi de experiență, în primul rând, didactică, dar şi personală, cu ceilalți
și de meditație la lucrurile cu adevărat însemnate din viață, precum şi la felul în care ar trebui
înțeleasă şi trăită.
Despre regiunea Provence, în general, se știe că este un colț de lume foarte pitoresc, care
a atras, de-a lungul timpului, aristocrați englezi, de unde și denumirea celebrei Promenade des
Anglais, și artiști, printre care pictorii Henri Matisse, Marc Chagal, și scriitorul Friedrich
Nietzsche. Acesta din urmă și-a petrecut șase ierni consecutive pe Riviera Franceză, perioadă
în care a scris Așa grăit-a Zarathrustra, în care spunea: ʺSub această realitate în care ființăm,
se află o altă realitate, cu totul diferită.ʺ Într-adevăr, peisajul mediteranean predispune la
relaxare, reverie, prin crearea unei stări de armonie interioară. Această pace şi linişte pe care
omul şi-o doreşte, instinctiv, a fost, însă, tulburată, de-a lungul anilor, de războaiele succesive,
care au devastat Europa, în special în secolul XX. Este cunoscut faptul că războiul se naşte din
ura față de semeni, din lăcomie, egoism şi răutate. Războiul aduce devastare exterioară, dar mai
ales interioară prin traumele pe care le generează de-a lungul generațiilor. În oraşul Nisa, dar şi
în localitățile învecinate, se află numeroase inscripții cu numele celor care au luptat, în decursul
anilor, pe teritoriile respective, cu scopul de a nu se lăsa dominați sau înfrânți. S-ar putea spune
că realitatea acelor oameni transpare în geografia splendidă a zonei ca un fel de ecou, de peste
veacuri, al suferinței umane care nu poate fi anihilată de trecerea timpului sau uitată de
generațiile mai tinere.
Un exemplu de perspectivă ar fi că, în anul1492, Cristofor Columb a descoperit
America, acesta fiind un prilej de bucurie și oportunități extraordinare pentru europeni, Lumea
Nouă reprezentând, ulterior, pentru mulți dintre ei, începutul unei noi vieți, dar din perspectiva
nativilor de pe teritoriul cucerit, acesta nu a fost decât începutul sfârșitului civilizației lor. Se
știe că foarte mulți dintre ei au fost omorâți, deportați în rezervațiile create pentru ei sau tratați
ca fiind inferiori cuceritorilor. Faptul acesta istoric ne-ar putea trimite cu gândul la mitul eternei
reîntoarceri, din opera lui Mircea Eliade, pe care îl abordează și F. Nietzsche în scrierile sale,
ideea centrală a acestui mit fiind că tot ceea ce se petrece, s-a mai petrecut, deja, și se va mai
petrece din nou. Omul se va întoarce împotriva omului, cu ură, războiul înscriindu-se în istorie,
dar nu ca artă, cum era pentru omul arhetipal, laolaltă cu dansul sau legea, ci ca act distrugător
de frate și de sine. Suferința, ca fapt istoric, și sub diverse alte aspecte, precum seceta,
incendiile, sclavia, nedreptatea socială, trebuie să aibă un sens pentru a deveni suportabilă de
către omul modern, care, spre deosebire de cel arhaic, nu fuge de istorie. Astfel, anumite
mecanisme, au permis, de-a lungul timpului, sacralizarea unor evenimente prin extragerea lor
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din timpul profan. Un frumos exemplu în acest sens, îl reprezintă poezia lui Jacques Prévert, un
poet francez suprarealist. Lupta dintre trupele aliate și germani, în orașul Brest, este descrisă în
registru metaforic, ploaia în care se află, inițial, personajul feminin din aceste versuri fiind
comparată, ulterior, cu bombardamentul care urmează stării sale de fericire prin iubire,
consecința fiind distrugerea masivă a portului și a orașului, iar la un nivel mai profund, al
sinelui. Fraternitatea este un concept în strânsă legătură cu starea de asediu. Poate că tocmai în
astfel de momente, oamenii își conștientizează mai bine vulnerabilitatea și frumusețea
sufletească cu care sunt înzestrați.
În afară de Nice, alte localități din regiunea Coasta de Azur, precum Villefranchesur-mer, Menton sau Monaco, cu vestigii elenistice și un farmec atemporal, ne-au arătat măsura
în care omul modern a reușit să combată istoria, prin credința în puterea sa transformatoare,
mărturie în acest sens fiind numeroasele catedrale și biserici, acceptarea celuilalt, indiferent de
statutul social sau gradul de autodezvoltare personală.
Nu se poate vorbi despre Provence fără a menționa arta localnicilor de a trăi,
piețele încărcate de fructe și legume, mâncărurile pe bază de ulei de măsline și ierburi aromatice,
vinurile rosé cu un buchet savuros și deserturile cu lavandă, toate acestea făcând apel la o altă
temă propusă, și anume entuziasmul.
În predare, entuziasmul este absolut necesar. Un profesor entuziast poate
fraterniza mult mai ușor, stimulând curiozitatea și interesul copiilor. Entuziasmul este, în primul
rând, o stare de spirit. Așa cum a spus domnul Yann Librati, fiecare dintre noi am venit sub
soarele Rivierei Franceze cu iernile din sufletele noastre. Splendoarea locurilor, însă, a avut o
lucrare de taină, transformându-ne, oarecum, interiorul. E suficient să vezi și să asculți marea
ca să fii de acord cu Arthur Rimbaud, care spune „eu sunt altul”, sau să privești o plantă care
se numește „părul îngerilor”. În rândul copiilor, mai ales, entuziasmul decurge din descoperirile
zilnice pe care ei le fac. Adulții pot, la rândul lor să mențină această stare de entuziasm prin
autocunoaştere şi autodepăşire, învățarea fiind un proces continuu. De asemenea, o incursiune
în lumea parfumurilor, la fabrica Fragonard, unde sunt obținute și distilate cele mai frumoase
esențe din lumea întreagă, ar putea fi suficientă pentru o călătorie mai amplă, de-a lungul
secolelor, spre arhetipuri, a fiecăruia dintre noi. Într-unul din cântecele sale, Jacques Brel
vorbește despre o insulă în largul speranței, un loc aflat, bineînțeles, în afara istoriei, în care
oamenilor nu le-ar mai fi frică, un loc ca o dimineață de Paște, în care nu ar mai exista nebuni
care ar putea să le spună că doar la 20 de ani pot iubi. Un loc pe altarul mării, din satin și din
catifea, în care nebunii nu le-ar mai ascunde plajele cele lungi. Acel loc, o insulă „gata de
plecare”, se află chiar în ochii noștri și încă de când eram copii. Acel loc e ultima noastră șansă.
Regiunea Provence, ca şi oamenii pe care i-am întâlnit acolo, este ca un fel de
Fereastră deschisă din pânzele lui Henri Matisse, o fereastră deschisă, în primul rând, spre sine,
acest sine al nostru fiind adesea divizat sau cel puțin încadrat în limitele unei suferințe
individuale, despre care se spune, într-un registru poetic, că ar fi însăşi condiția umană. Iată,
însă, că la sfârşitul unei astfel de călătorii, care nu e, de fapt, decât începutul alteia, ale cărei
margini nu mai sunt doar țărmurile scăldate în soare ale Mediteranei, am putea simți, undeva,
în adâncul ființei noastre, cuvintele pline de înțelepciune din „ Aşa grăit-a Zarathrustra” a lui
Friedrich Nietzsche: „ M-am autodepăşit pe mine, cel care sufeream, mi-am dus propria cenuşă
în munți, am inventat o flacără mai strălucitoare pentru mine însumi.”

Autor:
Holden Andrada
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Inteligențele multiple - Aliat al diferențierii/Strategii didactice de succes
Mobilitatea derulată în perioada 27 iunie-2 iulie 2022, în cadrul Proiectului Erasmus
KA1+, susținut la Universitatea Côte d'Azur din Nisa-Franța de către profesorii Cédric MaillotJuillet și Christine Thibaudier-Ness, sub patronajul centrului de formare Francophonia,
coordonat de către domnul Yann Librati, cu tema Differentiated teaching: orientation, guidance
and training to lift the performance of all learners and prevent school drop-out, ne-a condus
pe un drum de reactualizare, aprofundare și/sau dezvoltare a cunoștințelor și aplicațiilor practice
în domeniul educațional, respectiv, în clasele de elevi pe care le coordonăm.
În cadrul unui curs, Prof. dr. Christine Thibaudier-Ness (din Canada), ne-a reamintit și
accentuat ideea că fiecare elev învață utilizând mintea, dar fiecare învață, mai ales, utilizând
cele cinci simțuri, într-un mod diferit, pentru a înțelege conținuturile predate. Informația
adresată unui singur simț și folosind un singur canal duce la saturația atenției și a memoriei.
S-a plecat de la ideea centrală că Predarea diferențiată poate fi un succes pentru toți!
Clasa nu reprezintă un singur elev (spune Carol Ann Tomlinson); orice copil poate să aibă
succes prin intermediul predării-învățării diferențiate. Predarea-învățarea diferențiată ajută toți
elevii să învețe; crește motivația și performanța elevilor; ajută elevii să devină independenți;
crește satisfacția și eficacitatea profesorilor în clasa de elevi.
Aliații diferențierii sunt: crearea unui mediu de învățare pozitiv, accent pe simțuri și
emoții (emoțiile sunt o energie pe care elevii și profesorii o aduc în sala de clasă); selectarea și
utilizarea unor strategii didactice diferite cu accent pe inteligențele multiple, stiluri de
organizare, stiluri și ritm de învățare, sarcini de lucru diferențiate/individualizate, flexibilitate,
învățare prin joc, consolidare, conexiuni, reflecție.
Toți ne naștem cu un buchet de inteligențe (spunea Bruno Hourst), de aceea nu ne putem
axa pe un singur tip de inteligență dacă vrem ca toți elevii să învețe. Premisa de la care trebuie
să plecăm în lucrul cu copiii este aceea că fiecare poate fi un potenţial artist. E bine de ştiut că
inteligenţa este diversă, dinamică şi distinctă, fiecare dintre noi posedând o combinaţie proprie
a inteligenţelor multiple.
Valorificarea inteligenţelor multiple este un pas important în atingerea obiectivelor
învăţământului, vizând, deopotrivă, interdisciplinaritatea, creativitatea şi aptitudinile copiilor.
Teoria inteligenţelor multiple a fost propusă de către Howard Gardner (profesor la
Universitatea Harvard), care pleacă de la premisa că toţi oamenii dispun de cel puţin nouă
inteligenţe diferite şi autonome ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi
învăţare. Astfel, capacitatea cognitivă a omului este descrisă printr-un set de abilităţi, talente,
deprinderi mentale diferite pe care Gardner le numeşte „inteligenţe”. Folosind strategii
interactive şi luând în consideraţie diferenţele dintre elevi, cadrele didactice pot opta pentru
tratarea diferenţiată a acestora centrându-se pe stimularea diferitelor tipuri de inteligenţe
dominante în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Astfel, este necesar ca fiecare cadru didactic să-şi cunoască foarte bine elevii şi să
cunoască cele nouă tipuri de inteligenţe multiple descrise de H. Gardner. Aceste inteligenţe
sunt:
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9 tipuri de inteligență propuse de H. Gardner.
NATURALISTĂ
sensibilitatea şi preocuparea
faţă de natură, de mediul
înconjurător; capacitatea de
a rezolva probleme şi de a
dezvolta produse cu ajutorul
clasificărilor şi al
reprezentărilor din mediul
înconjurător.
INTRAPERSONALĂ
Capacitatea de
autoreflecţie şi
autocunoaştere.

INTERPERSONALĂ
abilitatea de a stabili relaţii
şi a-i înţelege pe ceilalţi,
capacitatea de a rezolva
probleme şi de a dezvolta
produse prin cunoaşterea şi
interacţiunea cu ceilalţi.

VERBAL/
LINGVISTICA
Capacitatea de a folosi
limbajul pentru a se
exprima şi a-i înţelege pe
ceilalţi, de a dezvolta
produse cu ajutorul codului
lingvistic.

TEORIA
INTELIGENȚELOR
MULTIPLE

MUZICALĂ/
RITMICĂ
Capacitatea de a
gândi în/şi prin
muzică, de a
recunoaşte
sunetele, de a ţine
ritmul.

LOGICĂ/MATEMATICĂ
Capacitatea de a folosi
numerele, de a opera cu
modele, categorii,
relaţii, de a grupa,
ordona şi interpreta
date de a-şi organiza
logic activitatea.
VIZUALĂ / SPATIALĂ
Capacitatea de a reţine
şi folosi imaginile, de a
rezolva probleme şi de a
dezvolta produse cu
ajutorul reprezentărilor
spaţiale şi al imaginii.

CORPORALĂ/
KINESTEZICĂ
Capacitatea de a
folosi mişcările
corpului, pentru a
se exprima şi a
învăţa.

EXISTENTIALĂ
capacitatea de a
reflecta asupra
existenţei umane şi
universale.

Teoria inteligenţelor multiple este aplicabilă, transpusă didactic printr-o varietate de
activităţi, metode şi tehnici menite să stimuleze cât mai mult aptitudinile individuale ale
elevilor. Pentru a stimula reflecţia şi implicarea în procesul cunoaşterii este necesară selectarea
unor strategii de predare-învăţare-evaluare care să solicite manifestarea interactivă a elevului.
Pentru a putea preda aplicând teoria inteligenţelor multiple este nevoie de:
- cunoaşterea şi identificarea capacităţilor/abilităţilor elevilor, a tipului dominant de inteligenţă
a fiecărui elev (prin fişele de observare sistematică, jurnalele reflexive, teste de
autocunoaştere);
- familiarizarea elevilor cu teoria inteligenţelor multiple treptat, pentru a-şi cunoaşte interesele
şi talentele;
- reflecţia elevilor asupra propriilor capacităţi conştientizându-şi combinaţia de inteligenţe
multiple și dezvoltarea motivaţiei elevilor;
- oferirea oportunităţilor în care elevii să-şi poată manifesta şi dezvolta inteligenţele multiple.
În proiectarea unei lecţii bazate pe teoria inteligenţelor multiple cadrul didactic trebuie
să aibă în vedere:
- obiectivele care trebuie atinse (cognitive, afective, psihomotorii);
- importanţa temei ce urmează a fi abordată;
- datele pe care le deţin elevii despre tema propusă (din experienţă, din lecţiile anterioare);
- motivarea elevilor de a participa activ la această lecţie (captarea atenţiei prin: joc, planşă,
schemă, chestionar, povestirea unei întâmplări, o anecdotă, o ghicitoare etc.);
- legăturile ce se pot stabili între această temă şi teoria inteligenţelor multiple (modalităţi prin
care: poate fi folosit cuvântul scris sau vorbit; pot fi evocate sentimente şi amintiri personale;
pot motiva elevii să coopereze în învăţare; pot aduce natura în activitatea respectivă; îşi pot
mişca trupul; pot aduce muzica, sunetul ritmul; pot să introducă calcule, logica, numerele,
gândirea critică; pot folosi culoarea sau alte materiale vizuale);
- conştientizarea elevilor de progresele înregistrate (prin evaluare continuă şi autoevaluare);
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- modalităţile prin care elevii pot demonstra aceste progrese (cunoştinţe, abilităţi).
- modalităţi de continuare a stimulării învăţării (îmbunătăţirea unor programe de progres).
Pentru a organiza cu succes activităţi bazate pe stimularea inteligenţelor multiple,
cadrele didactice pot folosi strategii didactice interactive de predare-învăţare-evaluare şi
anume: portofolii, hărţi conceptuale, proiecte, interviuri, jurnal reflexiv, studiu de caz etc.
Pentru a putea aplica la clasă activităţi ce implică folosirea inteligenţelor multiple se
promovează dezvoltarea viziunilor intradisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare
pentru realizarea conexiunilor între diverse arii curriculare.
Adaptarea strategiilor didactice la particularităţile elevilor înseamnă ca profesorul să
cunoască la ce se pricepe cel mai bine elevul, ce îi place să facă, cum învaţă mai bine şi prin ce
modalităţi poate fi stimulat, propunând cele mai adecvate metode şi tehnici de lucru.
Indiferent de disciplina şi tema abordată aceste aspecte pot fi detaliate pe fiecare tip de
inteligenţă, astfel:
1. Inteligenţa verbală/lingvistică. Dacă elevul se pricepe foarte bine să citească, să
scrie, să memoreze, să povestească, dacă îi place să discute, să dezbată, să argumenteze, să
asocieze cuvintele rezolvând rebusuri, să creeze versuri, atunci el învaţă mai bine citind, auzind,
luând notiţe, exprimându-se prin cuvinte. Tipurile de activităţi prin care se manifestă acest tip
de inteligenţă pot fi: realizarea de compuneri, poezii, eseuri, interviuri, rezumate, articole,
povestioare, ghicitori, dramatizări etc. Metodele şi tehnicile prin care se pot realiza aceste
activităţi pot fi: metode de comunicare orală şi scrisă (povestirea, descrierea, explicaţia,
expunerea cu oponent, conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea, studiul de caz etc.);
dramatizarea; metode interactive (predarea-învăţarea reciprocă, pălăriile gânditoare,
brainstorming, explozia stelară); portofoliul, jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I.
2. Inteligenţa logico-matematică. Dacă elevul se pricepe să rezolve probleme, să
argumenteze logic rezolvarea problemelor, gândeşte abstract şi raţional, are capacitatea de a
analiza critic, atunci îi place să experimenteze, să folosească numerele şi formulele, să creeze
reguli şi raţionamente. În această situaţie elevul învaţă mai bine realizând clasificări, categorii,
gândind abstract şi logic, raţional, critic, făcând conexiuni după reguli clare, urmând riguros
instrucţiunile, folosind analogii, comparaţii, deducţii. Tipurile de activităţi pot fi: rezolvare de
probleme, crearea de conexiuni logice între concepte, extragerea esenţialului dintr-un text,
argumentaţii bazate pe raţionamente, stabilirea de similitudini şi diferenţe prin comparare.
Metode şi tehnici folosite: metode algoritmice; instruirea asistată de calculator, experimentul,
demonstraţia, exerciţiul, studiu de caz, jocul didactic, hărţile conceptuale.
3. Inteligenţa vizuală/spaţială. Dacă elevul se orientează bine în spaţiu, observă
detaliile, reţine cu exactitate figurile şi imaginile, vizulizează uşor atunci îi place să deseneze,
să coloreze, să modeleze, să construiască, să rezolve puzzle etc. Din aceste motive el învaţă mai
bine cu ajutorul imaginilor, culorilor, vizualizând şi desenând. Activităţile prin care poate fi
stimulat în acest sens, pot fi: transpunerea în desen a unui text; crearea de hărţi, machete, figuri
tridimensionale, scheme etc. Cele mai bune metode care pot fi utilizate pentru aceste activităţi:
metode de explorare directă şi indirectă (observaţia, demonstraţia, modelarea); metode bazate
pe acţiune reală sau simulată (lucrări practice, aplicaţii tehnice, simularea); hărţi conceptuale,
portofolii (cu imagini, picturi, desene, fotografii, reprezentări grafice, înregistrări video);
tehnica florii de lotus, metoda piramidei.
4. Inteligenţa corporală/kinestezică. Elevii care se pricep să danseze, să-şi coordoneze
mai bine mişcările, le place să mânuiască, să manevreze obiecte, să folosească limbajul trupului
prin mimică şi gestică, aceştia învaţă mai bine cu ajutorul analizatorilor tactilo-kinestezici, prin
implicare directă. De aceea acest tip de inteligenţă poate fi stimulat prin activităţi de manipulare
de obiecte, de mişcare coordonată (bătăi din palme, tropăit, etc.), utilizând următoarele metode:
observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, simularea, activităţi practice, aplicaţii
tehnice, pantomimă, dramatizare, jocuri de rol, exerciţii fizice etc.
5. Inteligenţa muzicală/ritmică. Elevii ce se pricep bine să cânte, să memoreze şi să
exprime diverse melodii şi ritmuri, să creeze muzică, cărora le place să cânte, să compună
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muzică, să asculte muzică, învaţă mai bine cu ajutorul ritmurilor muzicale, a sunetelor,
ascultând muzică şi cântând. Activităţile prin care pot fi stimulaţi elevii ce posedă acest tip de
inteligenţă pot fi de tipul celor care folosesc ritmuri, sunete, melodii, instrumente; producere de
sunete. Metodele şi tehnicile de predare-învăţare-evaluare pot fi: dramatizări, transpunerea unor
texte pe note muzicale, folosirea unor înregistrări audio, a unor instrumente muzicale şi de
percuţie; concerte, spectacole etc.
6. Inteligenţa socială, interpersonală. Aceşti copii se pricep să colaboreze, să
negocieze, să comunice cu ceilalţi, să empatizeze, să rezolve conflicte. De aceea le place să aibă
prieteni, să cunoască noi oameni, să îi ajute pe cei din jur. Aceşti copii învaţă mai bine în
perechi, în grup, lucrând pe echipe, stabilind relaţii, oferind şi primind ajutor. Activităţile pot
fi de colaborare în rezolvarea sarcinilor de lucru, iar metodele sunt cele bazate pe
interactivitatea de grup (predarea-învăţarea reciprocă, pălăriile gânditoare, brainstorming,
philips 6-6, metoda frisco, proiectul, portofoliul de grup etc.); metode de comunicare
(conversaţia, discuţia colectivă, dezbaterea, povestirea, explicaţia, descrierea, problematizarea
etc.); jocul de rol, studiul de caz.
7. Inteligenţa intrapersonală se remarcă la elevii care se pricep să se autoevalueze, săşi exprime propriile sentimente; de aceea le place să reflecteze, să-şi stabilească obiective
personale. Astfel, ei învaţă mai bine lucrând singuri, în ritm propriu, îşi aleg singuri sarcinile
prin activităţi individuale, tratare diferenţiată, utilizând ca metode munca independentă,
jurnalele reflexive personale, eseuri, portofoliile.
8. Inteligenţa naturalistă se observă la elevii care înţeleg natura, flora, fauna; la elevii
care sunt preocupaţi de problemele ecologice. Acestor copii le place să stea în aer liber, să
crească animale, să colecţioneze plante. Ei învaţă mai bine dacă sunt puşi în situaţia de a observa
şi de a cunoaşte realitatea, de a culege date. Activităţile care se pot desfăşura pentru a stimula
acest tip de inteligenţă pot fi activităţi desfăşurate în clasă (mulaje), dar mai ales pe teren, în
natură, pentru a studia plantele şi animalele vii. Pentru aceasta se folosesc metode bazate pe
acţiune reală sau simulată (activităţi practice, aplicaţii tehnice, studiul de caz, simulare); metode
de explorare directă a realităţii (observaţia, experimentul, demonstraţia, excursia, vizite de
studiu); proiectul de cercetare, portofoliul etc.
9. Inteligența existențială se referă la capacitatea de a reflecta asupra existenței umane
și universale. Se remarcă și manifestă la persoanele care au capacitate filosofică, de a percepe
lumea și viața. Se poate realiza prin metode precum: studiul de caz, dezbaterea, reflecția.
Metodele şi tehnicile, precum şi tipurile de activităţi prezentate sunt dintre cele care
activizează şi dezvoltă cel puţin un tip de inteligenţă multiplă.
Cu adevărat de subliniat este faptul că fiecare persoană reprezintă o combinaţie unică
de dezvoltare şi manifestare a acestor tipuri de inteligenţă. Dezvoltarea şi manifestarea lor
expresivă depinde de modul cum aceste potenţialuri latente ale elevilor sunt stimulate. Gardner
susţine ideea că fiecare individ posedă aceste inteligenţe, dar ele se dezvoltă mai mult sau mai
puţin în funcţie de oportunităţile întâlnite şi de motivaţia individuală, la orice vârstă.
Concluzionând, predarea-învățarea diferențiată urmărește ca fiecare elev să aibă,
ulterior, un parcurs încununat de succes, indiferent de timpul necesar pentru îndeplinirea acestui
scop sau de eșecurile individuale; iar utilizarea tipurilor de inteligențe multiple se constituie
într-un imbatabil aliat al diferențierii, în strategii didactice de succes.
Un profesor bun, empatic și entuziast în activitatea sa pedagogică va oferi o educație
de calitate, prin care va contribui la integrarea tuturor copiilor și le va oferi acestora sprijinul
necesar pentru ca ei să își atingă potențialul maximum de dezvoltare.
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Innovative Approaches to Teaching (Erasmus+)
În perioada 3 - 9 iulie 2022, șase cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Al. I. Cuza''
Podu Iloaiei au participat la un curs de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 cu nr. de
referință 2021-1-RO01-KA122-SCH-000015863, intitulat ,,Dezvoltarea puterii de acțiune a
educatorilor asupra educabililor prin formare profesională de calitate”.
Cursul se numește Innovative Approaches to Teaching, s-a desfășurat în Cehia, la
Praga și a fost furnizat de partenerul proiectului, ITC International TRAINING
CENTER. Cei șase beneficiari au fost: prof. inv. preșcolar Bortaș Teona, prof. inv. preșcolar
Ichim Ancuța, prof. inv. primar Plamadă Alexandra-Lavinia, învățător Răuleac Daniela Bianca,
prof. înv. preșcolar Zaharia Flavia, prof. înv. primar Zmău Ioana Gabriela.
Scopul acestui curs a fost de a promova inovarea în educație prin familiarizarea cadrelor
didactice cu metode de predare inovatoare, cât și importanța utilizării tehnologiei ca parte
integrantă a actul educațional. Folosind aplicații simple și accesibile, cadrul didactic poate să
utilizeze tehnologia în educație pentru a face orele de curs mai interesante și atractive.
Obiectivele acestui curs de formare au fost:
● Îmbunătățirea competențelor în utilizarea resurselor deschise și digitale, sprijinirea
dezvoltării competențelor digitale și a alfabetizării media
● Îmbunătățirea abilităților de a utiliza diverse metode și tehnici de predare inovatoare
care sunt centrate pe cursant
● Dezvoltarea abilităților relevante, la nivel înalt, cum ar fi creativitatea, gândirea critică,
metacogniția și alte competențe cheie prin metode de predare inovatoare
● Revizuirea și dezvoltarea competențelor personale și profesionale, construirea încrederii
în promovarea pedagogiilor inovatoare și active, care răspund la diversitatea socială și
culturală.
● Schimbul de bune practici și discutarea provocărilor profesionale cu colegii și formatorii
de curs cu privire la metodele de predare inovatoare etc.
Conținutul tematic și interdisciplinar a fost introdus în 11 module:
● Module 01 - Theoretical module -21st Century Skills Module
● Module 02 - Critical and creative thinking , how can it be developed ?
● Module 03 - Inquiry Based Learning , Task Based Learning
● Module 04 - Gamifying the classroom
● Module 05- Using online applications it the classroom
● Module 06 - Blended Learning - Flipped Classroom
● Module 07 - Adapting teaching materials to suit the needs of differentiated classes
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● Module 08 - Metacognition - teaching students to learn
● Module 09 - ICT as a tool for development of creativity and critical thinking - Digital
Storytelling
● Module 10- Modern trends in Formative assessment
● Module 11 - Peer Education
Structura cursului a fost concepută în așa fel încât s-au putut realiza un număr mare de
activități care au permis crearea unei dinamici de grup prin diverse forme de colaborare. S-a
combinat teoria cu aplicarea practică și s-a inclus o abordare bine concepută a monitorizării și
evaluării, cu feedback clar pentru participanți. Conținutul cursului a vizat tehnici de dezvoltare
a gândirii critice și creative, utilizarea aplicațiilor online pe platforma Classroom
(Storyjumper, Edpuzzle, Liveworksheets, Goosechase, Insertlearning) ce pot fi utilizate de
participanți/ cadre didactice de la toate niveluri de învățământ.
Programul a fost dedicat în mare parte activităților practice, punându-se accent pe
activitățile outdoor, menite să ne ofere sprijin și ajutor în realizarea și proiectarea acestora întrun mediu natural și dinamic. Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în
natură și nu au ca finalitate rezultate palpabile (diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul
comportamentului copiilor. Natura ne spune mereu o poveste pe care merită să o spunem mai
departe.
Am lucrat într-un cadru multicultural, alături de profesori din țări precum Letonia,
Irlanda, Portugalia, Croația, Bulgaria și Ungaria unde am realizat un schimb generator de idei,
am împărtășit experiențe și am dobândit noi abilități într-un antrenament pozitiv învățând prin
practică prin diverse activități de colaborare și reflexie. De asemenea, faptul că am fost alături
de colegi din diferite țări a reprezentat un mare plus deoarece, astfel, am observat și analizat o
perspectivă mai amplă a procesului educațional în Europa.
O activitate inovatoare prezentată și poate fi utilizată de către profesorii tuturor
nivelurilor de învățământ este reprezentat de aplicația StoryJumper. Aplicația StoryJumper
este un instrument pentru familiarizarea elevilor cu procesul de scriere creativă. Avantajul
acestei aplicației este acela că se pot realiza atât cărți cu imagini și text, cât și cărți audio.
Această aplicație ne-a fost prezentată într-un mod diferit. Pe baza unor pași ce vizau
scanarea de coduri QR, descopeream cuvinte, 17 la număr. Ulterior eram invitați în parc pentru
a găsi reprezentările acelor cuvinte în natură. După revenirea în sală, ni s-a prezentat această
aplicație unde am fost îndrumați să creăm o poveste/carte cu elementele găsite în natură.
Activitatea outdoor în colaborare cu tehnologia s-a dovedit a fi împletirea perfectă pentru lucrul
în echipă, acceptarea ideilor celui de lângă noi și a învăța într-un mod cu totul aparte. Orice
activitate necesită seriozitate cu un strop de relaxare, amuzament. Doar așa noi, profesorii, le
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putem dezvolta abilități cu adevărat necesare elevilor pentru a se descurca pe viitor în societate
și de a se adapta ușor la schimbările continue.
Experiența zilelor petrecute în Praga, alături de ceilalți participanți, a fost una deosebit
de interesantă, oferind exemple de bună practică pliabile în activitățile educative. De asemenea,
locația cursului a oferit cadre fascinante, cu numeroase monumente istorice și obiective
turistice. În prima zi, în compania unui ghid, participanții au descoperit: Muzeul Național, Podul
Carol, Castelul Praga, Zidul John Lennon, Catedrala ”Sfântul Vitus”, Casa Dansatoare, Ceasul
Astronomic, Casa Municipală, Statuia ”Capul lui Franz Kafka”, Cartierul evreiesc, Strada de
aur, Biserica ”Sfântul Nicolae”.
Într-un oraș cu accente istorice și multiple influențe culturale, cadrele didactice de la
Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” au acumulat cunoștințe și experiențe care vor inova viitoarea
activitate didactică și personală.

Autori:
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PROIECTE DIDACTICE
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
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PROIECT DIDACTIC
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Aspecte de toamnă”
DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domeniul Limbă și comunicare
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: „Minunatul A” - Sunetul și litera A
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.
COMPORTAMENTE VIZATE:


Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice
vârstei
 Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
 Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj,în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receptivă).
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Identificarea și recunoașterea sunetului „A” în cadrul unor diverse
contexte.
OBIECTIVE:
O1. Să denumească imaginea de pe frunză; O2. Să despartă cuvintele în silabe; O3. Să
reprezinte grafic cuvintele; O4. Să identifice sunetul „a” în cadrul cuvintelor; O5. Să spună
cuvinte care conțin sunetul „A”; O6. Să manifeste spirit competitiv;
STRATEGII DIDACTICE
SARCINA JOCULUI: Identificarea sunetului „A” în urma denumirii imaginilor;
REGULA JOCULUI: Copilul solicitat va rezolva sarcina și va putea primi ajutor de la un alt
coleg de echipă numit de el. Dacă nici acesta nu va ști răspunsul, atunci echipa va pierde
recompensa.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul.
34

Forma de realizare: pe echipe, individual
Material didactic: Frunzulița Lița, scrisoare, frunze, copacei cu imagini care conțin sunetul
„A”, tablă, marker, ecusoane cu diferite forme de frunze, ecusoane cu flori de toamnă, frunze
autocolante recompense, coșulețe, bomboane.
RESURSE:
Umane: 20 copii
BIBLIOGRAFIE:


Programa activităților instructive – educative în gradinița de copii (proiect), 1998;



Taiban, Maria, Jocurile didactice pentru grădinițele de copii, Ed. Didactică și
Pedagogică, București, 1976
Desfășurarea lecției

Momentul organizatoric
Crearea condițiilor necesare desfășurării activității: aerisirea sălii de clasă, amenajarea
spațiului de desfășurare a activității, pregătirea materialului necesar. Copiii sunt așezați în două
semicercuri, fiind împărțiți în două echipe: echipa frunzelor și echipa florilor
Captarea atenției
Voi purta cu preșcolarii o discuție cu privire la anotimpul în care suntem, Toamna. Le voi
spune că luna aceasta este plina de culoare pentru că natura se află în schimbare.
Voi spune preșcolarilor că am primit o scrisoare din Laponia, de la Zâna Toamnă ce are un
mesaj pentru ei.
Voi citi scrisoarea:
Dragi, copii! Eu sunt Zâna Toamnă. Știu cât de mult vă place căldura, dar pentru a iubi mai
mult acest anotimp al schimbării, toamna, și aspectele acesteia, vă propun să ne jucăm să
creionăm noi un tablou de toamnă. Voi va trebui să răspundeți la toate sarcinile ca să realizați
cât mai frumos și colorat tabloul de toamnă. Dacă sunteți atenți și lucrați frumos, veți avea
parte de o surpriză dulce la final. Semnat, Zâna Toamnă.
Anunțarea temei și a obiectivelor
Voi anunța tema jocului: „Minunatul A” și le explic regulile de joc. Pentru desfășurarea
acestuia ne- am împărțit în două echipe: echipa frunzelor și echipa florilor.
Le voi spune că în cadrul jocului, va veni câte un copil de la fiecare echipă, va lua o
frunză/floare, va descrie imaginea de pe acesta și apoi va despărți cuvântul în silabe. Apoi, va
reprezenta grafic cuvântul la tablă și va identifica sunetul „a” în cadrul acestuia.
Le voi spune că regula jocului este aceea că pot fi ajutați doar de un coleg numit de ei, din
aceeași echipă din care fac parte. Pentru fiecare răspuns corect, vor primi în coșulețe, frunze
sau flori.
Dirijarea învățării
Voi executa jocul de probă.
- „Ce vezi pe frunzuliță?” - „Eu văd o albină.”
-

„Desparte cuvântul „albină” în silabe!” - „al-bi-nă”- cuvântul are trei silabe.”
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-

„Reprezintă grafic cuvântul!”

-

„Care este prima silabă? Dar a doua? Dar a treia? - „Prima silabă este „al”; A doua
silabă este „bi„; A treia silabă este „nă”.

-

„Unde se aude sunetul „a”? - „Sunetul „a” se aude în prima silabă.”

Jocul propriu zis
Voi proceda la fel pentru toate imaginile de pe frunzulițe și flori: „bomboană”, „ghirlandă”,
„acadea”, „lumânare”, „îngeraș”, „arici”, „ananas”, „fluturaș”, „floare”, „inimioară”. Voi
chema pe rând copii și vom identifica cuvintele de pe imagini, construind Tabloul de Toamnă.
Toate frunzulițele, florile și alte imagini reprezentative vor fi așezate în Tabloul de Toamnă.
După finalizare, apreciem lucrarea fiecărei echipe și cei mici sunt răsplătiți de către Zâna
Toamnă.
Obținerea performanței
Pentru a mă asigura că au reținut sunetul și litera A, le propun să rezolvăm o fișă interactivă
prin
intermediul
site-ului
www.wordwall.ro
și
aceea
este:
https://wordwall.net/resource/36631683

Asigurarea retenției și a transferului
Se adresează câteva întrebări legate de jocul și activitatea de astăzi. Se stabilește
împreună cu copiii o activitate viitoare dorită de către preșcolari.
Încheierea activității
Se fac aprecieri individuale și colective și se împart stimulente.
Propunător,
Prof. înv. preșc. Ancuța Ichim
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PROIECT DIDACTIC
GRUPA: Mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Prietenele noastre, necuvântătoarele”
DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domeniul Limbă și comunicare
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: „Fluturele multicolor”
SUBIECTUL: „Omida mâncăciosă” de Eric Carle
MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
COMPETENȚE VIZATE:
Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj,în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă).
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea deprinderii de a audia cu atenție un text și de a reține
ideile acestuia.
OBIECTIVE:
O1: Să asculte cu atenție conținutul povestirii; O2: Să răspundă corespunzător la întrebările
legate de poveste; O3: Să-și exprime opinia cu privire la necesitatea consumării alimentelor
sănătoase.
STRATEGII DIDACTICE
Metode si procedee: Conversaţia, lectura educatoarei, explicaţia, jocul.
Resurse materiale: Cartea „Omida mâncăcioasă”, mingea.
Forma de organizare: Individual, frontal.
BIBLIOGRAFIE:

Carle, E., Omida mâncăcioasă, Editura Cartea copiilor, 2009
Dumitrana, Magdalena, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar - vol.I şi II, Editura
Campania, 2001;
Hobjilă, A., Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Iaşi, Ed.
Institutului European, 2008;
Desfășurarea lecției
Momentul organizatoric
Crearea condițiilor necesare desfășurării activității: aerisirea sălii de clasă, amenajarea spațiului de
desfășurare a activității, pregătirea materialului necesar.
Captarea atenției
Captarea atenţiei se va realiza prin prezentarea unei omiduțe și a unui fluturaș. Le explic copiilor
relația ce există între aceștia și totodată procesul de realizare a ciclului de viață al fluturelui.
Anunțarea temei și a obiectivelor

Voi anunţa copiii că astăzi le voi citi povestea ,,Omida mâncăcioasă” de Eric Carle într-un
mod diferit de cum făceam până acum.
Dirijarea învățării
Expunerea povestii de către educatoare.

Le voi prezenta copiilor cartea Omida mâncăcioasă scrisă de Eric Carle, punând accent pe
copertă și autor.
Despre ce credeți că este vorba în carte?

Le expun povestea audio realizată în aplicația Story Jumper
https://www.storyjumper.com/book/read/141251611/6342b8c667f24
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Ne amintim regulile din timpul unei lecturi (să fim atenți, să facem liniște, să nu deranjăm colegii și să
nu întrerupem) și încep să le citesc povestea, fără întrerupere, cu intonație corespunzătoare, rar –
astfel încât preșcolarii să-și poată imagina ceea ce ascultă și urmăresc. Prin intensitatea timbrului vocal
voi încerca să creez o atmosferă proprice pentru a le menține atenția asupra ordinii desfășurării
evenimentelor.
Obținerea performanței
Voi relua conținutul poveștii pentru a mă asigura că cei mici l-au înțeles. Inițiez un joc cu o minge.
Voi arunca mingea la un preșcolar, acesta urmând să răspundă corect la o întrebare adresată de mine.
Se va pune accentul pe formularea propozițiilor simple, dar corecte din punct de vedere
gramatical.

Fixarea conţinutului (plan de întrebări) se va realiza prin aruncarea unei mingi .
- Cum se numește povestea?
- Din ce a ieșit omida cea mică?
- Ce a făcut omida ca să-și astâmpere foamea?
- Ce a mâncat omida în zilele...?
- De ce duminică a mâncat doar o frunză verde?
- Cum arăta omida după ce a mâncat toată săptămâna?
- Cum se numește căsuța omizii?
- Cine a ieșit din cocon după câteva săptămâni?
Ce va placut cel mai mult din poveste?
După terminarea planului de întrebări sunt solicitați 2-3 copii să formuleze întrebări pentru
colegi.
Asigurarea retenției și a transferului
Se revizuiesc titlul poveștii, personajele, ideea principală a povestirii.
Încheierea activității
Se fac aprecieri individuale și colective și se împart stimulente.

Propunător,
Prof. înv. preșc. Ancuța Ichim
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PROIECT DIDACTIC
„Prietenii noștri, iepurașii”

Școala primară ”AL. I. Cuza” – Podu Iloaiei, structura Holm

PROIECT DIDACTIC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități didactic alese I
GRUPA: Combinata
PROPUNĂTOR:Prof.înv.preș. Zaharia Flavia
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:„Cum este,a fos tși va fi aici, pe Pământ?”
PROIECT TEMATIC:” Viețuitoarele Pământului”
TEMA SĂPTĂMÎNII: ”Animale salbatice”
DENUMIREA ACTIVITĂȚII INTEGRATE:„Prietenii noștri, iepurașii”
TIPUL DE ACTIVITATE:Formare de priceperi și deprinderi
CENTRE DE INTERES
ARTĂ:„Iepurașul Țup-Țup”-modelaj
CONSTRUCȚII:„Adaposturi pentru animale”
BIBLIOTECA:„Animale Salbatice”- Asambleza puzzle-ul!
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d4b05b9ef3
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
-Motricitatea grosieră și motricitatea fină in context de viață faliliare;
-Activare și manifestare a potențialului creativ;
-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență în activități).
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COMPETENȚE VIZATE:
-Exersează cu sprijin, autoaprecierea pozitivă,în diferite situații educaționale.
-Manifestă creativitate în activități diverse.
-Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/pe cineva sau
pentru a executa o mișcare(a merge,a alerga etc.)
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE:
-sa modeleze plastilina dupa indicatiile primite;
-să construiască o căsuță cu ajutorul materialelor puse la dispoziție;
-să asambleze bucatile de puzzle cu iepurasii;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: Conversația, explicația, exercițiul.
Material didactic:Fișe cu desene,piese lego,creioane colorate, imagini virtuale iepurasi
,materiale din natură.
FORMA DE ORGANIZARE: Individual, pe grupe.
DURATA:20-25 minute
BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educație timpurie 2019; Site
https://www.jigsawplanet.com
Desfășurarea lecției
N
r.
cr
t.

ETAPELE
ACTIVITĂȚII

1.

Moment
organizatoric

2.

3.

4.

CONȚINUTUL
ȘTIINȚIFIC

Aerisirea sălii de grupă
Așezarea mobilierului
Pregătirea si distribuirea
materialului didactic pe centre.
Captarea
Se va realiza cu ajutorul
atenției
iepurașului Țup-Țup,care le va
prezenta copiilor materialele aflate
pe măsuțe și le va cere ajutorul
pentru realizarea lucrărilor.
Anunțarea temei Se anunță tema și obiectivele
și a obiectivelor pentru fiecare centru.
Artă:„Iepurașul Țup-Țup”modelaj
Construcții:„Căsuța iepurașului”construcție din piese lego/lemn
Biblioteca:„Animale
salbatice”puzzle”
https://www.jigsawplanet.com/?rc
=play&pid=15d4b05b9ef3
Prezentarea
Copiii își aleg centrul de joacă
conținutului și
dupa preferințe.Voi explica și voi
dirijarea
demonstra fiecărui grup de copii
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STRATEGII
DIDACTICE
METO
MIJLOA
DE ȘI
CE DE
PROCE ÎNVĂȚĂ
DEE
MÂNT

EVALU
ARE/
METOD
E ȘI
INDICA
TORI

Observaț
ia
Convers
ația

Observare
a
sistematic
ă

Iepuraș de
pluș

Convers
ația
Explicați
a

Explicați Fișe
a
Tablete/lap
Demonst top

Observare
a
sistematic
ă

Capacitat
ea
copiilor

învățării

5.

Obținerea
performanței

6.

Evaluarea

7.

