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PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS + 
“TINERI CETĂŢENI AI EUROPEI-VIITORUL NOSTRU. CALEA CĂTRE CUNOAŞTERE , 

DEZVOLTARE ŞI ÎNŢELEGERE ‘’ 
 

Coordonator proiect, prof. Emanuela Ciolacu 
Liceul de Arte “Marin Sorescu” 

 Craiova, Dolj 
 

Accesul la o educaţie de calitate pentru oamenii ameninţaţi de excluderea socială este 
una dintre problemele inegalităţii sociale în Europa. Multi elevi parasesc şcoala mult prea 
devreme, ceea ce duce la adâncirea problemelor sociale. De aceea Liceul de Arte Marin 
Sorescu, în dorinţa de a încerca să schimbe această tendinţă negativă, s-a implicat în 
programul Erasmus+ al Comisiei Europene, mai exact într-un parteneriat strategic în domeniul 
educaţiei. 

Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea compentenţelor elevilor de gimnaziu atsfel 
încât să devină cetăţeni conştienţi ai Europei şi să işi găseasca locul în societate printr-o buna 
educaţie şi o varietate de cunoştinţe lingvistice, informatice, de geografie, istorie, ştiinţe, 
astfel încât să capete o  bogată cultură naţională si europeană, care să îi ajute în dezvoltarea 
personalităţii lor, precum şi  a încrederii în sine , a cooperării , a comunicării şi a implicării 
sociale . 

     
Ţările participante la acest proiect ce se va desfăşura pe parcursul a 2 ani şcolari (2014-

2016) sunt in numar de 7. Cordonatorul este Polonia iar ţările partenere sunt Bulgaria, 
Croaţia, Finlanda, Italia, România şi Turcia. Vor fi implicaţi în acest proiect aproximativ 700 de 
elevi de gimnaziu şi 140 de profesori din cele 7 ţări , activităţile incluzând cunoaşterea 
diferitelor sisteme şcolare prin participarea activă la un numar de ore la diferite discipline, 
învăţarea prin acţiune, învăţarea unui lexic de bază din limbile ţărilor partenere, învăţarea 
despre valorile europene, şcoala viitorului, dar şi regulile fairplay-ului în sport ca parte a unei 
vieţi sănătoase. Limba de comunicare va fi engleza. Impactul proiectului va fi resimţit nu doar 
în comunitatea şcolară, ci şi în comunitatea locală, naţională şi internaţională prin întâlnirile şi 
activităţile comune de învăţare ce vor avea loc pe parcursul celor 2 ani.  

Ceremonia de deschidere a avut loc luni, 20 octombrie 2014, simultan în cele 7 ţări 
partenere. Prima întâlnire de proiect din cadrul activităţilor de învăţare a avut loc în Polonia, 
ţara coordonatoare, în perioada 17-22 noiembrie 2014. Elevii au fost găzduiţi de familiile 
elevilor polonezi şi au participat la ore împreună cu colegii din Gdynia, oraşul gazdă. 
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Ei au avut posibilitatea de a alege dintr-o largă paletă de activităţi în care au lucrat 

efectiv în echipe internaţionale pe baza subiectelor precum limba engleză, limba poloneză, 
experimente de chimie, biologie, ore de muzică, de educaţie civică, de istorie, de geografie, 
experimente de fizică într-unul dintre cele mai mari centre experimentale din Europa: Nauki 
Experyment Center. De asemenea, au avut posibilitatea să viziteze Academia de Marină din 
Gdynia, una dintre cele mai mari academii navale din lume, oraşul Gdansk, renumit pentru 
istoria lui, simbol al luptei pentru democraţie şi solidaritate.  

Cea de a doua activitate de învăţare a avut loc în Bulgaria, la Pleven, în