Încheierea
activității

sarcinile pe care le au de rezolvat.
La centrul artă copiii vor modela
iepurașul,la centrul construcții
vor construi căsuțe iar la centrul
biblioteca vor asambla puzzle-ul
virtual:
https://www.jigsawplanet.com/?rc
=play&pid=15d4b05b9ef3
Voi urmări activitatea copiilor de
la centre și voi interveni acolo
unde este nevoie de ajutor.
Realizăm o expoziție cu lucrărilor
copiilor.

rația
Piese lego
Exercițiu Imagini
l
virtuale

Apreciez modul de lucru și
comportamentul copiilor.Copiii își Convers
vor prezenta lucrările.Cei de la
ația
centrul artă și construcții vor așeza
lucrările iar cei de la biblioteca
vor demontra ce au reusit sa
asambleze virtual.
Copiii vor face ordine in sala de
grupa si prin tranzitia de mai jos
se vor pregati pentru pauza de
gustare.
Prin tranziția „Unu-doi, unu-doi,
Mergem toti in pas vioi,
Mâinile să le spălăm,
Pe hol noi nu alergăm,
Ca să nu ne-acidentăm,
Poftă bună,
Mulțumim și la masă nu vorbim
Și pe jos nu murdărim!”
R:Mersul la baie, rugăciunea pt
masa, gustarea.

de a
rezolva
corect
sarcinile
primite

Realizare
a
expoziției
Aprecieri
verbale
colective
și
individual
e
Stimulentebulinuțe
vesele

Propunător,
Prof.înv.preșcolar: Zaharia Flavia
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PROIECT DIDACTIC
„RĂMAS BUN OAMENILOR DE ZĂPADĂ”

Școala primară ”AL. I. Cuza”
Podu Iloaei, structura Holm

PROIECT DIDACTIC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități didactice alese I
GRUPA: mare
PROPUNĂTOR: Zaharia Flavia
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:„Când,cum și de ce se întâmplă?”
PROIECT TEMATIC:„Anotimpurile”
TEMA SĂPTĂMÎNII:„Sfarsit de iarna!”
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: „Rămas bun oamenilor de zăpadă”
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi și deprinderi
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CENTRE DE INTERES

ARTĂ:„Ghiocelul”-modelaj
ȘTIINȚĂ:„Potriveste anotimpul”- wordwall.net/ro/resource/36184439
https://wordwall.net/resourceajax/qr?resourceType=activity&id=36184439&imagetype=png
&pixels=410
JOC DE MASĂ:„Puzzle”-Primele flori ale primaverii
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
-Motricitatea grosieră și motricitatea fină în context de viață faliliare;
-Activare și manifestare a potențialului creativ;
-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență în activități).
COMPETENȚE VIZATE:
-Exersează cu sprijin, autoaprecierea pozitivă,în diferite situații educaționale.
-Manifestă creativitate în activități diverse.
-Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/pe
cineva sau pentru a executa o mișcare(a merge,a alerga,a prinde/a arunca o minge etc.)
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Formarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE:
-să modeleze din plastilină omul de zapada;
-să resolve sarcinile jocului:
-să manipuleze piesele de puzzle astfel încât să obțină o imagine ;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: Conversația, explicația, exercițiul.
Material didactic: Plastilină, planse pentru plastilină, suport pentru oamenii de zăpadă,
ochisori din plastic, maturițe din scobitori, tablete/laptop, puzzle.
FORMA DE ORGANIZARE: Individual, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE:
 Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, ,,Metode
interactive de grup-ghid metodic’’, Editura Arves, 2007;
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 Grama Filofteia, Pletea Mioara, Spânu Cristina, ,,Ghid pentru proiecte
tematice’’, Editura DPH, 2008;
 Ghid metodologic, ”Laborator prescolar”, Ezechil Liliana, Paisi Lazarescu
Mihaela, Bucuresti, Ed.V &I Integral 2001;
 ”Revista Nationala de profil psihopedagogic pentru cadrele didacticedin
invatamantul prrescolar si primar”, Bucuresti, Editura Arlequin, 2018.
 https://wordwall.net/ro/myactivities

Desfășurarea lecției
ETAPELE
ACTIVITĂȚII

1.Moment
organizatoric

2.Captarea
atenției

3.Anunțarea
temelor și a
obiectivelor

STRATEGII DIDACTICE
CONȚINUTUL
ȘTIINȚIFIC

Aerisirea sălii de grupă
Așezarea mobilierului
Pregătirea și distribuirea
materialelor pe centre.
Se va realiza sub formă
de surpriză ,prin sosirea
Omul de zăpadă în care îi
roagă pe copii să
petreacă o ultimă zi
împreună.
Se anunța tema si
obiectivele pentru fiecare
centru.
Arta:„Ghiocelul”modelaj-copiii cu
ajutorul plastilinei vor
modela „Omul de
zapada”
Știință:joc virtual”potriveste anotimpul”-

METODE ȘI
PROCEDEE

EVALUARE/
MIJLOACE METODE ȘI
INDICATORI
DE
ÎNVĂȚĂM
ÂNT

Observatia
Conversatia

Prezenta
omului de
zapada –
”Năsuc”

Conversatia

Observarea
sistematică

Observarea
sistematică

Explicatia

https://wordwall.net/resourc
eajax/qr?resourceType=acti
vity&id=36184439&imaget
ype=png&pixels=410

4.Prezentarea
conținutului și
dirijarea
învățării

Joc de masă„Puzzle”-vor
rezolva un puzzle.
Copii își aleg sectorul de
joacă în funcție de
preferințe.Voi explica și
voi demonstra fiecărui
grup de copii sarcinile pe

Explicatia
Demonstratia
Exercitiul
44

Plastilină,i
magini
anotimpuri,t
ablete/lapto

Capacitatea
copiilor de a
rezolva corect
sarcinile primite

care le au de rezolvat.
La centrul artă copiii vor
modela omul de
zapada,la știință copii
vor rezolva virtual
sarcinile despre
anotimpuri iar la joc de
masă vor rezolva puzzleurile cu ghiocei. Se vor
indruma copiii acolo
unde vor intampina
dificultati. Se amintesc
copiilor comportamentele
dezirabile in timpul
acestor activitati: sa
vorbeasca in soapta
pentru a nu-i deranja pe
altii, sa lucreze frumos,
sa utilizeze cu grija
materialele, sa aprecieze
si sa coopereze pentru
realizarea acestora.
5.Obținerea
performanței

6.Evaluarea
activității

7.Încheierea
activității

Prin metoda Turul
galeriei copiii vor trece
pe la toate centrele și vor
completa lucrările
colegilor
Apreciez modul de lucru
și comportamentul
copiilor.Copii își vor
prezenta și expune
lucrările
Copiii vor face curațenie
pe măsuțe ,apoi vor primi
stimulente.
Prin tranziția„Mergem
toti in pas vioi!”-copiii
ies din sala de grupă

p,puzzle.

Turul galeriei

Conversatia
Stimulente
Analiza

Deprinderea de a
folosi corect
instrumentele de
lucru și de a lucra
in echipă
Aprecieri verbale
colective si
individuale

Conversația
Stimulente

Propunător,
Prof.înv.preșcolar: Zaharia Flavia
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PROIECT DIDACTIC
Grupa: mijlocie
Domeniul experienţial: Domeniul ştiinţă
Unitatea de învățare: Grădinița PP ”Al. I. Cuza” Podu Iloaiei
Categoria de activitate: Activitate cunoașterea mediuliu
Tipul activității: predare-învățare
Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: ”Darurile toamnei”
Subiectul activităţii: „De la sămânță la copac”
Mijloc de realizare: lectură după imagini
Scopul: Formarea cunoștințelor referitoare la dezvoltarea și parcurgerea creșterii de la sămânță la copac;
Obiective operaționale:
O1: să analizeze cu atenție imaginile pregătite;
O2: să denumească elementele reprezentate în acestea;
O3: să identifice culorile elementelor din imagini;
O4: să enumere alte fructe ale toamnei;
- Timp: 15-20 de minute;
Strategia didactică:
 Metode și procedee didactice: conversaţia, explicaţia, problematizarea
 Mijloace și materiale didactice: laptop, storyjumper, videoproiector
 Forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
 M.E.C.T., nr. 4.694/2.08.2019 „Curriculum pentru educație timpurie”.
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Desfășurarea lecției
Strategia didactică
Nr.
crt.

1.

2.

Secvențele
activității didactice

Momentul
organizatoric
Introducerea în
activitate

3.
Anunțarea temei și a
obiectivelor

Ob.
op.

Conținutul instructiv-educativ

Metode și
procedee

Mijloace
didactice

Se asigură condițiile necesare desfășurării activității:
- aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialelor;
- primirea preșcolarilor în sala de grupă;
-așezarea acestora pe scăunele în semicerc;
Introducerea în activitate se va face printr-o ghicitoare
despre anotimpul de toamnă:
„Anotimpul frunzelor uscate,
Lăzilor cu roade Încărcate.
Anotimpu-n care noaptea creşte
Şi În care vremea se răceşte.”
Ghicește ce anotimp este?”
(Anotimpul de toamnă)
”Aș vrea să-mi spuneți ce am eu în mână?” (semințe)
”Dar în această mână?” (un măr)
”Pentru această activitate pe care o vom face astăzi
împreună, am pregătit cu drag și spor câteva imagini
reprezentative titlului lecției ”De la sămânță la copac” în
această mică, cărticică digitală și vom purta o discuție.Vom
vedea cine urmărește cu atenție imaginile, cine identifică
sămânța și fructul din imagine, cine știe să enumere alte
fructe ale toamnei și cine știe parcursul creșterii de la
sămânță la copac. Sunteți pregătiți?” (R: Daa!)
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Forme de
organizare

Frontal

Conversația

Frontal
Ghicitoare

Frontal
Explicaţia

Evaluare
formativă
Capacitatea
elevilor de a
se organiza
pentru
activitate
Capacitatea
copiilor de a
răspunde la
ghicitoare și
la întrebări.

Capacitatea
preșcolari-lor
de a înțelege
tema și
scopul lecției.

4.Dir Dirijarea învățării

O1

O2

Se deschide documentul :
https://www.storyjumper.com/book/read/141172561/63400
ffee47c1
Pentru a-i familiariza pe preșcolari cu elementele
principale din imagine, activitatea poate incepe cu o
intrebare orientativă :
”Ce observați în acestă imagine ? ”
Se lasă copiilor libertatea de a identifica elementul de pe
prima imagine.
Dupa această enumerare liberă se trece la intuirea dirijatăla analiză și descriere.
-Ce este acesta ? R : un copac
-Ce culoare are tulpina acestui copac? (maro)
-Ce culoare au frunzele acestui copac ? (verzi)
-Ce culoare au fructele acestuia ? (roșii)
-Ce fructe credeți că are copacul ? (mere)
Se trece la cea de-a doua imagine :
-Ce vedeti in aceasta imagine ? (un măr și câteva semințe)
- Vedeți că este ceva scris aici ? Haideți să aflăm împreună
ce scrie și vă citesc eu : ”Merii pot crește natural de la
fructele căzute din copaci. Din fructe, semințele pot ajunge
în pământ formând rădăcini.”
-Ce se întâmplă cu semințele ? (ajung în pământ formând
rădăcini)
Se trece la imaginea a treia :
-Ce vedeti in această imagine ? (un copăcel mic)
Se mai numește răsad. Repetați după mine : răsad.
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Frontal

Conversația
Imagini

Explicația

imagini

Capacitatea
preșcolari-lor
de a recepta
mesajul
vizual
transmis.

-Haideți să aflăm și aici ce scrie: Semințelor de măr le ia
cam 6 săptămâni până să încolțească și să dea răsad.
-Ce culoare au frunzele? (verzi)
-Ce este aceasta? -se arată spre tulpină-R: tulpină

O3

Se trece la imaginea a patra:
-Ce s-a întâmplat cu acel mic copăcel? (a crescut)
-Cum credeți că a crescut oare? (lumină și apă)
-Ce are în coroamă copăcelul nostru? (flori)
-Ce culoare au florile? (albe)
Și citesc textul din imagine: ”După câțiva ani copacul este
gata să facă flori mici primăvara. Acestea vor fi polenizate
de insecte și păsări.”
Explic cuvântul polenizate=se culege polenul florilor de
către insecte și păsări.

Problematizarea
Frontal

Conversația
Se trece la imaginea a cincea:
Exclam mirată și întreb: ”Ce s-a întâmplat cu copacul
nostru cu flori?” R: are fructe acum!
-Ce culoare au fructele?(roșii)
-Cum se numesc fructele din acest copac?” (mere)
Se citește textul din imagine (anexă) și se trece la
următoarea imagine: ”Acestea sunt flori de măr. Ați mai
văzut până acum? Ce culoare au? (albe)”
5.

Obținerea
performanței
O3

În următoarele imaginini, copiii trebuie să identifice
parcursul creșterii de la sămânță la copac.
”Să vedem cine a fost atent.
-Ce cresc în copaci? (fructe/mere)
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Problematizarea

Frontal

Frontal
Problematizarea

Imagini

Capacitatea
copiilor de a
răspunde la
întrebări.

6.

Evaluare

7.

Încheierea activității

-Ce găsim în fructe?(semințe)
-Ce crește din sămânță? (un răsad/copăcel)
-După ce crește copăcelul, ce are lângă frunze și sunt
albe?(flori)
- Ce cresc după ce dispar florile din copaci? (fructele) și
așa mai departe
- Aș vrea să dați și voi exemple de alte fructe pe are le
găsim în copaci: pere, gutui, prune etc. Toate au semințe.
Se analizează răspunsurile preșcolarilor și se adresează
următoarea întrebare:
-Cum s-a numit activitatea pe care am făcut-o astăzi
împreună? (”De la sămânță la coapac”)
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra grupei și se
împart stimulentele.

Conversaţia

Conversația

Frontal

stimulente

Capacitatea
preșcolari-lor
de a
sintetiza tema
activității

Frontal

Link-ul cărții:
https://www.storyjumper.com/book/read/141172561/63400ffee47c1
Propunător,
Teona Bortaș
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PROIECT DIDACTIC
Grupa: Mijlocie
Categoria de activitate: ADP- Întâlnirea de dimineață
Unitatea de învățare: Grădinița PP ”Al. I. Cuza” Podu-Iloaiei
Tema anuală: Cum a fost, este și va fi aici pe Pământ?
Tema săptămânii: Animale sălbatice
Titlul activității: Animalele din pădure
Tipul activității: Consolidarea priceperilor, deprinderilor și atitudinilor
Mijlocul de realizare: Conversația didactică
Scopul: Dezvoltarea capacității de comunicare cu ceilalți pentru creearea coeziunii în grup, a atmosferei pozitive în sala de grupă
Obiective:
O1: să folosească formule de salut adecvate momentelor zilei;
O2: să precizeze ziua, luna și anotimpul în care ne aflăm;
O3: să numească animalele din pădure;
O4: să descrie starea vremii.
Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: conversația euristică, explicația, observarea, demonstrația;
Materiale și mijloace didactice: calendarul naturii, imagini, QR codes, laptop, telefon;
Forme de organizare: frontal, individual;
Bibliografie:
M.E.C.T., nr. 4.694/2.08.2019 „Curriculum pentru educație timpurie”.
Durata: 15-20 de minute
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Desfășurarea lecției
Nr.
Crt.

Secvențele activității
didactice

1.

Moment organizatoric

2.

Introducerea în
activitate

Ob.
op.

O1
O2
O2
O2

Conținutul instructiv-educativ
Se asigură condițiile necesare
desfășurării activității:
- aranjarea mobilierului
- pregătirea materialelor
- primirea preșcolarilor în sala de
grupă
Fac prezența.
Voi adresa copiilor o serie de întrebări
referitoare la spațiu și timp
(Calendarul naturii):
„Bună dimineața, micilor fermieri!”
„În ce anotimp suntem?” (Noi suntem
în anotimul de iarnă.)
„În ce lună a anului ne aflăm? (Ne
aflăm în luna februarie.)
„Ce lună urmează dupa aceasta?”
(Urmează luna martie.)
"Ce zi urmează după luni?"
„Ce zi a săptămânii este astăzi?”
(Astăzi este luni.)
„Cum era vremea când ați venit spre
grădiniță?” (Când am venit spre
grădiniță bureza puțin.)

O4
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Strategia didactică
Metode și
Mijloace
Forme de
procedee
didactice
organizare

Evaluare
Capacitatea
preșcolarilor de a
se pregăti pentru
activitate.

conversația
euristică

Calendarul
naturii

frontal

Capacitatea
preșcolarilor de a
recepta mesajul
transmis.

3.

Anunțarea temei și a
obiectivelor

„Copii, astăzi vom vorbi despre
animalele din pădure.”

conversația
euristică

frontal

4.

Prezentarea,
explicarea și
valorificarea
conținutului temei noi

”Am pregătit o surpriză pentru voi.
Am pe laptop reprezentate coduri QR,
pe care dacă le scanez îmi va apărea o
imagine cu un animal sălbatic. Eu am
ascuns acele animale prin această
grupă, iar voi trebuie să le găsiți și să
le aduceți la mine. Întâi vă uitați cu
atenție la aceste imagini, purtăm o
scurtă discuție despre acestea și mai
apoi le căutați.”
„Ce înseamnă „animale
sălbatice?”(Animale care trăiesc în
sălbăticie.)
„Ce animale sălbatice observați în
această imagine?
,,Cu ce este acoperit corpul
lor?”(Corpul lor este acoperit cu
blană.)
,,Dar în această imagine ce animal
sălbatic este?”
”Ce culoarea are blana ei?”
Se vor pune aceste întrebări la toate
imaginile. Se arată copiilor poza cu
animalul și se caută prin grupă.

conversația
euristică

frontal

O3
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Observarea
comportamentelor preșcolarilor.
Capacitatea
preșcplarilor de a
recepta mesajul și
de a reacționa la
cerințele puse.

5.

Evaluarea

6.

Încheierea activității

,După ce au găsit toate animalele, vor
răspunde la următoarea întrebare:
,Dacă ai posibilitatea de a alege să fii
un animal sălbatic, ce animal vei fi?”
„Îmi puteți da câteva exemple de
animale sălbatice?” (Leu, panteră,
elefant, maimuţa, porc mistreţ. )
Evaluarea se va realiza printr-o serie
de întrebări :
 „Despre ce vom discuta
săptămâna aceasta la
grădiniță?” (Despre animalele
sălbatice.)
 „Ce animale sălbatice
cunoașteți?”
Se vor face aprecieri generale asupra
nivelului de implicare în cadrul
activității a fiecărui preșcolare.

conversația
examinatoare

frontal

conversația
euristică

frontal

Capacitatea
preșcolarilor de a
reproduce
conținutul învățat
anterior.

Propunător,
Teona Bortaș
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Anexă
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PROIECTE DIDACTICE
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
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LESSON PLAN
Grade: 2nd
Time: 45 minutes
Level: Beginner
Unit: At the Zoo
Lesson title: Wild Animals
Lesson type: Vocabulary consolidation
General competences
1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situații de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise simple
Specific competences
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă
rostită clar şi foarte rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul
imediat
Objectives
By the end of the lesson, students will be able to:
- identify the wild animals in a picture of a zoo;
- match the pictures to the appropriate words related to wild animals;
- use the words related to wild animals in a communicative way.
Resources: textbook, worksheets, flashcards, laptop, tablets
Interaction: whole-class, pairwork, group-work
References
Elena Sticlea, Cristina Mircea, Comunicare în limba modernă engleză: Editura Booklet, 2019
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson Education Limited,
2007.
Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education,
2007.
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Kumaravadivelu, B. Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching. London: Yale
University Press, 2003.
Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=XS4h5rFNmO8
https://wordwall.net/resource/36061852
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Procedure
Warm-up (5 minutes)
Students look at a picture of a zoo and point to the animals they see.

Presentation (5 minutes)
Students watch a video and listen to a song which contains vocabulary related to wild animals and
repeat the words.
https://www.youtube.com/watch?v=XS4h5rFNmO8
Practice (15 minutes)
Students identify the wild animals illustrated in the flashcards displayed by the teacher and try to
imitate the sounds they make.
https://www.eslways.com/wild-animals-12.html
Students play a game in pairs, in which they have to match the words related to wild animals to the
appropriate pictures.
https://wordwall.net/resource/36061852

59

Production (20 minutes)
Students form a sentence regarding their favourite wild animal.
Students identify the words related to wild animals in a word search activity.
https://www.eslways.com/wild-animals-3.html
Feedback
The teacher comments upon the students’ performance and answers questions from students (if there
are any).

Propunător,
Maria Diana BORDIANU
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a II a
Disciplina: Limba și literatura română
Domeniul/Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea de învățare: Învățăm să ne comportăm. Elemente de îmbogățire a vocabularului
Titlul lecției: Cuvinte cu înţeles opus
Tipul lecției: predare-învăţare
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Competențe specifice:
1.2- Recunoaşterea unor detalii dintr-un text audiat;
1.3-Identificarea unor cuvinte în enunţuri din mesaje rostite, din contexte de comunicare familiare;
1.4-Manifestarea interesului faţă de o varietate de mesaje orale;
2.1-Rostirea corectă a unor enunţuri proprii în situaţii variate de comunicare;
2.4-Aplicarea regulilor elementare ale comunicării în situaţia participării la o discuţie;
3.1-Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei unor mesaje exprimate pe suport vizual
şi în scris, în contexte variate;
3.2-Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje, în contexte variate;
3.4-Recunoaşterea unor cuvinte, propoziţii, scrise cu litere mari şi mici de tipar din mediul familiar;
4.1-Scrierea de cuvinte şi propoziţii dezvoltate, cu ajutorul unei varietăţi de materiale.
Obiective operaționale:
O1: - să formuleze răspunsuri la întrebări cu referire la intuirea unor ilustraţii date;
O2: - să realizeze comparaţii între diferite obiecte, personaje reale şi din poveşti (folosind
cuvinte/expresii cu înţeles opus;
O3: - să stabilească de ce este necesar în comunicare a fi utilizate cuvintele cu înţeles asemănător
sau opus;
O4: - să găsească cuvinte cu sens asemănător şi opus pentru cuvinte date (v.Wordwall);
O5: - să înlocuiască/să completeze în enunţuri cuvintele date cu altele cu sens opus;
O6:-să participe activ şi cu interes la lecţie, cooperând cu colegii.
Resurse
Strategia didactică: activ-participativă
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, jocul didactic;
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Mijloace de învățământ: ilustraţii, obiecte, texte/enunţuri suport, fişe de lucru, laptop, tablete;
Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi, pe grupe, individual.
Resurse bibliografice:
1.El. Simionică, Fănica Bogdan, - Gramatica… prin joc, metodică pentru clasele I-IV, Ed. Polirom,
Iaşi, 1998.
2.V. Pârâială, D. Pârâială, C.G. Pârâială, - Limba şi literatura română - auxiliar pentru clasa a II a,
Editura Euristica, Iaşi, 2006.
***Programa școlară pentru clasele a III a și a IV a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5003 /02.12.2014, M.E.C., București, 2014.
Scenariul didactic
Reactualizarea cunoștințelor
•Verific tema timp în care elevii realizează o activitate în perechi (v. Anexa 1)
- pentru această activitate elevii vor primi o fişă pe care vor avea scrise propoziţii cu unele cuvinte
scrise îngroşat, iar ei vor trebui să găsească cuvintele cu înţeles asemănător pentru cele date şi să
rescrie propoziţiile.
-Corectarea/aprecierea temei şi a fişelor
•Conversaţie despre lecţia anterioară:
-Despre ce am învăţat ora trecută?
-Când folosim cuvintele?
-De ce e nevoie să folosim în comunicare cuvinte cu înţeles asemănător?
Captarea atenției
•Joc didactic: Împart clasa în trei grupe.
-Solicit câte doi elevi din fiecare grupă, iar ceilalţi vor fi puşi în situaţia de a găsi elemente de
comparaţie între cei doi elevi scoşi în faţă. Se vor evidenţia cuvintele care au sens opus.
Anunțarea temei și a obiectivelor
•Anunţ elevii că în ora de limba română vom continua să învăţăm despre cuvinte, însă vom învăţa
despre cuvintele cu sens opus pentru a învăţa noi cuvinte care ne îmbogăţesc exprimarea.
-Se va scrie titlul lecţiei atât pe tablă cât şi pe caiete.
Desfășurarea lecției (Dirijarea învățării)
•Solicit elevii să observe unele obiecte, ilustraţii şi apoi să stabilească deosebiri între acestea.
-Se vor scrie cuvintele iniţiale şi cele cu sens opus găsite.
•Se evidenţiază: -Cuvintele cu înţeles opus ajută la compararea fiinţelor şi a lucrurilor.
•Solicit elevii să găsească cuvinte cu înţeles opus pentru cele date (v. ex.1 cu roşu din manual)
•Solicit elevii să citească din manual (ex 3 roşu), propoziţiile date:
-Se observă cuvintele scrise îngroşat.
-Se vor înlocui cuvintele scrise îngroşat cu altele cu înţeles opus.
-Se remarcă faptul că înţelesul propoziţiilor s-a modificat şi se va concluziona:
- Cuvintele cu înţeles opus schimbă şi îmbogăţesc exprimarea.
Fixarea noului conținut
•Joc didactic: Eu spun un cuvânt, tu spui opusul lui, folosind tabletele (v. Wordwall)
https://wordwall.net/resource/36088911/vocabular/cuvinte-cu-sens-opus
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Obținerea performanței
•Fişă pe grupe – (v. Anexa 2)
-Grupa 1: Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles opus şi descoperă proverbele.
-Grupa 2: Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles opus şi descoperă ghicitorile
-Grupa 3: Găseşte comparaţii între personajele (fetele) din povestea „Fata babei şi fata
moşneagului”, de Ion Creangă.
-Grupa 4: Completează rebusul cu cuvintele cu sens opus.
-Analiza, aprecierea fişelor
Tema pentru acasă: • Ca temă elevii vor primi o fișă de lucru.

ANEXE

ANEXA 1
*Activitate în perechi:
- pentru această activitate elevii vor primi o fişă pe care vor avea scrise propoziţii cu unele cuvinte
scrise îngroşat, iar ei vor trebui să găsească cuvintele cu înţeles asemănător pentru cele date şi să
rescrie propoziţiile:
*Înlocuieşte cuvintele scrise îngroşat cu altele potrivite din coloana alăturată care au înţeles
asemănător:
a) El este numai ochi şi urechi.
*au observat
b)Ei au băgat de seamă târziu că Liviu nu a ajuns acasă.
*foarte repede
c)Au trecut ca săgeata pe lângă noi.
*foarte atent
*Rescrie propoziţiile cu cuvintele înlocuite:
a) El este …………………………. .
b) Ei ………………………….. târziu că Liviu nu a ajuns acasă.
c) Au trecut ………………………….. pe lângă noi.
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ANEXA 2
Activitate pe grupe
Grupa 1:
*Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles opus şi descoperă proverbele:
a) Vorba puţină / ……………. sărăcia omului.
b) Minciuna are picioare lungi. / ……………..
c) Învaţă la bătrâneţe / ……………….. ca să ştii la tinereţe. / ………………….
Grupa 2:
Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles opus şi descoperă ghicitorile:
a)Leneşă / ………………. şi gospodină
Strânge zahăr din grădină.
(----------------------)

b)Stă / ………….. moşul prin pădure
După zmeură şi mure.
( -------------------)

c)Micuţ, negru / ……….. şi frumuşel
Scoate capul din zăpadă
Primăvara să o vadă.
(--------------------------)
Grupa 3:
*Găseşte comparaţii între personajele (fetele) din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”, de Ion
Creangă.
 Fata moşneagului era: frumoasă, ascultătoare, harnică, bună şi cuminte.
 Fata babei era: ……………………………………………………………….. .
Grupa 4:
*Completează rebusul cu cuvintele cu sens opus celor date şi pe verticala
A-B vei afla din ce sunt formate propoziţiile:
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mare
puţin
tace
vesel
zi
scump
Plânge

1.
2.
3.
4.
5
6
7
B

Propunător,
Prof. Liliana BUCĂTARU
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a III a
Disciplina: Matematică
Domeniul/Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Unitatea de învățare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-100
Titlul lecției: Înmulțirea numerelor naturale scrise cu o cifră. Proprietăți ale înmulțirii
Tipul lecției: consolidarea priceperilor și deprinderilor în operații cu numere naturale
Competențe generale:
1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat
2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare
Competențe specifice:
1.1.-Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii
2.4.- Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000
2.5.- Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla
înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
3.1.-Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
5.1.-Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente simple
5.2.-Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian.
5.3.- Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000
Obiective operaționale:
O1:-să identifice adunările repetate corespunzătoare unor imagini date;
O2:-să transforme adunări repetate în înmulţiri sau înmulțiri în adunări repetate cu ajutorul
algoritmului cunoscut;
O3:-să opereze cu terminologia matematică, aplicând cunoştinţele însuşite în lecţiile anterioare;
O4:-să folosească comutativitatea/distributivitatatea înmulţirii în scopul uşurării calculului;
O5:-să participe activ, adoptând o atitudine deschisă, de cooperare și corectă în activităţile propuse;
O6-să manifeste interes pentru interevaluare și autoevaluare;
Resurse
Strategia didactică: activ-participativă
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, observaţia dirijată, exerciţiul, metoda
inteligențelor multiple, metoda ciorchinelui, turul galeriei.
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Mijloace de învățământ: manuale, caiete, fișe de lucru, laptop, tablete;
Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi, pe grupe, individual.
Resurse bibliografice:
*M. Mogoş – Matematică, manual pentru clasa a III-a, Editura Art Klett, București, 2021.
*M. Mogoș, Matematică, Auxiliar-Caietul elevului, Ed. Art Klett, București,2021.
*M. Mihăescu, Șt. Pacearcă, A. Dulman, C. Alexe, Matematica-Caietul elevului Ed. Intuitext, 2014;
*M. Neagu, M. Mocanu–Metodica predării matematicii în ciclul primar, Ed. Polirom, Iasi, 2007.
***Programa școlară pentru clasele a III a și a IV a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5003 /02.12.2014, M.E.C., București, 2014.
Scenariul didactic
Reactualizarea cunoștințelor
•Verific tema din punct de vedere cantitativ și calitativ.
-În timpul controlului cantitativ, elevii vor rezolva exercițiile și rebusul de pe o fișă. (v. Anexa 1).
-Verific prin citire tema pentru acasă și activitatea independentă.
-Exerciții de calcul mintal-inteligența logico-matematică:
-Aflați suma numerelor 18 + 6;
-Aflați diferența numerelor 36 si 8;
-Aflați produsul numerelor 8 si 9;
-Aflați produsul vecinilor numărului 9;
-Măriți cu 3 numărul 35;
-Măriți de 3 ori numărul 9.
Captarea atenției
• Elevii primesc o fișă cu un ciorchine, cu sarcina de lucru-de explicat ori de dat exemple, de
realizat niște corespondențe, de care se vor folosi pe parcursul lecției. (v. Anexa 2-Ciorchinele)inteligența vizual-spațială. (v.Liveworksheets) https://www.liveworksheets.com/tz3209777ak
Anunțarea temei și a obiectivelor
•Astăzi vom lucra exerciții și probleme în care veți întâlni operații matematice, utilizând mai multe
metode și procedee de calcul. Vom lucra pe grupe, vom colabora, vom explica, vom aprecia atât
munca noastră, cât și a celorlalți colegi din clasă.
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Desfășurarea lecției (Dirijarea învățării)
•Se utilizează metoda inteligențelor multiple frontal, pe secvențe mici sau în sarcini de lucru de
grup/individual. •Elevii primesc o primă sarcină de lucru:
-Dați exemple de lecturi/opere literare în titlurile cărora apar și numere! (Punguța cu doi bani, Capra
cu trei iezi, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, etc.)-inteligența lingvistică.
-Matematica se învârte în jurul numerelor, de aceea propun să ne delectăm cu Cântecul numerelor –
inteligența muzicală.
• Clasa este împărțită în patru grupe:
Grupa lingviștilor (Inteligenţa lingvisticǎ)
1) Găsiți operațiile de înmulțire cu numere până la 10 al căror rezultat rimează.
Scrieți-le pe toate, completați, eventual, cu câte un vers care rimează și recitați-le!
Exemplu: 2 x 2 = 4/ Doi ori doi/ Hai cu noi! Suntem 4 elevi, noi!
2) Comparați relațiile și explicați alegerea făcută:
2x9
2+9
4x7
4+7
Grupa matematicienilor (Inteligenţa logico-matematicǎ)
1) Calculați prin înmulțire câți ochi au în total toate fetele prezente din clasa noastră, apoi toți băieții
prezenți din clasă, iar în final faceți totalul.
2) Puneți problema într-un exercițiu!
Grupa constructorilor (Inteligenţa kinestezicǎ)
1) Construiți, folosind cutii de chibrituri, 3 blocuri cu 4 etaje și 5 blocuri cu 6 etaje.
2) Calculați, folosind operațiile cunoscute, câte cutii de chibrituri ați folosit.
Grupa naturaliștilor (Inteligența naturalistă)
1) Pentru a afla câte săptămâni poate rezista un scorpion, fără apă şi hrană, măriți de 6 ori produsul
dintre numerele 5 şi 2.
2) Calculați câte zile de vacanță sunt în 3 săptămâni și 4 zile.
Fixarea noului conținut
• Rezolvați operația reprezentată în următorul desen, prin adunare repetată, şi prin înmulţire-inteligența vizual-spațială și logico-matematică:
1

a)......................................................................................
b)........................................
• Asociați convenabil factorii din următoarea înmulțire:
2x7x5=……………………………....................................................................
4x5x2x3=……………………………………...................................................
• Alcătuiți și rezolvați o problemă după exercițiul: 100 - (3 x 5 + 6 x 4) =
Obținerea performanței
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• Fiecare copil din fiecare grupă va primi câte 3 bomboane-inimioare (colorate diferit pentru
fiecare echipă: roșu, galben, albastru, verde)și câte o foaie cu aceeași culoare de inimioare selectată.
-Sarcină de lucru: Aplicați proprietățile înmulțirii învățate (distributivitatea înmulțirii față de
adunare și scădere), ambele procedee:
a)Calculați numărul inimioarelor oferite copiilor din toate grupele! (4 grupe / 6 copii),
adică: (3 x a) + (3 x b) + (3 x c)+(3 x d) și 3 x (a+b+c+d);
b) Mâncați fiecare câte o bomboană, apoi calculați numărul inimioarelor rămase, folosind schema
anterioară pentru două bomboane ale fiecărui membru din grupă (4 grupe / 6 copii),
adică: (2 x a) + (2 x b) ) + (2 x c)+(2 x d) și 2 x (a + b +c +d);
Evaluarea sarcinii de mai sus se va realiza utilizând metoda Turul galeriilor (v.Anexa 3)
-Fiecare grupă va expune foaia colorată cu exercițiile calculate mai sus în fața clasei, apoi vor
vizualiza fișele celorlalte grupe și vor putea consemna observații ori vor face corecturi, dacă este
cazul. Un lider desemnat din fiecare grupă citește consemnările, eventualele corecturi/însemnări după
care se va aprecia fiecare lucrare de către fiecare grupă, apoi de către învățătoare și se va cere
motivarea completării respective.
Tema pentru acasă: • Fișă de evaluare cu exerciții și probleme. (v. Anexa 4).
ANEXE
ANEXA 1 –Muncă independentă
4 x 2 x 9 = ______________________________________________________
25 + 36 - 13 =___________________________________________________
63 - 45 + 34 =___________________________________________________
REBUS
Operaţia de .........................................
A
1.
2.
3.

A- B

4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
1. Semnul „X";

7. Rezultatul la scădere;

2. Înmulţirea este o ................... repetată;

8. Diferenţă sau ...;

3. Rezultatul la adunare;

9. Numerele care se adună;

4. Rezultatul la înmulțire;
5. Semnul „+";
6. Numerele care se înmulţesc;
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ANEXA 2–Ciorchinele-Asociază fiecare operație cu terminologia potrivită (v. Liveworksheets)
https://www.liveworksheets.com/tz3209777ak
ANEXA 3
Fișă de interevaluare / autoevaluare-Turul Galeriei
1. Corectitudinea rezolvării exercițiului a) FB
B
S
I
2. Corectitudinea rezolvării exercițiului b) FB
B
S
I
3.Aplicarea proprietăților înmulțirii învățate
(distributivitatea înmulțirii față de adunare
și scădere) - ambele procedee
FB;
- un singur procedeu
B;
4.Gradul de implicare/colaborare al
membrilor fiecărei echipe
FB
B
S
I
5.Corecturi efectuate și propuneri de ameliorare/
dezvoltare: ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.Calificativ final acordat - de către elevi ..............................................
- de către învățător .........................................

1.

ANEXA 4
Tema pentru acasă - Înmulțirea numerelor naturale
Calculează după modelul dat:

8 x 6 = 8 x 3 x 2 = 24 x 2 = 24 + 24 = 48
5 x 9 = ...................................................................................................
7 x 3 = ...................................................................................................
2. Completează tabelul:
Nr. dat
2
3
4
6
Triplul
Dublul

8

9

3. Scrie numărul 18 ca:
a) Sumă de doi termeni egali
......................................
b) Produs de doi factori
.......................................
c) Produs de trei factori
.......................................
4. Rezolvă problema printr-un exercițiu cu mai multe operații:
Andrei a citit dintr-o carte 9 pagini, iar Iulia de 8 ori mai multe. Câte pagini au citit cei doi
copii, la un loc?
....................................................................................................................................................
5. Rezolvă problema în două moduri:
Un pix costă 3 lei, iar un stilou 6 lei. Câţi lei se vor plăti pentru 9 pixuri şi 9 stilori de acelaşi fel?
Mod I
Mod II
.......................................................................
...........................................................................
.......................................................................
...........................................................................
.......................................................................
...........................................................................
Propunător,
Prof. Liliana BUCĂTARU
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PROIECT DIDACTIC
CLASA : I
DURATA: 45 minute
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport
MATERIALE FOLOSITE : fluier, jaloane, cercuri, panglici, saltele de gimnastică
TEME :
1. Gimnastică acrobatică – învățarea elementelor statice și dinamice cu accent pe executarea corectă
a (rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, stând pe omoplați, cumpănă pe un genunchi, semisfoară)
2. Forța dinamică segmentară – dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare și superioare
Competențe specifice
Psihomotrice
1. Să execute corect elementele învățate punându-se accent pe corectitudinea mișcărilor ;
2. Să execute corect rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit cu accent pe terminarea în poziția
ghemuit ;
3. Să execute corect stând pe omoplați cu accent pe întinderea picioarelor și menținere.
4. Să își îmbunătățească indicii de forță pe segmente corporale cu accent pe corectitudinea mișcării și a
poziției corpului;
Cognitive
1. Să interpreteze corect elementele învățate;
2. Să denumească deprinderile motrice utilizate
Afective
1. Să fie interesat să realizeze elementele de gimnastică precum și parcursul aplicativ pentru forță cât mai
corect;
2. Să fie mulţumit / nemulţumit pentru evoluţia sa motrică;
3. Să participe activ și conștient la desfășurarea lecției.
Sociale
1. Să fie disciplinat;
2. Să manifeste sociabilitate și spirit de colaborare în relația cu colegii.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic;
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe.
Desfășurarea lecției
Veriga/
Durata

Conținutul temei

V1.
Organizarea
colectivului
de elevi
2 min

*Adunarea, alinierea, raportul;
*Verificarea echipamentului și a
stării de sănătate;
*Anunțul temelor lecției
*Exercitii pentru captarea atentiei
Variante de mers:

V2.

Dozare

Formație de lucru
Indicații metodice
În linie pe un rând.

2 min

În coloană(demixtat)
câte doi pe mijlocul
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Obs.

Pregătirea
organismului
pentru efort
5 min

Mers pe vârfuri cu brațele întinse sus;
Mers pe călcâie, brațele la spate;
Mers cu pas fandat;

1L
1L
1L

Variante de alergare:
Alergare ușoară
Alergare cu pendularea gambelor
înapoi;
Alergare cu genunchii sus;
Alergare cu pas adăugat, cu fața la
centrul terenului;
Alergare cu pas adăugat, cu spatele la
centrul terenului;
Alergare cu forfecarea picioarelor
înainte;
Alergare cu pasul ștrengarului;
Mers cu mișcări de respirație;
Formarea coloanei de gimnastică pe
două rânduri cu distanță de două
brațe între fiecare elev;

V3.
Influențarea
selectivă
a aparatului
locomotor
7min

Exercițiul 1
P.I. Stând depărtat,mâinile pe
șolduri
T1 flexia capului
T2 extensia capului
T3 aplecarea capului spre stânga
T4 aplecarea capului spre dreapta
Exercițiul 2
P.I Stând depărtat,palmele pe
șolduri
T1-2 – răsucirea capului,spre
stânga cu arcuire
T3-4 – răsucirea capului,spre
dreapta cu arcuire

2L
1L
1L
1L
1L
1L
1L

4x4T

PI - T1

T2 T3 T4

4x4T

Exercițiul 3
P.I. Stând departat ,mâinile pe
4x8T
lângă corp
T1,5 – ducerea brațelor întinse
înainte;
T2,6 – ducerea brațelor întinse sus
, în prelungirea corpului;
T3,7 – ducerea brațelor întinse
lateral;
T4,8 – revenire în P.I.
Exercițiul 4
P.I. Stând depărtat,brațele îndoite
la piept, coatele la nivelul
umerilor

sălii.
Vom folosi jaloane pentru
limitarea zonei de lucru.
Deplasările spre înapoi se vor face
cu mers cu mișcări de brațe cu
respirație.
- spatele drept, privirea înainte;

PI - T1 T2 T3

PI - T1,2
4x8T
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T3,4

T4

T1,2 – extensia brațelor îndoite cu
arcuire;
T3,4 – extensie brațelor întinse
lateral cu arcuire ;
PI T1,2

T3,4

T1,2

T3,4

Exercițiul 5
4x8T
P.I Stând depărtat, brațul stâng sus
T1,2,5,6 – extensia brațului stâng
cu arcuire;
T3,4,7,8 – extensia brațului drept
cu arcuire;
Exercițiul 6
P.I. Stând depărtat cu palmele pe
șolduri
T1,2,5,6 – îndoirea trunchiului
laterale cu arcuire spre stânga
T3,4,7,8 – îndoiri laterale cu
arcuire spre dreapta

4x8T

T1,2

Exercițiul 7
P.I. - Stând depărtat cu mâinile la
ceafă
T1,2,5,6 – răsuciri ale trunchiului
cu arcuire spre stânga
T3,4,7,8 – răsuciri ale trunchiului
cu arcuire spre dreapta;
Exercițiul 8
P.I – Stând depărtat ,brațele sus
T1,2,5,6 – extensia trunchiului cu
arcuire;
T3,4,7,8 – aplecarea trunchiului
înainte cu arcuire, cu palmele pe
șolduri;
Exercițiul 9
P.I – Stând ,mâinile pe
șolduri,piciorul stâng înainte
T1,4 – fandări înainte cu arcuire
cu piciorul stâng;
T5,8 – fandări înainte cu arcuire
cu piciorul drept;

4x8T

T1,2

T3,4

T1,4

4x8T

PI

T1,2

T5,8

T3,4

2x8T

T1
Exercitiul 10
P.I.- stand depărtat,maim ult decât
lățimea umerilor ,mâinile pe
șolduri
T1-4 – fandări laterale spre stânga
cu arcuire;
T5-8 – fandări laterale spre
dreapta cu arcuire;

T3,4

2x8T

Exercitiul 11
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T2

P.I. - Stând cu brațele pe lângă
corp
T1 – sărituri din depărtat în
apropiat cu bătaie din palme sus
T2 – revenire în poziția inițială
V4.
Dezvoltarea
calităților
motrice
viteză și/sau
îndemânare
6 min

V5.
Realizarea
temelor
lecției
25 min

Exerciții de respirație
,,Conducem cercul’’

8x2T

3x

-elevii sunt împărțiți pe 2 șiruri ca
pentru ștafetă
-jucătorul care scapă cercul, îl
ridică și continuă cursa

Exerciții cu panglică

2 min

1.Gimnastică acrobatică

15 min

-elevii dispuși pe 2 rânduri cu
distanță de două lungimi de braț
între ei
- vor realiza elementele propuse
pe fond muzical
-elevii sunt împărțiți în 2
grupe,lucrând la 2 saltele

Elevii se împart în 2 grupe
egale,așezați în șir câte unul, în fața
unei linii de plecare.La semnal primii
din fiecare grupă trebuie să conducă
un cerc pe sol , ating peretele,
întorcându-se în alergare cu cercul în
mână și îl predau la următorii elevi.
Se continuă jocul și câstigă echipa
care ajunge prima în poziția inițială.

-rostogolire înainte din ghemuit în 3x
ghemuit

- stând pe omoplați

3x

Demonstrații
explicații,
organizarea
observării

PI - stând ghemuit cu sprijin pe palme
înainte,bazinul se ridică sus prin
împingerea puternică în picioare.Centrul
de greutate se deplasează spre înainte și
se asează ceafa pe saltea prin îndoirea
brațelor.Urmează rularea pe spate a
corpului și revenirea în poziție inițială
PI – Din așezat, corpul rulează spre
înapoi prin flexia picioarelor pe trunchi.
Când mijlocul spatelui atinge solul, prin
extensia rapidă și oprită a picioarelor pe
trunchi și presarea brațelor întinse pe sol,
corpul se ridică drept spre verticală, în
stând pe ceafă și pe umeri. Fixarea acestei
poziții este ajutată de îndoirea brațelor și
așezarea palmelor sub omoplați, cât mai
aproape de mijlocul spatelui, brațele sunt
sprijinite pe sol cu coatele orientate înspre
înăuntru.

Se menține
3sec

PI -pe genunchi cu sprijin pe palme
înainte,un picior întins se ridică spre
înapoi -sus în extensie.Brațele și vârfurile
picioarelor sunt întinse,privirea este
înainte.

- cumpănă pe un genunchi
3x
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PI – pe genunchi, un picior alunecă înapoi
ajungând în așezat pe călcâiul celuilalt
picior,vârfurile picioarelor sunt
întinse.Brațele întinse deasupra capului la
fete, iar la băieți brațele întinse lateral

Se menține
3sec

-semisfoară

3x
-elevii sunt împărțiți pe 2 șiruri

Se menține
3 sec

Legări de elemente
-rostogolire înainte din ghemuit în
ghemuit – stând pe omoplați –
cumpănă pe un genunchi –
semisfoară – sfoară*

-pe tălpi şi pe palme, aşezate înapoi pe sol
-mers ghemuit
-pe vârfuri şi pe palme, cu genunchii şi
braţele întinse
-broscuțe

2.Forța dinamică segmentară
Musculatura membrelor
superioare și inferioare
Parcurs aplicativ

10min
3x

-,,mersul păianjenului’’
-,,mersul piticului’’
-,,mersul elefantului’’
-,,sărituri din ghemuit în ghemuit

Sa facem miscare - Roata aleatoare
(wordwall.net)

V7.
Revenirea
organismului
dupa efort
3min
V8.
Încheierea
lecției
2 min.

,,Umflă balonul’’

3min

Pe toată suprafața sălii

2min

În linie pe un rând.

Elevii primesc câte un balon pe
care trebuie să îl umfle, astfel vor
inspira și expira de câte ori trebuie
pentru a reuși.
Aprecieri asupra modului de
desfășurare a lecției;
Evidențierea și notarea elevilor;
Recomandări pentru activitatea
următoare.

Propunător,
Prof. Cantemir Claudia
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a III-a
Disciplina: Limba si literatura română
Domeniul/Domenii: Limbă și comunicare
Unitatea de învățare: : Şcoala Gimn. “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Structura Scobâlțeni, jud. Iași
Titlul lecției: O să fiu Verde, dupa Elia David
Tipul lecției: predare - învățare
Competențe generale:
1.

Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare

Competențe specifice:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare
Obiective:
O1 -David;
O2 O3 –
O4 –

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
să citească corect, fluent, conștient și expresiv textul ,, O să fiu Verde‘‘ după Elia
să formuleze răspunsuri clare, corecte și concise la întrebările adresate;
să integreze cuvintele noi în enunțuri proprii;
să formuleze planul de idei și să povestească textul.

Strategia didactică:
 Resurse procedurale: învățare: exercițiul, explicația, conversația, jocul didactic,
observația, metoda Pălăriilor gânditoare;
 Resurse materiale: Fișe de lucru, planșe, markere, instrumente de scris, pălării din carton
colorat;
 Resurse TIC: laptop, tablă inteligentă, videoproiector, manualul digital, platforma
youtube
 Resurse temporale: 45 de minute
 Evaluare: - metode-instrumente:observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale
- forme de evaluare: evaluare curentă, autoevaluarea
Forme de organizare: individuală, pe grupe
Resurse bibliografice
 Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului nr. 3393/28.02.2017.
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 https://www.edituraparalela45.ro/manuale-digitale/clasa-a-III-a/Limba-si-literaturaromana/index.html#book/35
Desfășurarea lecției

Nr.

Secvențele

Obiective

Crt

didactice/

op.

Conținutul științific al lecției

Strategia

Forme de

didactică

evaluare

Elevii vor
intona cantecul
Bondarul
https://www.y
outube.com/w
atch?v=tywgM
s-3SzU
Conversația
Problematizare
a

Observare
a
sistematic
ă
Apreciere
averbala

Dozare
1.

Moment
organizatoric
2 min.

2.

Captarea
atenției
4 min.

3.

Anunțarea
subiectului
lecției și
enunțarea
obiectivelor
operaționale
1 min.

Se asigură condițiile necesare unei desfășurări optime a lecției.
Se asigură ordinea și disciplina, se pregătesc
materialele necesare și se stabilește starea de
bine.

O2

Se prezintă elevilor titlul lecției și
obiectivele urmărite. ,Astăzi la ora de limba
și literatura română vom studia textul literar
,,O sa fiu Verde”, scris de Elia David.
Pentru înțelegerea textului trebuie să citiți
corect, conștient și expresiv textul, să
integrați cuvintele noi în enunțuri, să
răspundeți corect la întrebările adresate și să
realizați planul de idei.
Scriu data și titlul lecției pe tablă.
Intuirea ilustrației ce însoțește
textul suport
- se discută pe baza imaginii corespunzătoare textului

4.
Dirijarea
învățării
22min

Elevii primesc cate o coală de hârtie pe care
este desenat un manunchi de iarbă și li se
cere să-l coloreze fie roșu, fie, galben, fie
albastru, fie verde, fie cenușiu, fie negru.Se
discută despre emoțiile pe care le transmit
desenele lor. (Anexa1)

O2

Explicația

Observația

Ce vedeți în imagine ?
Unde se află personajele?
Ce exprimă chipul broscutei?
Citirea explicativă a textului
În citirea explicativă a textului voi folosi
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Laptop, tabla
inteligentă,

Frontală

O1

materialul audio din manualul digital.
https://www.edituraparalela45.ro/manualedigitale/clasa-a-III-a/Limba-si-literaturaromana/index.html#book/35
Numesc câțiva elevi să citească cât mai
expresiv lecția.
Încurajez elevii să explice cuvintele și
expresiile necunoscute intervenind în cazul
în care întâmpină dificultăți.
Elevii vor nota în caiete cuvintele
necunoscute.

videoproiector,
boxe

Manual

Frontală

Explicația,
caiete

Individual
ă

O3

Introducem expresiile și cuvintele
necunoscute în vocabularul activ prin
formulare de propoziții.
Port o scurtă conversație despre text. Se
vor adresa câteva întrebări cu caracter
generalizator pentru a vedea dacă elevii au
înțeles textul.
Citirea textului model - voi citi
textul cu intonația corespunzătoare.
Solicit elevii să citească lecția pe
fragmente si sa realizeze planul de idei.
1. Firul de iarba se suparase pentru ca
nu avea culoarea rosie.
2. Mama Iarba ii îndeplini dorința cu
ajutorul Doamnei Sfecle.
3. Pentru că dori sa fie galben, mama
lui îi ceru ajutorul Domnului Șofran.
4. Nemulțumit de cum arată, Firul de
Iarbă devein albastru cu ajutorul unei mure.
5. Descurajat de culorile care nu i se
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Exercițiul

potriveau, Firul de Iarba alese sa fie verde.
Încurajez elevii să citească o propoziție
enunțiativă, una exclamativă, și
alta interogativă.
Găsiți cuvinte cu înțeles asemănător
pentru: necăjit, a înzestra, dispus.
Descoperiți ortogramele din ultimul
fragment și alcătuiți cu ele propoziții.
Solicit elevii să explice titlul lecturii și
să dea exemplu de alte titluri potrivite
textului citit.
5.

Obținerea
performanței
10 min.

6.

Asigurarea
retenței și a
transferului
5 min.

7.

Încheierea
Lecţiei 1min

O2

O3

Le sunt distribuite, aleatoriu, elevilor fișe
cu sarcini pe pălăriuțe gânditoare,
colorate.Încurajez elevii să găsească răspunsuri la întrebări, folosind
metoda ,,Pălăriile gânditoare’’.
Pălăriile gânditoare reprezintă perspectiva
din care se pot analiza anumite probleme. În
funcție de culoarea fiecărei pălăriuțe vor
încerca să răspundă următoarelor cerințe din
perspective multiple: pălăria albă, albastră,
roșie, neagră, galbenă și verde.(Anexa 2)

Explicația

Individual

Exercițiul

ă

Conversaț

Aprecieri

Munca în

verbale

echipă
Pălării din
carton

Împărțiți în patru echipe elevii vor găsi
Fluturași
în text însușiri ale firului de iarbă, ale mamei colorați din
acestuia, ale apei și ale broaștei pe care le
hârtie
vor nota pe fluturași colorați din hârtie.

Pe grup

Fac aprecieri globale şi individuale cu
caracter motivant privind participarea
elevilor la lecţie.
Propunător,
Laurența Ciorpac
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ANEXA 1
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ANEXA 2
Pălăria albă- face o analiză obiectivă a situației. Prezintă lucrurile așa
cum sunt, fără nicio interpretare critică, emoție sau părere.
Sarcină de lucru:
1.Despre ce este vorba în poveste?
2.De ce a tot vrut firul de iarbă să-și schimbe culoarea?

Pălăria albastră- oferă o privire de ansamblu asupra faptelor, definește,
extrage clar problema, concluzionează.
Sarcina de lucru:
1.Ce l-a făcut pe firul de iarbă să-și tot schimbe culoarea?
2.Scrie un proverb despre mama.

Pălăria verde- se bazează pe creativitate, pe generarea de idei noi.
Sarcină de lucru:
1.Dacă ai fi în locul firului de iarbă, ce ai fi făcut?
2.Cum ai fi procedat dacă ai fi fost broscuța ?

Pălăria galbenă- se bazează pe o gandire pozitivă a evenimentelor,
evidențierea avantajelor, oportunităților si posibilităților de concretizare a
ideilor.
Sarcină de lucru:
1.Cui i-a cerut firul de iarbă părerea despre culoarea potrivită ?
2.Ce a învățat firul de iarbă din această întâmplare ?
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Pălăria neagră- se bazează pe evidentierea greșelilor, a punctelor
slabe si a riscurilor, e o pălărie pesimistă.
Sarcina de lucru:
1.Ce personaj are o atitudine greșită în această poveste ?
2.De ce broscuța nu l-a încurajat niciodata pe firul de iarbaă?

Pălăria rosie- se bazează pe emoții, sentimente si intuiție.
Sarcină de lucru:
1.Ce sentimente ați trăit când ați aflat că firul de iarbă este necăjit?
2.Ce ați simțit când firul de iarba a hotărît sa fie verde ?
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a III-a
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Domeniul/Domenii: Arte
Unitatea de învățare: : Şcoala Gimn. “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Structura Scobâlțeni, jud. Iași
Titlul lecției: Poezia punctelor. Punctul – element de limbaj plastic
Tipul lecției: consolidare de priceperi și deprinderi
Competențe generale:
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate
Competențe specifice:
1.2. Diferențierea caracteristicilor elementelor de limbaj plastic (nuanțe, tonuri, forme), în
mediul înconjurător și în imagini
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
Obiective: Pe parcursul și până la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili :
O1. Sǎ identifice în mediul înconjurător și în lucrǎri de artǎ ale unor pictori (Ștefan
Luchian) punctul, ca element decorativ și de construcție. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii
recunosc cel puțin trei tipuri de puncte și rolul acestora;
O2. Sǎ aplice noţiunile învǎţate prin compunerea spațiului plastic cu ajutorul punctelor.
Obiectivul se consideră a fi realizat dacă 75% din elevi compun spațiul plastic folosind doar tipuri
de puncte;
O3. Sǎ analizeze lucrǎrile executate pe baza criteriilor date, oferind feedback constructiv;
Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversația, explicația, demonstraţia, munca independentă
 Resurse materiale: bloc de desen, acuarele, pensule, vas cu apă, hârtie colorată, foarfece,
lipici, manual tipărit/digital
 Resurse TIC: laptop ,tablă inteligentă, videoproiector, aplicaţia digitală Jamboard



Resurse temporale: 45 de minute
Evaluare: - metode-instrumente:observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale
- forme de evaluare: evaluare curentă, autoevaluarea
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Metode și procedee, conversația, explicația, demonstraţia, munca independentă
Forme de organizare: individuală, pe grupe
Resurse bibliografice
 Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului nr. 3393/28.02.2017.
 https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-arte-3-2021/v1/

Desfășurarea lecției

Nr.

Secvențele

Obiective

Crt

didactice/

op.

Conținutul științific al lecției

Strategia

Forme de

didactică

evaluare

Dozare
1.

Moment

Asigurarea celor necesare desfășurării lecției

Conversația

Observarea

organizatoric

în condiții optime.

Activitatea

sistematică

frontală

a

2 min.

comportamentului
2.

Elevii vor urmări pe tabla inteligentă filmul

Conversația

atenției

documentar „Maestri ai artei vizuale

Problematiza

4 min.

romînesti – Ștefan Luchian”

rea

Captarea

O1

https://www.youtube.com/watch?v=apGFEDJJB
P0

3.

Anunțarea

Elevii vor fi anunțați că urmează să realizeze Explicația

Observarea

subiectului

o compoziție folosind ca tehnică de lucru

sistematică

1 min.

punctul.
Se prezintă obiectivele pe înțelesul elevilor.

4.

Prezentarea
conținutului
și explicarea

O1

Elevii vor urmări prezentarea:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vkoA Observația
wZ-0c

tehnicii de

În timpul vizionării vor fi reactualizate

lucru

cunoștințele privind:
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Frontală

5 min.

- tipuri de puncte;
- modalități și tehnici de realizare a
punctelor;
- rolul constructiv și decorativ al punctelor.
La tablă va fi proiectata pagina din manualul
digital cu lucrări realizate din puncte. Elevii

Frontală

le vor observa cu atenție pentru a descoperi,
O2

cu ajutorul cadrului didactic, tehnica folosită

Explicația

pentru realizarea compozițiilor. Se va
O2

asculta cu atenție materialul audio.
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-arte-

5 min.

3-2021/v1/
Se analizează materialele de lucru necesare.

Demonstrația

Se prezintă lucrarea model și sunt prezentați,
cu ajutorul manualului digital, pașii care
trebuie urmați pentru realizarea compoziției.
Etape lucru:


Pictează fondul cu o culoare la
alegere pe planșa suport



Desenează conturul unei vaze și
umple conturul cu puncte de diferite
mărimi, începînd cu punctele mari
în partea de jos a vazei, mijlocii în
centru și mici în partea de sus.



Din hârtie colorată decupează flori
și benzi pentru tulpini.



Lipește florile pe planșă.



Umple și petalele florilor cu puncte.
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Exercițiul

5.

Obținerea

O3



Manipularea corectă a materialelor

Explicația

Individuală

performanței

pentru realizarea lucrarii.

Exercițiul

Aprecieri

23 min.

În timp ce lucrează, elvii vor asculta Antonio Vivaldi - Anotimpurile – Toamna,
Frederic Chopin - Waltz Rain, Frederic
Chopin - Spring Waltz. Piano Classical Music.

Conversația

verbale

Lucrările realizate vor fi expuse pe Frânghia

Evaluarea

Pe grup

retenței și a

cu lucrări din clasă pentru a putea fi

individuala

transferului

admirate de toți copiii. Astfel, ei au

5 min.

posibilitatea de a oferi feedback lucrărilor



Aprecierea lucrărilor se va face în

funcție de respectarea temei, acuratețe, grad de
finalizare.

6.

Asigurarea

O3

colegilor.
Elevii care termină mai repede pot realiza pe
tablete, cu ajutorul aplicației Jamboard,
desene folosind doar puncte.
Propunător,
Laurența Ciorpac
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a III-a C
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Lmba și literatura română
Unitatea de învăţare: În timp și spațiu
Subiectul: Adjectivul
Tipul lecţiei: consolidare
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor ce vizează noţiunea de adjectiv
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă, în concordanţă cu normele gramaticale în vigoare
Competențe generale: 3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
Obiective operationale:
O1– să identifice corect adjectivele dintr-un text ;
O2 – să completeze spațiile lacunare cu adjectivele potrivite;
O3 – să clasifice adjectivele, în funcție de genul sau numărul lor;
O4 – să analizeze adjective, precizând numărul și genul acestora;
O5 – să alcătuiască propoziții folosind adjective și substantive;
O6 – să coopereze în cadrul grupului pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
Resurse:
Resurse materiale: caietele elevilor, videoproiector, laptop, fișe cu sarcini pe grupe, coli de flipchart ,bilețele
Resurse umane : elevii clasei
Resurse procedurale: explicația, conversația, exercițiul, metoda Cubului, munca independentă, jocul didactic
Resurse de timp: 45 de minute
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
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Bibliografie:
- *** Programa şcolară pentru Limba și literatura română, clasele III-IV, aprobată prin ordin al ministrului nr. 5003/02.12.2014
- Briceag, Adriana,Bogdan ,Cătălina,Grigore,Nicolae ,Mariana ,, Limba și literatura română ”, Editura Paralele 45
- Zlate, Stefania, (2004), “Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar”, Editura Bren, București.
Desfășurarea lecției
Nr
crt

Conţinutul instructiv educativ
Etapele
lecției/
Timp

1.

Momentul
organizatoric
1minut

2.

Reactualizarea cunoștințe-lor
2 minute

Ob.
Op.

Activitatea
învățătorului

Strategii didactice

Metode,
procedee
mijloace
didactice
Pregătesc colectivul de elevi și
Pregătesc caietele, Conversația
materialele necesare desfășurării instrumentele de
lecției.
lucru.

Se verifică tema cantitativ și
calitativ.
Face aprecieri cu privire la
calitatea, modul de realizare a
temei , solicită părerea elevilor
pentru corectarea unor exerciţii
incomplet/ incorect rezolvate.

Activitatea
elevilor

Ascultă cu atenţie
corectând acolo
unde este cazul.
Participă atunci
când sunt solicitaţi,
la corectarea temei.
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Conversația

Mijloace de
și învăță-mânt

Forme
de
organizare
Activitate
frontală

Caietele
elevilor

Activitate
frontală

Evaluare

Observarea
sistematică
a
comportamentului
elevilor.
Evaluez
modul de
realizare a
temei.

Pe o coală de hârtie A4,simul3.

Captarea
atenției
5 minute

tan cu elevii conturez palma .
În dreptul fiecărui deget vom

Pe o coală de hârtie
A4,elevii își vor
contura mâna cu
degetele răsfirate.

răspunde la următoarele cerințe:

Conversaţia
Observația
Munca independentă

degetul mare –culoarea ochilor…
degetul arătător- iarna este…
degetul mijlociu-elevii sunt…

Notează răspunsurile corecte și
descoperă tema
lecției,,Adjectivul”.

Jocul didactic

Activitate
Evaluez
frontală
și corectituindividuală
dinea
răspunsuri
lor şi
exemplelor date.

degetul inelar-românii sunt …
degetul mic -iedul cel mic …
Ce asemănări și deosebiri există
între răspunsurile mele și
răspunsurile voastre?Ce sunt
aceste cuvinte ?
4.

Anunțarea
temei și a
obiectivelor
1 minut

O1
O2
O3
O4

Anunț elevii că astăzi vom
consolida cunoștințele asimilate
despre adjectiv.Comunic
obiectivele operaționale ale lecției,
la nivelul de înțelegere al elevilor.
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Scriu data și titlul
lecției în caiete.

Explicația
Conversația

Caietele
elevilor

Activitate
frontală

5.

Dirijarea
învățării
25 minute

 1. Le prezint elevilor un
O1
O2
O3
O4
O5
O6

Rezolvă sarcinile
primite.

material Power Point care

Conversația
Explicația
Exercițiul

Activitate
frontală

cuprinde exerciții de
consolidare a adjectivului .

 2. Activitate pe grupe
Împart colectivul clasei în 6
grupe, a câte 3-4 elevi.
Se folosește metoda Cubului
pentru a alege sarcinile care vor
reveni fiecărei grupe:
Grupa 1 - Descrie
Grupa 2 - Argumentează
Grupa 3 - Aplică
Grupa 4 – Compară
Grupa 5 – Asociază
Grupa 6 –Analizează
(Anexa 1)

Aruncă cubul pentru
a descoperi fișa
aferentă grupului.

Conversația
Explicația
Exercițiul
Rezolvă exercițiile de Metoda Cubului
pe fișe în cadrul
grupului.

Se verifică rezolvarea
sarcinilor primite de către fiecare
grupă în parte.
Se corectează acolo unde este
necesar și se fac aprecieri verbale.

Reprezentantul
fiecărei echipe
prezintă rezolvarea
fișei, cu intervențiile
făcute de colegi, dacă
este cazul.
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Conversația
Explicația

Fișe de lucru Activitate pe
pentru fiecare grupe
grupă

6.

Obținerea
O5
performanO6
ței
10 minute

7.

Aprecieri şi
concluzii
1 minut

Exercițiu joc - Găsește
perechea!
Propun elevilor un joc.
Jumătate dintre ei vor extrage
un bilețel pe care este scris un
substantiv, iar ceilalți un bilețel
pe care este scris un adjectiv.
Apoi fiecare elev va trebui să-și
găsească perechea potrivită și
să alcătuiască o propoziție
folosind aceste cuvinte.
Se fac aprecieri verbale asupra
modului în care activitatea s-a
desfășurat, asupra modului în
care elevii au participat la
activitate.

Extrag biletul, apoi
își caută perechea și
alcătuiesc propoziția.

Jocul didactic

Conversația

Bilețele

Activitate în Evaluez
perechi
capacitatea
elevilor de
utiliza
corect
toate
informaţiile despre
adjectiv.
Activitate
frontală

Aprecieri
verbale şi
calificative

Se precizează tema pentru
acasă.
Propunător,
Lăcrămioara Codreanu
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ANEXA 1

DESCRIE
Descrieți anotimpul de iarnă în șase enunțuri, folosind cel puțin opt adjective. Subliniați adjectivele.
ARGUMENTEAZĂ
Realizaţi acordul adjectivului din paranteză cu substantivul pe care îl însoţeşte și argumentați.
Iarna cea (lungi) şi(geros) a trecut.
___________________________________________________________
Ghioceii (imaculat) şi-au arătat căpşoarele (gingaş).______________________________________________________
Gâzele (amorţit) ies la lumina soarelui._______________________________________________________________________
Copiii (vesel) se bucură de venirea (vesela) primăveri.____________________________________________________________
APLICĂ
Completați spațiile libere cu adjectivele potrivite.Precizați numărul și genul acestora.
Apa ................................ a mării mângâie nisipul........................... Pe plaja ................... strălucesc scoici ..........................
Valurile ......................... se lovesc de stâncile ..................... Soarele .................. se îndreaptă spre apus.
COMPARĂ
Încercuiţi forma corectă a adjectivului din fiecare enunţ apoi precizați numărul și genul acestuia:
Copiii zglobii / zglobiii se joacă în curtea şcolii.
Suriii/ surii nori au acoperit cerul.
Pustile / pustiile păduri îşi aşteaptă cântăreţii.
A fost un an înbelşugat / îmbelşugat.
Aceste lucruri sunt de neînţeles / neânţeles.
Colega mea este conştincioasă / conştiincioasă.
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a III-a C
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Educatie civică
Unitatea de învăţare: Drepturile universale ale copilului
Subiectul: Drepturile copilului (I)
Tipul lecţiei: predare-învațare
Scopul: Stimularea reflecției asupra respectării drepturilor copilului.
Competențe generale:
Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut
Competente specifice:
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni
2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale
2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la activități care promovează drepturile universale ale copilului
Obiective operationale:
O1. să cunoască drepturile copilului din Convenția Drepturilor Copilului;
O2.să evidenţieze importanța respectării drepturilor copilului;
O3.să analizeze cazurile prezentate;
O4.să adopte măsuri juste de rezolvare a situaţiilor prezentate ;
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O5.să cunoască îndatoririle care rezultă din fiecare drept;
O6.să completeze,,Copacul așteptărilor”cu drepturile cunoscute;
O7.să motiveze răspunsurile date;

Resurse:
Resurse materiale :-text- suport(fragment)din ,,Moromeții”,de Marin Preda, de unde reiese nerespectarea unor drepturi ale
personajului;text lacunar
-materiale didactice cu drepturile copiilor(trăistuța,fișe) ;
-planșa cu textul lacunar; planșa cu ,,Copacul așteptărilor”, balonul, postituri ,mânuțe din hârtie decupate;
-fișe de lucru
-videoproiector, material Power- Point,,Drepturile copilului văzute prin ochi de copil”;
Resurse umane : elevii clasei împărțiți pe grupe(5 grupe a câte 4 elevi)
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, jocul didactic,expunerea, studiul de caz, problematizarea, evaluarea.
Resurse de timp: 45 de minute
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Bibliografie:
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, Bucureşti, 2006
 Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Educaţie civică. Manual pentru clasa a III-a, Editura ArtKlett
 Conventia cu privire la drepturile copilului, București, 2006
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Desfășurarea lecției

Evenimentele
lecţiei

Ob.
op.

Conţinutul lecţiei
Activitatea
învăţătorului

1.Moment
organizatoric
1 minut
2.Reactualizarea cunoștintelor
5 minute

Pregătesc materialele și cadrul
optim necesar lecției. Organizez
colectivul de elevi pe grupe. (5
grupe a câte 4 elevi).
Despre ce am vorbit ora trecută la
Educație civică?
Se vor reactualiza cunoștințele
elevilor despre compotamente
prosociale și antisociale.

Activitatea
elevilor

Resurse
procedurale

Se pregătesc pentru
lecţie.

conversația

Răspund la întrebări.

conversația
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Strategia didactică
Resurse
Forme
materiale
de
organizare
frontal

frontal

3.Captarea atenţiei O3
5 minute

4.Anunţarea
temei si a obiectivelor
O1
2 minute
4.Dirijarea
învățării
20 minute

Pe o planșă se află scris un text la- Elevii vor completa textul
cunar. Se va citi textul, iar apoi se folosind cuvintele potrivite,
va discuta pe marginea lui.
date în subsol.
(Anexa 1)
Ce responsabilitate avea îngerașul?
... drepturile copiilor pe pământ.
Astăzi, vom discuta
Elevii scriu în caiet data și
despre”Drepturile copilului”. Voi
titlul lecției.
scrie titlul lecției la tablă.
La sfârșitul orei va trebui să
rețineți câteva drepturi și
îndatoriri pe care le au copiii.
Întreaga omenire este
Ascultă cu atenție.
răspunzătoare de asigurarea drepturilor omului, în general, şi ale
copilului, în special. Drepturile
copilului reprezintă “ceva” care vi
se cuvine şi de care trebuie să vă
bucuraţi. Trebuie să ştiţi că toate
aceste drepturi sunt
proclamate(stabilite) în Convenţia
Drepturilor Copilului, adoptată la
20 noiembrie 1989,de Adunarea
Generala a O.N.U. Aceste legi sunt
internaţionale şi trebuie respectate
de fiecare ţară în parte.
JOC ,,Trăistuța cu drepturi’’
Îngeraşul ne-a trimis o trăistuță
în care vom găsi cele mai
importante drepturi ale copiilor
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conversația
exercițiul

planșa cu
textul
lacunar

frontal

conversația

frontal

explicatia
conversaţia

frontal

jocul

O1
O2

O1

O3

O4
O2

5.Obținerea
performanței
5 minute

O7

din întreaga lume. Fiecare grupă
îşi va trimite câte un reprezentant
şi vom descoperi împreună
conţinutul trăistuţei. Cu benzile
de hârtie extrase de elevi
alcătuiesc planşa cu drepturile
copilului.

Fiecare grupă rezolvă cerința
dată.
Elevii scriu în caiet drepturile
copilului.

Prezint elevilor un Power Point
despre drepturile copilului.

Urmăresc cu atenție prezentarea
Power Point.

didactic
explicația
conversația

Benzi de hârtie
pe care sunt
scrise drepturile copilului.

Activitate
pe grupe.

observația

Joc: Balonul cu aer cald.
Pe o planşă este desenat un balon
cu nacelă. Vom pleca într-o
călătorie imaginară şi vom lua cu Fiecare grupă rezolvaă cerința
noi drepturile copilului, sub formă dată.
de bagaje. La un moment dat,
balonul se defectează şi mai
trebuie să-l „uşurăm”. Vom renunţa la drepturi, pe rând. Şi,
pentru că probabil ultimul drept
care va rămâne va fi dreptul la
viaţă, le voi mulţumi şi îi voi încuraja să militeze toată viaţa
pentru viaţă şi pentru pace.
(anexa 2)

frontal

observa-ția videoproiector
problematizarea
conversa- Pl
ţia
studiul de
planșa cu
caz
balonul
postituri
cu
drepturile
copilului

Elevii vor citi povestioara și vor problema
scrie pe fișă dreptul care i-a fost tizarea
Elevii primesc o fișă care cuprinde încalcat persoanei in cauza.
conversa
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Activitate
pe grupe.

o povestioară ce sugerează
încălcarea unui drept.Aceștia au
sarcina de a găsi un drept potrivit,
de care este privată persoana din
povestioară.
(anexa 3)
6.Asigurarea feedback-ului
5 minute
O5

O6
O7

ţia
explicatia

Au și îndatoriri.
Credeţi că numai drepturi au
copiii?
Fiecare copil va scrie pe mâna
decupată: în palmă, numele, pe
primele patru degete drepturile de
care se bucură, iar pe degetul mic
o îndatorire. Fiecare copil va lipi
pe,,Copacul așteptărilor”mânuța
scrisă.
Voi prezenta o planșa pe care sunt
scrise îndatoririle copilului,
îndatoriri care reies din
,,Regulamentul elevilor”.
(anexa 4)

Copiii vor completa si vor lipi
mânuțele scrise pe copac.

conversaţia
problematizarea
explicația

fişă de lucru
cuprinzând text
–suport(fragment)
dintr-o lecție
frontal

mânuțe decupate

individual
Elevii ascultă cu atenție .

planșăîndatoriri

frontal

7.Incheierea
lecției
2 minut

Se fac aprecieri verbale asupra
modului în care activitatea s-a desfășurat, asupra modului în care
elevii au participat la activitate.

conversația
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fişa

Aprecieri
generale şi
individuale.

Tema: de citit părinților si bunicilor
materialul ,,Sunt copil si am dreptul
de a fi protejat.”(anexa 5)

Propunător,
Lăcrămioara Codreanu

ANEXA 1

Copilul și îngeraşul
Se spune că, într-o bună zi,îngeraşul însărcinat cu drepturile copiilor pe pământ, a făcut o CONVENȚIE cu Dumnezeu să-l lase
şi pe el să fie copil măcar pentru o zi.Tare mult i-ar fi plăcut!
A semnat o DECLARATIE în faţa lui Dumnezeu că se va întoarce. De cum a ajuns pe Pământ, s-a grăbit spre un parc din care se
auzea mare larmă.
Copiii unei şcoli apropiate organizează o expoziţie cu desene reprezentând diferite ABUZURI.
Un băieţel LINIȘTIT, stătea mai departe de grupul de copii. Îngeraşul s-a apropiat şi a început să-l chestioneze. A aflat că era
ADOPTAT . Părinţii naturali îl EXPLOATASERĂ, punându-l să cerşească.
Nu fusese la şcoala până la 8 ani, iar acum recupera din greu. Îngeraşul l-a încurajat spunându-i că totul o să fie bine.
Puneţi în locul punctelor cuvintele următoare:
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abuzuri, linistit, exploataseră, declaraţie, convenţie, adoptat.

ANEXA 2
DREPTURILE COPILULUI
 Dreptul la viață;
 Dreptul la un nume ,o cetățenie,o familie;
 Dreptul la dragoste, la înțelegere și la protecție;
 Dreptul de a se exprima liber ;
 Dreptul de a fi egali indiferent de rasă,sex,limbă,religie,opinie.
 Dreptul la asistență medicală;
 Dreptul la educație ,pe baza egalității de șanse.
 Dreptul la odihnă și la vacanță,de a practica activițăți recreative;
 Dreptul la protecție împotriva exploatării, a neglijenței, a comportamentelor necorespunzătoare;
99

 Dreptul la informare.

ANEXA 3
“ – Eu nu mă mai duc cu oile, mamă! De două luni de zile nu m-am dus la şcoală. Au să mă lase repetent.
- Parcă dacă te duci nu te lasă! răspunse femeia.
- N – auzi că nu mă lasă? zise băiatul necăjit.
- Păi, învaţă! zise femeia.
- Cum să învaţ?
- Ia şi tu o carte când pleci cu oile şi învaţă!
- Ce carte, mamă, care carte? Nici citire n-a vrut tata să-mi cumpere. Dacă m-ar lăsa să mă duc la şcoală … “
(Marin Preda – Moromeţii)





De ce nu era copilul la școală?
De ce nu ducea el o viață decentă?
Ce drept al copilului a fost încălcat?

ANEXA 4
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ÎNDATORIRILE COPILULUI
să frecventeze cu regularitate cursurile scolii ;
să respecte cadrele didactice si intregul personal din scoala si din afara ei;
să cunoasca si sa respecte regulamentul scolar ;
să aiba o tinuta vestimentara decenta in scoala si in afara ei;
să aiba grija de mobilierul scolii, de bunurile din scoala, sa nu le zgarie,
să nu le taie, sa nu le rupa, sa nu le strice ;
să nu fumeze, sa nu consume bauturi alcoolice sau droguri ;
să nu poarte asupra lor obiecte contondente cu care s-ar putea rani.

ANEXA 5
SUNT COPIL ȘI AM DREPTUL DE A FI PROTEJAT TE ROG NU UITA CĂ :
1. Mânuțele mele sunt încă mici, de aceea nu vă așteptati la perfecțiune când fac patul, când pictez un tablou sau când arunc mingea.
2. Picioarele mele sunt încă mici, vă rog frumos nu faceți pași mari, ca să pot ține și eu pasul cu voi.
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3. Ochii mei nu au văzut lumea așa cum ați văzut-o voi, așa că , vă rog, lasați-mă să aflu totul, fără să mă pedepsiți pentru
curiozitatea mea și nu mă limitați inutil.
4. De lucru va fi întotdeauna suficient, eu nu voi fi pentru multă vreme copil, de aceea faceți-vă, vă rog, timp și pentru mine,
explicați-mi ce știți despre lumea aceasta frumoasă și faceți lucrul acesta bucuroși și plini de dragoste.
5. Sentimentele mele sunt încă foarte gingașe, fiți , vă rog, sensibili la nevoile mele, nu mă cicăliți toată ziua, tratați-mă cum ați dori
sa fiți tratați.
6. Eu sunt un dar deosebit din partea lui Dumnezeu, vă rog, îngrijiți-mă foarte bine, trageți-mă la raspundere pentru ceea ce fac,
dându-mi îndrumări clare, conform cărora să pot trăi, iar dacă este necesar, pedepsiți-mă cu dragoste.
7. Pentru a crește am nevoie de înucurajarea voastră, vă rog să vă abțineți de la critică. Gândiți-vă: puteți să-mi criticați faptele, fară
sa mă criticați ca persoană !
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: I
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: ,, În familie”
Subiectul: ,, Coșul cu fructe de toamnă ” – colaj
Forma de realizare: Activitate integrată
Domenii integrate: Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice;
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
COMPETENȚE SPECIFICE:
Arte vizuale şi abilităţi practice:
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă;
COMPETENȚE INTEGRATE:
Comunicare în limba română:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit de claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
Muzică şi mişcare:
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1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor
Obiective operaţionale:
O1 - să identifice materialele de lucru primite pe bănci;
O2 - să expună etapele realizării colajului pe baza planşei model prezentată de învățătoare;
O3- să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate;
O4 - să participe activ la evaluarea lucrǎrilor ;
O5 -să utilizeze corespunzător mijloacele și materialele didactice.
O6 - să păstreze poziția corectă în bancă pe durata întregii activități.

Strategii didactice:
a) resurse procedurale: - metode și procedee: explicaţia, conversaţia, audiţia, demonstraţia, munca independentă, turul galeriei.
- forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
b) resurse materiale: hârtie xerox A4, lipici, foarfece, coșul și fructele șablon, tabla interactivă, laptop, boxe,videoproiector, flipchart,
recompense.
c) resurse temporale: 35 de minute (+10 minute activităţi recreative)
d) resurse umane: 7 elevi
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e) bibliografice:
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www.didactic.ro
Desfășurarea lecției

Etapele lecției

Ob.
op.

Conținut instructiv-educativ

Strategii didactice
Metode

1. Moment
organizatoric
2.Reactualizarea
cunoștințelor
dobândite
anterior
3. Captarea
atenției

Mijloace

Asigur condiţiile organizatorice şi psihologice necesare pentru Conversația
buna desfăşurare a lecţiei.
Le voi pune întrebări despre anotimpul toamna.
Conversația
În ce anotimp suntem?
În ce lună din an suntem?
Ce lună urmează după septembrie?
Ce culori au frunzele?
....
Ce ziceți de nişte întrebări? (Wordwall)
A sosit toamna!- Adevarat sau fals? (wordwall.net)

105

Conversaţia

Evaluare
Forme de
organizare
Frontal
Frontal

Laptop

Frontal

Observare
sistematică
Observare
sistematică

Obsevare
sistematică

4. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
O1
5. Dirijarea
învăţării

O2

O3
O4
O5
O6
6.Fixarea
cunoștințelor

7.Obținerea

O3

Astăzi, la ora de Arte vizuale și abilităţi practice, vom realiza un Explicația
colaj cu titlul „Coșul cu fructe de toamnă”. Până la sfârşitul orei
veţi reuşi să decupați coșul, fructele şi să le lipiți pe carton.Astfel
veți realiza un tablou închinat Zânei Toamna.
Le voi pune pe bănci materialele de care au nevoie.
Conversaţia
Le prezint elevilor lucrarea model realizată prin diferite tehnici
de lucru (conturare, decupare, asamblare şi lipire);
Explicaţia
Le demonstrez tehnica de lucru. După explicarea modului de Demonstraţia
lucru, un elev va repeta etapele obţinerii colajului;
Le explic fiecare etapă.
Muncă
Voi asigura atmosfera cu un fond muzical adecvat (Cântece de independentă
toamnă pentru copii, (1) Cântece de toamnă pentru copii - 30
Audiție
MIN | TraLaLa - YouTube)
Criteriile pe care le vor avea în vedere sunt:
- gradul de finalizare al lucrării;
- decuparea corectă a coșulețului și a fructelor;
- originalitatea lucrării.
Voi urmări executarea lucrării ajutând elevii care au nevoie, dând
indicaţii individuale suplimentare, făcând observaţii.
Toate lucrările vor fi expuse în faţa clasei. Fiecare elev își va Conversația
alege lucrarea preferată pe care o va pune la flipchart și își va
exprima opinia.
Împart clasa în 2 echipe și un lider de la fiecare echipa va bifa pe
leptop răspunsul corect sugerat de echipa. Echipa cu cele mai
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Conversația

Frontal

lipici,
șabloane,

Observare
sistematică

Frontal

foaie A4
foarfece
planșa model

Individual

Aprecieri
verbale

laptop

Echipe
Flipchart

Aprecieri
verbale

Leptop

Frontal

multe puncte , va câștiga.
Loveste doar fructele de toamna! - (wordwall.net)

performanței

O4

8.Asigurarea
retenției
transferului

și

a

Se formuleazǎ concluzii şi aprecieri cu privire la modul cum au Conversația
lucrat, la ordinea şi disciplina din timpul orei.
Se acordă calificative și recompense.

Recompense

Frontal

Aprecieri
verbale

Propunător:
Prof. Mariana Mihai
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: I
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: ,, Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare”
Subiectul: Propoziția.Cuvântul. Silaba
Forma de realizare: Activitate integrată
Domenii integrate: Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice, Matematică și explorarea mediului
Tipul lecţiei- Fixare și sistematizare
COMPETENȚE SPECIFICE:
Comunicare în limba română:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
COMPETENȚE INTEGRATE:
Matematică și explorarea mediului:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
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Arte vizuale şi abilităţi practice:
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
Muzică şi mişcare:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor
Obiective operaţionale:
O1 - să alcătuiască propoziții cu ajutorul imaginilor date;
O2 - să despartă cuvintele date în silabe;
O3- să asocieze corespunzător cifra cu numărul de silabe ale cuvintelor date;
O4 - să citească cuvintele date;
O5 – să identifice litera corespunzătoare sunetului inițial al unor cuvinte date;
O6 - să stabilească poziţia şi ordinea cuvintelor din propoziţia dată;
O7 - să utilizeze corespunzător mijloacele și materialele didactice.
Strategii didactice:
a) resurse procedurale: - metode și procedee: explicaţia, conversaţia, exercițiul, metoda fonetică analitico-sintetică.
- forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
b) resurse materiale: hârtie xerox A4, lipici, tabla , laptop, boxe, flipchart, recompense.
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c) resurse temporale: 45 minute
d) resurse umane: 7 elevi
e) bibliografice:
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www.didactic.ro
Desfășurarea lecției

Etapele lecției

Ob.
op.

Conținut instructiv-educativ

Strategii didactice
Metode

Asigurarea condiţiilor optime pentru
lecţiei şi pregătirea materialelor necesare.

1. Moment
organizatoric
1min
2.Verificarea
temei
3min

O1

buna desfăşurare a Conversația

Le voi pune întrebări despre anotimpul toamna.
În ce anotimp suntem?
În ce lună din an suntem?
Ce lună urmează după septembrie?
Ce culori au frunzele?
....

Conversația
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Mijloace

Evaluare
Forme de
organizare
Frontal

Frontal

Observare
sistematică
Observare
sistematică

Ce ziceți de formularea unor propoziții cu ajutorul imaginilor
din roata ? (Wordwall)
TOAMNA - Roata aleatoare (wordwall.net)

3. Captarea
atenției
3min
4. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
1min
5. Consolidarea și
fixarea

O1
O2

Conversaţia

Leptop

Astăzi, la ora de Comunicare în limba română , vom exersa Conversația
despărțirea cuvintelor în silabe, precizarea numărului de silabe.
Până la sfârşitul orei vă veți îmbunătăți abilitățile de formulare
a unor propoziții și despărțirea cuvintelor în silabe.
Se împarte clasa în două echipe (echipa Frunzelor galbene și Conversaţia
echipa Frunzelor portocalii). Fiecare echipă primește câte o

cunoștințelor

frunză pe care se află mai multe fructe și legume. Fiecare elev va

asimilate anterior

ieși, pe rând, la tablă și, după rezolvarea corectă a exercițiului,

Frontal

Frontal

Observare
sistematică

Frontal

Explicaţia
Laptop

Pe echipe

va putea colora un fruct/legumă de toamnă de pe frunză. Va

25min

Individual

câștiga echipa care va reuși să coloreze prima toate
fructele/legumele de toamnă de pe frunză.

Tabla

O3
O4

Tot concursul va avea fundal muzical. (1) Cântece de toamnă
pentru copii - 30 MIN | TraLaLa - YouTube)

O5
Audiție

O7
7.Obținerea

Obsevare
sistematică

O6

Împart, la fiecare echipă, câte un plic în care se află bilețele cu
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Conversația

lipici,

Pe echipe

Aprecieri
verbale

performanței
10min
8.Asigurarea
retenției

și

a

transferului

cuvintele unei propoziții, iar copiii vor trebui să lipească
bilețelele în ordine pentru a obține o propoziție.
(Anexa )
Se formuleazǎ concluzii şi aprecieri cu privire la modul cum au Conversați
lucrat, la ordinea şi disciplina din timpul orei.
Se acordă calificative și recompense.

foaie A4
plicuri
Recompense

Frontal

Aprecieri
verbale

2min
Propunător:
Prof Mihai Mariana

ANEXA 1
ANA ARE MERE GALBENE.

AFARĂ ESTE VREME

FRUMOASĂ.
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FRUNZA ESTE MARO.
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Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Iaşi
Profesor înv. primar Plamadă Alexandra Lavinia

Proiect de lecţie
Data:
Clasa: a IV-a A
Obiectul: Educaţie civică
Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalți. Valori morale
Subiectul: Norme morale
Scopul : conștientizarea utilizării normelor morale pentru integrarea optimă în societate
Obiective operaţionale:
O1 – să explice înţelesul cuvântului normă;
O2 – să identifice în situații concrete normele încălcate;
O3 – să precizeze comportamentul corect în contextele date;
O4 – să realizeze o listă cu norme de respectat în relațiile cu ceilalți;
O5 – să completeze enunțuri lacunare folosind noțiunile studiate.
Strategia didactică:
Mijloace didactice: caietele elevilor, fişe de lucru, manual, laptop, videoproiector, manual digital, post-it-uri, cutie din carton;
Metode de învăţământ, procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, brainstormingul
Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe echipe;
Resurse de timp: 45 min.
Surse informaţionale:
 Piţilă, Tudora; Mihăilescu,Cleopatra, Manual pentru clasa a IV-a.- Educaţie civică, Editura Aramis, 2016
 Formatul digital al manualului, AROBS Transilvania Software (Pinocchio)
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Programa şcolară pentru disciplina Educaţie civică, clasele a III-a – a IV-a, aprobată prin OMEN 5003/02.12.2014
DESIGNUL LECŢIEI
Etapele
lecţiei

Ob.
op.

Strategia didactică
Metode
Mijloace
Forme de
organizare a
activităţii

Conţinutul esenţial

Metode de
evaluare
formativă

Se stabileşte climatul necesar bunei desfăşurări a activităţii.

1. Moment
organizatoric
1 min
2. Captarea atenţiei
5 min



3. Anunţarea temei şi
a obiectivelor urmărite
2 min
4. Dirijarea învăţării
25 min

O1

Se proiectează imagini cu Pinocchio, Scufița Roșie, iedul cel
mare (Capra cu trei iezi, Ion Creangă). Copiii vor asocia
fiecare personaj cu câte un cuvânt pe care îl cred potrivit
(mincinos, neascultătoare...).
 Se dirijează discuția astfel încât elevii să concluzioneze că
personajele nu respectă reguli, norme, sfaturi.
 Se anunţă noua temă, precum şi obiectivele lecţiei pe
înţelesul lor: Norme morale.
 Se scrie titlul pe tablă şi în caiete.
 Se solicită copiilor să răspundă la următoarea întrebare: Ce
înţelegi prin cuvântul „normă”. Răspunsurile se
centralizează la tablă, pe o coală de flipchart.
 Se explică sensul cuvântului normă de către elevi, cu
ajutorul dicționarului din manual (pagina 64), dirijaţi de
învăţător; se notează în caiete:
Norma-regulă, dispoziție obligatorie, fixată prin lege sau
prin uz.
Norma morală-regulă cu conținut moral, care stabilește
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conversaţia

laptop
videoproiec
tor
anexa 1

conversaţia

caietele
elevilor

brainstormin
gul

coală de
flipchart

frontal

observare
sitematică

frontal

frontal
observare
sistematică

conversaţia
explicaţia

manualul,
dicționarul
caietele
elevilor

frontal

O2
O3




O2
O3


O4

5.Obţinerea
performanţei
5 min
O5

ce este permis și ce este interzis într-o anumită societate.
Un elev citește enunțul de la ex. 1, pag. 7 din manual. Se
ilustrează cerința cu ajutorul filmulețului Pinocchio, din
manualul digital.
-Se discută comportamentul lui Pinocchio. Se
concluzionează: Minciuna este un comportament neacceptat
în societate, care îți dăunează mereu.
Se propune copiilor să descopere și alte comportamente
neacceptate, lucrând în 3 echipe, cu câte 2 raportori: unul
prezintă, pe scurt, situația dată, altul va numi
comportamentul greșit. Fiecare echipă își va exprima
propria opinie în vederea corectării faptelor. Se discută
fiecare caz, pentru a se putea concluziona în conformitate cu
normele morale.
Învățătorul propune realizarea unei liste cu norme de
respectat în relațiile cu ceilalți:
 E bine ca în relațiile cu ceilalți:
☺ să ......................................
☺ să ........................................

 Elevii rezolvă următorul exercițiu:
Completează spațiile, folosind cuvintele din paranteză:
Normele morale sunt................ nescrise, recunoscute și
acceptate în ....................... Ele se bazează pe .........morale.
normele morale orientează .............oamenilor.
(valori, comportamentul, reguli, societate)
https://wordwall.net/ro/resource/36080531
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manualul
conversaţia
manualul
digital
laptop,
videoproiec
tor

frontal

exercițiul
fișe de
lucru,
anexa 2

conversaţia
exercițiul

exercițiul

caietele
elevilor

fișa de
lucru,
anexa 3

activitate
pe echipe

frontal

individual

observarea
sistematică

evaluez
capacitatea de
a identifica
acțiuni care
contravin
normelor
morale

observarea
sistematică

evaluez
capacitatea de
a utiliza noile
noțiuni

6.Asigurarea retenţiei
şi a transferului
5 min

7. Aprecierea
activităţii elevilor
2 min

 CUTIA CU FAPTE BUNE ȘI RELE
Învățătorul spune că zâna cea bună i-a provocat pe copii să
așeze în cutia cu fapte bune și rele bilețele pe care să noteze
întâmplări din timpul săptămânii. La finalul acesteia, vor fi
analizate însemnările elevilor. Pentru că ambalajul cutiei nu
este atrăgător, învățătorul solicită copiilor să lipească postit-uri pe care să scrie un cuvânt potrivit stării lor la finalul
lecției.
Se fac aprecieri generale.
Temă- anexa 4
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conversația

cutie
post-it-uri

individual
frontal

conversaţia

anexa 4

frontal
individual

aprecieri
verbale

aprecieri
verbale

ANEXA 1

120

ANEXA 2

ECHIPA 1
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ECHIPA 2
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ECHIPA 3
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ANEXA 3

FIȘA DE LUCRU
☺ Completează spațiile, folosind cuvintele din paranteză:
Normele morale sunt ........................... nescrise, recunoscute și
acceptate în ............................. Ele se bazează pe .....................morale.
Normele morale orientează ...........................................oamenilor.
(valori, comportamentul, reguli, societate)
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ANEXA 4

TEMA
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PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei
Clasa Pregătitoare A
Propunător: Prof. înv. primar Plamadă Lavinia Alexandra
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Arii curriculare integrate: Arte.Tehnologii
Subiectul lecției: Iarna. Numărul și cifra 9
Tipul lecției: consolidare
Scopul lecţiei: sistematizarea și consolidarea deprinderii de a opera cu numere naturale în contexte variate
Competențe specifice:
 MEM
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele,
sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
 AVAP
2.3. Realizarea de aplicatii/compozitii/obiecte/constructii simple, pe baza interesului direct
Obiective operaționale:
O1- să enumere semne ale iernii, transformările din natură, activități ale oamenilor;
O2- să numere crescător/descrescător în concentrul 0-9;
O3- să compună mulțimi ale numerelor naturale din concentrul 0-9;
O4- să formeze mulțimi cu 9 elemente;
O5- să identifice vecinul mai mic al numărului dat;
O6- să asocieze numărul cu mulțimea potrivită;
O7- să exerseze scrierea corectă a cifrei 9;
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Strategia didactică:
1. Metode și procedee: - conversația, exercițiul;
2. Forme de organizare: frontal, în perechi;
3. Resurse materiale: scrisoarea, planșă Spiridușul Mate, pastă de lipit, puzzle, fișe de lucru, sistem audio, macheta Trenulețul lui Zăpădel;
4. Resurse temporale: 35 minute +10 minute activități recreative în completare
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale
Bibliografie:
 MECTS -„Programa pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, București;
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Momentele
lecției

Ob.
op.

Conţinuturile învăţării
Asigurarea unui climat educațional favorabil.
Pregătirea materialelor necesare desfășurării activității: creioane
colorate, pastă de lipit, fișe de lucru.
Apare Trenul lui Zăpădel. (Copiii identifică personajul, fac
cunoștință cu el)

Moment
organizatoric
5 min
Captarea
atenției
1 min
Dirijarea
activității
20 min
O1

Se poartă o discuție pornind de la trenulețul lui Zăpădel.
- De unde vine Zăpădel? De ce se numește așa?
- Când apare zăpada?
- Ce sunt fulgii? Cum ne îmbrăcăm iarna?
- Ce jocuri jucăm?
- De ce vă place iarna? Cine sosește la sfârșitul lunii decembrie?
Se prezintă surpriza lui Zăpădel-o scrisoare.
Se citește copiilor scrisoarea de la Zăpădel (Anexa 1). Copiii
trebuie să îi redea zâmbetul spiridușului Mate (Anexa 2) lipind
câte o steluță în dreptul gurii.

Mijloace
și metode

Forme de
organizare

conversația

frontal

macheta Trenul
lui Zăpădel

frontal

conversația

frontal

scrisoarea de la
Zăpădel

frontal

Evaluare
Observarea
sistematică
Observarea
sistematică
Evaluez
capacitatea de a
sintetiza
informații despre
caracteristicile
anotimpului de
iarnă

planșă
Spiridușul Mate
Observarea
sistematică
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Fișa de lucru (Anexa 3):
fișa de lucru
1. Colorează a patra căciulă:
exercițiul

O2

frontal

Evaluez
capacitatea de a
număra crescător
în concentrul 0-9.

conversația
2. Scrie numărul corespunzător fiecărei mulțimi:
Evaluez
capacitatea de a
compune/descom
pune numere
naturale utilizând
mulțimi date.

O3

3. Fiecare brad va fi decorat cu câte 9 fundițe. Formează
mulțimi și vei afla câți brazi pot fi decorați. Colorează-i!
Evaluez
capacitatea de a
forma mulțimi cu
un cardinal dat.

O4
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4. Scrie pe bulgărele din stânga numărul cu 1 mai mic decât
cel din dreapta.

Evaluez
capacitatea de a
identifica vecinul
mai mic al
numărului dat.

O5
fișa de lucru
exercițiul

2

5

9

conversația
frontal

5. Unește ce se potrivește!

6
O6

4
7
6. Completează șirurile:
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Evaluez
capacitatea de a
asocia mulțimea
cu numărul
corepunzător de
elemente.

Obținerea
performanței
5 min

O7

0

1

2

O2

9

8

7

O2

Evaluez
capacitatea de a
realiza corect din
punct de vedere
grafic cifra 9.
Evaluez
capacitatea de a
număra crescător/
descrescător în
concentrul 0-9.

Puzzle:
Copiii vor ordona crescător benzile primite, urmărind
numerele înscrise, pentru a obține o imagine corectă. (Anexa 4)

exercițiul
fișa cu puzzle
pastă de lipit

în perechi

Evaluez
capacitatea de a
număra crescător
în concentrul 0-9.

Evaluez
capacitatea de a
asambla prin
lipirea elementele
unui puzzle.
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Activitate
recreativă în
completare
10 min

Evaluare
2 min

1. Se constată că spiridușul și-a recăpătat zâmbetul. De
fericire, copiii vor intona cântecul Dacă vesel se trăiește
2. Să construim un om de zăpadă! (Anexa 5) Numerotează
imaginile în ordinea desfășurării acțiunii:

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra
participării elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului
lor pe parcursul orei.
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sistem audio

frontal

Observare
sistematică

conversația

conversația

Apreciez
activitatea
elevilor

Anexa 1

Dragi albinuţe,

Spiridușul Mate din
atelierul lui Moș Crăciun și-a pierdut
zâmbetul și are nevoie de ajutorul
vostru. El știe că iubiți matematica și
vă roagă să îl ajutați să rezolve câteva
exerciții.
Zâna Zăpezii i-a spus că pentru
fiecare exercițiu corect rezolvat îi va
dărui câte o steluță magică. Astfel, își
va recăpăta minunatul surâs.
Succes!
Zăpădel
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Anexa 2
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Anexa 3

FIȘĂ DE LUCRU
1. Colorează a patra căciulă:

2. Scrie numărul corespunzător fiecărei mulțimi:

3. Fiecare brad va fi decorat cu câte 9 fundițe. Formează mulțimi și vei afla câți
brazi pot fi decorați. Colorează-i!
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4. Scrie pe bulgărele din stânga numărul cu 1 mai mic decât cel din dreapta.

5

9

2
5. Unește ce se potrivește!

6
4
7
6. Completează șirurile:

0

1

2

9

8

7
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Anexa 4
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Anexa 5
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PROIECT DIDACTIC
Clasa a IV-A
Aria curriculară: Matematică și științe
Arii curriculare integrate: Limbă și comunicare, Arte.Tehnologii
Disciplina: Științe ale Naturii
Subiectul lecției: PLANETELE DIN SISTEMUL NOSTRU SOLAR
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai îndepărtate de
mediul de viață, formarea unui bagaj de cunoștințe despre Univers și Sistemul Solar
în vederea îmbunătățirii calității vieții și a formării unui profil profesional de
explorat pentru viitor
Competențe urmărite:
 Științe ale naturii:
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese
 Limbă și comunicare:
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
 Arte vizuale și abilități practice:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj
intenționat
Obiective operaționale:
O1 – să descopere în textul citit informații legate de planetele din Sistemul Solar;
O2 – să asocieze imaginile pe care sunt ilustrate planetele Sistemului Solar cu informațiile aflate pe
jetoane;
O3 – să realizeze un desen care să ilustreze o planetă cu viață existentă doar în imaginația copiilor;
O4 – să extragă informații esențiale din textul ”Caleidoscop științific”
O5 – să completeze enunțuri lacunare cu informații din conținutul lecției.
Resurse:
procedurale: conversația, conversația euristică, explicația, exercițiul, aplicații online: Wordwall,
Book creator, Slides, munca independentă
materiale: laptop, tablete, smartphone, jetoane, pastă de lipit
temporale: 30 minute activitate sincron+15 minute activitate asincron;
umane: 13 elevi
Forme de organizare a activității: frontal, individual
Modalități de evaluare: observarea sistematică; aprecieri verbale individuale sau adresate
grupului, joc interactiv- Wordwall-aplicație online

140

Desfășurarea lecției

Momentele
lecției

Ob.
op.

Conţinuturile învăţării
Elevii pregătesc materialelor necesare pentru
oră: caiete, manuale, instrumente de scris.
Verific starea de sănătate și
emoțională a copiilor.
Le prezint copiilor ”Cărticica magică”
Scrisoarea elful Peter (Anexa 1)

Moment
organizatoric
1 min
Captarea
atenției
2 min

Mijloace
și metode

conversația

frontal

prezentare
Book
creator
conversația,
scrisoarea
conversația
joc
interactiv aplicație
online
Wordwall

frontal

frontal

Actualizarea
cunoştinţelor
studiate
anterior
3 min

Actualizarea informațiilor despre Soare, ca
sursă de lumină și căldură:
https://wordwall.net/resource/7832120/soarelesurs%c4%83-dec%c4%83ldur%c4%83-%c8%99i-lumin%c4%83

Anunțarea
temei
1 min

Se anunță tema lecției și se explică pe înțelesul
copiilor obiectivele urmărite pe parcursul
activității.

prezentare
Book
creator

Prezentarea,
explicarea,
învăţarea
subiectului
nou
10 min

Cu ajutorul aplicației Book creator se
prezintă copiilor un film despre Sistemul Solar.
(film - manual digital)
Copiii decoperă în manuale informații legate
de planetele din Sistemul Solar, corelându-le cu
cele aflate anterior, din filmulețul urmărit.

prezentare
Book
creator
film manual
digital
conversația
euristică
explicația
descoperirea
manuale,
caiete
jetoane,
lipici,
caiete,
manuale

Fixarea şi
consolidarea
cunoștințelor
8 min
(+15 minute
asincron)

O1

O1
O2
O3
O4

Pe caiete se realizează schema lecției: elevii
lipesc, pe caiet, în ordine, Soarele și planetele
Sistemului Solar asociind imaginile cu
informațiile aflate pe jetoane. (Anexa 2)
ACTIVITATE ASINCRON -15 min
Elevii vor rezolva din manual sarcinile de la
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Forme de
organizare

frontal

frontal

frontal,
individual

Evaluare
Observarea
sistematică

Evaluez
acuratețea
cu care
elevii și-au
însușit
noțiuni
legate de
Soare

Evaluez
capacitatea
de a corela
informații.

Evaluez
capacitatea
de a corela
informații.

Portofoliu, pg 50 și vor citi informațiile de
la ”Caleidoscop științific”, pg. 51.
Asigurarea
feed-backului
4 min
Aprecierea
activității
2 min

O5

 Cu ajutorul aplicației Wordwall verific
nivelul de înțelegere al noilor cunoștințe.
https://wordwall.net/resource/8156851/planetelesistemului-solar

joc
interactiv aplicație
online
Wordwall

frontal
individual

Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au
participat la activitate.

conversația

frontal
individual
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Evaluez
capacitatea
de a
sintetiza
informațiile
colectate.

Anexa1
Scrisoarea elfului Peter
Cărticica magică
https://read.bookcreator.com/neh9COZbt4VDvTIgT3yRK76UjJu2/3AO1bfjROS0NQNHHbAfFw?fbclid=IwAR35kcUOmHC5tgz815aGvdqdRo0KktX1slgOu6gOtD4_OFJG2sLOGvbH5w
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Anexa 2
Schema lecției

SOARE

MERCUR

VENUS

PĂMÂNT

MARTE

JUPITER

SATURN

URANUS

NEPTUN

Propunător,
Daniela-Bianca RĂULEAC
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitate tematică: Elemente intuitive de geometrie
Subiectul: Corpuri geometrice. Cubul. Paralelipipedul
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe
Competențe specifice
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări
3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
Obiectivul fundamental: Formarea deprinderilor de a opera cu corpuri geometrice
Obiective operaționale:
O1-să recunoască formele unor corpuri prezentate;
O2- să identifice obiecte în formă de cub și paralelipiped;
O3- să definească cele două corpuri geometrice;
O4- să găsească asemenări și deosebiri între cele două corpuri geometrice;
O5– să construiască cubul și paralelipipedul;
Strategia didactică:
a) Metode și procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, demonstrația, jocul,
problematizarea;
b) Mijloace didactice: caiete ,manuale, foarfecă, lipici,riglă, creion laptop, video-proiector,
tablă inteligentă.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Resurse:
a. temporale: 45 minute
b. spațiale: sala de clasă
c. umane 13 elevi
Bibliografia:
 Curriculum Național, Programe școlare pentru învățământul primar, București, 2014.
 Ionescu, M, Chis, V., Strategii de predare si învatare, Editura Stiintifica, Bucuresti.
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 Metodica predării matemaicii la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1988;
 Metode interactive de grup, Editura Arves.
 Ion Neacșu – „Metododica predarii matematicii la clasele I-IV”,Editura didactică și
pedagogică, 2008
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE
Secvențele
lecției

O
b
op

Conținutul instructiveducativ
Crearea condiţiilor necesare
desfăşurării lecţiei:
- pregătirea materialelor
didactice necesare orei;
- stabilirea ordinei şi
disciplinei necesare bunei
desfăşurări a orei.
Verific tema cantitativ și
calitativ. Dacă sunt cerințe pe
care elevii nu au știut să le
rezolve acasă, le vom rezolva
împreună.

Moment
organizatoric

Verificarea
cunoștințelor
anterioare
a.Verificarea
temei
b.Verificarea
conținuturilor
anterior
predate

Strategia didactică
Metode și
Mijloace
Forme de
organizare
procedee
didactice

Caietele
elevilor

Ce am studiat ora trecută la
matematică?
Ce este un perimetru? Cum
aflăm perimetrul unui pătrat?
Dar al unui dreptunghi?
Ce este o arie? Cum aflăm
aria unei suprafețe?

Prezentarea,
explicarea și
valorizarea
conținutului
nou

Introducerea în lecție o voi
realiza prin intermediul
imaginilor în care sunt
ilustrate clădirile importante
din satul Scobîlțeni. Imagini
pe care le-am folosit la lecția
de geografie.

a) Introducere
în lecție

Frontal

Conversația
euristică

Exercițiul

Frontal
Conversația
euristică
Tablă
Videoproiector

Ne vom întoarce la imaginile
pe care le-am studiat la ora
de geografie. De data aceasta,
le vom studia din punct de
vedere geometric.

Laptop
Imagini cu
clădiri

O1
Vom purta o scurtă discuție pe
baza acestor imagini.
Ce formă are acestă clădire?
Dar geamurile ei?
Ce formă are fața acestei
clădiri? Dar spatele? Dar
laterala?

Frontal
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Evaluare

Capacitatea
de a cunoaște
și de a utiliza
corect
terminologia
specifică.

Conversația
Astăzi vom învăţa despre euristică
corpuri geometrice şi anume
despre cub și paralelipiped. Le
vom numi care sunt acestea, le
vom desena, le vom analiza.

b) Anunțarea
temei și a
obiectivelor

Frontal

Se scrie titlul lecţiei pe tablă
Corpuri geometrice. Cubul.
Paralelipipedul
Elevii vor primi câte o fișă cu
desenul cubului și al
paralelipipedului pe care,
ulterior, o vor lipi în caiete.
(Anexa1) Pe baza acestor
desene va avea loc o scurta
conversație cu informaţii pe
care copiii le deţin din clasa a
III-a despre cub și
paralelipiped, după care va
urma completarea cu notațiile
specifice. (număr de muchii,
vârfuri, fețe).

c) Dirijarea
propriu-zisă

O2

Voi cere elevilor să dea, pe
rând, exemple de obiecte ce se
regăsesc în sala de clasă și au
formă de cub și de
paralelipiped.
Se completează Diagrama
Venn.

Frontal

Conversația
euristică
Explicația
Demonstrați
a
Exercițiul

Desene
corpuri
geometrice
Caiete
Tablă

Frontal

Capacitatea
elevilor de a
identifica
obiecte în
formă de cub
și
paralelipiped.

Conversația
euristică
Explicația
Exercițiul

Fișă cu
diagrama
Venn

Conversația
euristică
Explicația
Exercițiul

Foarfecă
Lipici
Planșe cu
desfășurarea Pe grupe
corpurilor
geometrice.

Individual
Frontal

O3

O4

Fiecare elev va primi
diagrama pentru a o lipi în
caiet.

Capacitatea
elevilor de a
găsi
asemenări și
deosebiri
între cele
două corpuri
geometrice.

e) Fixarea
lecției

O5

Voi împărți clasa în două
grupe: Grupa Cuburilor și
Grupa Paralelipipedelor.
Fiecare membru al grupei va
primi o planșă cu desfășurarea
cubului, respectiv a
paralelipipedului. Fiecare elev
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Capacitatea
elevilor de a
construi cele
două corpuri
geometrice.

va decupa și va construi
respectivul corp geometric.

Fixarea lecției o voi realiza
prin intermediul unui joc, în
aplicația Wordwall, la tabla
inteligentă. (Anexa2)
https://wordwall.net/ro/resour
ce/16056901/cubul-siparalelipipedul

Evaluarea

Încheierea
activității

Conversația
euristică
Explicația
Exercițiul

Evaluarea o voi face sub
forma unui dialog pe baza
lecției
Ce am învățat astăzi la
matematică?

Conversația

Voi face aprecieri generale și
indivduale.
Dau tema pentru acasă.

Conversația

Tablă
inteligentă
Laptop
Videoproiector

Frontal

Frontal
Aprecieri
verbale

Frontal
manual

Profesor propunător,
Daniela-Bianca RĂULEAC
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Anexa 1

Anexa 2 https://wordwall.net/ro/resource/16056901/cubul-si-paralelipipedul
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PROIECT DIDACTIC
Clasa Pregătitoare C
Disciplina: Arte vizuale şi abilități practice
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Arii curriculare integrate: Matematică și științe ale naturii
Subiectul lecţiei: Atelierul lui Moș Crăciun
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Scopul lecției: dezvoltarea abilității de a realiza lucrări practice din hârtie utilizând
tehnica colajului
Competenţe specifice:
 AVAP:
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple;
2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu;
 Matematică și explorarea mediului:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31.
Obiective operaționale:
O1- să denumească materialele necesare realizării lucrării;
O2- să verbalizeze etapele de lucru necesare realizării lucrărilor;
O3- să realizeze o lucrare corectă, îngrijită, respectând etapele de lucru;
O4- să evalueze lucrările pe baza unor criterii date;
O5- să descopere posibilităţi de utilizare a produselor obţinute;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, instructajul, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei;
2. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
3. Resurse materiale: stelute, îngerași, frunze, bobițe roșii, fundițe, ren (format din 7 elemente), sănii (formate din 2 elemente fiecare), glob,
baze roșii, zăpadă, fulgi, steluțe glitter, pinguini, căciuli, fulare, cravate, nasuri, năsturei, bețe, mănuși, baze negre, haine roșii, fețe, curele, bărbi,
mustăți, ochi, ciucuri, pastă de lipit, lucrări-model, cabina foto;
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4. Resurse temporale: 35 minute +10 minute activităţi recreative în completare
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, stimulente- siluetă Moș Crăciun, proba
practică
Bibliografie:
 MECTS -„Programa pentru disciplina Arte vizuale şi abilități practice, aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucureşti;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Momentele
lecţiei
Moment
organizatoric
2 min
Captarea
atenţiei
2 min

Anunţarea
temei
1 min

Compe
tenţe
derivate

Conţinuturile învăţării

Mijloace
şi metode

Forme de
organizare

Crearea unui climat psihologic propice desfăşurării
activităţii.
Amenajarea spaţiului pentru desfăşurarea optimă a activităţii.

observarea
sistematică

În preajma sărbătorilor de Crăciun cu toţii ne bucurăm de
cadouri sau surprize din partea celor dragi. Pe lângă bucuria
primirii cadoului visat, trebuie să ne gândim să oferim şi noi, la
rândul nostru, mici daruri realizate de mâna noastră, deoarece
ele au o însemnătate mult mai mare pentru cei dragi.
Produsele realizate de voi astăzi vor completa materialele cu
care vom participa la „Târgul de Crăciun” care se va desfășura
în școala noastră, săptămâna viitoare.

conversația
lucrările model

Astăzi, la ora de Arte Vizuale și Abilități Practice, vom
realiza mai multe produse specifice sărbătorilor de iarnă
utilizând carton colorat, prin următoarele tehnici de lucru ale
colajului: asamblare, lipire.
Am intitulat lecţia „Atelierul lui Moş Crăciun” deoarece
moşul are mare nevoie în această perioadă de mânuţe harnice.

conversația
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Evaluare

frontal

observarea
sistematică

frontal

observarea
sistematică

Se împart elevii în cinci grupe pentru realizarea de produse
diferite.

Dirijarea
învăţării
25 min

Grupa I - „Coronițe de Crăciun”
Grupa a II-a - „Sania cu ren”
Grupa a III-a - „Globuri” pentru pomul de Crăciun
Grupa a IV-a - „Oameni de zăpadă”
Grupa a V-a - „Moș Crăciun”

observarea
sistematică

conversația
frontal

Elevii vor lucra individual și vor realiza produsul finit,
conform etapelor de lucru şi a instructajului tehnic.
Sunt îndrumați să lucreze îngrijit, utilizând cu precauţie
ustensilele necesare.
I.
II.


O1





Prezentarea lucrărilor model
Prezentarea planşelor cu etapele de lucru:
Coronita de Crăciun:
1. lipirea elementelor de decor pe
coroniță: 2 stelute, 1 îngeraș, 4
frunze, 4 bobițe roșii, 1 fundiță;
Sania cu ren:
1. asamblarea și lipirea celor 7 elemente ale renului
2. asamblarea și lipirea
celor 2 elemente
componente ale saniei;
3. asamblarea și lipirea celor
2 elemente componente
ale colajului: 1 ren și 1 sanie
Globuri:
1. lipirea bazei roșii de globul

conversația
lucrările model
stelute, îngerași,
frunze, bobițe
roșii, fundițe;
pastă de lipit

ren (format din 7
elemente), sanie
(2 elemente)
pastă de lipit

globuri, baze
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pe grupe

individual





albastru
2. lipirea formelor pentru zăpadă
3. lipirea pinguinului
4. lipirea celorlalte elemente de decor: 3 fulgi, 3
steluțe glitter

roșii, zăpadă,
fulgi, steluțe
glitter, pinguini
pastă de lipit

Oameni de zăpadă:
1. lipirea siluetelor pe
mijlocul colii de carton
2. lipirea elementelor pentru
întregirea oamenilor de
zăpadă (nas, căciuliță, fular,
nasturi);
3. lipirea elementelor de decor: fulgi

oameni de
zapada, căciuli,
fulare, cravate,
steluțe glitter,
nasuri, năsturei,
bețe, mănuși
pastă de lipit

Moș Crăciun:
lipirea hăinuței roșii pe silueta neagră;
lipirea curelei pe hăinuța roșie;
asamblarea și lipirea chipului: fața,
barba, mustața, ochii, nasul;
4. asamblarea și lipirea ciucurelui
căciulii.
1.
2.
3.

baza neagră,
haina roșie, fața,
cureaua, barba,
mustața, ochii,
nasul, ciucure
pastă de lipit

pe grupe
Verific modul de înţelegere a celor explicate: numesc un
elev pentru a verbaliza fiecare etapă de lucru, conform
procesului tehnologic.
IV. Măsuri de protecţia muncii: Atenţionez elevii cu privire
la modul de folosire a ustensilelor.
V. Coordonez întreaga activitate şi ofer indicaţii
suplimentare unde este cazul.
VI. Solicit elevii să înceteze lucrul. Lucrările vor fi expuse
III.

O2

O3
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individual

Evaluarea
capacităţii de a
enumera etapele
de lucru
Evaluarea
capacităţii de a
executa corect şi
îngrijit colajul din

în faţa clasei, pentru a le putea analiza copiii.

Evaluarea
lucrǎrilor
3 min

O4

O5
Activitate în
completare
10 min

Încheierea
activităţii
2 min

Se face aprecierea/autoaprecierea lucrărilor, ţinând cont de
criteriile:
 respectarea etapelor de lucru
 gradul de finalizare al lucrǎrii
 aspectul estetic.
Se vor găsi modalităţi de utilizare a lucrărilor obţinute (ca
obiect de decor, cadou etc.).
Elementul - surpriză : Cabina foto-Moș Crăciun. Se
explică elevilor că aceasta va fi folosită pentru a strânge fonduri
în scopuri caritabile, la Târgul de Crăciun. De asemeni, elevii
vor provoca familia să fie generoasă pe tot parcursul
desfășurării acestui eveniment și nu numai.
Elevii fac poze la cabina foto. Acestea vor fi oferite familiei
în schimbul unei sume de bani ce vor fi donați pentru o cauză
umanitară.
Se fac aprecieri pentru activitatea elevilor.

carton.

frontal
individual

Evaluarea
capacităţii de a
aprecia
corectitudinea şi
aspectul estetic al
lucrării.

cabina foto-Moș
Crăciun

frontal

Observarea
sistematică

conversaţia
stimulente-siluete
Moș Crăciun

frontal

Apreciez
activitatea
elevilor.

conversaţia
turul galeriei

conversaţia

Propunător:
Prof. înv. primar Zmău Ioana Gabriel
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Atelierul lui Moș Crăciun
Proces tehnologic

Clasa pregătitoare C
Tema: Colajul
Subtema: colajul din hârtie
Tehnici de lucru: asamblare, lipire
Materiale necesare







Coronita de Crăciun: baza coroniței, 2 steluțe, 1 îngeraș, 4 frunze, 4 bobițe roșii, 1
fundiță
Sania cu ren: 1 ren (format din 7 elemente), 1 sanie (formată din 2 elemente)
Globuri: 1 glob, baza roșie, zăpada, 3 fulgi, 3 steluțe glitter
Oameni de zăpadă: oameni de zăpadă, 3 căciuli, 2 fulare, 1 cravată, 3 steluțe glitter, 3
buc. nas, 7 năsturei, 6 bețe, 4 mănuși
Moș Crăciun: baza neagră, haina roșie, fața, curea, barbă, mustață, ochi, nas, ciucure
pastă de lipit.

Etapele de lucru:
 Coronita de Crăciun:
1. lipirea elementelor de decor pe coroniță: 2 stelute, 1 îngeraș,
4 frunze, 4 bobițe roșii, 1 fundiță;


Sania cu ren:
1. asamblarea și lipirea celor 7 elemente ale renului
2. asamblarea și lipirea a celor 2 elemente componente ale saniei;
3. asamblarea și lipirea celor 2 elemente componente ale colajului:
1 ren și 1 sanie



Globuri:
1. lipirea bazei roșii de globul albastru
2. lipirea formelor pentru zăpadă
3. lipirea pinguinului
4. lipirea celorlalte elemente de decor: 3 fulgi, 3 steluțe glitter



Oameni de zăpadă:
1. lipirea siluetelor pe mijlocul colii de carton
2. lipirea elementelor pentru lipirea elementelor pentru întregirea
oamenilor de zăpadă (nas, căciuliță, fular, nasturi);
3. lipirea elementelor de decor: fulgi


1.
2.
3.

Moș Crăciun:
lipirea hăinuței roșii pe silueta neagră;
lipirea curelei pe hăinuța roșie;
asamblarea și lipirea chipului: fața, barba, mustața, ochii, nasul;
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4.

asamblarea și lipirea ciucurelui căciulii.

Criterii de evaluare:
 respectă etapele de lucru: asamblare, lipire…..3 p
 plasează echilibrat, prin lipire, toate elementele componente ale modelului…..6 p
 oficiu: gradul de acurateţe, curăţenia la locul de muncă – 1p
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
FOARTE BINE…..9-10 p
 respectă etapele de lucru: asamblare, lipire
 plasează echilibrat, prin lipire, toate elementele componente ale modelului
 lucrează curat şi îngrijit pentru realizarea lucrării păstrând din proprie iniţiativă locul de
muncă curat
BINE …..7-8 p
 respectă etapele de lucru: asamblare, lipire
 plasează relativ echilibrat, prin lipire, toate elementele componente ale modelului
 lucrează curat şi îngrijit pentru realizarea lucrării păstrând curat locul de muncă la
solicitarea învăţătorului
SUFICIENT ….5-6 p
 nu respectă etapele de lucru: asamblare, lipire
 nu plasează echilibrat, prin lipire, toate elementele componente ale modelului
 lucrează mai puţin curat şi îngrijit pentru realizarea lucrării păstrând parţial curat locul
de muncă la îndemnul învăţătorului.
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a IV-a C
Obiectul: Matematică
Unitatea de învăţare: Fracţii
Subiectul: Fracții-recapitulare
Tipul lecţiei: de consolidare și sistematizare
Scopul : consolidarea cunoştinţelor despre fracții și a deprinderilor de a efectua operații cu fracții
Obiective operaţionale:
O1: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la noțiunea de fracţie
O2: să ordoneze crescător/descrescător fracţiile cu acelaşi numitor/ numărător
O3: să compare numerele fracţionare care au acelaşi numitor/numărător
O4: să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere fracţionare
O5: să rezolve probleme utilizând operaţii cu fracţii (adunare/ scădere,aflarea unei fracţii dintr-un întreg)
O6:să rezolve oral şi în scris, corect şi rapid, exerciţii care presupun operarea cu numere fracţionare
O7:să clasifice fracțiile în funcție de tipul lor
O8:să rezolve exerciții de aflare a unei fracții dintr-un întreg
Strategia didactică:
*Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul didactic, wordwallproblematizarea
*Forme de organizare: frontal ,pe grupe
*Resurse materiale: caietele elevilor, tortul fracțiilor,plicuri cu figuri geometrice,foi albe,lipici,fișe cu tema pentru acasă
*Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică, autoevaluare,aprecieri verbale
*Resurse temporale: 45 min
Surse informaţionale:
Grigore, Adina; Negriţoiu, Claudia; Anghel, Augustina, 2016, Matematică pentru clasa a IV-a, Editura Ars Libri
*** Programa şcolară pentru disciplina Matematică, clasele a III –a – a IV-a, aprobată prin OMEN 5003/02.12.2014
DESIGNUL LECŢIEI
Etapele
lecţiei

Ob.
op.

Strategia didactică
Conţinutul esenţial
Metode
159

Mijloace

Forme de
org. a activ.

Metode de
evaluare
formativă

1.Moment
organizatoric
1 min.
2.Verificarea temei
5 min.

Se solicită elevilor să-şi pregătească materialele
necesare orei.

3. Captarea atenției
2 min.

Se citește elevilor o ghicitoare:
Un întreg de îl împarţi
Părţi egale tu să faci,
Una sau mai multe iei
Spune-mi matematic, ce-i?
(fracția)

4. Anunţarea temei şi
a obiectivelor urmărite
2 min.

Se anunţă tema lecţiei şi se scrie titlul în caiete –
Fracții

Se cere elevilor să deschidă caietele. Sunt numiţi
câţiva copii care citesc tema, în timp ce restul clasei
verifică şi eventual corectează.

Se prezintă elevilor o cutie în care se află un tort.

5.Consolidarea
cunoștințelor
dobândite anterior
25 min

Tortul este împărțit în 12 părți egale.Pe fiecare felie

conversaţia

caietele elevilor

frontal

aprecieri verbale
autocorectarea

conversaţia

frontal

explicația

frontal

conversația
explicația

tortul fracțiilor

Observarea
comportamentul
ui copiilor
.

frontal

(parte) este lipită câte o cerință,pe care elevii trebuie să
o rezolve.Dacă elevii vor reuși să rezolve toate
exercițiile și problemele propuse ,la sfârșitul orei vor
primi bomboanele ascunse in fiecare felie.
O1
exercițiul

FELIA 1
1. Ce este un întreg?
2. Cum se scrie o fracţie?
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Frontal

Capacitatea de a
utiliza corect şi
conştient
terminologia

Ce reprezintă numărătorul?
Ce reprezintă numitorul?
Ce reprezintă o fracţie?
Ce sunt fracţiile egale?
Dintre două fracţii cu acelaşi numitor, fracţia cu
…………….este mai mare.
8. Dintre două fracţii cu acelaşi numărător, fracţia cu
…….este mai mare.
9. Cum se adună fracţiile cu acelaşi numărător?
10. Cum se scad două fracţii cu acelaşi numitor?

matematică

3.
4.
5.
6.
7.

https://wordwall.net/ro/resource/36092609
06

FELIA 2
Calcul mintal:
-Cum scriem fracţiile: două pătrimi, o doime, cinci
şeptimi, şase optimi, trei noimi, o treime, trei zecimi, conversaţia
patru cincimi?
- Ce fracţie dintr-o zi reprezintă 1 oră?
- Ce fracţie dintr-o saptămână reprezintă 7 zile?
-Cum scriem ca fracţie numărul zilelor pe care-l exerciţiul
petrecem la şcoală într-o săptămână?

frontal

Capacitatea de a
rezolva corect şi
rapid calcule
mintale care
presupun
operarea cu
numere
fracţionare

frontal

Aprecieri verbale

FELIA 3
Spuneți ce fel de fracții sunt:
4 ; 6;
5

6

exercițiul
explicația

10 ; 8 ;
6

8

O8
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FELIA 4

exercițiul

caietul de clasă

frontal

exercițiul
explicația

caietul de clasă

frontal

Aflați:

O3

2 din 15=....;

3 din 24=.....;

7 din 45=.....;

3

6

9

FELIA 5
Compară folosind semnele: < , > , = .

O2

2 3

13

52

10  10

4

8

9

11

4

8

9

12

FELIA 6
Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile:
a)
7 . 1 .
9 . 3
18 , 18 , 18 , 18
b)

2 .
4 ,
FELIA 7

2 . 2 .
10 , 7 ,

Evaluez
capacitatea de a
folosi
cunoştinţele
însuşite anterior
în contexte
diferite
caietul de clasă

frontal

caietul de clasă

frontal

2
3

Scrie în ordine descrescătoare fracţiile:
2,2,2,2,2
8 11 10 7 9

O4

FELIA 8
Calculați:
3 + 6 =.....;
7

7

1+ 4=....;
5

23+ 21=.....;
50 50
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9 – 5 =.......
6
O7

6

1 – 6 = .....
8

FELIA 9
Grupează fracțiile din șirul:
3
4
9
14
25
15
4
4
5
14
19
17

19 _ 15 =.....
20

20
caietul de clasă

7
7

10
12

frontal
Evaluez
capacitatea de a
folosi
cunoştinţele
0însuşite anterior
în contexte
diferite

19
18

în fracții:
-subunitare:
-echiunitare:
-supraunitare:

O5

FELIA 10
Elevii vor avea de rezolvat o problemă:
Un elefant trăieşte 70 de ani, un urs 5
7
din vârsta elefantului, iar un leu 7 din cât
10 trăieşte un urs. Cu
câţi ani trăieşte mai mult elefantul decât leul ?
- Să repete cineva problema!
- Să scriem datele problemei la tablă!
elefantul → 70 ani
ursul → 5 din 70
7
leul → 7 din u.
_______10______________________
cu ? ani trăieşte mai mult e. decât l.
- Ce cunoaştem în problemă?
- Ce mai cunoaştem ?
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conversaţia
problematizarea

caietul de clasă

frontal
Evaluez
capacitatea
elevilor de a
rezolva o
problemă

- Ce ne cere problema să aflăm?
- Ce putem afla din datele problemei?
- Prin ce operaţie aflăm?
6.Obtinerea
performanței

FELIA 11
O1

7 min

6. Tema pentru acasă
1 min
7. Aprecierea
activităţii
2 min.

Joc concurs: „Imaginație și rapiditate”.
Elevii vor fi împărțiți în 7 echipe.Fiecare echipă
va primi un plic în care sunt introduse un număr de
figuri geometrice.Ei trebuie să aleagă doar atâtea câte
le arată anumite fracții și să construiască ceva real cât
mai repede.
Echipa câștigătoare va fi cea care va termina
prima.
(Anexa 1)

FELIA 12
Se împart elevilor fișele cu tema pentru acasă.
(Anexele 2,3)
Se fac aprecieri globale, evidenţiind elevii care au
participat activ şi incurajând pe ceilalţi. Se apreciază
colaborarea şi comunicarea din cadrul grupului.

jocul didactic
conversația
explicația

plicuri cu figuri
geometrice
pastă de lipit
foi albe

conversația
explicatia

fișe delucru

aprecieri verbale
pe echipe
Observaţii asupra
produsului
muncii

frontal

Propunător,
Zmău Ioana
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Anexa1
JOC – CONCURS
„Imaginație și rapiditate”
Alegeți din plic 1 dintre dreptunghiuri, 2 dintre pătrate, 4 dintre cercuri și 1 dintre triunghiuri
4
4
4
4
apoi așezați-le sub forma unui lucru, obiect pe foaia albă și lipiți-le.
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corespunzătoare fracţiei:
Anexa 2

1. Calculaţi diferenţa
fracţiilor:


2
6

Temă pentru acasă

CONSOLIDARE
FRACŢII

3. Află fracţia cu  mai
mare decât .
1. Realizaţi corespondenţe între cele
două coloane:
4
5
4
3
4. Scrie adevărat (A) sau fals
(F):
1 = 3
3
9
2= 4

4
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3

corespunzătoare fracţiei:

1. Calculaţi diferenţa
fracţiilor:


2
6
Temă pentru acasă-diferențiată

Anexa 3

CONSOLIDARE
FRACŢII

3. Află fracţia cu  mai
mare decât .
1. Realizaţi corespondenţe între
cele două coloane:
5
4
3

4. Scrie adevărat (A) sau fals (F):
1 = 3
3
9
2= 4

4
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3

FELIA 1
11. Ce este un întreg?
12. Cum se scrie o fracţie?
13. Ce reprezintă numărătorul?
14. Ce reprezintă numitorul?
15. Ce reprezintă o fracţie?
16. Ce sunt fracţiile egale?
17. Dintre două fracţii cu acelaşi numitor, fracţia cu …………….este mai mare.
18. Dintre două fracţii cu acelaşi numărător, fracţia cu …….este mai mare.
19. Cum se adună fracţiile cu acelaşi numărător?
20. Cum se scad două fracţii cu acelaşi numitor?

FELIA 2
Calcul mintal:
-Cum scriem fracţiile: două pătrimi, o doime, cinci şeptimi, şase optimi, trei noimi, o treime, trei zecimi,
patru cincimi?
- Ce fracţie dintr-o zi reprezintă 1 oră?
- Ce fracţie dintr-o saptămână reprezintă 7 zile?
-Cum scriem ca fracţie numărul zilelor pe care-l petrecem la şcoală într-o săptămână?

FELIA 3
Spuneți ce fel de fracții sunt:
4 ; 6;
5

10 ; 8 ;

6

6

8

FELIA 4
Aflați:
2 din 15=....;

3 din 24=.....;

7 din 45=.....;

3

6

9

FELIA 5
Compară folosind semnele: < , > , = .
2 3

13

52

10  10

4

8

9

11

4

8

9

12
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FELIA 6
Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile:
a)
7 . 1 .
9 . 3
18 , 18 , 18 , 18
b)

2 .
4 ,

2 . 2 .
10 , 7 ,

2
3

FELIA 7
Scrie în ordine descrescătoare fracţiile:
2,2,2,2,2
8 11 10 7 9

FELIA 8
Calculați:
3 + 6 =.....;
7

7

1+ 4=....;
5

FELIA 9
Grupează fracțiile din șirul:
3
4
9 14
25
15
4
4
5
14
19
17

23+ 21=.....;
50 50

7
7

10
12

19
18

în fracții:
-subunitare:
-echiunitare:
-supraunitare:

FELIA 10
Elevii vor avea de rezolvat o problemă:
Un elefant trăieşte 70 de ani, un urs 5
7
din vârsta elefantului, iar un leu 7 din cât
10
trăieşte un urs. Cu câţi ani trăieşte mai mult elefantul decât leul ?
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FELIA 11
Joc concurs: „Imaginație și rapiditate”.
Elevii vor fi împărțiți în 7 echipe.Fiecare echipă va primi un plic în care sunt introduse un număr de
figuri geometrice.Ei trebuie să aleagă doar atâtea câte le arată anumite fracții și să construiască ceva real
cât mai repede.
Echipa câștigătoare va fi cea care va termina prima.

FELIA 12
Se împart elevilor fișele cu tema pentru acasă.

170

PROIECTE DIDACTICE
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
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LESSON PLAN

Grade: 6th
Time: 50 minutes
Level: Elementary
Unit: Festivals
Lesson title: Thanksgiving
Lesson type: Culture and Civilization
General competences
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală
Specific competences
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/o situaţie cunoscută
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri,
orare, reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și“, „dar“, „pentru că“)
Objectives
By the end of the lesson, students will be able to:
- use words and expressions related to festivals in a communicative way;
- identify several symbols of Thanksgiving;
- demonstrate an understanding of the concept of gratitude by listing five things that they are grateful
for.
- organize the information related to a festival in Romania in a fact file.
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Resources: textbook, worksheets, laptop, tablets
Interaction: whole-class, pairwork, individual work
References
Audrey Cowan, Clare Kennedy, Chiara Soldi, Cristina Rusu, Diana Todoran, Ioana Tudose, Limba
modernă 1. Engleză. Clasa a VI-a: Editura Art Klett, București, 2019
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson Education Limited,
2007.
Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education,
2007.
Kumaravadivelu, B. Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching. London: Yale
University Press, 2003.
Mentimeter:
https://www.mentimeter.com/app/presentation/5580d95498a0aeb674034a66d1efd4bf/50c71752eb3
b
Wordwall: https://wordwall.net/resource/36079684
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Procedure
Warm-up (5 minutes)
Students look at a picture and try to identify the action that is going on, the people, the food and the
context in which the action takes place.

Pre-reading (15 minutes)
Students think about the name of the festival Thanksgiving and quickly write five words that come
into their mind when they think about this title, using the app Mentimeter.
https://www.mentimeter.com/app/presentation/5580d95498a0aeb674034a66d1efd4bf/50c71752eb3
b
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While-reading (15 minutes)
Students read the text Thanksgiving on page 143 out loud and match three titles to the appropriate
paragraphs in the text (ex. 1/43)
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-en6-lm-1/v1/index.html#book/u11-2-142-143
Students read the text again silently and, in pairs, answer six comprehension questions
https://wordwall.net/resource/36079684

Post-reading (15 minutes)
Students think of five things that they are grateful for.
Students think about a festival in Romania and fill in a fact file with the information related to it.
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Feedback
The teacher comments upon the students’ performance and answers questions from students (if there
are any).

Propunător,
Maria Diana BORDIANU
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PROIECT DIDACTIC
CLASA : a VII-a
DURATA: 50 minute
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport
MATERIALE FOLOSITE :fluier, jaloane,cronometru,mingi,saltele de gimnastică, lada de
gimnastică,trambulină
TEME :
1. Sărituri la aparate – consolidarea săriturii cu rostogolire la lada de gimnastică așezată
longitudinal cu accent pe corectitudinea execuției
2. Forța – dezvoltarea forței generale – circuit de forță
Competențe specifice
Psihomotrice
 Să adopte poziţiile corecte ale corpului şi ale segmentelor acestuia în efectuarea acţiunilor motrice.
 Să execute acţiuni motrice cu structuri şi eforturi diferite.
 Să aplice procedeele tehnice şi acţiunile tactice specifice săriturii la lada de gimnastică.
 Să execute corect exerciţiile specifice pentru dezvoltarea musculaturii spatelui, abdomenului şi a

membrelor.
Cognitive
 Să interpreteze corect elementele învățate;
 Să denumească deprinderile motrice utilizate

Afective
 Să fie interesat să realizeze săriturile și exercițiile propuse pentru forță cât mai corect;
 Să fie mulţumit / nemulţumit pentru evoluţia sa motrică;
 Să participe activ și conștient la desfășurarea lecției
Sociale
 Să fie disciplinat;
 Să manifeste sociabilitate și spirit de colaborare în relația cu colegii.

STRATEGII DIDACTICE
 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic;
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe;

Veriga/
Durata

Conținutul temei

Dozare

V1.
Organizarea
colectivului
de elevi
2 min

*Adunarea, alinierea, raportul;
*Verificarea echipamentului și a
2 min
stării de sănătate;
*Anunțul temelor lecției
*Exercitii pentru captarea atentiei:
trecerea de pe un picior pe altul,
exercitii la banca de gimnastica
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Formație de lucru
Indicații metodice
În linie pe un rând.

Obs.

V2.
Pregătirea
organismul
ui pentru
efort
5 min

Variante de mers:
Mers pe vârfuri cu brațele întinse
sus;
Mers pe călcâie, brațele la spate;
Mers cu pas fandat;

1L
1L
1L

Variante de alergare:
Alergare ușoară
Alergare cu pendularea gambelor
înapoi;
Alergare cu genunchii sus;
Alergare cu pas adăugat, cu fața la
centrul terenului;
Alergare cu pas adăugat, cu
spatele la centrul terenului;
Alergare cu forfecarea picioarelor
înainte;
Alergare cu pas săltat;
Mers cu mișcări de respirație;
Formarea coloanei de gimnastică
pe două rânduri cu distanță de
două brațe între fiecare elev;
V3.
Influențarea
selectivă
a aparatului
locomotor
7min

4L
1L

În coloană(demixtat)
câte doi pe mijlocul
sălii.
Vom folosi jaloane pentru
limitarea zonei de lucru.
Deplasările spre înapoi se vor
face cu mers cu mișcări de
brațe cu respirație.
- spatele drept, privirea
înainte;

1L
1L
1L
1L
1L

Exercițiul 1
P.I. Stând depărtat,palmele pe
șolduri
T1- flexia capului
T2- extensia capului
T3- aplecarea capului spre stânga
T4- aplecarea capului spre dreapta

4x4T

Exercițiul 2
P.I Stând depărtat,palmele pe
șolduri
T1-2 – răsucirea capului,spre
stânga cu arcuire
T3-4 – răsucirea capului,spre
dreapta cu arcuire

4x4T

PI - T1

T2 T3 T4

PI - T1 T2 T3

PI - T1,2

Exercițiul 3
P.I. Stând departat ,mâinile pe
4x8T
lângă corp
T1,5 – ducerea brațelor întinse
înainte;
T2,6 – ducerea brațelor întinse sus
,în prelungirea corpului;
T3,7 – ducerea brațelor întinse
lateral;
T4,8 – revenire în P.I.
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T3,4

PI T1,2

T3,4

T1,2

T3,4

T4

Exercițiul 4
P.I. Stând depărtat,brațele îndoite
la piept, coatele la nivelul
umerilor
T1,2,5,6 – extensia brațelor
îndoite cu arcuire;
T3,4,7,8 – extensia brațelor
întinse lateral cu arcuire;

4x8T
T1,2

T1,2,5,6
Exercițiul 5
P.I Stând depărtat, brațul stâng sus
T1,2,5,6 – extensia brațului stâng
cu arcuire;
4x8T
T3,4,7,8 – extensia brațului drept
cu arcuire;
Exercițiul 6
P.I. Stând depărtat cu palmele pe
șolduri
T1,2,5,6 – îndoirea trunchiului
lateral spre stânga cu arcuire
T3,4,7,8 – îndoiriea trunchiului
lateral spre dreapta cu arcuire
Exercițiul 7
P.I. - Stând depărtat cu mâinile la
ceafă
T1,2,5,6 – răsuciri ale trunchiului
spre stânga cu arcuire
T3,47,8 – răsuciri ale trunchiului
spre dreapta cu arcuire;
Exercițiul 8
P.I – Stând depărtat ,brațele sus
T1,2,5,6 – extensia trunchiului cu
arcuire;
T3,4,7,8 – aplecarea trunchiului
înainte cu arcuire, cu palmele pe
șolduri;
Exercițiul 9
P.I – Stând ,mâinile pe
șolduri,piciorul stâng înainte
T1-4 – fandări înainte cu arcuire
cu piciorul stâng;
T5-8 – fandări înainte cu arcuire
cu piciorul drept;

T1-4

PI

T1-4

T3,4

T3,4,7,8

T5-8

T5-8

4x8T

T1
4x8T

4x8T

2x8T

Exercitiul 10
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T2

P.I.- stând depărtat mai mult decât
lățimea umerilor ,mâinile pe
șolduri
T1-4 – fandări laterale spre stânga
cu arcuire;
T5-8 – fandări laterale spre
dreapta cu arcuire;

2x8T

Exercitiul 11
P.I. - Stând cu brațele pe lângă
corp
T1 – sărituri depărtat cu bătaie din
palme sus
T2 – revenire în poziția inițială
8x2T
Exerciții de respirație

V4.
Dezvoltarea
calităților
motrice
viteză și/sau
îndemânare
6 min

V5.
Realizarea
temelor
lecției
25 min

Joc : Mingea la căpitan

5x

Efectivul clasei este împărțit în 2
echipe egale ca număr, așezate pe
șiruri înapoia liniei marcate cu câte
un elev aşezat în faţa fiecărei
coloane la distanţa de 5m cu o
minge. La semnalul de începere a
jocului căpitanul va pasa mingea
primului elev care o transmite
înapoi așezându-se ghemuit și se
repetă acţiunea căpitanului cu
următorii elevi.
Echipa care termină prima toate
pasele câstigă jocul.
Căpitanul este schimbat după ce va
primi mingea de la ultimul
coechipier.
15 min
1.Sărituri la aparate
Săritura cu rostogolire pe lada de
gimnastică așezată longitudinal
- stând pe trambulină cu mâinile 3x
sprijinite pe ladă, 2-3 bătăi cu
ridicarea genunchilor la piept
- stând pe trambulină cu mâinile
3x
sprijnite pe ladă, 2-3 bătăi cu
săritură în ghemuit pe ladă
- stând pe trambulină cu mâinile
sprijinite pe ladă, 2-3 bătăi cu 3x
ridicarea bazinului şi rostogolire
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-elevii sunt împărțiți pe 2 șiruri
-dacă echipele nu sunt egale, la
grupa la care sunt mai puțini
elevi, primul va mai primi o
dată mingea

º

º

In coloană câte unul

- se execută bătaia pe zona de
bătaie a trambulinei;
- o bătaie energică şi corectă
pentru o proiectare cât mai
înaltă a bazinului;
- 4-5 paşi de alergare, bătaie pe
trambulină, mâinile sprijinite
pe ladă, săritură cu bazinul
ridicat şi rostogolire spre
înainte cu picioarele întinse;

Demonstrați
iexplicații,
organizarea
observării

înainte pe lada de gimnastică cu
ajutor
- executarea săriturii cu rostogolire
înainte pe ladă cu elan

-profesorul acordă ajutor
3x

2.Forța dinamică segmentară –
CIRCUIT
Atelier 1
- flotări
Atelier 2
- culcat, genunchii flexaţi, sprijin
pe toată talpa, ridicarea
trunchiului şi atingerea cu palmele
a genunchilor
Atelier 3
- genuflexiuni
Atelier 4
- se execută ridicarea trunchiului
din poziția culcat facial (extensii)

10min
3 serii
Timp
lucru
-fete
20s
-băieți
30s
Pauză
40sec
Pauză
între
serii
PS11min
PS21,30mi
n

V7.
Revenirea
organismul
ui dupa
efort
3min
V8.
Încheierea
lecției
2 min.

Elevii împarțiți în 4 grupe
(2 de fete și 2 de băieți)
- de pe genunchi(fetele)

Lucru diferențiat
-cu mâinile la ceafă
-cu mâinile pe lângă corp
-genuflexiuni cu
săritură(băieții)
Se lucrează alternativ
-mișcarea să fie lentă
-să respire la fiecare repetare
-pieptul să fie orientat în afara
saltelelor

Exercitii de stretching
Roata aleatoare - (wordwall.net)

3min

În formatie de cerc

Aprecieri asupra modului de
desfășurare a lecției;
Evidențierea și notarea elevilor;
Recomandări pentru activitatea
următoare.

2min

În linie pe un rând.

Propunător,
Prof. Cantemir Claudia
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PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Biologie
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Locul de desfăşurare: Laboratorul de biologie
Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare
Subiectul lecţiei: Păsări si mamifere
Tipul lecției: lecție de comunicare, transmitere și însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: Cunoașterea si insusirea caracterelor generale ale principalelor grupe de păsări și mamifere și a adăptărilor acestora la
mediul de viață.
COMPETENȚE GENERALE:
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice.
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale.
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice şi a creativităţii.
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:
1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme
biologice, a unor procese şi fenomene.
1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru date.
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat.
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi scrisă.
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
COMPETENȚE DERIVATE/OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul orei toți elevii vor fi capabili:
C1: Să definească noțiunea de “pasăre”
C2: Să identifice într-un grup de imagini speciile de păsări și mamifere studiate
186

C3: Să recunoască grupa din care face parte specia identificată pe baza analizei caracterelor acestora
C4: Să clasifice pasarile dupa capacitatea de a zbura
C5: Sa clasifice pasarile si mamiferele dupa gradul de dezvoltare pe care il prezintă
C6: Sa precizeze importanta fiecarei grupe de animale pentru natura si om.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse procedurale - Metode didactice: conversația de verificare, dialogul, expunerea, explicația, observația independentă și
dirijată, învățarea prin descoperire, brainstorming, sintetizare și sistematizare și, problematizarea.
Resurse materiale - Mijloace de învățământ: tabla, videoproiector, laptop, prezentare PowerPoint, fișe de lucru, test de
evaluare (rebus didactic), chestionar de satisfacție.
Resurse temporale - Timp: 50 de minute
Forma de organizare a activității: frontală, individuală și pe grupe de elevi.
Evaluare: formativă prin chestionare orală, observarea sistematică a elevilor, fișe de lucru, evaluare de tip probă scrisă sub
forma unui rebus (joc didactic) și portofoliul elevilor.
BIBLIOGRAFIE:
● Traian Șăițan, Silvia Olteanu, Camelia Afrim, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Camelia Manea, Adriana Neagu, Mariana Divoiu,
Adriana Mihai, Ghid de pregătire pentru profesorii de Biologie, Ed. Didactica Publishing House, 2016.
● Sorin-Ionel Brăileanu, Proiecte de lecție utilizate în predarea biologiei – modele pentru gimnaziu și liceu, Editura AcademicPres,
Cluj-Napoca, 2021.
● Pop-Păcurar, I., Podar, D. 2017. Biologie. Manual Clasa a V-a, ART, București
● Rozalia-Nicoleta Stătescu, Viorica Broască. 2017. Biologie. Manual Clasa a V-a, Intuitext, București
● Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu. 2017. Biologie. Manual Clasa a V-a, LITERA, București
● Programa școlară pentru disciplina biologie clasele a V-a – a VIII-a, Bucuresti, 2017, Aprobata la Ordinul Ministrului educației
naționale nr. 3393 / 28.02.2017
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1.

Moment
organizatoric




pregăteşte materialul didactic;
notează în catalog elevii
absenţi;



se pregătesc pentru
desfăşurarea lecţiei

2.

Verificarea
cunoştinţelor
anterioare



aplicând metoda conversației
de verificare, adresează
clasei întrebări de tipul:
„Cum clasificăm animalele
în funcţie de prezenţa sau
absenţa coloanei
vertebrale?”
„Care sunt grupele de
vertebrate studiate până în
prezent?”
recunoastem de pe imagini
animalele prezentate



răspund întrebărilor
profesorului.
ascultă indicaţiile oferite
de profesor;



3.

Captarea
atenţiei

 solicită elevilor să observe
imaginile din prezentarea
PowerPoint si face
prezentarea scurta a legaturii
dintre pasari si reptile
(Archaeopteryx)
 solicita elevii sa deducă care
este tema lecției pe care o vor
studia astăzi.



Conversaţia de
verificare;

Timp: 2
min.
Catalog
Material
didactic.
Timp: 5
min.
Prezentare
PowerPoin
t

frontală şi
individuală
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Conversaţia,
dialogul.
frontală.
individuală

observă imaginile şi
susţin că, astăzi, la ora
de biologie vor lectia
va avea subiectul
„Păsări si mamifere”
sunt atenți și pregătiţi
pentru a răspunde la
intrebări şi pentru a
rezolva cerinţele din
fişele de lucru.
ascultă informaţiile
prezentate de profesor.

Conversaţia
dialogul
explicaţia
observaţia
frontală

Timp: 1
min.
Videoproi
ector,
laptop,
prezentare
ppt.

4.

Anunțarea
temei şi a
competențelo
r derivate/
obiectivelor
operaţionale

Scrie pe tablă titlul lecţiei şi
prezintă obiectivele cu ajutorul
prezentării PPT, pe care elevii
trebuie să şi le însuşească la
terminarea lecţiei prin evaluare.

Dirijarea
învățării
O1

5.

O2

O3

O4

Continuă prezentarea PowerPoint:
 Prezinta alcatuirea
generala a unei pasari.
 Prezinta alcatuirea interna
 Prezinta caracterele de
superioritate fata de reptile
 Indruma elevii sa
recunoasca adaptarile
pentru zbor
 Cu ajutorul elevilor
clasifica dupa imagini
pasarile in functie de
capacitatea de zbor
 Indruma elevii sa clasifice
dupa imagini pasarile
zburatoare in functie de
mediul de viata
 adresează clasei întrebări
care urmăresc rezolvarea
corectă a cerinţelor din
fişele de lucru;
 afișează rezolvarea fișelor
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Noteză pe caietele de notiţe
titlul lecţiei şi urmăresc
prezentarea competențelor
derivate/ obiectivelor
operaţionale.

-urmăresc cu atenţie
prezentarea şi cer informaţii
suplimentare;

observaţia
conversaţia
explicaţia
frontală şi
individuală

conversaţia
euristică,
observarea
independentă,
învățarea prin
descoperire,
problematizare
frontală şi
individuală

-răspund întrebărilor adresate
de profesor și colaboreaza cu
acesta

-rezolvă sarcinile şi
completeză fişele de lucru
oferite de profesor.
-ascultă indicaţiile oferite de
profesor;

Timp: 2
min.
Imagini
prezentare
ppt.
Caietele
de notițe
ale
elevilor.

Timp: 25
min.
Videoproi
ector,
prezentare
ppt,
manualul,
fișe de
documenta
re
fişele de
lucru;
baremul
fişelor de
lucru.

de lucru pe panou și
solicită elevilor să
confrunte rezultatele și să
corecteze eventualele
greșeli.
Continua prezentarea PowerPoint
 indruma elevii sa
recunoasca mamiferele
prezentate in imagini
 indruma elevii sa
caracterizeze in mod
general mamiferele („cu
ce au corpul acoperit”; „cu
ce se hranesc”; „modul de
inmultire”
 explica motivul clasificarii
in mamifere inferioare si
superioare
 cu ajutorul imaginilor si
intrebarilor ajutatoare
clasificam mamiferele
dupa mediul de viata si
modul de hranire.
6.

Asigurarea
feed-backului
(pe toată
durata orei)

Pentru ca elevul să-și poată
autoregla procesul de învățare,
profesorul îi oferă feed-back-ul în
diferite feluri: printr-un gest de
aprobare, un zâmbet, un cuvânt
încurajator.
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-notează in caiet
caracteristicile principale ale
mamiferelor

frontală şi
individuală

-noteaza in caiete clasificare
mamiferelor (monotreme,
marsupiale, placentare)
-noteaza in caiete clasificare
mamiferelor dupa mediul de
viata si hranire.

-rezolvă asocierile individual
https://wordwall.net/resource/3
6480037/grupe-dep%c4%83s%c4%83ri%c8%99i-mamifere

Conversația
Dialogul
frontală şi
individuală

7.

8.

Evaluarea
performanţei
elevilor
(consolidarea
cunoștințelor)

-prin chestionare orală pe
parcursul lecţiei;
-rezolvă individual cerinţele
- apreciază şi notează elevii prin
din testul de evaluare - rebus
intermediul fişei de evaluare cu -s
aplicarea rebusului didactic.
https://wordwall.net/resource/3
6481402/rebus

Observaţia
sistematică;
Autoevaluarea
celor rezolvate în
rebusul didactic;
*individuală

Timp: 5
min.
fişe de
evaluare
baremul
fișei de
evaluare.

Retenția și
transferul

Realizează
retenția,
prin
recapitularea noilor cunoștințe
învățate prin câteva întrebări
adresate clasei de elevi, prin
exemple repetate.
Realizează transferul, prin sarcini
noi, realizate ca temă pentru acasă.
Aplică elevilor chestionarul de
satisfacție.

Conversația
Dialogul
frontală şi
individuală

Timp: 5
min.
Caietul,
manualul
Chestionar
de
satisfacție.

-răspund întrebărilor
profesorului și își notează în
caiete tema pentru acasă.
-completează chestionarul

Propunător:
Prof. Chirvasă Danusia
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PROIECT DIDACTIC
Disciplina: BIOLOGIE
Clasa: a VI-a
Locul de desfăşurare: Laboratorul de biologie
Unitatea de învăţare: Funcțiile de nutriție
Subiectul lecţiei: Anatomia sistemului digestiv la om
Tipul lecției: lecție de comunicare/însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: Cunoașterea de către elevi a anatomiei sistemului digestiv la om.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice
2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
2.2. Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate
Competențe derivate:
C1- identificarea segmentelor tubului digestiv din imagini;
C2- indicarea traseului pe care îl parcurge hrana în tubul digestiv;
C3- stabilirea topografiei organelor digestive;
C4- realizarea corelației structură-funcție în cazul organelor digestive;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode didactice: observația independentă și dirijată, brainstorming, învățare prin descoperire, conversația expunerea.
Mijloace de învățământ: tabla, videoproiector, prezentare PPT, mulajul dintelui, fișe de lucru.
Forma de organizare a activității: frontal, individual, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE:
• Traian Șăițan, Silvia Olteanu, Camelia Afrim, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Camelia Manea, Adriana Neagu, Mariana Divoiu,
Adriana Mihai, Ghid de pregătire pentru profesorii de Biologie, Ed. Didactica Publishing House, București, 2016
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•

Olteanu, S., Tanur, I., Miricel, F., Giersch, Ș., Manea, C., Afrim, C.A., Biologie. Manual pentru clasa a VI-a, E.D.P., București,
2019
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
1.Reactualizarea
cunoștințelor
învățate anterior

- inventariază noțiunile
dobândite anterior despre
alcătuirea unui mamifer și
a corpului unei plante
superioare, țesuturi, celulă,
tipuri de nutriție.

- răspund întrebărilor Conversație, expunere
adresate de către profesor.

- chestionare
orală

2.Captarea
atenției

- solicită elevilor să
urmărească imaginea din
prezentare și stabiliește
împreună cu aceștia care
sunt organele componente
ale sistemului digestiv și
care este localizarea
acestora

-sunt atenți la explicații,
realizează sarcinile date
de către profesor, răspund
întrebărilor adresate de
către acesta.

Observație independentă
și dirijată, învățare prin
descoperire,
brainstorming,
conversație./
Prezentare PPT, laptop,
videoproiector

-chestionare
orală

3. Anunțarea
temei și
obiectivelor

- anunță titlul lecției și îl
proiectează pe tablă,
enumeră obiectivele și
scopul lecției.

- sunt atenți la explicații

Expunere .

C1
C3

193

C1
C2
C3

4.Dirijarea
învățării

-prezintă informațiile
despre alcătuirea
sistemului digestiv al
omului și solicită elevilor
să noteze în caiete.
Intervine cu explicații și
lămuriri, dacă este necesar.

-notează informațiile în
caiete, răspund
solicitărilor profesorului,
adresează întrebări, dacă
este necesar:
a.cavitatea bucala-dinții
fărâmițează alimentele;
glandele salivare înmoaie
alimentele limbaformează bolul alimentar
b.faringele-deglutiție
c. esofagul-deglutiție
d. stomacul-sucul gastric,
digeră proteinele
e. pancreasul-sucul
pancreatic digera
proteinele, glucidele ,
lipidele
f. ficatul-bila
emulsioneaza grasimile
g. intestinul subțire-sucul
intestinal, digestia finală a
alimentelor, se formează
nurimentele care se
absorb în sânge, resturile
nedigerate trec în
intestinul gros
h. intestinul grosabsorbția surplusului de
apă, sinteza de vitamina B
și K, defecația
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Schematizare și
sistematizare, conversație,
brainstorming, expunere,
observație/
Laptop, videoproiector,
prezentare PPT
-observarea
sistematică a
elevilor

-chestionare orală

C4

5.Conexiune
inversă(feedback)

-inventariază
oral
principalele informații din
lecție.
-înmânează elevilor fișe de
lucru.

6.Evaluare

-apreciază verbal elevii
care au lucrat și îi notează
pe cei implicați și activi la
oră.

-elevii raspund cerintelor Conversație,
prin rezolvarea jocului .
problematizare/ fișe
https://wordwall.net/resou lucru,joc didactic
rce/36491497/untitled5

-chestionare orală,
de evaluare scrisă

-chestionare orală

Propunător:
Prof. Chirvasă Danusia
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1.Observă desenul de mai jos. Recunoaște componentele sistemului digestiv și completează legenda, scriind în dreptul fiecărui
segment denumirea corespunzătoare.
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VI-a
Disciplina: Consiliere și orientare
Domeniul/Domenii: Consiliere
Unitatea de învățare: Comunicare și abilități sociale
Titlul lecției: Stereotipurile
Tipul lecției: Fixarea cunoștințelor , consiliere colectivă
Competențe generale:
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
Competențe specifice
2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
Obiective
- să definească notiunea de stereotip
-să identifice 3 modalități de combatere a stereotipurilor
Resurse
Strategia didactică: mixtă
Metode și procedee: conversaţia, explicația, exemplificarea , observaţia, exerciţiile online
Mijloace de învățământ: jocuri online, fisa de lucru
Forme de organizare: grup, individual

Resurse bibliografice
1.
2.
3.
4.

Salagean D. Ora educativă, Editura Eurodidact, Cluj Napoca, 2004
Băban A., ‚Consiliere educaţională, Editura ASCR, Cluj, 2011
Botiş Metanie A., Axente A., Disciplinarea pozitivă, Editura ASCR, 2009
Batista B., Exemple de bune practici, ”Ora de diriginție”

197

Desfășurarea lecției
Pentru momentul spargerii gheței, elevii sunt rugați să acceseze linkul de mai jos, să introducă
codul 2877 8347 și să completeze după cum consideră:
https://www.menti.com/alu8u348t32t
Se analizează răspunsurile de mai jos și se concluzionează utilizănd emoția cea mai frecvent
împărtășită.
În continuare, elevii sunt rugați să acceseze linkul de mai jos și să facă asocierile după cum
consideră: Stereotipuri legate de popoare - Match up (wordwall.net)
Profesorul numește tema elevilor de discuție, stereotipurile. Se verifică și se adaugă caracteristici
pe marginea acestui concept.
Desfășurarea lecției (Dirijarea învățării)
Împreună cu profesorul, elevii încearcă să găsească cea mai bună definiție pentru termenul de
stereotip, explicandu-li-se și etimologia cuvântului. Se va aduce în discuție și termenul de
prejudecată.
Profesorul întreabă ce categorii de stereotipuri cred ei că au fost puse în discuție în exercițiul de mai
sus și îi roagă să denumească și alte tipuri de categorii stereotipizate (tinerii, fetele, băieții, femeile,
bărbații, etc, deci GRUPURI).
În continuare, copiii vor adăuga exemple de stereotipuri din viața personală, dacă s-au întâlnit și
cum anume pot fi acestea combatute.
Pentru fixarea conținutului, li se oferă fișa de lucru nr 1, pe care o vor completa inițial folosind
stereotipuri. După discuția avută pe tema stereotipurilor scrise, li se mai oferă aceeași fișă ce va fi
completatată încercând să steargă stereotipurile și să atribuie alte caracteristici termenilor ce trebuie
descriși.
Tema pentru acasă.
Să noteze în jurnalul lor, stereotipurile cu care s-au întâlnit pe parcursul săptămânii.
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Fișa de lucru 1 – lucru individual
Stereotipii în legătură cu anumite categorii de persoane
Completează următoarele propoziții cu ceea ce crezi tu că se spune în general despre aceste
categorii de oameni:
1. Toți atleții sunt....................................................
2. Toți politicienii sunt..............................................
3. Adolescenții sunt..................................................................
4. E blondă, deci.......................................................................
5. E italian, deci........................................................................
6. Femeile sunt.........................................................................
7. Bărbații sunt.........................................................................
8. Băieții sunt...........................................................................
9. Fetele sunt...........................................................................
10. Bogații mereu......................................................................
11. Profesorii întotdeauna.........................................................
12. Bătrânii mereu.....................................................................
13. Părinții mereu......................................................................
14. Vegetarienii.........................................................................
15. Băieții cu părul lung ............................................................
16. Băieții cu cercel...................................................................
17. Elevii care poartă lanț la gât................................................
18. Cei care au părul verde ........................................................
19. Cei care se îmbracă doar în negru........................................
20. Elevii clasei a VIa sunt..........................................................

Propunător,
Petruța ENACHE
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Disciplina: Consiliere și orientare
Domeniul/Domenii: Consiliere
Unitatea de învățare: Comunicare și abilități sociale
Titlul lecției: Stop, gândesc!
Tipul lecției: consiliere colectivă
Competențe generale:
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
Competențe specifice
2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
Obiective
-să explice conceptului de autoreglare emoțională
-să identifice alternative pozitive și negative la experiențele de viață pe care le au;
-să propună 2 strategii prin care își pot controla impulsurile
Resurse
Strategia didactică: mixtă
Metode și procedee: conversaţia, explicația, exemplificarea , observaţia, exerciţiile online
Mijloace de învățământ: jocuri online, prezentare powerpoint, flip chart, post it-uri
Forme de organizare: grup, individual

Resurse bibliografice
1. Salagean D. Ora educativă, Editura Eurodidact, Cluj Napoca, 2004
2. Băban A., ‚Consiliere educaţională, Editura ASCR, Cluj, 2011
3. Opre A., Balica M., Buzgar R., Dumulescu D., Macave B., Dezvoltare personală - Ghid
pentru licee – Bucureşti 2020
4. Botiş Metanie A., Axente A., Disciplinarea pozitivă, Editura ASCR, 2009
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Desfășurarea lecției
Captarea atenţiei.
Exerciţiu de spargerea ghetii
Se enunţă cerinţa exerciţiului:
Fără să vorbiţi, aliniaţi-vă în funcţie de ziua şi luna voastră de naştere.
Grupul este lăsat să se descurce singur şi pentru ordinea de aliniere să folosească comunicarea
nonverbală.
Profesorul anunța tema lecției: „Dezvoltarea competenței de control emoțional”. Se anunţă şi
obiectivele.
Se defineşte conceptul de control al impulsurilor și specificul acestuia la vârsta adolescenței. Se
accentuează rolul pe care îl are anturajul la această vârstă în luarea deciziilor, în executarea unor
comportamente, în obținerea performanței.
Se folosesc întrebări specifice (de ex., de ce vă este atât de greu să faceți ce știți că este bine pentru
voi?)
Joc pentru fixarea cunoştinţelor : Ce ar fi dacă? https://wordwall.net/resource/36716895/ce-ar-fidac%c4%83

Elevii sunt rugați să acceseze linkul transmis pe classroom. Voluntar, fiecare dintre aceștia va învârti
roata și va menționa care ar fi consecințele comportamentale și emoționale, pozitive și negative,
care ar apărea dacă ar reacționa așa cum scrie în porțiunea roatei.
La sfârșit, se solicită elevilor să prezinte toate situațiile și răspunsurile oferite, notându-le pe postituri.
După finalizarea exerciţiului, se distribuie un exemplar integral al întrebărilor din exercițiu. Elevii
sunt rugați să citească cu atenție fiecare situație și să o aleagă pe cea care cred ei că nu o vor trăi
niciodată. Li se solicită să identifice gândul care stă la baza acelei decizii și emoția pe care o
declanșează el, precum și modul în care ar putea să facă față acelei emoții, pentru a preveni
consecințele negative asociate.
Elevii sunt rugați să noteze răspunsurile lor pe caiete și vor fi aleşi câţiva voluntari care să le
prezinte colegilor și să posteze răspunsurile pe fipchart, conform structurii de mai jos.
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Pozitive

Consecințe comportamentale și emoționale
Negative

Se prezintă concluziile temei şi sumarizarea activității, punctând ce înseamnă controlul impulsurilor
și beneficiile acestei abilități
Tema pentru acasă este: Să noteze în caiete o situație în care au reușit să își stopeze impulsul (și-au
dat seama că nu e bine să reacționeze așa cum ar vrea și au adoptat un comportament diferit.

Propunător,
Petruța ENACHE
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V a (L2)
Disciplina: Limba franceză
Domeniul/Domenii: Sugestii de contexte de comunicare
-repere spațiale
Unitatea de învățare: Chez nous
Titlul lecției: Les prépositions de lieu
Tipul lecției:asimilarea unor cunoștințe noi
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
Competențe specifice:
1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (dreapta, stânga, aici, acolo, pe, sub, în față, în spate)
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe teme familiare
Obiective:
1.1.1. Identificarea prepozițiilor de loc în context conversațional
2.2.2. Localizarea în spațiu
3.2.3. Folosirea corectă a prepozițiilor de loc în fraze
Metode și procedee: conversația, observarea, explicația, exercițiul, ascultarea, jocul didactic
Mijloace de învățământ: flipchart, tabla, internetul, videoproiectorul, fișele de lucru
Forme de organizare:
a) activitate individuală, lucrul pe caiete, la tablă
b) activitate colectivă, fișele de lucru
Resurse bibliografice: Programa școlară, disciplina Limba franceză pentru clasa a V – a.
-

Céline Himber, Corina Brillant, Sophie Erlich, Raisa Elena Vlad, Limba modernă 2
Franceză, manual clasa a V-a;

-

https://www.liveworksheets.com
https://www.maisonapart.com/travaux/construction-type-de-maison.php
https://www.google.ro/imghp?hl=fr&tab=wi&authuser=0&ogbl
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Déroulement de la leçon
Étapes de
la leçon

L’activité du professeur

L’activité des élèves

Méthodes/
procédés

Les élèvLLes élèves saluent, répondent aux
Le profesLe
professeur salue les élèves, il fait questions du professeur. ConversConversation
Ils se
2’
1. La
mise
l’appel et il porte une conversation préparent pour la classe de
en train
introductive.
français.
2. Le
contrôle du Le professeur demande aux élèves L’élève nommé dit le titre de la
Conversation
devoir et la quel est le titre de la leçon qu’ils leçon et le devoir qu’ils ont eu à
vérificatio ont eu à préparer et quel a été leur préparer.
devoir. Il corrige les fautes et il fait Quelques
élèves lisent leur
n de
les appréciations nécessaires.
devoir.
l’acquis
antérieur

3. L’éveil
de
l’attention

Premièrement, le professeur
présente aux élèves un court clip
vidéo.
http://andreaenroute.blogspot.com/2013/10/lesprepositions-de-lieu.html

Les élèves font attention au clip Conversation
vidéo et ils répondent aux Vidéoprojecteu
questions du professeur. Ils
r
découvrent ainsi le titre de la
nouvelle leçon.

Minu
tage

5’

5’

À partir du clip qu’on a visionné,
on fait une petite conversation et on
découvre ainsi le titre de la nouvelle
leçon, ”Les prépositions de lieu”.

4.
L’acquisiti
on de
nouvelles
connaissan
ces

5. La

Le professeur écrit le titre de la Les élèves notent le titre de la
leçon au tableau noir et il présente leçon dans leurs cahiers.
les objectifs.
Les
élèves
écrivent
les
À partir d'une image, on va prépositions dans leurs cahiers.
découvrir ensemble les prépositions
de lieu. On les écrit aussi au
tableau.
Les
élèves
résolvent
les
exercices sur le flipchart.
Ensuite, le professeur leur propose
de résoudre quelques exercices sur
le flipchart. (Annexe 1)

Le professeur met à la disposition
des élèves une image. En la
204

15’
Observation
Exercice

fixation
des
connaissan
ces
acquises

6. La mise
en œuvre
de la
performan
ce

Les élèves travaillent par
groupes.
Ils
font
attention
aux
explications du professeur.
Ils
écoutent
attentivement
Ensuite, il prie aux élèves d'écouter l'enregistrement et associent les
avec attention un enregistrement et phrases
aux
dessins
d'associer les phrases aux dessins correspondants.
correspondants.

Explication
Exercice
Travail par
groupes

Le professeur demande aux élèves
de regarder quelques images et
d'indiquer,
en
utilisant
les
prépositions de lieu, où se trouve le
stylo. (Annexe 3)

Explication
Observation
Exercice

regardant avec attention, ils doivent
remplir les phrases avec les
prépositions convenables. (Annexe
2)

Les élèves forment des phrases
en indiquant où se trouve le
stylo.
Ils travaillent par groupes.

Le professeur propose aux élèves Les élèves font attention et
un jeu.
forment des phrases simples.
Il leur présente quelques ressources Ils travaillent individuellement.
pédagogiques (un livre, un cahier,
un stylo, une règle, etc.) et, en
faisant attention au professeur, ils
doivent former des phrases simples
avec eux, en utilisant les
prépositions de lieu.

Pour évaluer les connaissances Les élèves résolvent les
acquises par les élèves, le exercices sur la fiche
7.
L’évaluatio professeur leur donne une fiche d'évaluation.
d’évaluation (Annexe 4) et des
n
étiquettes (SUPER; PAS MAL; À
REVOIR) qu’ils collent sur leur
fiche d’évaluation à la fin du
travail.

8.
Appréciati
ons du
travail des
élèves

Le professeur apprécie l’activité Les élèves font attention aux
des élèves
remarques du professeur. Ils
durant
la
classe
par des peuvent aussi faire
remarques orales
des remarques sur leur activité.
et aussi par des notes pour les Ils prennent des notes.
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5’

10’
Conversation
Jeu didactique

Conversation
Évaluation
6’

Argumentation

1’

meilleures réponses.

Le professeur indique le devoir : Les élèves notent le devoir dans
L'exercice 3 à la page 92.
leurs cahiers.

9. Le
devoir

Explication

Annexe 1
1. Lis le texte et souligne les mots qui servent à localiser dans l’espace.
Dans mon immeuble il y a cinq appartements. En face de l’immeuble il y a un parc où je passe
mon temps libre avec mes amis. Derrière mon immeuble il y a les garages. Ma chambre n’est pas
grande, mais elle est confortable. Le lit est à côté de la fenêtre, contre le mur. En face, à droite de la
porte, il y a une armoire pour ranger mes vêtements. Entre le lit et l’armoire il y a un petit tapis
orange. À côté de l'armoire, il y a un bureau. Sur le bureau il y a mon ordinateur, une lampe et mes
livres. Devant le bureau il y a une chaise confortable. Au-dessus du bureau, il y a une étagère aves
des livres. Au milieu de la chambre il y a un beau tapis orange et vert. À côté de la fenêtre, sur la
commode, il y a une jolie plante verte. Quand je fais mes devoirs, mon chat, bijou, dort sous mon
bureau.
1.

Complète le texte par :
AU-DESSUS, SUR, ENTRE, À DROITE, AU MILEU, CONTRE, DANS.

Ma salle de séjour est grande. Elle est partagée en deux parties. Quand on entre, à gauche, c’est
l’espace pour la salle à manger et ______________________, c’est le salon.
_____________________le salon et la salle à manger, il y a un petit couloir.
___________________ le salon, il y a peu de meubles. _________
la table, il y a un vase aves des roses. Le lustre est _______________ de la table. _______________
du salon, il y a un beau tapis vert. J’ai aussi un piano, il est _______________ le mur.
____________ le salon, il y a aussi deux fauteuils et une petite commode.
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1’

Annexe 2

1. La bouteille d'eau est

le bureau.

2. La carte de France est

le mur.

3. Le professeur est
4. Le tableau est
5. Le professeur est
6. Le bureau est
7. Le forum est
8. Les élèves sont

le tableau.
le professeur.
du bureau.
du professeur.
du tableau.
du professeur.

9. Les élèves et le professeur sont
10. Le bureau du professeur est

la classe.
le tableau et les élèves.

1. La bouteille d'eau est sur le bureau.
2. La carte de France est sur le mur.
3. Le professeur est devant le tableau.
4. Le tableau est derrière le professeur.
5. Le professeur est à gauche du bureau.
6. Le bureau est à droite du professeur.
7. Le forum est à côté du tableau.
8. Les élèves sont en face du professeur.
9. Les élèves et le professeur sont dans la classe.
10. Le bureau du professeur est entre le tableau et les élèves.
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Annexe 3

Où est le stylo bleu ?

Exemple:



a)



b)



c)



d)



e)

Le stylo bleu est sur le livre.
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Annexe 4

Fiche d'évaluation
1. Complète les phrases avec les prépositions de lieu convenables: dans, sur, sous, devant,
derrière, à côté de, entre

Jean est ………… l'armoire.

Jean est ……………… l'armoire.

Jean est ………… l'armoire.

Jean est …………..l'armoire.

Jean est …………….. l'armoire.

Jean est ……… l'armoire.

Jean est …… l'armoire et la table.
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2.

Remplace les mots soulignés par un mot de sens contraire.
> DEVANT/___________ la maison de mes grands-parents il y a un petit jardin.
> La salle de bains se trouve À GAUCHE/_________ de la cuisine.
> AU-DESSUS/_________ de la chambre de mes parents il y a ma chambre.
> Minou, mon chat, dort SUR/___________ la petite table du salon.
> Notre maison est PRÈS/__________ du centre-ville.

https://wordwall.net/resource/36643275
https://wordwall.net/resource/36642795

Propunător,
Holden Andrada-Elena
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VI a
Disciplina: Limba franceză
Domeniul/Domenii: Mediul înconjurător, animale sălbatice și domestice
Unitatea de învățare: Le club des explorateurs
Titlul lecției: Les animaux sauvages et domestiques
Tipul lecției: mixtă-sistematizare și consolidare
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj clar articulat în contexte familiare
2.4. Manifestarea deschiderii pentru a participa la scurte interacțiuni sociale
3.4 Manifestarea deschiderii pentru receptarea de mesaje scrise simple în limba străină
Obiective:
-lingvistice: animalele sălbatice și domestice, insectele
-de comunicare:a cânta, a recita, jocuri de rol
Resurse:
-Le renard et le loup par François Bladé (https://www.youtube.com/watch?v=5APvfKQaZE&ab_channel=M%C3%A9diath%C3%A8quesetPatrimoine%C3%A9critd%27%C3%89vreux
- la chanson Salut, Alexandre! (https://www.facebook.com/watch/?v=2016913621907511) avec des
fiches
-la chanson Comptine à la ferme: LES ANIMAUX https://youtu.be/SaGi9PL3Kz0
Strategia didactică:
-învățarea colaborativă
-lectura
-predarea prin descoperire
Metode și procedee:
-descrierea
- dialogul
-analiza de text
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-vizionarea unui videoclip
-observația sistematică
Mijloace de învățământ:
-manualul de limba franceză
-fișe de lucru
-videoclip
-jetoane
Forme de organizare:
-frontală
-în echipe
Resurse bibliografice:
Anne Laudereau, Les animaux sauvages et domestiques, Editions Grenouille,2020
Alain Lebrun, Nos animaux sauvages et leurs noms, Editions L’Harmattan, 2022
Susanna Davidson, Lesley Sims, Fables pour les petits d’après Esope, Edition Usborne, 2021
Déroulement de la leçon
Précis
er la
durée

Phase
1
3 min

Phase
2
2 min

Phase
3
7 min

Déroulement

Activité des
élèves

Rôle du professeur

Récitation de la
fable Le renard et
le loup

Écoute de la fable

Présentation du
thème et des
objectifs de la
séance

Écoute active du
thème et des
objectifs de la
séance.
Répondent aux
questions

Le professeur
présente le thème et
les objectifs de la
séance en partant de
la fable:
- Quels sont les
personnages de la
fable?

Dialogues libres–
jeu de rôle

Réalisent les
dialogues

Réalise la mise en
situation

Annonce et
présentation de la
fable.
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Organisation de
la classe

La classe entière
-écoute
individuelle

Matériel utilisé

Fable de François
Bladé Le renard et
le loup

La fable Le renard
et le loup
La classe entière
-écoute
individuelle

Binômes

Révision et
enrichissement des
dialogues appris

Précis
er la
durée
Phase
4
3 min
Phase
5
3 min
Phase
6
4 min

Déroulement

Audition de la
chanson Salut,
Alexandre!

Valorisation de la
vidéo
Distribution des
fiches supports
Annexe
Jeu interactif

Phase
7
10
min

Valorisation du jeu

Phase
8
3 min

Phase
9
3
minut
es

Chanson:
Comptine à la
ferme: LES
ANIMAUX

Activité des
élèves
Ecoutent la
chanson/observen
t les dessins
Chantent avec le
chanteur
Réponses actives

Rôle du professeur

Fait voir la vidéo

Systématisation des
animaux identifiés
en vidéo
Travail individuel Supervision

Respectent les
règles du jeu:
frappe l’épaule
gauche de son
voisin pour un
animal sauvage et
l’épaule droite
pour un animal
domestique.
Présentation
argumentée
Interventions des
élèves
Remarques et
suggestions
finales

Explique les règles,
réalise les équipes
par tirage au sort
Modérateur du jeu

Intonation de la
chanson

Supervision

Organisation de
la classe

Matériel utilisé

Ecoutent
collective
Chanson
collective

La vidéo avec la
chanson

Réponses
individuelles

La vidéo avec la
chanson

Travail
individuel

Fiches de travail

Jetons avec les
dénominations des
animaux sauvages
et domestiques
2 équipes

Evaluation de
l’évolution et mise
en évidence des
points à corriger
Modérateur dans le
débat

Les résultats du jeu

La classe entière

La vidéo avec la
chanson
La classe entière

https://youtu.be/S
aGi9PL3Kz0
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Précis
er la
durée

Déroulement

Phase Conclusions
10
2
minut
es

Activité des
élèves
Remarques et
suggestions
finales

Rôle du professeur

Appréciation
globale de l’activité
des élèves

Organisation de
la classe

La classe entière

ANNEXE
FICHE CHANSON «Salut, Alexandre!»
Quels sont les animaux / insectes qui apparaissent dans la vidéo “Salut, Alexandre!”?
Coche la bonne case.

Animaux / insectes

Animaux / insectes

Chien

Grenouille

Crocodile

Castor

Vache

Ourson

Tigre

Renard

Pingouin

Cheval

Abeille

Panda

Mouton

Loup

Singe

Chat

Kangourou

Cochon

Girafe

Araignée

Raton

Souris

Chenille

Coccinelle

Lapin

Animaux fantastiques

Panthère

Papillon

Hippopotame

Moustique

214

Matériel utilisé

(Réponse: singe, kangouou, raton, grenouille, castor, abeille, ourson, pingouin, cheval, chat,
chien, souris, crocodile, oiseau, chenille, cochon, animaux fantastiques)
https://wordwall.net/resource/36637746
https://wordwall.net/resource/36639363

Propunător,
Prof. Holden Andrada
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PROJET DIDACTIQUE
Classe : VIe, 2e année d’étude
Niveau : A1
Enseignant : Pricope-Damian Cristina-Ioana
Objet : Langue française, L2
Manuel : Ed. Litera
Type de leçon : Consolidation des connaissances
Sujet de la leçon : Faire des achats
Unité 4: Le club des gourmands
Durée : 50 minutes
Compétences générales :
- la réception des messages oraux et écrits simples
- la production des messages oraux et écrits simples en situation de communication usuelle
Compétences spécifiques :
1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare
1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat
articulat clar şi rar
2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea orei
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării
4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
Objectifs langagiers
- connaître les noms des aliments et des commerces
- connaître les différentes phrases/mots utilisés pour faire des achats
- faire un dialogue pour faire des achats
Stratégies didactiques :
● méthodes et procédés : conversation dirigée et thématique, dialogues, observation, exercices ;
● moyens et matériels : fiches, exercices en ligne, ordinateur, vidéo ;
● forme d'organisation : travail frontal, travail individuel, travail en binôme.
Bibliographie :
- Programa școlară pentru disciplina Limba franceză pentru clasa a VI-a, București, 2017 ;
- Raisa Elena Vlad, Cristina Grigore, Limba modernă 2 Franceză, manual clasa a VI-a;
Jeu - https://wordwall.net/resource/30172613
Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bxRyPvmb14g&t=45s
Son - https://lasonotheque.org/detail-1417-bip-de-caisse.html
Exercice
du
manuel
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIa/Limba%20moderna%20franceza/U0MgR1JVUCBFRElUT1JJ/
Ressource Livresq : https://library.livresq.com/details/6249a9d9a8ed82000882e00e
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Annexe 1
1.Entoure la bonne réponse:
.
.

a. pain
b. confiture
c. gâteaux

a.café
b. eau
c.bière

.
.

a.abricots
b.pêches
c.fraises

.

a. vin

a. frites

a.maïs

a.crêpe

a.fromage

.
.

b. boisson gazeuse
c. eau

b.carottes
c.champignons

b.beurre
c.confiture

b.tarte
c.fromage

c.œuf

a.raisin
b.manfarine
c.noix de coco

a.poireau
b.aubergine
c.tomate

a.eau
b.thé
c.lait

a.beurre
b.œufs
c.viande

a.poisson
b.poulet
c.jambon

a.cerises
b.pommes
c.framboises
a.croissant
b.riz
c.chou-fleur

b.saucisse

2. Soulignez l’intrus et écrivez le mot
la prune, la pêche, le concombre, la pomme, le melon.

.......................................

l’aubergine, la pastèque, le chou, la tomate, la carotte.

........................................

l’eau, le thé, le fromage, le café, le lait.

........................................

le jambon, le poulet, l’œuf, le poisson, le viande

........................................

3. Écrivez le nombre du mot

1 la prune – 2 la pêche – 3 la cerise – 4 la poire – 5 la pomme – 6 les raisins - 7 la framboise - 8 le citron –
9 la pastèque – 10 l’ananas – 11 l’avocat – 12 le melon – 13 la fraise - 14 orange

1 – le champignon – 2 la carotte – 3 le poivron – 4 le concombre –5 le radis – 6 les petits pois –
8 le maïs – 9 la pomme de terre – 10 l’olive – 11 la tomate – 12 le chou
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7 le borocoli –

Annexe 2
Vrai ou Faux : (si c’est Faux, corrigez la phrase)
Exemple : Le client va au supermarché. (Faux – Le client va au marché).
1. Le client parle avec une vendeuse.
2. Le client achète 2 kilos de carottes.
3. Le client achète une banane.
4. Le client n’achète pas de cerises.
5. Le client achète aussi des oranges.
6. Le client paie 13 euros en total.
7. Le vendeur ne dit pas ,,Au revoir’’.
8. 1 kilo d’oranges coûte 2, 50 euros.

Annexe 3
Transcription du dialogue – Au marché
Mettez en ordre le dialogue et puis jouez-le devant la classe :
Le client : Oui, je voudrais acheter des fruits et des légumes. Combien coûte le kilo de bananes, s’il vous
plaît ?
Le client : Bonjour, monsieur !
Le vendeur : Merci, monsieur. Au revoir et bonne journée.
Le vendeur : La salade c’est 1 euro et deux kilos de carottes c’est 3 euros. Vous voulez autre chose ?
Le client : Très bien. Je vais prendre un kilo de bananes, s’il vous plaît !
Le client : Je voudrais une salade et deux kilos de carottes, s’il vous plaît ! Combien ça coûte ?
Le vendeur : Un kilo de bananes, voilà. Vous voulez autre chose ?
Le client : Oui, je voudrais deux kilos d’oranges. Ça coûte combien ?
Le vendeur : En tout, ça fait 11 euros s’il vous plaît.
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Le vendeur : Le kilo de bananes coûte 2 euros.
Le vendeur : Bonjour, monsieur ! Je peux vous aider ?
Le vendeur : Deux kilos d’oranges, ça fait 5 euros. Avec ceci ?
Le client : Non, merci. Ça fait combien en tout ?
Le client : 11 euros, voilà, monsieur.
Le client : Au revoir et bonne journée.
Annexe 4
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Déroulement des activités
Intitulé

Rôle du professeur

Phase 1
2 min.

Mise en train

Le professeur assure une atmosphère
adéquate pour dérouler la leçon.
Le professeur note les absents.

Phase 2
6 min.

Vérification du devoir

Phase 3
3 min.

Éveil de l’attention

Phase 4
17 min.

Communi
cation des
nouvelles
connaissa
nces

Org. de classe

Matériel
utilisé

Ils
saluent
et
interagissent avec le
professeur.

Travail frontal

Catalogue

Le professeur fait le
contrôle quantitatif et
qualitatif des devoirs
(fiche de travail – annexe
1).

Quelques élèves lisent
le devoir et corrigent
s’il le faut.

Travail frontal

Fiches de travail

Le professeur fait
entendre un bruit (bip de
caisse au supermarché)
pose la question suivante
aux élèves : Où est-ce
qu’on entend ce bruit ?
Et qu’est-ce qu’on fait au
supermarché ?
Il annonce le titre et les
objectifs de la leçon.

Les élèves vont se
rendre compte que
c’est le son entendu à
la
caisse
d’un
supermarché.
Les élèves devraient
répondre qu’on y va
pour faire les achats.
Les élèves notent le
titre et écoutent les
explications.

Travail frontal

Ordinateur
Son
https://lasonotheque.o
rg/detail-1417-bipde-caisse.html
Tableau noir
Cahiers

Le professeur propose un
exercice sur Wordwall (il
faut associer différents
aliments au
magasin/commerce d’où
on peut les acheter).
Le professeur propose de
regarder une vidéo (à

Activité des élèves

Les élèves résolvent l’exercice.

Travail frontal

Les élèves regardent la vidéo.

Travail frontal
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https://w
ordwall.
net/reso
urce/301
72613

partir de 00 :35) avec un
dialogue au marché.
Le professeur propose
ensuite un exercice de
compréhension du
dialogue (annexe 2). On
regarde une deuxième
fois.
Il donne à ce moment
une fiche avec la
transcription du dialogue
(annexe 3), mais les
phrases ne sont pas en
ordre, les élèves doivent
mettre en ordre le
dialogue.
Après l’avoir mis en
ordre le dialogue, il
demande aux élèves de
jouer le dialogue.

Les élèves résolvent l’exercice à
l’aide du professeur.

Travail
individuel

Travail à deux

Vidéo sur Youtube
https://w
ww.yout
ube.com
/watch?
v=bxRy
Pvmb14
g&t=45s

Les élèves mettent en ordre et puis
ils jouent le dialogue.
Fiches (annexe 2 et 3)

Phase 5
10 min

Fixation
des
nouvelles
connaissa
nces

Le professeur distribue
une autre fiche, les
élèves doivent
reconstruire les dialogues
(annexe 4) et après les
lire.

Les élèves reconstruisent les
dialogues et les lisent.

Travail
binôme

en

Fiches (annexe 4)

Phase 6
8 min

Transfert
des
connaissa
nces

Le professeur donne
comme consigne d’écrire
un dialogue (exercice 5,
page 73).

Les élèves rédigent leurs dialogues
et puis ils les lisent.

Travail
binôme

en

Cahiers
Manuel

Le professeur fait des
remarques sur la
participation à l’activité

Les élèves écoutent.

Travail frontal

Phase 7
2 min.

Évaluation de la
performance
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et note les meilleures
réponses.
Phase 8
1 min.

Indication du devoir

Le professeur indique le
devoir, exercice 6, page
73.

Les élèves notent le devoir.

Travail frontal

Manuel
https://manuale.edu.r
o/manuale/Clasa%20
a%20VIa/Limba%20moderna
%20franceza/U0MgR
1JVUCBFRElUT1JJ/

Propunător,
PRICOPE-DAMIAN Cristina
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PROJET DIDACTIQUE
Classe : VIIIe, 4e année d’étude
Niveau : A1+
Enseignant : Pricope-Damian Cristina-Ioana
Objet : Langue française, L2
Manuel : Ed. Booklet
Type de leçon : Acquisition des connaissances
Sujets de la leçon : Les fêtes françaises
Unité 4: Vive les fêtes !
Durée : 50 minutes
Compétences générales :
- la réception des messages oraux et écrits simples
- la production des messages oraux et écrits simples en situation de communication usuelle
Compétences spécifiques :
1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje și anunțuri clare și simple
2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale, cu sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informatiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar / digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
4.2.Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte de legătură (”și”, ”dar”, ”pentru că”)
Objectifs langagiers
- connaître des fêtes et traditions françaises/roumaines
- parler de sa fête préférée
Stratégies didactiques :
● méthodes et procédés : conversation dirigée et thématique, dialogues, observation, exercices ;
● moyens et matériels : fiches de travail, ordinateur, Kahoot, vidéo ;
● forme d'organisation : travail frontal, travail individuel, travail par groupe.
Bibliographie :
-Programa școlară pentru disciplina Limba franceză pentru clasa a VIII-a, București, 2017 ;
-Manual pentru clasa a 8-a, Ed. Booklet
-Liens vidéo sans et avec questions :
https://www.youtube.com/watch?v=ois7WzfpGgs
https://edpuzzle.com/media/6229ab1c914b8642fba5f392
-Lien Kahoot !
https://kahoot.it/challenge/01479640?challenge-id=d15a8b72-f506-4c40-b87ec298cecdd105_1647084961008

1

Déroulement des activités
Intitulé

Rôle du professeur

Activité des élèves

Org. de classe

Matériel
utilisé

Phase 1
1 min.

Mise en train

Le professeur assure une atmosphère
adéquate pour dérouler la leçon. Le
professeur note les absents dans le
catalogue.

Ils saluent et interagissent
avec le professeur.

Travail frontal

Catalogue

Phase 2
2 min.

Éveil de l’attention

Le professeur montre des photos
aux élèves et il les demandent ce
que les photos représentent. Ils
ont des variantes de choix.
Le professeur valide la réponse
des élèves et il annonce qu’ils
vont découvrir les fêtes
françaises pendant la nouvelle
leçon.

Les élèves vont le plus
probable se rendre compte
qu’il s’agit des photos qui
représentent des fêtes.

Travail frontal

Photos
Ordinateur

Phase 3
10 min.

Communication
des
nouvelles
connaissances

Le professeur propose de regarder une
vidéo. Il pose des questions oralement
pour vérifier si les élèves ont compris
le sujet de la vidéo.
Il propose de regarder une deuxième
fois la vidéo et de répondre aux
questions (la vidéo a été éditée avec
Edpuzzle où le professeur a introduit
des questions de compréhension).

Les élèves regardent la vidéo et
puis ils essaient de répondre aux
questions.

Travail frontal

Vidéo
https://www.youtube.
com/watch?v=ois7W
zfpGgs

Le professeur distribue une fiche de
travail qui contient des exercices de
fixation (annexe 1).
Le professeur distribue 1 fiche:
(annexe 2) qui reprend des

Les élèves résolvent les exercices
sur la fiche et lisent les solutions.

Phase 4
10 min

Fixation
des
nouvelles
connaissances

https://edpuzzle.com/
media/6229ab1c914b
8642fba5f392

Les élèves lisent les informations
sur la première fiche et puis ils
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Travail frontal

Fiches de travail
Tableau noir
Cahiers

Phase 5
10 min

Transfert
des
connaissances

8 min

informations de la vidéo sur les fêtes
ou ajoute d’autres.
Le professeur propose de passer au
tableau et remplir un tableau : fêtes
civiles/fêtes religieuses.

passent au tableau noir pour écrire
dans le tableau proposé.

Le professeur propose un exercice de
rédaction écrite – Ma fête préférée.
Il offre un post-it à chaque élève sur
lequel écrire sa réponse et le coller sur
le calendrier au tableau noir.

Les élèves rédigent leurs réponses
et les écrivent sur le post-it et puis
ils les lisent et les collent sur le
calendrier collé au tableau noir
(annexe 3).

Travail
individual

Le professeur demande ensuite aux
élèves de réaliser le calendrier des
fêtes roumaines en travaillant par
groupes.

Les élèves remplissent le calendrier
des fêtes roumaines.

Travail
groupes

Travail frontal

Kahoot
https://kahoot.it/chall
enge/01479640?chall
enge-id=d15a8b72f506-4c40-b87ec298cecdd105_16470
84961008

Travail frontal

Manuel

Phase 6
7 min.

Évaluation

Le professeur propose un Kahoot !

Les élèves jouent le Kahoot !

1 min

Évaluation
de la performance

Le professeur fait des remarques
sur la participation des élèves
aux activités et il note les
meilleures participations.

Les élèves écoutent.

Phase 7
1 min.

Indication du devoir

Le professeur propose comme devoir
les exercices 5 et 6 page 57.
https://manuale.edu.ro/manuale/
Clasa%20a%20VIIIa/Limba%20moderna%202%20f
ranceza/Qk9PS0xFVCBTLlIuT
A/#p=57

Les élèves notent le devoir dans
leurs cahiers.
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Post-its
Calendrier imprimé

par

Fiche (annexe 4)
Téléphones des élèves

1. Que représentent ces photos ?

a. Des festivals

b. Des fêtes

c. Des saisons

2. Vous connaissez des fêtes françaises ?
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Annexe 1
Fiche de travail
Exercice 1 : Associez ces images à la fête correspondante :
a. la dinde et la bûche (un
gâteau)

b. les crêpes
…….. 1. Le 1er mai, la fête du travail
…….. 2. Le 14 juillet, la fête nationale

c. les oeufs en chocolat

…….. 3. Pâques, en mars ou en avril
….…. 4. Noël, le 25 décembre
….…. 5. L’Épiphanie, le 6 janvier
d. la galette des rois

…..… 6. La Toussaint, la fête des morts
….…. 7. La Chandeleur, le 2 février

e. les crysanthèmes
f. les muguets

g. les feux d’artifice
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Exercice 2: regardez ce tableau des fêtes par saison et puis répondez aux questions:

Annexe 4
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Exercice 3 :

Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4

Propunător,
PRICOPE-DAMIAN Cristina
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VII-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Domeniul/Domenii:Limbă şi comunicare
Unitatea de învățare:Oameni şi obiceiuri
Titlul lecției:Verbul. Moduri personale și nepersonale
Tipul lecției:Lecție de consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competențe generale
Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea
textului oral
Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
Competențe specifice
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea clară și precisă a intențiilor comunicative complexe
4.3 Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare
corectă
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții
Competențe derivate :
-definirea verbului;
-identificarea modurilor și timpurilor verbului;
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-recunoaşterea verbelor predicative, copulative și auxiliare;
-indicarea funcției sintactice a verbelor la moduri nepersonale;
-alegerea formei corecte a unor verbe, în enunțuri.
Resurse
Strategia didactică:de activizare a elevilor în predare
Metode și procedee:- se vor folosi, alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: cubul,
conversaţia, exerciţiul, explicaţia, învӑţarea prin descoperire, problematizarea, jocul.
Mijloace de învățământ:- laptop, fişe de lucru, joc interactiv, platforma Wordwall.net
Forme de organizare:- activitate frontală, pe grupe, individuală
Resurse bibliografice
Resurse bibliografice:
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davodoiu-Roman, Horia Corcheș,
Limba și literatura română, clasa a VII-a, Editura Art Klett, București, 2019;
Ada Iliescu, Gramatica aplicată a limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2003;
Alina Pamfil,Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela
45, Piteşti, 2007;
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davodoiu-Roman, Horia Corcheș,
Limba și literatura română.Caietul elevului clasa a VII-a, Editura Art Klett, București,2020;
Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura Univers
Enciclopedic Gold, București, 2019.
www.didactic.ro
http://educațiacontinuă.edu.ro
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Resurse umane:
Din punct de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea
elevilor dispun de capacităţi de învăţare medii, având resurse suficiente pentru o bună
colaborare cu profesorul în vederea desfăşurării cu succes a activităţii didactice.
Resurse temporale: 50 de minute
Locul desfășurării: sala de clasă
Desfășurarea lecției
Moment organizatoric
Pregătirea materialului necesar desfășurării lecției.
Asigurarea liniştii şi disciplinei pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice.
Reactualizarea cunoștințelor
Verificarea temelor pentru acasă.
Verificarea studiului individual se va realiza în mod frontal.
Captarea atenției
Se va realiza prin intermediul unui joc: Portret cu verbe (Anexa1)
Elevii vor fi solicitați să completeze câteva enunțuri, aflate pe hârtii colorate:
Portret cu verbe
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Anunțarea temei și a obiectivelor
Profesorul comunică elevilor că în această oră vor consolida noțiunile însușite despre verb.
Se notează titlul lecției pe tablă și se anunță obiectivele urmărite, într-o formă accesibilă elevilor.
Dirijarea învățării
1)Pentru a îşi reaminti cunoștințele teoretice despre verb, elevilor li se propune sunt un exercițiu
interactiv.
Exercițiul interactiv va fi realizat pe wordwall.net.
https://wordwall.net/resource/36414356/verbul
Se va realiza astfel o recapitulare a cunoștințelor despre verb.
Elevii se vor implica activ în rezolvarea exercițiilor.
2)Următorul exerciţiu interactiv este realizat pe wordwall.net.
Potriveşte verbele cu modurile si timpurile potrivite!
https://wordwall.net/resource/36417536/verbul-moduri-si-timpuri
sau
https://wordwall.net/resource/36417222/limba-rom%c3%a2n%c4%83/verbul-moduri-personale-sinepersonale

3)Elevii vor rezolva fisele urmatoare pe echipe prin metoda cubului.
Fiecare echipa va primi 6 fise,corespunzătoare celor 6 feţe ale cubului.

DESCRIE
Descrie fulgul din imagine în trei propoziții cu predicate nominale. Subliniază-le și menționează
prin ce parte de vorbire este exprimat numele predicativ.
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COMPARĂ
Compară verbele îngroșate din enunțurile de mai jos și menționează valoarea verbelor în aceste
enunțuri.
1. Sportul înseamnă sănătate. (...........................................................)
2. El a însemnat totul în caiet. (..........................................................)
3. A ajuns o persoană importantă. (......................................................)
4. A ajuns acasă. (................................................................)
5. Elevii au ieșit în curte. (...................................................)
6. Amicii lui au ieșit ingineri. (.....................................................)
7. El a rămas neschimbat. ( ...................................................)
8. Mi-au rămas puțini bani. (......................................................)
9. Andrei pare destul de neatent. (...........................................................)
10. Pare că zâmbește. (.............................................................)
ASOCIAZĂ
Asociază, notând în faţa enunţului litera corespunzătoare, funcțiile sintactice ale verbelor la
moduri nepersonale cu enunțul corespunzător.
Funcția sintactică

Enunț

.......... A desena este o plăcere.

a ) Nume predicativ- verb la supin

......... El alerga șchiopătând.

b) Complement prepozițional-verb la supin
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.......... Am fost impresionată de ambiția ei de a
reuși.

c) Subiect-verb la infinitiv

.......... De învățat e mai ușor decât de dat cu
sapa.

d ) Atribut verbal-verb la supin

......... Îndemnul lui este de urmat.

e) Circumstanțial de timp-verb la gerunziu

........ Poți ajuta și tu, dacă ești dispus.

f) Complement direct-verb la infinitiv

........ Deschizând cartea, am găsit pixul.

g) Circumstanțial de mod- verb la gerunziu

........ M-am plicitisit de așteptat în stație.

h) Atribut verbal-verb la infinitiv

........ În supermarket se găsesc cartofi de copt,
cartofi de prăjit și cartofi de fiert.
........ Am terminat de scris, acum încep să învăț.

i)

Subiect-verb la supin

j) Complement direct-verb la supin

ANALIZEAZĂ
Analizează predicatele verbale și nominale din următoarele enunțuri:
1.”Drumul drept îți pare lung.” (proverb)
2. „Trandafirică a ajuns popă în satul tătâne-său, în Butucani.” (Popa Tanda-I. Slavici)
3. „Nu este pădure fără uscături.” (proverb).
APLICĂ
Aplică ADEVĂRAT / FALS următoarelor enunțuri, încercuind varianta corectă:


A / F Există moduri personale și nepersonale.



A / F Verbul a coborî este la conjugarea a IV-a.



A / F “A pune la inimă” este o locuțiune verbală.



A / F În enunțul “Aș fi venit să te ajut dacă mă rugai.”, a fi este verb auxiliar.
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A / F Modul imperativ nu are forme specifice de timp. Are forme doar pentru persoana a IIa, singular și plural.



A / F Între forma de gerunziu a unui verb și prefixul de negație se poate intercala
semiadverbul mai.



A / F Prepozițiile care pot intra în alcătuirea supinului sunt: de, din, după, la, pentru.



A / F Verbul alergași este la modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect.



A / F Conjunctivul este un timp.



A / F Când apare independent, participiul devine adjectiv provenit din participiu și
îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival sau de nume predicativ.

ARGUMENTEAZĂ
Subliniază forma corectă a verbelor din enunțurile date și argumentează.
Mi-ar place / Mi-ar plăcea să merg la munte.
Neînțelegerile ar disparea / ar dispare, dacă mi-ai asculta sfaturile.
Aș vrea să fi / să fii mai atent.
Ar tace / ar tăcea, dacă i-ai face observație.
Cartea ar apărea mai repede, dacă ilustrația ar fii / ar fi gata.
Ne mai având / Nemaiavând lapte, a mers la magazinul din colț.
I-am spus că am descris/ de scris o compunere.
Ne mai plecând / Nemaiplecând, a citit o revistă.
Treci / Trece verbul la viitor!
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Eu dormi / dormii până la zece și tu te treziși cu noaptea-n cap.
Obținerea performanței și asigurarea feedback-ului
Feedback-ul are loc permanent pe parcursul desfășurării lecției şi se concretizează prin răspunsurile
la exercițiile propuse.
Asigurarea retenției și a transferului
Completaţi fişa de autoevaluare a activităţii:
1. Ce am învăţat din această activitate?
______________________________________________________
2. Ce dificultăţi am întâmpinat în această activitate ?
______________________________________________________
3. Ce aş face pentru a-mi îmbunătăţi activitatea?
______________________________________________________
4. Eu cred că merit nota……….. şi sunt…….

Tema pentru acasă

1. Construiţi enunţuri în care sӑ existe:
a. –un atribut verbal exprimat printr-un verb la infinitiv;
b. –un subiect exprimat prin verb la infinitiv;
c. –un nume predicativ exprimat prin verb la supin;
d. –un complement exprimat printr-un verb la gerunziu.

2. Conjugă la toate modurile nepersonale verbul a picta.
3. Alcătuiește câte un enunț în care verbul A FI să fie:
-verb predicativ:
-verb copulativ:
-verb auxiliar:
Propunător,
Prof. Gabriela-Mihaela Hriţcu
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Limba și literatura română
Domeniul/Domenii:Limbă şi comunicare
Unitatea de învățare:
Titlul lecției: : Registre stilistice (registrul solemn,registrul standard,registrul familiar,argoul,
jargonul)
Tipul lecției: de formare de priceperi si deprinderi
Competențe generale
Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea
textului oral
Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
Competențe specifice
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea clară și precisă a intențiilor comunicative complexe
4.2.Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse
4.3.Analizarea elementelor de dinamică a limbii,prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie ,
fonetică,lexic şi semantic prin raportare la limbile moderne
Obiective
La sfârșitul lecției elevii vor putea:
- să încadreze un text registrului stilistic căruia îi aparţine;
- să argumenteze încadrarea textului la registrul stilistic respectiv;
- să identifice trăsăturile registrelor stilistice;
- să creeze texte aparţinând registrelor stilistice;
Resurse
Strategia didactică: de activizare a elevilor în predare
Metode și procedee : conversația euristică, învățarea prin descoperire,lectura explicativă, problematizarea, exercițiul
Forme de organizare : frontal,individual ,in perechi
Mijloace de învățământ: laptop, fişe de lucru, joc interactiv, platforma Wordwall.net
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Resurse bibliografice
1. Manual : Florentina Sâmihăian,Sofia Dobra,Monica Halaszi,Anca Davidoiu-Roman, Horia

Horcheş, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. ArtKlett, București,
2020.
2. Sofia Dobra, Limba şi literatura română 8.Cartea mea de gramatică,Ed.Art Educational,
2020
www.didactic.ro
http://educațiacontinuă.edu.ro
Resurse umane:
Din punct de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea
elevilor dispun de capacităţi de învăţare medii, având resurse suficiente pentru o bună
colaborare cu profesorul în vederea desfăşurării cu succes a activităţii didactice.
Resurse temporale: 50 de minute
Locul desfășurării: sala de clasă
Desfășurarea lecției
Evocare
 Lecția va debuta cu un scurt moment organizatoric.
 Captare atenției : prin conversație : Vi s-a întâmplat să auziţi dialoguri care, deși în limba
română, nu au fost ușor de înteles din cauză că nu era folosită limba literară ? Exemplificați.
Ce fel de cuvinte erau acelea ?


Anunțarea subiectului lecției.
Se notează titlul pe tablă

Realizarea sensului
1)

-Stimate domn,îmi permit să
vă reţin atenţia un moment
pentru a vă comunica o
informaţie care v-ar putea

-Domnule,veniţi puţin să va
spun ceva!
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-Domnu’,ia vino un pic la
mine sa-ţi zic o chestie!

interesa.

Selectează caracteristicile enunţurilor de mai sus urmărind relaţia dintre participanţii la
comunicare vocabularul folosit,respectarea regulilor gramaticale şi pronunţia.
-se marchează respectul prin formule de politeţe ; se respectă regulile gramaticale cu stricteţe; pronunţie îngrijită ; vocabular obişnuit; - nu se respectă cu stricteţe regulile gramaticale; folosit când
este vorba de condiţiile obişnuite de comunicare ; varianta literară a uzului general ; - termeni
pretenţioşi,rari ; -vocabular uzual; - respectă regulile gramaticale; - nu se respectă cu stricteţe
regulile gramaticale; - pronunţie mai puţin îngrijită ; - respectă regulile gramaticale ; folosit când
este vorba de comunicarea între persoane apropiate ; utilizat cand este vorba de o relaţie oficială .
Exerciţiul va fi rezolvat individual,pe wordwall.net.
https://wordwall.net/resource/36504941/registre-stilistice
Rezolvând exerciţiul,elevii vor descoperi trăsăturile fiecărui registru stilistic al limbii
române(solemn,standard,colocvial).Profesorul explică faptul că registrele limbii sunt varietăţi de
utilizare concretă a acesteia în funcţie de situaţia de comunicare(relaţia dintre participanţi şi statutul
acestora,locul şi timpul acesteia). Apoi,frontal, se definesc registrele limbii şi se analizează
trăsăturile fiecăruia.
2)Activitate frontală
a) Citiţi următoarele enunţuri:

a)Mi-am cumpărat un tricou bestial !
b)Ne caută diriga.
c)E târziu,am tăiat-o acasă.
d)Hai să facem rost de mălai ca să luăm haleală.
Prin întrebări frontale,elevii vor descoperi definiţia termenilor argotici.
Ce înseamnă cuvintele subliniate?
Care termen este împrumutat din alte limbi?
Care termeni sunt obţinuţi printr-o metaforă?
Care termen a fost obţinut prin îndepărtarea unei părţi din cuvânt?
Menţionează categoriile de persoane care folosesc termenii de mai sus?
Care este motivul pentru care se foloseşte acest limbaj codificat?
E corect sa ne exprimam astfel?
Se formulează definiţia argoului şi se dau exemple.
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Exemple: închisoare – universitate, academie, recluziune, incubator, mititica, zdup
Restanță – boabă
Polițist – sticlete, scatiu, curcan, copoi
Cazier – album, autobiografie, jurnal, registru
Bani – lovele, biștari, mălai, parale
Din pitorescul „vocabular“ argotic spicuim: a ciordi, a mangli, a șuti -a fura“, babac
părinte, Bacu, -Examenul de Bacalaureat, bicicletă-ochelari, bilă, bostan, -cap , curcanpolițist“, denghi, „bani“, dirig- diriginte, dirigă,-dirigintă , gagiu-individ / iubit, lovele, ,
biștari ,caşcaval, mălai-bani“, mate-matematică, mișto-foarte bun / frumos, ,profă, -profesoară , sticlete-poliţist, șase !-atenție !, șucar-frumos“, universitate, mititica, pârnaie „închisoare“ etc.
Termenii argotici pot apărea și în textele literare, contribuind la crearea atmosferei, la
construirea unor personaje din medii sociale precum marginalii, hoții, infractorii, lumea
interlopă.
Exemplu: „Dacă scoatem un preț bun, avem biștari frumoși!”
(Eugen Barbu – „Groapa”)
Li se cere elevilor să identifice termenii argotici şi să-i înlocuiască cu cuvinte şi expresii din
limba literară.


Identifică cuvintele şi expresiile argotice și redă-le în limba literară.
Multă baftă la examen!
L-a luat la mişto.
A dat-o în bară cu răspunsul.
Am aflat că bătrânul a dat colţul anul trecut.
A băgat la ghiozdan până n-a mai putut.
A făcut imediat paşi.

b) Citiţi următoarele enunţuri :

Dacă vrei o comunicare sincronă,ar trebui să downloadezi o aplicaţie.
Ne-am întâlnit in timpul unui coffe break.
Aveam un feeling că totul va fi ok.
Apoi vom merge la shopping.
-Bonjur,madam!Ce mai faci?
Se discută cu elevii despre cuvintele subliniate.
E corect sa ne exprimam astfel?
Ȋn ce domeniu sunt folosite cuvintele subliniate?
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De ce unele persoane folosesc ,în mod abuziv uneori,acest limbaj specializat?
Elevii vor efectua exerciții de identificare şi de înlocuire.
Identificați elementele de jargon din textele de mai jos:
• „-Nu ţi-e ruşine să bagi mâna în nas!...şezi frumos!te vede madam Carol!”
(I. L. Caragiale)
• „CHIRIŢA:Da’ia-n să-i fac un examen... Guliţă, spune ninecăi, cum se cheamă
franţuzăşte furculiţa?
GULIŢĂ: Furculision.”
(V. Alecsandri)
1. Găsiți corespondente corespunzătoare limbii literare umătoarelor elemente de

jargon:
demoazelă, alivoar, high-life, bonjur, bisnis, job, chat.
Reflecția
Profesorul le cere elevilor să scrie în 2-3 minute o idee importantă a lecției predate și o
nelămurire.
Extensia
Realizează un dialog de 10-15 rânduri în care să foloseşti elemente din argoul elevilor.

Propunător,
Prof.Gabriela-Mihaela Hriţcu
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Darurile Duhului Sfânt
Tipul lecţiei comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENȚE GENERALE
CG1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
CG2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
CG3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase
COMPETENȚE SPECIFICE
CS.1.1 Analizarea manifestării lucrării Sfântului Duh în viața Bisericii și în devenirea spirituală a omului, pe baza unor texte religioase;
CS.1.2 Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură religioasă.
CS.2.1 Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi social
CS.3.2 Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie şi a comunității, prin raportarea la valori moral-religioase
COMPETENȚE DERIVATE
C1 - descrierea lucrării Sfântul Duh în lume, valorificând cunoştinţele dobândite pe baza conţinutului lecţiei, precizând roadele primite la Sfânta Taină a
Mirungerii;
C2 – explicarea simbolurilor din pilda talanților, precizând învățaturile din pildă
C3 - identificarea talanților personali, ca daruri ale Duhului Sfânt;
C4- prezentarea modului în care pot fi înmulțiți talanții, având la dispoziţie informaţiile primite de la profesor în cadrul lecţiei;
C5 – Identificarea virtuților sfinților și a a sfinților ca modele pentru creștini și a căilor de asemănare cu aceștia;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: exerciţiul, povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă, jocul online, .
2. Mijloace de învăţământ: icoana, laptopul, ecranul, video-ul
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
Bibliografice: 1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. *** Credinţa Ortodoxă, Editura „Trinitas", Iaşi, 1996.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
5. Mladin, Mitrop. Nicolae, Teologia morală ortodoxă, voi. I (Morala generală), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.
6. Slevoacă, Pr. Dr. Ştefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopiei Buzăului, 1990.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
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DEMERSUL DIDACTIC

Nr.
crt.

Etapele
Lecţiei

1

2

1.

Momentul
organizatoric

2.

Pregătirea
elevilor pentru
receptarea
noilor
cunoştinţe

Ob.
Timp
op.
3

4

2'

C1
5'

Activitatea profesorului/ Activitatea elevului
5

Metode Mijloace Forme de
şi
de învăţă- organi- Evaluare
procedee
mânt
zare
6
7
8
9

- salut elevii şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;
- notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice
care urmează să se desfăşoare;
Rugăciune
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea Împărate ceresc şi se pregătesc pentru
a
începerea activităţii didactice;
Le voi prezenta elevilor structura lecției pe ecranul situat în fața clasei (prezentare ppt):
1. Joc introductiv,
2. Darurile și roadele Duhului Sfânt,
Explicația
3. Pilda talanților – lectură, videoclip, semnificații
4. Exemple de sfinți și personalități românești ca modele de cultivare a darurilor
- Elevii rezolvă cu atenţie jocul online (https://learningapps.org/view13600578) și
completează textul propus cu termenii lipsă.
Conver„Duhul Sfânt este a.... Persoană a Sfintei Treimi. El S-a pogorât asupra Sfinţilor Apostoli
saţia
la...... sub formă de... ca de foc. Este permanent prezent în biserică pentru a împărtăşi...
divin, prin Sfintele... .
Taina ... este cea prin care Duhul Sfânt dăruiește harul și ... Sale necesare întăririi și sporirii
în viața creștină.
explicaţia
Prin Taina Mirungerii, fiecare creștin botezat primește cele ... daruri ale Duhului Sfânt. ...
sunt modele de ı̂ ntrebuințare a darurilor primite de la Dumnezeu, pe care le-au înmulţit şi leau pus în slujba ... .”
Precizare:
„- Ce foloseşte unui om să câştige lumea toată, dacă îşi pierde sufletul?" (Marcu 8,36)
- Elevii ascultă cu atenţie.
Adresez elevilor următoarea întrebare:
„- Ce ar trebui să facă omul pentru ca sufletul lui să ajungă, după despărţirea de trup,
în împărăţia lui Dumnezeu?"
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Activitate
frontală

Activitate
frontală

Activitate
frontală

Apecieri
verbale

Activitate
frontală

Conversaţia
Activitate
frontală

Apecieri
verbale

- Elevii sau variante de răspunsuri:
„- ... să facă fapte bune, să-L iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele său, să aibă
credinţă"
Precizare:
Sfântul Serafim de Sarov, un mare Sfânt care a trăit în Rusia, spunea că: .scopul
explicaţia
vieţuirii
creştine este dobândirea Duhului Sfânt."
în acest sens, am putea spune că un bun creştin trebuie să se străduiască să dobândească
Duhul Sfânt. Dar care sunt Darurile Duhului Sfânt?

3.

Anunţarea
titlului lecţiei
şi a
obiectivelor
lecţiei

2'

C2

4.

Comunicarea/
însuşirea
noilor
cunoştinţe

Dragi copii, astăzi o să vorbim despre Darurile Duhului Sfânt; apoi, cer elevilor să scrie
titlul Darurile Duhului Sfânt.
- Elevii scriu în caiete data şi titlul lecţiei.
explicaţia
Apoi, le precizez obiectivele propuse pentru ora în curs.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Observaţie:
Pentru accesibilizarea noţiunilor noi se recomandă valorificarea cunoştinţelor dobândite de
elev până în momentul predării acestei lecţii.
Pentru asta propun subtitlul „Darurile de la Dumnezeu ca responsabilitate pentru sine si
pentru ceilalti” și proiectez pe ecran 2 citate din sfinți părinți.
1. „Acolo unde este Biserica este și Duhul lui Dumnezeu și acolo unde este Duhul lui
Dumnezeu este Biserica și tot harul Său”
(Sfântul Irineu de Lyon)
2. „Te întreb, care bunătate din cele ce alcătuiesc mântuirea noastră nu s-a înfăptuit prin
Duhul Sfânt?”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Adresez elevilor întrebări despre semnificația celor 2 citate.
- Elevii ascultă cu atenţie şi răspund solicitărilor.
Observaţie:
Voi prezenta elevilor citatele scripturistice și roadele Sfantului Duh
„Și Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul
sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei-credințe. Și-L va umple pe El duhul temerii
de Dumnezeu” (Isaia 11, 2-3)
*Înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, cunoștința, buna-credință, temerea de Dumnezeu
„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de
bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.”

246

Activitate
frontală

Activitate
frontală

Activitate
frontală
Explicaţia

Conversaţia
Explicația

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

C3

*Dragostea, bucuria, îndelunga- răbdare,pacea, bunătatea, facerea de bine, credința,
blândețea, curăția
- Elevii ascultă cu atenţie și apoi vor explica, coordonați de profesor, fiecare dar al Conversați
a
Duhului Sfânt
- Elevii dau variante de răspunsuri.

C4

Precizare:
Explicaţia
O pildă în care se vorbește despre darurile primite de la Dumnezeu este Pilda talanților
(Matei 5, 14-27)
Proiectez pe ecran textul pildei. Elevii lecturează pe rând
„14. Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână
Lectura
avuţia sa.
15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
16. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
17. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi.
18. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul
stăpânului său.
19. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
20. Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne,
cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
21. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă,
peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
22. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi
talanţi am câştigat cu ei.
23. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă,
peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
24. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om
aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat.
25. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
26. Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am
semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
27. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu
dobândă.”
Apoi, prezint prima semnificație a unui element din pildă: stăpânul= Dumnezeu și cer
Exercițiul
elevilor să completeze explicațiile următoarelor elemente:
 Talanții
 Slugile care au înmulțit talanții
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Activitate
frontală

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale

Activitate
frontală

Activitate Aprecieri
individuală verbale

 Sluga care a îngropat talantul
 Rasplata oferită celor responsabili
- Elevii completează semnificațiile în tabel.
Observaţie:
Proiectez pe ecran video-ul de prezentare a pildei talanților
https://www.youtube.com/watch?v=oeNEGsMq9Tc
Precizare:
Fiecare om a fost înzestrat de Dumnezeu cu daruri speciale, care trebuie înmulțite. Putem
vorbi despre „Diversitatea darurilor particulare oferite de Dumnezeu omului”.
Care sunt darurile primite de tine?
- Elevii vor identifica darurile primite și le vor prezenta oral

C5

5.

Fixarea şi
sistematizarea
cunoştinţelor

13'

Observație:
Proiectez pe tablă slide-urile referitoare la talanții primiți de sfinți părinți.
Precizare:
Sfinții sunt modele de cultivare a darurilor. Să urmarim câteva exemple de sfinți părinți și
darurile primite de aceștia pe care le-au înmulțit în viața lor.
Observație:
Câte un elev va citi din prezentarea expusă pe ecran. După fiecare sfânt prezentat, elevii vor
medita la modul in care le pot urma exemplul.
 1. poeți: Sf. Ioan Iacob de la Neamț
„O, om! Ce mari răspunderi ai,
Tu vei pleca din lume,
Dar ce ai spus, prin scris sau grai
Sau laşi prin pilda care-o dai
Pe mulţi, pe mulţi, spre iad sau rai
Mereu o să-i îndrume.
Deci nu uita!...Fii credincios
Cu grijă şi cu teamă
Să laşi în urmă luminos,
Un semn, un gând, un drum frumos,
Căci pentru toate, neîndoios,
Odată vei da seama.”

Expunerea

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Explicaţia
Activitate
frontală

Conversaţia

Activitate
frontală

Lectura

Activitate
individuală

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale
Meditaţia
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Activitate

religioasă
 2. cântăreți: Sfântul Proroc David
„Când Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Regele Saul, Domnul a îngăduit unui duh
necurat să-l tulbure. Atunci slujitorii regelui l-au sfătuit să caute un cântăreţ iscusit la harpă,
ca, ori de câte ori vrăjmaşul l-ar chinui, dulcea muzică a harpei să-l îndepărteze. De aceea,
Saul a trimis un curier la Iesei, în Betleem, spunându-i : „Trimite-mi-l pe David, fiul tău, cel
ce păzeşte oile !” Și, oridecâte ori duhul cel rău îl supăra pe rege, David îsi lua harpa și-i
cânta ; și Saul îsi revenea, iar diavolul pleca de la el, aşa încât el cânta : Aliluia!”
Problemati
 3. scriitori bisericești: Sf. Vasile cel Mare
zarea
„Pentru această viaţă veşnică v-aş îndemna să strângeţi merinde, mişcând, după cum spune
proverbul, orice piatră de unde ați putea avea folos. Să nu ne temem că e greu și că e nevoie
de osteneală! Să ne aducem aminte de înțeleptul care ne-a sfătuit că trebuie să alegem viața
cea mai bună şi să facem fapte de virtute, cu nădejdea că obişnuinţa va face plăcută o viață
ca aceasta. E ruşinos să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul, când căinţa
nu ne mai foloseşte.”
 4. pictori: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
Sfânta Tradiție îl mărturisește neîncetat pe Sfântul Apostol Luca drept zugrav și iconar al
Maicii Domnului. Se crede că sfântul a pictat mai mult de 70 de icoane cu Maică Domnului,
la multe dintre ele, el având-o drept model pe Maică Domnului în persoană, ea încă trăind în
acea vreme.
 5. Doctori: Sf. Ierarh Luca al Crimeei
„Pentru chirurg nu trebuie să existe cazuri, ci doar un om viu, care suferă”
Conversați
„Dumnezeu v-a vindecat cu mâinile mele. Acestuia să vă rugați întotdeauna.”
a
C1
C2
C3
C4
C5

Le adresez elevilor următoarele întrebări:
Când primește un creștin darurile Sfântului Duh?
Care sunt darurile primite de voi?
Care sunt simbolurile din pilda talanților?
Cum poate în creștin să înmulțească darurile primite de la Sfantul Duh?
Ce putem învăța din exemplul sfinților?
Explicația
Precizare:
Din vieţile sfinţilor observăm că aceştia s-au străduit să-şi împodobească sufletul cu virtuţi.
De aceea este bine ca şi noi să ne străduim să dobândim mai multe virtuţi, dacă dorim să fim
permanent mai aproape de Dumnezeu.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Numiţi o virtute pe care aţi dori să o dobândiţi mai întâi. Motivaţi răspunsul."
Explicația
- Elevii meditează şi răspund.
Observaţie:
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frontală

Aprecieri
verbale
Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale
Activitate
frontală

Activitate
frontală

Activitate
frontală

Le recomand elevilor, pentru a da acest răspuns, să se ajute şi de următoarele întrebări:
„- Sunt eu cu adevărat credincios, milostiv, drept...?"
„- Ce trebuie să fac pentru a dobândi aceste virtuţi?"
Observaţie:
Notez pe tablă de ce este necesară virtutea pentru viaţa unui bun creştin.
Elevii notează pe caiete de ce este necesară virtutea pentru viaţa unui bun creştin.
Concluzie:
„Nimic nu-i place mai mult lui Dumnezeu, ca o viață care aduce folos tuturor. Tocmai de
aceea ne-a dat și darul cuvântului, și mâini, și tărie trupească, și minte, și priceperea să
întrebuințăm toate acestea spre mântuirea noastră și folosul aproapelui.”
(Sfântul Ierarh Luca al Crimeei)

6.

Aprecierea
activităţii
elevilor

3'

Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în predarea noilor
cunoştinţe.
expunerea
Notez elevii care au participat la lecţie.
- Elevii ascultă cu atenţie.

7.

Precizarea şi
explicarea
temei pentru
acasă

2'

Voi anunţa şi voi explica tema pentru acasă: „Descoperă talanți ai colegilor tăi şi învaţă ceea
ce este bun de la ei." Apoi, voi scrie indicaţiile tablă.
explicaţia
- Elevii ascultă cu atenţie şi notează tema în caiete.

Activitate
frontală

8.

Încheierea
activităţii

1'

Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală;
- elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut;

Activitate
frontală
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exerciţiul

Activitate
frontală

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

Darurile Duhului Sfânt
Darurile Duhului Sfânt
„Și Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei-credințe. Și-L va umple pe El duhul
temerii de Dumnezeu” (Isaia 11, 2-3)
Înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, cunoștința, buna-credință, temerea de Dumnezeu
„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este
lege.”
*Dragostea, bucuria, îndelunga- răbdare,pacea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, curăția
Pilda Talanților
- Simboluri
- Învățături
Exemple de sfinți și personalități românești ca modele de cultivare a darurilor
- Sf. Ioan Iacob de la Neamț (poet)
- Sfântul Proroc David (cântăret)
- Sf. Vasile cel Mare (scriitor bisericesc)
- Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (pictor)
- Sf. Ierarh Luca al Crimeei (doctor)

Propunător:
ORZETIC Parmena
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: Viața creștinului împreună cu semenii
Subiectul lecţiei: Prietenia și iubirea, valori pentru viață
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENȚE GENERALE
CG2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
CG3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase
COMPETENȚE SPECIFICE
CS.2.1 Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi social
CS.2.2 Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral religioase în viața personală și a grupurilor de apartenență în raport cu normele civice.
CS.3.2 Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie şi a comunității, prin raportarea la valori moral-religioase
COMPETENȚE DERIVATE
C1 - descrierea prieteniei, valorificând cunoştinţele dobândite pe baza conţinutului lecţiei, precizând valorile acesteia;
C2 – explicarea minunii din Capernaum și evidențierea calităților celor 4 prieteni
C3 - identificarea modurilor în care ne putem arăta iubirea;
C4- prezentarea modului în care mediul virtual ne poate afecta la vârsta adolescenței, având la dispoziţie informaţiile primite de la profesor în cadrul lecţiei;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: exerciţiul, povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă, jocul online, .
2. Mijloace de învăţământ: icoana, laptopul, ecranul, video-ul
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
Bibliografice: 1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. *** Credinţa Ortodoxă, Editura „Trinitas", Iaşi, 1996.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
5. Mladin, Mitrop. Nicolae, Teologia morală ortodoxă, voi. I (Morala generală), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.
6. Slevoacă, Pr. Dr. Ştefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopiei Buzăului, 1990.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
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DEMERSUL DIDACTIC

Nr.
crt.

Etapele
Lecţiei

1

2

1.

Momentul
organizatoric

Ob.
Timp
op.
3

4

2'

5

Metode Mijloace Forme de
şi
de învăţă- organi- Evaluare
procedee
mânt
zare
6
7
8
9

- salut elevii şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;
- notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice
care urmează să se desfăşoare;
Rugăciune
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea Împărate ceresc şi se pregătesc pentru
a
începerea activităţii didactice;

Activitate
frontală

„Prietenia este un suflet care locuiește în două trupuri.” (Aristotel)

Pregătirea
elevilor pentru
receptarea
noilor
cunoştinţe

Precizare: Suntem creaţi să trăim în comuniune, tânjim după relaţii şi ne place să avem Explicația
prieteni de aceea putem spune că omul este o ființă socială. Ne dorim să avem acea relaţie
cu cineva căruia să-i destăinuim bucurii şi tristeţi, care ne ştie cu bune şi cu rele şi ne
acceptă aşa cum suntem. Prietenul este asemenea în toate celui cu care se află într-o legătură
de prietenie.
C1
4'

2.

3.

Activitatea profesorului/ Activitatea elevului

Observație:
Le voi cere elevilor să-și spună părerea în legătură cu citatul propus.
Elevii explică citatul lui Aristotel.

Activitate
frontală

Conversați
a

Aprecieri
verbale

Precizare: Dragi copii, astăzi o să vorbim despre prietenie și iubire.

Anunţarea
titlului lecţiei
şi a
obiectivelor
lecţiei

Explicaţia
2'

C1
C2

Activitate
frontală

Observație: Apoi, cer elevilor să scrie titlul Prietenia și iubirea, valori pentru viață.
- Elevii scriu în caiete data şi titlul lecţiei.
Apoi, le precizez obiectivele propuse pentru ora în curs.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Le voi prezenta elevilor structura lecției pe ecranul situat în fața clasei (prezentare ppt):
1. Omul- ființă socială (citate)
2. Minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (valori ale prieteniei),
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Conversați
a

Ecranul
Laptopul

Activitate
frontală

3. Aspecte specifice vârstei adolescenței - prietenia în mediul virtual

C3
C4
20

C1

4.

Comunicarea/
însuşirea
noilor
cunoştinţe

Observaţie:
Pentru accesibilizarea noţiunilor noi se recomandă valorificarea cunoştinţelor dobândite de
elev până în momentul predării acestei lecţii.
Pentru asta propun subtitlul „Omul- ființă socială” și proiectez pe ecran citate din Sfânta
Scriptură, sfinți părinți, filosofi, scriitori.
 1.„Și a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor
potrivit pentru el" (Fac. 2, 18)
 2. „Prietenia este un suflet care locuiește în două trupuri.” (Aristotel)
 3. „Respectul a fost inventat pentru a acoperi spațiul gol unde ar trebui să fie
dragostea.” (Lev Tolstoi)
 4. „Iubește și fă ce vrei.” (Fericitul Augustin)
Adresez elevilor întrebări despre semnificația celor 4 citate.
- Elevii ascultă cu atenţie şi apoi răspund solicitărilor.
Observaţie:
Voi prezenta elevilor citatele scripturistice și exemple de prieteni din viața Mântuitorului
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată
puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10, 27)

Explicaţia

Ecranul
laptopul

Activitate
frontală

Conversaţia

Activitate
frontală

Explicația

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Precizare: Hristos Însuși a avut prieteni – pe Lazăr și pe surorile acestuia, Maria și Marta,
și pe ucenicii Săi.
Mântuitorul a arătat o afecțiune deosebită față de Lazăr, pe care l-a înviat din morți și față
de Ioan, care își rezema capul pe pieptul lui la Cina cea de Taină.
- Elevii ascultă cu atenție.
Observație :
Conversați
Prezint următorul citat: „Există oare ceva mai plăcut decât să cunoști un om cu care să stai
a
de vorbă ca și cum ai sta cu tine însuți?” (Cicero) și cer elevilor să îl explice.
Observație:
Explicaţia
Apoi, voi prezenta următorul moment al lecției și anume un joc. Elevii vor lucra în perechi
și vor avea ca sarcină să vorbească despre valorile prieteniei șă să noteze pe stickere
jocul
colorate valoarea pe care o consideră cea mai importantă. Timpul de lucru va fi de 2 min.
- Elevii dau variante de răspunsuri.

254

Aprecieri
verbale

Activitate
frontală
Aprecieri
verbale
Activitate
frontală

Explicația
Precizare:
Dovada iubirii față de Dumnezeu și față de oameni se concretizează prin fapte ale prieteniei.
„Prieten se numește omul care te ajută fără ca verbul să fie urmat de un complement
circumstanțial de timp sau de loc sau de mod.” (Nicolae Steinhardt)
Conversați
Observație: Rog elevii să explice citatul anterior. Elevii răspund.
a

C2

Activitate în
perechi

Activitate
frontală

Observație:
Conversați
Cer elevilor să scrie în caiete al doilea subtitlu al lecției: Minunea vindecării slăbănogului
a
din Capernaum
Solicit elevilor să lectureze textul proiectat pe ecran.
Lectura
„Și intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au
adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea ușii, și le grăia lor cuvântul. Și au venit la
El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inși. Și neputând ei, din pricina mulţimii, să
se apropie de El, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, prin spărtură, au lăsat în jos
patul în care zăcea slăbănogul.
Și văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale! [...] Zic
ție: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și, luându-și patul, a ieșit
înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri nam văzut niciodată”. (Marcu 2,1-12)”
Conversați
Precizare: Ce valori ale prieteniei putem descoperi în acest episod biblic?
a

Aprecieri
verbale

Activitate
frontală
Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

C3

C4

Observatie: Înainte de a proiecta acest slide, voi cere elevilor să lipească stickerele pe care
au notat valorile prieteniei pe tablă. Elevii vor veni pe rând, evidențiind diferite valori ale
prieteniei.
Apoi voi proiecta pe ecran lista propusă: dragoste, sacrificiu, credință în Dumnezeu,
încredere, respect, angajament, loialitate

Exercițiul

Precizare: Vă invit să vă spuneți părerea în legătură cu aceste întrebări și să le păstrați în
minte, ca temă de reflecție:
Mai sunt viabile aceste valori astăzi?
Câți dintre noi mai putem să legăm prietenii așa cum regăsim în Sfânta Scriptură?
Putem fi prietenul care să mângâie sufletul celuilalt și cu ajutorul nostru acesta să poată să
crească spiritual?
Putem să ne „batem” în rugăciune pentru cauza prietenului nostru?
Mai putem să fim prietenii cuiva așa cum au fost cei patru pentru slăbănog?

Dezbaterea

Observație:
Cer elevilor să noteze pe caiete următorul subtitlu: „Aspecte specifice vârstei adolescenței
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stickere
Activitate
frontală

Activitate
frontală

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale

- prietenia în mediul virtual”
Prezint elevilor următoarele informații:
Expunerea
 Dumnezeu a creat o lume reală, nicidecum una virtuală.
 Robin Dunbar, profesor de psihologie la Universitatea Oxford - din 150 de prieteni Explicaţia
virtuali, doar 15 pot fi considerați amici în viața reală, iar dintre aceștia, cel mult 5
sunt apropiați.
 Un prieten al tuturor nu este prietenul nimănui.
 Sfântul Nectarie din Eghina învață că „prietenia este iubirea sufletului sănătos făță
de un alt suflet sănătos".
 Sf. Ap. Pavel: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” (I Corinteni 15, 33)

Precizare: De multe ori în viață ne exprimăm dragostea altfel, fără a spune neaparat
cuvintele „Te iubesc”. Gânditi-vă la situații în care putem înlocui această expresie cu altele
care exprimă iubirea, grija, prietenia. Vă propun un joc numit : „Un alt fel de a spune TE
IUBESC!”
Completează după modelul de mai jos alte feluri de a spune „Te iubesc!”:
Te iubesc = “Ai grija cum treci strada.”
Te iubesc = …
Te iubesc = …
Te iubesc = …

Fixarea şi
sistematizarea
cunoştinţelor

C3

Activitate
frontală

Conversaţia

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Jocul

Activitate
individuală

Aprecieri
verbale

16'

5.

Activitate
frontală

Observație: Elevii notează pe caiete expresiile iar unii dintre elevi vor fi solicitați să le
scrie pe tablă.

C1
C2
C3
C4

Precizare:
Pentru final, vă propun un joc virtual care presupune să răspundeți corect la anumite
întrebări.
Observație:
Lansez jocul de pe platforma wordwall.
Elevii rezolvă cu atenţie jocul online https://wordwall.net/ro/resource/32367623 și răspund
la întrebările propuse.
Concluzie:
Prietenii ocupă, alături de familie, cel mai important loc în formarea comportamentului, a

256

Jocul

Explicația

Ecranul
laptopul

Aprecieri
verbale

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Activitate

Aprecieri

valorilor și a normelor fiecărei persoane!
Dorești o relație sănătoasă de prietenie? Caută această relație și investește în ea! Fă mâine
mai mult decât azi. E nevoie de prietenii sfinte.

6.

7.

8.

Aprecierea
activităţii
elevilor
Precizarea şi
explicarea
temei pentru
acasă
Încheierea
activităţii

frontală

3'

Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în predarea noilor
cunoştinţe.
expunerea
Notez elevii care au participat la lecţie.
- Elevii ascultă cu atenţie.

2'

Voi anunţa şi voi explica tema pentru acasă. Le voi cere elevilor să scrie un text despre
prietenul ideal.
explicaţia
- Elevii ascultă cu atenţie şi notează tema în caiete.

Activitate
frontală

1'

Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală;
- elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut;

Activitate
frontală
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exerciţiul

Activitate
frontală

verbale

Aprecieri
verbale

OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

Prietenia și iubirea, valori pentru viață
„Prietenia este un suflet care locuiește în două trupuri.” (Aristotel)
1.
2.
3.

Omul- ființă socială
Minunea vindecării slăbănogului din Capernaum
Valorile prieteniei: dragoste, sacrificiu, credință în Dumnezeu, încredere, respect, angajament, loialitate
Aspecte specifice vârstei adolescenței - prietenia în mediul virtual

Propunător:
ORZETIC Parmena
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PROIECT DIDACTIC
Grade: 7th
Domain: English
Unit: Unit 4: He felt relaxed
Title of the lesson: The Prince and the Rhinoceros
Type of lesson: Mixed
General competences:
Understand simple oral messages
Speak in everyday communication situations
Understand simple written messages
Write short simple messages in everyday communication situations
Specific competences:
1.1. Identify details in simple messages that have been clearly and slowly articulated in familiar / predictable
contexts
1.2. Follow simple directions with the purpose of reaching a goal
1.3. Show interest in understanding details from a variety of oral messages articulated clearly and slowly
2.2. Talk about activities in a dialogue
3.1. Identify details in simple texts which contain everyday information
3.2. Identify specific information regarding an event on a poster (including digital posters) or in other types
of material
4.1. Fill in a questionnaire with personal details

Lesson Aims:
By the end of the lesson students will:


learn about speaking kindly



identify characteristics about speaking kindly



identify conflicts and resolutions in this story



practice the art of graceful confrontation and reconciliation

Teaching Techniques


Questioning



Elicitation



Explanation



Reading
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Listening



Speaking



Writing

Aids / Materials


Handouts, readers, tablets, posters

Stages of the Lesson
Warm-up: After the teacher greets the students, she introduces the guest and asks if anybody is absent.
Activity 1
Aim: - to set the scene
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 5 minutes
Procedure: The teacher leads-in the new topic. The T asks the Ss to look at the picture and the title of
the new story they are about to read. The Ss make predictions about the characters of the story and
the story itself.
Materials: books
Activity 2 Pre-reading
Aim: - to predict some extracted information, some key words
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 5 minutes
Procedure: The T divides the Ss into groups of 4 or 5. The Ss are asked to make predictions of the
text by looking at the subtitle and then make an explicit link between the topic of the text and their
own lives and experience.
Materials: books and worksheets
Activity 3 Reading for pleasure
Aim: - to read the text closely and carefully with intention of gaining an understanding of as much
details as possible
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 10 minutes
Procedure: The Ss are asked to read the text, every one reading one or two paragraphs, focusing on
meaning, on information provided by the text, on vocabulary
Materials: books and worksheets
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Activity 4 Post reading activity
Aim: - to identify characteristics of speaking kindly
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 10 minutes
Procedure: After reading the tale, the T asks the Ss to define and give examples of unkind speech
(name-calling, gossiping, bragging, etc.). Then the T gathers responses thus leading the students to
discover the qualities of a kind speaker. One member of the first group writes all the qualities on a
poster and the T hangs it on the board.
Along with the qualities of a good speaker, the Ss can come along the qualities of a good listener. One
member of the second group writes all these qualities, on a poster. Examples may include: good
listeners nod and agree, pay attention and don’t interrupt.
Also the Ss play a game online on Wordwall, under the T strict guidance to demonstrate they
understood the main ideas of the tale. The T has created a quiz with the key words in the story.
Materials: books, worksheets, tablets and posters
https://wordwall.net/resource/36067274
wordwall.net/resource/36067274

Activity 5 Post reading activity
Aim: - to identify the conflict and resolution in the story
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 10 minutes
Procedure: After reading the story, Ss identify the main conflict of it, decide who is guilty or not, the
reason why the conflict has started. One member of the third group writes the reason of the conflict
(such as greed or priorities) in this text on a poster.
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After that, the Ss will use the story to practice confrontation and reconciliation and then make
connections to their own lives. One student in the fourth group has to write some words or phrases
of apology and forgiveness.
Materials: books, worksheets and posters
Activity 6 Assessment
Aim: - to assess comprehension, by summarizing the most important ideas of the text
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 5 minutes
Procedure: During the last 5 minutes of the lesson, Ss write on a small piece of paper their response
to the question. This is called the “exit ticket”. Ss hand the “exit ticket” to the T as they leave the
room.
Materials: small pieces of paper
Bibliographical resourses:
Rhinos and Raspberries, Tolerance tales for the early graders, by Lois Lowry, Teaching Tolerance
Publication

Propunător,
Simona Petruc Crihan

262

PROIECT DIDACTIC
Grade: 8th
Domain: English
Unit 3: Science counts
Title of the lesson: Dreams and Worries
Type of lesson: Mixed
General competences:
Receive oral messages in everyday communication situation
Speak in everyday communication situation
Receive written messages in everyday communication situation
Write messages in everyday communication situations
Specific competences:
1.2. Follow simple directions with the purpose of reaching a goal
1.3. Show interest in understanding details from a variety of oral messages articulated clearly and
slowly ( songs)
2.2. Talk about activities in a dialogue
2.3. Describe objects or situations
3.2. Identify specific information regarding an event in a song
4.2. Write simple messages about oneself / about others
Lesson Aims:


to enable students to create a communicative environment about their worries



to enable students to develop their skill of reading two diary entries in the context of worries



to enable students to understand and use the following expressions: Wish/ If only (that)+ past
simple or Wish/If only (that) + Would+ Infinitive in the given context of complaining about
or regretting past situations



to enable students to raise awareness of main topic by listening to the song Human sung by
Rag’n’Bone Man, that is the ability to reconcile with ourselves

Teaching Techniques


Questioning



Elicitation



Explanation
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Reading



Listening



Speaking



Writing

Aids / Materials


Textbooks, handouts, laptop, overhead projector, videos, tablets

Stages of the Lesson
Warm-up: After the teacher greets the students, she introduces the guests and asks if anybody is
absent.
Activity 1
Aim: - to assess homework
Time: 5 minutes
Procedure: The T asks the Ss to read their homework so as to check understanding of the modal verb
Should and how to give advice to other people.
Materials: handouts
Activity 2 Warm up
Aim: - to create a communicative and interactive environment when it comes to worries
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 5 minutes
Procedure: The T asks the Ss if they are happy all the time or if there are times when they worry and
what they are worried about. As an example one student goes to the board and writes 5 things he/she
is most worried about. They may keep their books closed or they have a look at exercise 1 on page
66 to have a starting point at their choice.
Activity 3 Pre-reading activity
Aim: - to make predictions about the two girls in order to find details
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 5 minutes
Procedure: The T asks the Ss to have a close look at the pictures of those two girls, one named Aurora
and the other one Adriane, and predict how old they are and when and where they live
Materials: textbooks and the pictures
Activity 4 While-reading activity
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Aim: - to focus on the girls’ worries
Time: 5 minutes
Procedure: The T asks the Ss to read in pairs those two diary entries. Ss on the left read about Adriane
and Ss on the right read about Aurora. While reading they have to find out the answer to the question:
Which things are the girls worried about? Then Ss must write true sentences about the girls using
as a guideline exercise 4 on page 66.
Materials: textbook
Activity 5 Post reading activity
Aim: - to practice new vocabulary
Time: 5 minutes
Procedure: The T asks Ss to work in groups of 4 to read the new expressions they have at exercise 5
on page 67, try to explain them in their own words, giving synonyms, using dictionaries or miming.
As feedback Ss have to build their own new sentences.
Materials: textbooks and Ss’ notebooks
Activity 6 Language in Use
Wish/ If only- handout - Quiz (wordwall.net)
Aim: - to understand and use the following expressions: Wish/ If only (that) + past simple or Wish/If
only (that) + Would+ Infinitive in the context of complaining about or regretting past situations
Time: 10 minutes
Procedure: The T elicits and highlights some examples from the two entries of diary in the textbook.
The Ss find out the answers which the T writes on the board and the gives the Ss some explanations.
A very good example is the quiz that the T had prepared for her Ss on the platform Wordwall.The T
hands over the Ss the pass code so they can play the quiz on their tablets. They have 5 minutes to
answer 10 questions. After that it is the T’s turn to receive feedback from the Ss with examples of
their complaining about something or to regret having done something bad.
Materials: textbook, tablets, laptop, Wordwall platform

wordwall.net/resource/36719436
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Activity 7
Aim: - to listen for the gist and specific information in a song
Time: 10 minutes
Procedure: The T asks the Ss to listen carefully to the song entitled Human sung by Rag’n’Bone Man.
The T uses Think-Pair-Share method for the Ss to guess the main theme of the song and share their
ideas with the others.
Materials: video, computer and overhead projector
Activity 8
Aim: - to assess comprehension, by summarizing the most important ideas of the text
Interaction: Ss-Ss, Ts-Ss
Time: 5 minutes
Procedure: During the last 5 minutes of the lesson, Ss write on a small piece of paper the main idea
of this song. This is called the “exit ticket”. Ss hand the “exit ticket” to the T as they leave the room.
Materials: small pieces of paper

Propunător,
Simona Petruc Crihan
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: V-VII
Disciplina: Ansamblu coral
Domeniul/Domenii: Arte și tehnologii
Unitatea de învățare: Concertul aniversar al corului Lie Ciocârlie
Titlul lecției: Vino în lumea mea! Muzică și text Stepanida Postelnicu
Tipul lecției:mixta
Competențe generale:
C 1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative, vocale;


C 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi
muzicale;



C 3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical;

C 4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice.
Competențe specifice: 1.1 Interpretarea cu acuratețe a unui repertoriu divers de cântece și de teme
muzicale;
 2.1 Audierea unor lucrări muzicale, identificând anumite elemente de limbaj
muzical;
 2.2 Recunoașterea unor lucrări muzicale reprezentative din creația universală;
 3.3 Diferențierea caracteristicilor genurilor muzicale;
4.1 Interpretarea cu expresivitate a pieselor muzicale abordate.
Obiective: Formarea deprinderilor specifice cântării armonico-polifonice;
dezvoltarea vocii elevilor; învăţarea şi consolidarea cântecelor învatate; realizarea unei trăiri
emoţional-estetice, dezvoltarea sensibilităţii, a dragostei pentru muzică, în general şi pentru muzica
corală, în special. Realizarea de afișe.
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Resurse: Canva, youtube
https://xf5xy4.webwave.dev/
https://www.youtube.com/watch?v=TxEhQ22rOac&ab_channel=MD-SOUND
Strategia didactică: formarea deprinderilor specifice cântării armonico-polifonice;
dezvoltarea vocii elevilor; învăţarea şi consolidarea cântecelor învatate; realizarea unei trăiri
emoţional-estetice, dezvoltarea sensibilităţii, a dragostei pentru muzică, în general şi pentru muzica
corală, în special.
Metode și procedee: Interpretarea, explicaţia, exerciţiul, dialogul, comparația.
Mijloace de învățământ: Instrument, laptop, boxe, partituri, aplicatii
Forme de organizare: individual, pe grupe, pe voci.
Resurse bibliografice: Partitura ”Vino în lumea mea!”, muzică și text Stepanida Postelnicu
Desfășurarea lecției
Reactualizarea cunoștințelor
Încălzirea şi omogenizarea vocilor
a) Exerciţii de respiraţie, dicţie, emisie, atac
b) Exerciţii de întindere, supleţe, omogenizare, acordaj.
c) Interpretarea pieselor ”La mulți ani!”, ”Leru-i ler”, ”Cântec de pace”
Captarea atenției: Interpretarea individuală
Anunțarea temei și a obiectivelor:
”Vino în lumea mea! Formarea deprinderilor specifice cântării armonico-polifonice;
dezvoltarea vocii elevilor; învăţarea şi consolidarea cântecelor învatate; realizarea unei trăiri
emoţional-estetice, dezvoltarea sensibilităţii, a dragostei pentru muzică, în general şi pentru muzica
corală, în special.
Fixarea noului conținut: Interpretarea corală a piesei învățate individual, pe voci.
Obținerea performanței: Înregistrarea piesei învățate în studioul MD SOUND Company Iași
https://www.youtube.com/watch?v=TxEhQ22rOac&ab_channel=MD-SOUND
Tema pentru acasă de ascultat si vizualizat corul de copii Unison
https://xf5xy4.webwave.dev/
https://www.youtube.com/watch?v=TxEhQ22rOac&ab_channel=MD-SOUND
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Propunător,
Dirijor, Stepanida Postelnicu
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Educație muzicală
Domeniul/Domenii: Arte și tehnologii
Unitatea de învățare: Elemente de cultură muzicală
Titlul lecției: Simfonia
Tipul lecției: Recapitulare Concertul – Predare Simfonia
Varianta: Recapitulare și consolidare cu kahoot și exerciții de învățare a unor piese instrumentale
Concertul și transmiterea de noi cunoștințe muzicale, Simfonia.
Competențe generale:
C 1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative, vocale şi instrumentale;


C 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi
muzicale;



C 3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical;

C 4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice.
Competențe specifice:
1.1 Interpretarea cu acuratețe a unui repertoriu divers de cântece și de teme muzicale;
 2.1 Audierea unor lucrări muzicale, identificând anumite elemente de limbaj
muzical;
 2.2 Recunoașterea unor lucrări muzicale reprezentative din creația universală;
 3.3 Diferențierea caracteristicilor genurilor muzicale;
 4.1 Interpretarea cu expresivitate a pieselor muzicale abordate.
Obiective. La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
-Să cunoască elementele de limbaj muzical din piesele studiate;
-Să-și însușească fragmente din lucrări muzicale reprezentative, fiind capabili astfel să
intoneze fragmente din
următoarele lucrări: Primăvara din ciclul Anotimpurile de Antonio Vivaldi; Simfonia nr.
40 de W. A. Mozart,
Simfonia Surpriza de J. Haydn, Simfonia a V-a „ A Destinuluiˮ (partea a IV-a) şi din
Simfonia a IX-a „Oda bucuriei”, de L. van Beethoven;
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-Să fie capabili să recunoască după audițiile studiate, fragmente din simfonii;
-Să interpreteze cu expresivitate și sensibilitate fragmentul „Oda bucuriei” din Simfonia
a IX-a de L. van Beethoven.
Resurse – Kahoot, Canva
https://create.kahoot.it/details/64b557a1-de05-459a-8535-8dac179bf029
https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/all
Strategia didactică: inductivă, dirijată, activ-participativă.
Metode și procedee: explicaţia, exerciţiul, dialogul, comparația, explicația prin descoperire, lucrul
cu manualul precum și cu alte surse, audiţia, interpretarea, jocul;
- manual,
- manualul digital,
- video de consolidare, auditie muzicala, internet – youtube, pian digital.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe.
Resurse bibliografice: Gabriela Munteanu – Didactica Educației Muzicale, Ed. Fundației de
Mâine, București, 2005; Metodica predării Educației muzicale în gimnaziu;
Desfășurarea lecției
SECVENŢELE ACTIVITATEA
ACTIVITÃŢII
Moment
organizatoric

PREDAREÎNVÃŢARE

ACTIVITATEA
ACTIVITATEA
PROFESORULUI
ELEVILOR
 Organizează
colectivul de elevi Pregătesc caietele și
materialele pentru
pentru lecție;
lecție.
 Creează
condițiile
optime
pentru
desfășurarea orei de
Educație muzicală;
 Atenționează elevii -intonează exerciţii
asupra modului de de cultură vocală;
-intonează cu
desfășurare a lecției;
profesorul
exerciții
 Pregătește materialul
de emisie, respirație,
didactic;
etc.
 Anunță scopul și
obiectivele lecției;
 Pune absențe.
Intonează
exerciţii
de
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STRATEGII
DIDACTICE

Observația

EVALUARE

Atenționări;
Aprecieri.

emisie,
respiraţie,
omogenizare pe sunetele
gamei Do Major

-Se intonează prima strofă
din Imnul țării, Deșteaptă-te,
române!
-Se
intonează
cântarea
Hristos a Înviat!
 Verificar Adresează
întrebări
ea
referitoare la conținuturile
cunoştinţ predate și învățate anterior elor
Concertul.
anterioar
1. Ce știm despre
e
muzica Concert?

2. Când a apărut și
cum este acest gen?

3. Ce compozitori și
lucrări de gen
cunoaștem?

Elevii vor da
definiția concertului
și vor răspunde la
întrebările
profesorului.
Acest termen are 2
înțelesuri:
a) A interpreta o
lucrare în fața
unui public;
b) Un
gen
muzical
pentru solist
care se cântă
în dialog cu
orchestra.
A apărut la sfârșitul
sec. al XVIII-lea și
este un gen foarte
accesibil și apreciat
de
iubitorii
de
muzică.
De asemenea, fiind
pentru solist, acesta
are posibilitatea de ași
demonstra
calitățile tehnice și
interpretative.
272

Conversația

Analiza
răspunsurilor;
Stimularea și
evaluarea
rezultatelor
învățării.

Conversația

Analiza
răspunsurilor;
Stimularea și
evaluarea
rezultatelor
învățării.

Dialogul

Din Baroc – când a
început
să
se
dezvolte
s-au
remarcat
4. Care este structura
compozitorii:
concertului clasic?
Antonio Vivaldi cu
ciclul Anotimpurile
(Concert
pentru
vioară și orchestră),
Johann Sebastian
Bach cu cele 6
concerte
grossi,
Händel,
W. A.
Se va audia un fragment din Mozart,
Ludwig
partea I a Concertului pentru van Beethoven.
vioară și orchestră
Primăvara din ciclul
„Anotimpurileˮ de Antonio Partea I – Allegro cu
Vivaldi.
formă de sonată
Profesorul le vorbește
Partea a II-a –
elevilor despre semnificația Andante (Adagio) în
acestei lucrări.
formă de lied
Din ciclul de 4 concerte
Partea a III-a –
pentru vioară și orchestră – Allegro (Presto) în
Anotimpurile – care se
formă de rondo
bazează
pe
elemente
descriptive, cel mai cunoscut
este
Primăvara.
Prin
Elevii ascultă cu
caracterul luminos și vioi al atenție și își notează
temelor de la începutul părții
în caiete audiția.
I, acest anotimp apare cu
atmosfera sa specifică de
voioșie, ciripit de păsărele și
murmur de izvoare.
Profesorul intrepretează atât
vocal, cât și la flaut tema
din lucrarea audiată. Cere
elevilor să interpreteze în
grup, individual, câte doi,
îndrumându-i astfel pe
aceștia să învețe pe silabe
fragmentul.
Audiție muzicală:
Se va audia partea a II-a din
Simfonia nr. 94 Surpriza de
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Joseph Haydn.
Le vorbește elevilor despre
semnificația acestei lucrări.
După audierea lucrării
profesorul intonează pe note
tema, alături de elevi.

 Anunţare Profesorul scrie pe tablă
a temei titlul lecției și le prezintă
elevilor informații despre
noul gen. (prezentare Power
Point)

 Desfăşur
area
lecţiei

Simfonia este o compoziție
muzicală instrumentală de
mari dimensiuni, alcătuită
din mai multe părți (de
obicei 4), fiind executată în
sălile de concert. Este scrisă
pentru orchestră simfonică și
are la bază principiul
alternanței mișcărilor rapide
cu cele lente.
Termenul
de
Simfonie
provine din limba greacă:
Syn = împreună; Phonie =
voci.
Profesorul
le
vorbește
elevilor
despre
forma
simfoniei clasice și despre
cele mai cunoscute simfonii
ale compozitorului Joseph
Haydn.
Acest gen muzical își
clarifică forma în perioada
Clasicismului,
Joseph
Haydn fiind compozitorul
care a organizat simfonia în

Elevii interpretează
cu atenție fragmentul
muzical.

Elevii recepționează
noutatea, scriindu-și
în caiete titlul lecției
și definiția genului.
Elevii își notează în
caiete informațiile
noi.

Expunerea
Lucrul cu tabla
și cu videoproiectorul

Elevii sunt foarte
atenți la informațiile
noi și la solicitarea
profesorului notează
în caiete.

Descoperire

Elevii își notează în
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Evaluarea
deprinderilor
de lucru

4 părți. Simfonia ocupă un
loc central în creația sa. A
compus 104 lucrări de acest
gen,
fiind
considerat
părintele simfoniei.

caiete ce audiază și
ascultă cu atenție

Un alt compozitor important
pentru acest gen este
Wolfgang
Amadeus
Mozart, care a compus 41 Elevii ascultă audiția
de simfonii, dintre care
cu atenție
amintim Simfoniile nr. 39,
40, 41, bazate pe un discurs
profund.
Audiție muzicală:
Se va audia un fragment din
Partea I – Simfonia nr. 40 în
sol minor.
Partea I – Allegro are formă
de sonată, în care predomină
o stare apăsătoare, în
contrast cu a II-a, care este
mai senină, duioasă.
Considerat ca fiind cel mai
mare compozitor al tuturor
vremurilor, Ludwig van
Beethoven încheie perioada
Clasicismului
Vienez, Elevii ascultă audiția
anunțând
Romantismul
cu atenție
timpuriu. A compus pagini
nemuritoare
în
toate
genurile. Dintre cele 9
simfonii
realizate,
se
remarcă: a III-a Eroica, a Va A Destinului, a VIII-a
Neterminata, a IX-a cu Oda
bucuriei, etc. Lucrările sale
de gen se disting prin
pregnanță
armonică,
melodică și ritmică și prin
diversitatea sentimentelor și
ideilor exprimate.
Audiție muzicală:
Se va audia un fragment din
Partea I – Simfonia a V-a în
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Explicația
Audiția

Interpretare

do minor, numită și A
Destinului. Prin numele ei,
sugerează tema luptei contra
Joc didactic
destinului, curajul și forța
Elevii ascultă cu
muzical
omului care sunt încununate atenție interpretările
de bucuria triumfului.
audiate, precum și
Propune în încheiere, pentru
interpretarea
a arăta deosebita capacitate a
profesorului, după
Consolidarea
muzicii de a transmite
care exemplifică
Lucrul
lecţiei şi
emoții, trăiri și sentimente, împreună cu acesta.
individual
Asigurarea feed- de-a lungul timpului, prin
backului
mijlocirea timbrului muzical
(instrumental sau vocal), o
lucrare
valoroasă
din
literatura
muzicală
universală, care însumează
atât voci, cât și instrumente:
Oda
bucuriei,
finalul
Simfoniei a IX-a compusă
de Ludwig van Beethoven –
simbioză între muzica vocală
și cea instrumentală.
Audiție muzicală:
Se va audia un fragment din
Partea a IV-a – Simfonia a
IX-a în re minor Oda
bucuriei.
Profesorul
interpretează
tema din Oda bucuriei. Cere
elevilor să interpreteze în
grup, individual, sau câte
doi, sub forma unui joc cu
cartonașe,
îndrumându-i
astfel să învețe pe cuvinte
fragmentul.
Profesorul
lansează
provocarea
cu
ajutorul
aplicației KAHOOT.
Profesorul va evalua, nota
primii șase elevi elevi.
https://create.kahoot.it/details/64b557a1-de05-459a-8535-8dac179bf029

Analiza și
aprecierea
răspunsurilor
Aplicația
Kahoot
https://creat
e.kahoot.it/d
etails/64b557
a1-de05459a-85358dac179bf02
9
https://creat
e.kahoot.it/
mylibrary/kaho
ots/all

https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/all
Propunător,
Stepanida Postelnicu
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PROIECT DIDACTIC
Disciplina: Limba și literatura română
Anul școlar: 2022-2023
Clasa a V-a
Manual: Mimi Gramnea, Margareta Onofrei, Limba și literatura română, Editura Booklet, București,
2017
Timp: 50 de minute
Subiectul lecției: Semnele de punctuație: punctul, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării,
punct și virgulă, ghilimele, puncte de suspensie, linia de dialog
Tipul lecției: lecție de recapitulare și sistematizare


COMPETENȚE GENERALE:

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;


COMPETENȚE SPECIFICE:

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al
corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii;
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi
sintactico-morfologice în interacţiunea verbală;
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii;


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
-să folosească semnele de punctuație într-un mod corect;
-să își analizeze propriul scris;
-să identifice lipsa semnelor de punctuație dintr-un text;
-să realizeze enunțuri, folosind corect semnele de punctuație, în funcție de contextul comunicării;
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STRATEGIE DIDACTICĂ
A. METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, harta conceptuală în formă de
pânză de păianjen; exercițiul;
B. MATERIALE DIDACTICE: fișa de lucru, platforma Wordwall, caietele elevilor,
tabla, manualul Mimi Gramnea, Margareta Onofrei, Limba și literatura română,
Editura Booklet, București, 2017;
C. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală;



BIBLIOGRAFIE

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014;
1. Organizarea colectivului de elevi (1 minut)
Profesorul notează absenții în catalogul personal și asigură materialele necesare desfășurării
activității.
2. Verificarea temei (5 minute)
Profesorul verifică realizarea temei pentru acasă. Elevii au avut de rezolvat exercițiul 1, din
manual, de la pagina 151. Ei au avut sarcina de a răspunde la o întrebare în legătură cu textul narativ
literar Theodora Tenpenny și tabloul pierdut de Laura Marx Fitzgerald. Profesorul va corecta felul în
care elevii au răspuns, punând accent pe folosirea corectă a semnelor de punctuație.
3. Captarea atenției (5 minute)
Pentru a capta atenția elevilor, profesorul îi anunță pe elevi că va răspunde și el în scris, pe
tablă, la acea întrebare din manual (De ce crezi că este mirată Theodora când află că fata întâlnită
era faimoasă? Poți face referire la aspectul și la preocupările acesteia.) pentru a le oferi un exemplu
de scriere. În ciuda declarației, profesorul va scrie pe tablă o frază în care lipsesc semnele de
punctuație sau sunt puse greșit. Elevii vor sesiza greșelile, corectându-le îndrumați de profesor.
Textul scris pe tablă este următorul: „Eu cred că Theodora a fost mirată când a aflat că fata
întâlnită era faimoasă datorită înfățișării ei... Bodhi, purta o cămașă albă cu nasturi pantaloni kaki și
avea părul împletit în cozi ea nu arăta ca o vedetă din reviste și nu își dorea să iasă în evidență!”
4. Anunțarea titlului și a obiectivelor operaționale (2 minute)
Profesorul îi anunță pe elevi că vor recapitula toate semnele de punctuație și că la finalul orei
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vor fi capabili să folosească în mod corect semnele de punctuație, vor fi mai atenți la propriul fel de a
scrie, analizându-l constant, și vor reuși să transforme propoziții, în funcție de un criteriu stabilit,
folosind semnele de punctuație.
Conducerea procesului de recapitulare (30 de minute)
a) Recapitularea noțiunilor
În scopul recapitulării teoretice a conținutului lecției, profesorul folosește conversația euristică și
harta conceptuală de de tip pânză de păianjen. Profesorul notează în centrul tablei sintagma Semne de
punctuație și va invita elevii să țeasă în jurul acesteia toate semnele de punctuație pe care le cunosc,
oferind în același timp indicații privind modul lor de folosire și exemple.
Harta conceptuală este reprezentată în ANEXA 1.
b) Exersarea informațiilor
Pentru

sistematizarea

informației,

elevii

vor

accesa

linkul

https://wordwall.net/resource/36774841 de pe platforma Wordwall, unde vor răspunde cu A
(adevărat) sau F (fals), identificând modurile corecte de folosire a semnelor de punctuație. De
asemenea, în această etapă vor rezolva și o fișă de lucru. (ANEXA 2)
5. Evaluarea activității (5 minute)
Pentru a evalua activitatea elevilor, profesorul propune un chestionar de autoevaluare.
(ANEXA 3)

6. Fixarea temei (1 minut)
Elevii vor rezolva exercițiile 2 și 3, din manual,de la pagina 154.
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ANEXA 1
Exempl
u

Exemplu

Exemplu

Explicați
e
Explicați
e

Explicați
e

Două
puncte
Linia de
dialog

Exemplu

Explicație

Semnul
exclamării

Punctul
Exemplu

Semne de
punctuație

Explicați
e

Punctele de
suspensie

Semnul
întrebării

Exempl
u

Virgula

Ghilimelele
Explicație

Explicație

Explicație
Exemplu

Exemplu
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ANEXA 2
FIȘĂ DE LUCRU

1. Bodhi îi scrie un SMS Theodorei pentru a o invita la petrecere de ziua ei. Ajută-le pe cele
două prietene să folosească corect semnele de punctuație!

Salutare dragă Theo
Mi-ar plăcea mult să vii sâmbătă la ziua mea
Vom
avea mai multe activități dans întreceri sportive și un
moment de improvizație teatrală De asemenea vom
avea tort artificii și multe baloane Sună bine
Promit să scap de paparazzi Aștept răspunsul tău

Bună Bodhi
Da mi-ar plăcea să vin dar mama a declarat răspicat
următoarele
Theodora, sâmbătă vei rămâne acasă
pentru a-ți curăța camera
Nu știu cum aș putea să o
conving Poate reușesc să curăț camera vineri cred că
așa o pot convinge
Îț scriu vineri seara Sper din suflet să ajung

Of Dacă vrei pot veni vineri să te ajut
Cred că este singura soluție Ai o cameră atât de mare
O voi întreba și eu pe mama ta
Acum poate să vină Theo la ziua mea

2. Scrie câte un enunț în care să folosești:

În condițiile acestea
trebuie să îmi aleg ținuta de pe
acum
Mulțumesc
mult
pentru ajutor
a. Semnul întrebării [?] …………………………………………………………………………

b. Punctul [.]…………………………………………………………………………………….
c. Virgula [,]……………………………………………………………………………………
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d. Punct și virgulă [;]…………………………………………………………………………..
e. Semnul exclamării [!]………………………………………………………………………
f. Linia de dialog [ - ] …………………………………………………………………………..
g. Punctele de suspensie […]……………………………………………………………………
h. Ghilimelele [„ ”] ……………………………………………………………………………
3. Scrie enunțuri pentru fiecare situație dată, folosind semnele de punctuație potrivite.
a. Sara îl invită pe Costi la joacă:
…………………………………………………………………………………………………….
b. Cristina o roagă pe Ioana să îi împrumute pixul, iar Ioana îi răspunde că nu scrie.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
c. Laura îl întreabă pe Andrei când va fi următorul test la română.
………………………………………………………………………………………………………
d. Iuliana enumeră orele pe care le va avea mâine.
………………………………………………………………………………………………………
e. Cristi este dezamăgit de nota primită la test și crede că putea să învețe mai mult.
………………………………………………………………………………………………………
f. O replică folosită des de profesoara de română este:
………………………………………………………………………………………………………
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ANEXA 3

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
Completați spațiile libere:
 Astăzi am învățat………………………………………………………………………….
 Nu am înțeles prea bine când să folosesc următorul semn de punctuație:…………………
 Cel mai bine știu să folosesc următoarele semne de punctuație:…………………………….
……………………………………………………………………………………………
…
 Mi-a plăcut cel mult exercițiul …………………………………………………………….
 Nu am reușit să rezolv complet exercițiul……., punctul …………………………….........
 Pentru activitatea mea de astăzi, îmi ofer nota………………………………………………

Propunător,
VIDU Ramona
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PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Limba și literatura română
Manual: Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba și literatura română, Editura
Aramis, București, 2019
Anul școlar: 2022-2023
Clasa a VII-a
Profesor: Ramona-Nicoleta Vidu
Timp: 50 de minute
Subiectul lecției: Verbul. Modurile predicative
Tipul lecției: lecție de recapitulare și sistematizare


COMPETENȚE GENERALE:

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise


COMPETENȚE SPECIFICE:

4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe;
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă
morfosintactică, fonetică şi lexicală;
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în
procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii;


OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
-să identifice modurile și timpurile verbelor;
-să diferențieze verbele predicative de cele nepredicative;
-să folosească corect modurile și timpurile verbale, în funcție de intenția de comunicare;
-să sesizeze greșelile de scriere a verbelor din enunțurile date ;
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STRATEGIE DIDACTICĂ
A. METODE ȘI PROCEDEE: expunerea, conversația euristică, exercițiul,
Quiz pe platforma Wordwall;
B. MATERIALE DIDACTICE: fișa de lucru, caietele elevilor, manualul
(Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba și literatura
română, Aramis, București, 2019);
C. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală;



BIBLIOGRAFIE

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014;

1. Organizarea colectivului de elevi (1 minut)
Profesorul notează absenții în catalogul personal și asigură materialele necesare
desfășurării activității.
2. Verificarea temei (5 minute)
Profesorul verifică realizarea temei pentru acasă. Elevii au avut de comentat un fragment
despre prietenie, care aparține Ioanei Pîrvulescu. Unul dintre elevi va citi tema și, pornind de la
textul realizat de acest elev, profesorul îi va întreba pe ceilalți care este timpul verbal folosit cu
preponderență în compunere și care cred ei că este motivul folosirii lui.
3. Captarea atenției (5 minute)
Pentru a capta atenția elevilor, profesorul le propune să completeze o serie de propoziții
cu formele verbale potrivite, în așa fel încât să îndeplinească cerințele din paranteze (ANEXA 1).
În acest fel, profesorul subliniază importanța folosirii corecte a modurilor și timpurilor verbale,
în

funcție

de

intenția
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de

comunicare.

4. Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale (2 minute)
Profesorul îi anunță pe elevi că titlul lecției este „Verbul. Modurile și timpurile verbale”
și că în cadrul acestei lecții își vor aminti formele pe care verbul le ia la toate modurile
predicative și personale, își vor consolida cunoștințele despre verb ca parte de vorbire, în special,
informațiile despre categoriile gramaticale ale verbului, vor identifica erori de scriere a unor
forme verbale și vor exersa folosirea modurilor și a timpurilor verbale în enunțuri.
5. Conducerea procesului de recapitulare (20 de minute)
a) Recapitularea noțiunilor despre verb și despre modurile predicative și personale.
Pentru a recapitula cât mai ușor și mai repede noțiunile legate de verb, profesorul
propune o fișă care cuprinde informații cu privire la categoriile gramaticale ale verbului și care
suprinde conjugarea verbului „a citi” la toate modurile predicative. Prin expunerea care
alternează cu conversația euristică, profesorul actualizează modul de formare a modurilor și
timpurilor compuse. (ANEXA 2)
b) Exersarea informațiilor
Pentru sistematizarea informației, elevii vor rezolva individual, dar și sub îndrumarea
profesorului o fișă de lucru. (ANEXA 3)
6. Evaluarea activității (10 minute)
Activitatea

va

fi

evaluată

printr-un

quiz

online

pe

platforma

Wordwall

(https://wordwall.net/resource/36434662). Elevii vor rezolva quizul, iar elevul care va rezolva
primul corect va primi un punct la următoarea evaluare scrisă. De asemenea, la finalul activității,
profesorul

reface

quizul,

explicând

286

care

sunt

variantele

corecte.

ANEXA 1
Completați spațiile punctate cu verbele indicate, în așa fel încât să respectați
precizările oferite în paranteze, iar enunțurile să aibă sens.
a) Copii, ....... (a fi) cuminți! (verbul exprimă o poruncă)
b) Pe planeta noastră..........(a fi) șapte continente. (verbul exprimă un fapt în general
valabil)
c) Nouă .............. (a plăcea) o excursie în Laponia. (verbul exprimă o dorință)
d) Ar fi fost bine ............(a desena) o barcă pentru ora de desen, dar am desenat un
vapor. (verbul exprimă o acțiune posibilă, în trecut)
e) Când.......(a privi) pe geam, renii lui Moș Crăciun mă ................... (a saluta). (verbele
exprimă o acțiune trecută, dar foarte aproape de momentul vorbirii)
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ANEXA 2

Partea de
vorbire
FLEXIBILĂ

Exprimă
starea,
mișcarea,
acțiunea
sau
devenirea

Categorii
gramaticale:
persoană,
număr, mod
și timp

MODUL
verbal ne
arată cum
consideră
vorbitorul
acțiunea

Verbul

Verbele pot fi:
a) predicative
(formează singure
predicat când sunt
la un mod
personal)

Moduri predicative și
personale: indicativ,
imperativ, conjunctiv
și condițional-optativ

Verbele care se află la modurile
predicative și personale îndeplinesc în
propoziție funcția sintactică de
PREDICAT
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b) nepredicative
(nu formează
singure predicat) –
VERBELE
AUXILIARE („a
fi”, „a avea” și „a
vrea”) ajută la
formarea modurilor
și a timpurilor
compuse

MODUL INDICATIV
(acțiuni reale)

Persoana Timpul
și
Perfect
numărul compus

Timpul
Imperfect

Timpul
Perfect
Simplu

Timpul
Maimult-ca
perfect

Timpul
Prezent

Timpul
Viitor

Timpul
Viitor
anterior

a I-a,
singular

am citit

citeam

citii

citisem

citesc

voi citi

voi fi citit

a II-a,
singular

ai citit

citeai

citiși

citiseși

citești

vei citi

vei fi citit

a III-a,
singular

a citit

citea

citi

citise

citește

va citi

va fi citit

a I-a,
plural

am citit

citeam

citirăm

citiserăm

citim

vom citi

vom fi
citi

a II-a,
plural

ați citit

citeați

citirăți

citiserăți

citiți

veți citi

veți fi
citit

a III-a,
plural

au citit

citeau

citiră

citiseră

citesc

vor citi

vor fi citit
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MODUL IMPERATIV
(ordine, îndemnuri)

IMPORTANT: are forme doar pentru persoana a II-a, singular și plural:
a) singular -afirmativ: citește!
-negativ: nu citi! (nu + forma de infinitiv a verbului)
b) plural

-afirmativ: citiți!
-negativ: nu citiți!

MODUL CONJUNCTIV
(acțiuni posibile)

Persoană și
număr

Timpul prezent

Timpul perfect

a I-a, singular să citesc

să fi citit

a II-a, singular să citești

să fi citit

a III-a,singular să citească

să fi citit

a I-a, plural să citim

să fi citit

a II-a, plural să citiți

să fi citit

a III-a, plural să citească

să fi citit
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MODUL CONDIȚIONAL-OPTATIV
(acțiuni condiționate, dorite)

Persoană și
număr

Timpul prezent

Timpul perfect

a I-a, singular aș citi

aș fi citit

a II-a, singular ai citi

ai fi citit

a III-a,singular ar citi

ar fi citi

a I-a, plural am citi

am fi citit

a II-a, plural ați citi

ați fi citit

a III-a, plural ar citi

ar fi citit
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ANEXA 3

FIȘĂ DE LUCRU

1. Asociază formele verbale din coloana A cu informațiile din coloana B:

Coloana A:

a)

făcuși

1) modul conjunctiv, timpul perfect

b) scriseserăți

2) modul imperativ, persoana a II-a, sg.

c) ați crezut

3) modul indicativ, timpul perfect simplu

d) alergau

4) modul condițional-optativ, timpul prezent

e) stai!

5)modul indicativ, timpul perfect compus

f) să fi răbdat

6) modul indicativ, timpul imperfect

g) ar mânca

7) modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect

2. Completează spațiile punctate cu formele verbale indicate în paranteze:
a) ................................ curățenie? (a face, modul indicativ, timpul perfect simplu,
persoana a II-a, plural)
b) Trebuie ........................ tema.( a rezolva, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana
a II-a, nr. singular)
c) ................................... mai tare poezia! (a zice, modul imperativ, persoana a II-a,
plural)
d) ....................................... în casă, când furtuna va veni. (a alergai, modul indicativ,
timpul viitor anterior, persoana I, nr. singular)
e) Când am ajuns la gară, trenul deja.........( a trece, modul indicativ, timpul mai-multca-perfect, persoana a III-a, singular)
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3. Scrie enunțuri potrivite pentru cerințele date, precizând modurile și timpurile verbale
folosite:
A) Două enunțuri în care oferim sfaturi colegilor:


...................................................................................................................



...................................................................................................................

B) Două enunțuri în care exprimăm acțiuni posibile, realizabile, în prezent, în ceea ce
privește școala online:


....................................................................................................................



.....................................................................................................................

C) Două enunțuri în care exprimăm o acțiune condiționată sau dorită în trecut, a cărei
realizare nu mai este posibilă, în legătură cu copilăria noastră:


....................................................................................................................



.....................................................................................................................

D) Două enunțuri în care prezentăm două planuri de viitor:


.....................................................................................................................



......................................................................................................................

4. Alege forma corectă a verbelor din următoarele enunțuri:
a) Mi-ar place/ar plăcea să merg la mare.
b) Am fii întârziat/ am fi întârziat, dacă nu auzeam clopoțelul.
c) A-ți fi mers/ ați fi mers în excursie, dacă nu era pandemie.
d) Dacă ne-am hotărâ/hotărî mai repede!
e) Fi/ Fii cumine!
f) Să fii avut/ să fi avut mai multă răbdare era bine.
g) Știi/ ști cine te caută?
h) Nu du/duce bomboanele din fața mea!
i) Noi creem/creăm multe jocuri.

Propunător,
VIDU Ramona
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a V-a C.
Unitatea de învățare: Alfabetul istoriei. Reconstituirea trecutului
Lecția: Izvoarele istorice
Tipul lecției: Recapitulere. Consolidarea cunoștințelor.
Metode și procedee: conversația euristică, problematizarea, analiza unor surse istorice, clasificarea
și gruparea izvoarelor istorice, jocuri didactice online.
Mijloace de învățare: manualul digital, imagini cu surse istorice, surse istorice în format fizic( cărți,
hărți, bijute- rii, unelte) resurse educaționale deschise, tablete.
Activități de învățare: Secvențe de lectură, asocierea reperelor cronologice cu evenimente și
procese istorice, identificarea noțiunilor istorice în contexte diferite, asocierea elementelor la
grupurile sau clasele ( clasificarea izvoarelor istorice) cărora le aparțin, eleborarea unor enunțuri
simple utilizând noțiuni istorice, completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvați din lista
dată, accesarea informațiilor de pe link-urile recoman- date de profsor.
Competențe specifice: Identificarea și clasificarea surselor istorice; Ordonarea pe criteria
cronologice a faptelor
/ proceselor istorice; Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi / sau proceselor istorice; Utilizarea
termenilor specifici Izvoarelor istorice, Cronologiei, Preistoriei și Epocii Antice, în diferite situații
de comunicare scrisă sau orală.
Obiective operaționale:
O1- să susțină cursiv o secvență de lectură. O2.- să definească izvoarele istorice;
O3.- să clasifice sursele/dovezile istorice. O4.- să compare sursele istorice.
O5.- să argumenteze importanța profesiilor de istoric, arheolog, muzeograf, bibliotecar.
O6. - să utilizeze tableta pentru a accesa ți rezolva cerințele resurselor educaționale online.
Scenariul didactic: 1. Moment organizatoric inițial ( restabilirea liniștii, notarea absențelor,
reamenajarea clasei, dacă este nevoie)
Anunțarea obiectivelor. Elevii trebuie să cunoască ce trebuie să știe și să facă, la
lecției, și
sfârșitul
de ce!
Desfășurarea lecției:
Pornind de la conținutul lecției din Manualul digital, pagina 8, Editura Corint, autori Elvira Rotundu
și Carmen Tomescu- Stachie și de la schema lecției:
Izvoarele istorice
Definiția izvoarelor istorice: sunt sursele de informație, dovezile pe baza cărora istoricii reconstituie
tre- cutul omenirii, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, sub toate aspectele:
economic, cultu- ral, politic și social.
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Clasificarea izvoarelor istorice.
Izvoarele istorice se grupează în : nescrise și scrise
Izvoarele nescrise sunt: fosile sau obiecte ascunse în pământ, peșteri, ape; unelte; arme; podoabe;
mor- minte; ruine de cetăți, ziduri de apărare, alte construcții.
Izvoarele scrise: inscripții, monede, hărți, portulane, documente, scrisori, manuscrise, cărți, etc.
Izvoarele istorice se păstrează în: muzee, biblioteci, arhive, situri în aer liber.
Elevii realizează atingerea obiectivelor operaționele, obțin performanța dorită
Susțin secvențe de lectură, rezolvă exercițiile recapitulative din manual de la pagina 9 ; definesc
noțiunile: iz- voare istorice, argeologie, artefact fosilă; asociază imagini cu rolurile de arheolog,
muzeograf, geograf, istoric; alcătuiesc enunțuri utilizând noțiunile istorice în sistem; selectează
sursele istorice, grupându-le în scrise și ne- scrise, utilizând resursa digitală:
https://wordwall.net/ro/resource/36725170
Moment organizatoric final: elevii primesc feed-bakc-ul pentru desfășurarea activitățăă lor, se fac
aprecieri de către profesor, colegi și de către fiecare elev (evaluare, coevaluare și autoevaluare), se
notează, se propune tema pentru ora următoare.

Propunător,
Prof. ZMĂU Ionela
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PROIECT DIDACTIC
Clasa: a V-a A
Unitatea de învățare: PREISRORIA
Lecțiile : Primii oameni, Revoluția neolitică, Inventarea metalurgiei
Tipul lecției: Recapitulare. Consolidarea cunoștințelor.
Metode și procedee: conversația euristică, problematizarea, analiza unor surse istorice, periodizarea
Preistorie în funcție de materialele folosite pentru realizarea uneltelor și armelor precum și a
tehnicilor folosite pentru perfecționarea lor, tehnici de literație, jocuri didactice online.
Mijloace de învățare: manualul digital, imagini cu surse istorice, surse istorice în format fizic( cărți,
hărți, imagini din epoca pietrei și epoca metalelor, atlase, enciclopedii, filme documentare) resurse
educaționale deschise, tablete.
Activități de învățare: Secvențe de lectură, asocierea reperelor cronologice cu evenimente și
procese istorice, identificarea noțiunilor istorice în contexte diferite, asocierea elementelor la
grupurile sau clasele ( clasificarea izvoarelor istorice) cărora le aparțin, eleborarea unor enunțuri
simple utilizând noțiuni istorice, completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvați din lista
dată, accesarea informațiilor de pe link-urile recoman- date de profsor.
Competențe specifice: Identificarea și descrierea perioadelor din Preistorie; Ordonarea pe criteria
cronologice a faptelor / proceselor istorice; Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi / sau
proceselor istorice; Utilizarea ter- menilor specifici,Preistoriei, Epocii pietrei, Paleoliticului,
Mezoliticului, Neoliticului, Epocii metalelorîn diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.
Obiective operaționale:
O1- să susțină cursiv o secvență de lectură. O2.- să definească Preistoria;
O3.- să argumenteze periodizarea Preistoriei.
O4.- să utilizeze noile noțiuni istorice în sisteme de noțiuni.
O5.- să compare viața oamenilor din diverse perioade ale Preistoriei
O6. - să utilizeze tableta pentru a accesa și rezolva cerințele resurselor educaționale online.
Scenariul didactic:
Moment organizatoric inițial ( restabilirea liniștii, notarea absențelor, reamenajarea clasei, dacă este
nevoie)
Anunțarea obiectivelor. Elevii trebuie să cunoască, ce trebuie să știe și să facă, la sfârșitul lecției, și
de ce!
Desfășurarea lecției:
Pornind de la conținutul lecțiilor din Manualul digital, paginile 13-21, Editura Corint, autori Elvira
Rotundu și Carmen Tomescu- Stachie și de la schema lecției:
Preistoria
Definiția Preistoriei: prima, cea mai îndepărtată și mai îndelungată perioadă din istoria omenirii
Definirea antropogenezei: apariția/nașterea omului și evoluția sa, de la Australopithecus (maimuța
sudi- că), Homo habilis, Homo erectus, la Homo sapiens ( omul din zilele noastre)
Perioadizarea Preistoriei: se împarte în epoca pietre și epoca metalelor în funcție de materialele
folosite
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în realizarea uneltelor și armelor
Epoca pietrei se împarte în Paleolitic( perioada veche a pietrei), Mezolitic( perioada de mijloc a
pietrei) și Neolitic( perioada noua a pietrei) în funcție de tehnicile folosite pentru prelucrarea pietrei,
lemnului, osului și a progreselor înregistrate ( utilizarea focului, domesticirea animalelor,
microlitizarea, produce- rea focului, cultivarea plantelor, sedentarizarea)
Epoca metalelor în funcție de metalul folosit în producerea uneltelor și armelor se împarte în: Epoca
bronzului și Epoca fierului, se înregistrează schimbări în viața oamenilor, surplus de produse,
creștere demografică, dezvoltarea comerțului-trocul, inventarea si perfecționarea mijloacelor de
transport pe uscat și pe apă.
Elevii realizează atingerea obiectivelor operaționele, obțin performanța dorită.
Susțin secvențe de lectură, rezolvă exercițiile recapitulative din manual de la pagina 20 ; definesc
noțiunile:
Preistorie, Epoca pietrei, Paleolitic, Antropogeneză, Paleolitic, Mezolitic, Neolitic, Epoca metalelor,
dependența de natură, Austarlopithecus, Homo sapiens, ocupații, locuințe, așezări, ; asociază
regiunile de pe hartă cu fosi- lele umane descoperite și cu perioada de timp în care au trăit,
alcătuiesc enunțuri utilizând noțiunile istorice în sistem; selectează noțiunile istorice din lista dată,
pentru a completa texte istorice lacunare, utilizând resursa digitală creată special pentru ei:
https://wordwall.net/ro/resource/36728079
Moment organizatoric final: elevii primesc feed-bakc-ul pentru desfășurarea activitățăă lor, se fac
aprecieri de către profesor, colegi și de către fiecare elev (evaluare, coevaluare și autoevaluare), se
notează, se propune tema pentru ora următoare.

Propunător,
Prof. ZMĂU Ionela
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV – a
Aria curriculară:Limbă și
comunicare Disciplina:
Limba și literatura română
Unitatea de învățare: În
ritm de primăvară Tema:
Părți principale de
propoziție Tipul lecţiei:
consolidarea cunoștințelor
Scopul lecţiei:
-

consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior

Competenţe specifice:
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora
Obiective operaţionale:
O1 – să identifice părţile de propoziţie după reperele date;
O2 – să completeze propozițiile cu subiectele sau predicatele potrivite;
O3 – să construiască propoziţii după schemele date;
O4 – să realizeze corect acordul predicatului cu subiectul ;
O5 – să analizeze cuvintele din punct de vedere sintactic şi morfologic.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observația, conversația, explicația, exercițiul, metoda ciorchinelui, munca
independentă.
Mijloace de învăţământ: flipchart,
planșe , fișe, caiete.
Forme de organizare:
individuală şi pe grupe.
umane: 17 elevi

frontală,
Resurse

Resurse temporale: 50 minute
Bibliografie:
 Şerdean I.,

Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Bucureşti,

Editura Didactică şi Pedagogică, 1991;
 Vasile Molan, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Miniped, Bucureşti,
2010
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Desfășurarea lecției
Momentele
lecţiei
1. Momentul
organizatoric
2.Verificarea temei
3. Captarea atenţiei

Conţinut instructiv - educativ

Metode

 Asigurarea condițiilor optime pentru buna
desfășurare a lecției. Se pregătesc materialele
didactice şi se organizează colectivul de elevi.
 Se va verifica frontal tema, atât calitativ, cât şi
cantitativ. Se fac aprecieri şi se corectează
eventualele greşeli.
 Se propune elevilor un exerciţiu – joc ,, Găseşte
intrusul”. Elevii vor descoperi, pe rând, cuvântul
intrus din cele două şiruri de cuvinte date:
a) caietul, pisica, al doilea, soarele;
b) dansează, apărător, citeşte, cântă.
 Elevii vor fi întrebați ce funcții pot îndeplini
cuvintele din cele două șiruri pentru a se face
trecerea la lecția de zi.

Forme de
organizare

Evaluare

Conversaţia

Frontal

Conversaţia

Frontal

Evaluare orală

Frontal

Observare
sistematică

Conversaţia

320

4. Reactualizarea
cunoștințelor

 Pentru reamintirea cunoştinţelor legate de părțile
principale de propoziție se va folosi metoda
ciorchinelui. (Anexa 1)

Metoda
ciorchinelui

5. Anunţarea temei
şi a obiectivelor

 Se anunţă titlul lecţiei “Părți principale de
propoziție - exerciții aplicative”
 Se scrie titlul pe tablă şi în caiete.

Conversaţia
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Strategii
Mijloace

Flipchart

Frontal
Evaluare orală

Tabla
Caietele
elevilor

Frontal

Observarea
sistematică

 Se prezintă elevilor o imagine cu anotimpul
primăvara.
 Li se cere să alcătuiască propoziţii simple şi
dezvoltate plecând de la imaginea dată.
 Se numesc câțiva elevi care să scrie propoziţiile
la tablă şi să identifice subiectele şi predicatele.
 Se solicită elevilor să analizeze, în scris,
subiectul şi predicatul din prima şi ultima
propoziţie, iar pe celelalte, oral.
 Se propun spre rezolvare orală următoarele
exerciţii scrise pe flip-chart.

6. Dirijarea
consolidării





Conversaţia

Frontal
Imagine

Individual

Observare
sistematică

Schimbaţi forma subiectelor din propoziţiile:
Florile au înflorit.
Ionel, Clara, Lica şi Dana se joacă.
Mărul, para, pruna conţin multe vitamine.
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Treceţi la plural subiectele următoarelor propoziţii:
 Copilul a adunat flori de primăvară .
.
 Mărul din spatele casei a înflorit.
 Se rezolvă la tablă şi pe caiete câteva exerciţii:
1. Completează propoziţiile cu predicatele potrivite !
a) Un pescar … un peştişor .
b) Împăratul ……trei feciori .
c) Toţi elevii .................. lecţia.
2. Completează propoziţiile cu subiectele potrivite !
a) În luna martie vine ..…….
b) De trei zile,…….. n-a mai încetat .
c)............. avea o cocioabă veche de bârne cu ferestrele cât
palma .
3. Realizaţi acordul predicatului cu subiectul.
a). Cei harnici ( a culege) roadele muncii lor.
b). Doru şi Dana ( a merge) la spectacolul de mâine
c). Pe orizont ( a se ivi ) nişte pete negre .
d). Noi (a alerga)prin curtea şcolii.
4.Taie forma greşită !
a). Familia Ionescu au făcut / a făcut o excursie .
b). Elevii poate / pot să înveţe zilnic .
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Evaluare orală
Explicaţie

Evaluare scrisă

Exerciţiul
Conversaţia
Caietul de
teme în
clasă

c). Copiii talentaţi desenez / desenează frumos.

Frontal

 Li se cere elevilor să alcătuiască schema ultimei
propoziţii, apoi să alcătuiască propoziţii după
schemele:
S + P + P.S + P. S
s.p v s.c adj

Individual

P +S + P.S +P.S
v s.c s.c adj
S.M + Pv + P.S + P.S
s.p
v
s
s

7. Obținerea
performanței

8. Evaluarea
9. Încheierea
activităţii

P.S + Pv + P.S + S + P.S
s.c v
n s.c adj
 Se împart elevii în patru grupe. Se distribuie
fiecărei grupe câte o fişă pe care se află scris un
cuvânt şi le cere să găsească cât mai multe
subiecte sau predicate pentru cuvintele date
(Anexa nr.2 ).
 Elevii vor primi fișe de evaluare (Anexa 3).
 Se fac aprecieri generale și individuale referitoare
la modul de participare la oră, apoi se comunică
tema pentru acasă.
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Metoda
ciorchinelui

Fișe

Evaluare scrisă

Munca
independentă

Fișe

Individual

Conversația

manual

Individual

Evaluare scrisă
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Anexa 2
Grupa I
Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, cântă”.

cântă
Grupa a II-a
Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, elevul”.

elevul
Grupa a III-a
Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, au plecat”.

au plecat

Grupa a IV-a

Ionel

Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, IoneL.
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Anexa 3
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Subliniaţi predicatul şi subiectul propoziţiei:
Pe creanga stufoasă stătea veveriţa.
2. Realizaţi acordul predicatelor din paranteză cu subiectele:
Elevii (a ieşit) de la şcoală.
…………………………………………………………………..…………….
Ei (este bucuros) de rezultatele obţinute.
………………………………………………………..………………………….
3. Se dă propoziţia simplă:
Copilul aleargă.
Dezvoltaţi-o după schema: S. + P.s. + P. + P.s.
s.c

adj.

v

s.c

Propunător:
Prof. RADU Cătălin
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PROIECT DIDACTIC

Clasa: simultan a II – a, a III – a, a IV – a
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică și mișcare
Subiectul:
a II - a
Procedee armonico –
polifonice (grupe alternative,
solist-cor, lanț, dialog).
Recapitulare. Cântece din
repertoriul clasei

a III – a
Elemente de limbaj muzical.
Melodia – diferențierea
înălțimilor sunetelor. Cântecul
”Vulpea și gâsca”

a IV - a
Elemente de limbaj muzical.
Măsura de două pătrimi.
Ritmul. Cântece din repertoriul
clasei.

Tipul lecției: de recapitulare – consolidare
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, interpretarea vocală și cu acompaniament de acordeon;
Mijloace didactice: acordeon, calculator;
Competențe specifice:
a II - a
1.1. Receptarea cântecelor cu
un ambitus cuprins între DO1DO2, alcătuite din formule
ritmico-melodice simple și
repetate;
2.1. Cântarea în colectiv, în
grupuri mici şi individual,
asociind dirijatul intuitiv;
3.4. Crearea unor linii
melodice simple şi a unor
combinaţii ritmice, asociate cu
mişcări adecvate;

a III – a

a IV - a

1.1. Receptarea unor cântece
din folclorul copiilor, colinde, a
unor lucrări accesibile din
patrimoniul
cultural,
cu
sesizarea unor diferenţe;
1.3. Corelarea înălţimilor de
note cu notaţia muzicală;
2.1. Cântarea individuală, în
mici grupuri, în colectiv, cu
asocierea unor elemente de
mişcare şi a acompaniamentului
instrumental;
2.2. Utilizarea notaţiei înălţimil
or sunetelor în însuşirea unor
cântece;
3.1. Manifestarea unor reacţii,
emoţii, sentimente s
ugerate de fragmente
muzicale;
3.2. Exprimarea prin mişcări
corporale
a
unor
lucrări/fragmente muzicale;

1.1. Receptarea unor cântece
din folclorul copiilor, colinde, a
unor lucrări accesibile din
patrimoniul
cultural,
cu
sesizarea unor diferenţe de
natură muzicală şi de mişcare
corporală/scenică;
1.2. Corelarea înălţimilor de
sunete şi a valorilor de note şi
pauze cu notaţia muzicală;
1.3. Sesizarea în cadrul
cântecelor, a unor elemente de
formă (repetiţie/ schimbare,
alternanţă strofă/refren);
2.1. Cântarea individuală, în
mici grupuri, în colectiv,
însoţită de elemente de mişcare
cu diferenţieri expresive;
2.2.
Utilizarea
notaţiei
înălţimilor sunetelor şi valorilor
ritmice ale notelor şi
pauzelor pentru însuşirea unor
cântece;
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3.1. Manifestarea unor reacţii,
emoţii, sentimente sugerate de
fragmente muzicale însoţite de
dans;
Obiective operaționale:
a II - a

a III – a

a IV - a

O1: să execute exercțiile de
respirație;
O2: să intoneze vocalizele
propuse;
O3: să cânte în colectiv, în grupuri

O1: să execute exercțiile de
respirație;
O2: să intoneze vocalizele
propuse;
O3: să cânte în colectiv, în grupuri

O1: să execute exercțiile de
respirație;
O2: să intoneze vocalizele
propuse;
O3: să cânte în colectiv, în grupuri

mici şi individual;

mici şi individual;

mici şi individual;

O4: să creeze linii melodice

O4: să coreleze înălțimile de
note cu notaţia muzicală;
simple;
O5: să utilizeze notaţia înălţimilor sunetelor în însuşirea unor
O5: să creeze formule ritmicocântece;
melodice simple și repetate;
O6: să exprime prin mișcări
O6: să exprime prin mișcări corporale
fragmente
din
corporale
fragmente
din cântelece studiate;
cântelece studiate;

O4: să coreleze înălțimile de
note cu notaţia muzicală;
O5: să utilizeze notaţia înălţimilor sunetelor în însuşirea unor
cântece;
O6: să exprime prin mișcări
corporale
fragmente
din
cântelece studiate;

Desfășurarea lecției:

Nr.
crt.
1.

Momentele
lecției
Moment organizatoric

O

2.

Exerciții de
respirație

O1

3.

Exerciții de
încălzire a vocii
(Vocalize)

O3

T
2
min
5
min

7
min

Conținut și strategie didactică
Se asigură liniștea și ordinea necesare
desfășurării lecției.
Elevii execută următoarele exerciții de
respirație: - suflăm în lumânare;
- Inspirăm apoi expirăm pe sunetele ”a”,
”e”, ”i”, ”o”, ”u”;
Elevii vor executa următoarele vocalize:
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Evaluare
frontală
frontală

frontală

4.

Recapitularea și
consolidarea
cunoștințelor

O4
O5
O6

26
min

Se cântă în colectiv, apoi pe grupe următoarele
cântece:

Frontală

Elevii :
- Clasa a II –a: - sunt invitați să
urmărească melodia, accentuând sunetele
înalte prin bătăi din palme; - sesizează
diferența de lungime a sunetelor din
măsurile 4, 6, 8, 10 ale fiecărui cântec;
- Clasa a III – a: - analizează cântecul sub
aspectul notației muzicale (portativ,
cheia sol, sunete scrise ”mai sus” sunete
scrise ”mai jos”);
- Clasa a IV – a: - analizează cântecul sub
aspectul duratelor notelor muzicale
(pătrimi, doimi, optimi), realizându-se
astfel măsura de doi timpi în care sunt
scrise cântecele;

5.

Încheierea activității

5
min

Se reiau cântecele, pe grupe (o grupă cântă, în
timp ce cealată acompaniază prin bătăi ritmice
din palme).
Se cântă cântecele individual.
Se cântă și alte cântece din repertoriul clasei, cu
acompaniament simplu, prin bătăi ritmice în
bancă, bătăi din palme sau pocnete din degete.

Pe grupe

Se fac aprecieri asupra desfășurării activității.
Sunt evidențiați elevii care au participat mai
mult și au avut răspunsuri corecte.

Frontală
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Individuală
Frontală

Individual

Bibliografie:
Anca Ilea, Beatrice Petre, Muzică. Manual pentru clasa a XI – a licee pedagogice, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1988;
Florica Bart, Abecedar muzical, Editura Noel, Iași, 2004;
Marian Palade, Dorin Șcheul, Hai la joac-afară. Culegere de cântece, jocuri și
numărători muzicale pentru preșcolari și școlarii mici, Editura ”George Tofan”,
Suceava, 2006.

Propunător:
Prof. RADU Cătălin
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Tabel RED
create în cadrul proiectului Erasmus+
,,Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra educabililor prin formare profesională de calitate”
Nr.
crt.

Cadru didactic
propunător

Disciplina

Bordianu Maria
Diana

Limba engleză

2.

Bordianu Maria
Diana

Limba engleză

3.

Pricope-Damian
Cristina

4.

Pricope-Damian
Cristina

1.

Link RED

Clasa

Subiect/Temă

a II-a

Wild animals

https://wordwall.net/resource/36079684

a VI-a

Thanksgiving

Limba franceză

https://edpuzzle.com/media/6229ab1c914b8642fb
a5f392

a VIII-a

Les fêtes françaises

Limba franceză

https://library.livresq.com/details/6249a9d9a8ed8
2000882e00e
https://learningapps.org/view8820332
https://view.genial.ly/60b8b070ad228d0d521f214
e/interactive-content-puzzle-quiz

a VI-a

Faire des achats

https://wordwall.net/resource/36061852

Fruits et légumes

5.

Mihai Mariana

Arte vizuale și abilități
practice

https://wordwall.net/resource/36177062/a-sosittoamna

I

A sosit toamna

6.

Mihai Mariana

Comunicare în limba
română

https://wordwall.net/resource/36175569

I

Toamna

7.

Codreanu
Lăcrămioara

Educație civică

https://wordwall.net/ro/resource/36673270

a III-a

Sunt copil și am
drepturi/îndatoriri
…
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8.

Codreanu
Lăcrămioara

Limba și literatura
română

https://wordwall.net/ro/resource/36312578

a III-a

Găsește perechea

9.

Orzetic Parmena

Religie Ortodoxă

https://learningapps.org/view13600578

a VII-a

Darurile Duhului
Sfânt

10.

Orzetic Parmena

Religie Ortodoxă

https://wordwall.net/ro/resource/32367623/religie/ a VII-a
prietenia-%c8%99i-iubirea-valori-pentruvia%c8%9b%c4%83

Prietenia și iubirea,
valori pentru viață

11.

Holden Andrada

Limba franceză

https://wordwall.net/resource/36639363/untitled2
https://wordwall.net/resource/36639363/untitled2

a V-a

Les animaux
sauvages

12.

Holden Andrada

Limba franceză

https://wordwall.net/resource/36643275/limbafranceza/place-prepositions
https://wordwall.net/resource/36642795/limbafranceza/place-prepositions

a VI-a

Les prépositions de
lieu

13.

Bucătaru Liliana

Comunicare în limba
română

https://wordwall.net/resource/36088911/vocabular a II a
/cuvinte-cu-sens-opus

Cuvinte cu înțeles
opus

14.

Bucătaru Liliana

Matematică

https://www.liveworksheets.com/tz3209777ak

a III a

Înmulțirea
numerelor naturale
în concentrul 0-100

15.

Ciorpac Laurentia

Comunicare în limba
română

https://www.liveworksheets.com/le1483505yf

I

Cuvinte in Copacul
Toamnei Literele C
si O

16.

Ciorpac Laurentia

Comunicare în limba
română

https://www.liveworksheets.com/if1483595si

I

Litera P
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17.

Petruc Crihan
Simona

Limba engleză

https://wordwall.net/resource/36067274

a VI-a

Solving conflicts

18.

Petruc Crihan
Simona

Limba engleză

Wish/ If only- handout - Quiz (wordwall.net)

a VII-a

Expressing wishes

19.

Plamadă
Alexandra-Lavinia

Matematică

a IV-a

Noțiunea de fracție

20.

Plamadă
Alexandra-Lavinia

Matematică

https://www.liveworksheets.com/lo3190371mj

cl preg

Numărul și cifra 9

21.

Zaharia Flavia

Activitati liber aleseStiinte

https://wordwall.net/ro/resource/36184439/anotim Grupa
puri
mare

Potrivește
anotimpul

22.

Zaharia Flavia

Activitati liber aleseBiblioteca

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d
4b05b9ef3

Grupa
mare

Puzzle- Iepurasii

23.

Răuleac Daniela
Bianca

Științe ale naturii

a IV-a

Planetele
Sistemului Nostru
Solar

Răuleac DanielaBianca

Matematică

a IV-a

Corpuri
Geometrice. Cubul
și Paralelipipedul

24.

https://create.kahoot.it/share/notiunea-defractie/2be6524a-81a6-4294-bf3e-360bd9af90d9

https://read.bookcreator.com/neh9COZbt4VDvTI
gT3yRK76UjJu2/3AO1bfjROS0NQNHHbAfFw?fbclid=IwAR3cFcXJl22
l4d5004UunsVOPGQr6lMMh1o3avPNpzV661Zs
MViGmPq9Ih8
https://wordwall.net/ro/resource/16056901/cubulsi-paralelipipedul
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25.

Postelnicu
Stepanida

Educație Muzicală

a VIII-a

Simfonia/Baletul

Ansambl
ul coral

Concert aniversar LIE CIOCÂRLIE Realizarea afișelor
publicitare

https://create.kahoot.it/details/64b557a1-de05459a-8535-8dac179bf029
https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/all

26.

Postelnicu
Stepanida

Educație Muzicală
https://xf5xy4.webwave.dev/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TxEhQ22rOa
c&ab_channel=MD-SOUND

27.

Vidu RamonaNicoleta

Limba și literatura
română

https://wordwall.net/resource/36774841

a V-a

Semnele de
punctuație

28.

Vidu RamonaNicoleta

Limba și literatura
română

https://wordwall.net/resource/36434662

a VII-a

Verbul. Modurile
predicative

29.

Chirvasă Danusia

Biologie

https://wordwall.net/resource/36480037/grupe-de- a V-a
p%C4%83s%C4%83ri-%C8%99i-mamifere

30.

Chirvasă Danusia

Biologie

a VI-a

Anatomia
sistemului digestiv
la om

Grupa
Mică

Povestea „Omida
mâncăcioasă”

https://wordwall.net/resource/36491497/untitled5
31.

Ichim Andreia
Ancuța

Domeniul Limbă și
comunicare

https://www.storyjumper.com/book/read/1412516
11/6342b8c667f24
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Păsări și mamifere

32.

Ichim Andreia
Ancuța

Domeniul Limbă și
comunicare

https://wordwall.net/resource/36631683

Grupa
mare

„Minunatul A” Joc didactic

33.

Hrițcu GabrielaMihaela

Limba şi literatura
romậnặ

https://wordwall.net/resource/36414356/verbul
https://wordwall.net/resource/36417536/verbulmoduri-si-timpuri
https://wordwall.net/resource/36417222/limbarom%c3%a2n%c4%83/verbul-moduri-personalesi-nepersonale

a VII-a

Verbul-moduri
personale şi
nepersonale

34.

Hrițcu GabrielaMihaela

Limba şi literatura
romậnặ

https://wordwall.net/resource/36504941/registrestilistice

a VIII-a

Registre stilistice

35.

Cantemir Claudia

Educație fizică și sport

https://wordwall.net/ro/resource/6986057/educatie a I-a
-fizica

Gimnastica
acrobatica, Forta
dinamica
segmentara

36.

Cantemir Claudia

Educație fizică și sport

https://wordwall.net/ro/resource/9334680/educatie
-fizica-si-sport/stretching

a VII-a

Sarituri la aparate,
Dezvoltarea fortei
generale

37.

Zmău Ionela

Istorie

https://wordwall.net/ro/resource/36728079

a V-a A

Preistoria

38.

Zmău Ionela

Istorie

https://wordwall.net/ro/resourse/36725170

a V-a C

Izvoarele istorice

39.

Enache Petruța

Consiliere și orientare

a VI-a

Stereotipurile

https://www.menti.com/alu8u348t32t
Stereotipuri legate de popoare - Match up
(wordwall.net)
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40.

Enache Petruța

Consiliere și orientare

a VI-a

Stop, gândesc!

a IV-a

Roata aleatoare

https://wordwall.net/ro/resource/36091960

Clasa
preg.

Potriveste cuvintele
cu imaginea

Grupa
mijllocie

Lectură după
imagini ”De la
sămânță la copac”

https://wordwall.net/resource/36716895/ce-ar-fidac%c4%83

Zmău Ioana
Gabriela

Matematica

Zmău Ioana
Gabriela

Comunicare în limba
română

43.

Bortaș Teona

Domeniul științe

https://www.storyjumper.com/book/read/1411725
61/63400ffee47c1

44.

Bortaș Teona

Întâlnirea de dimineață

https://app.qr-codeGrupa
generator.com/manage/?aftercreate=1&count=1&l mijlocie
ogin=1

45.

Radu Cătălin

Comunicare în limba
română

https://learningapps.org/watch?v=pdqjf3iz322

a IV - a

Părți de vorbire și
părți de propoziție

46.

Radu Cătălin

Comunicare în limba
română

https://learningapps.org/watch?v=pumfhhojc22

a IV- a

Ștefan cel Mare

41.

42.

https://wordwall.net/ro/resource/36092609
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”Animalele din
pădure”

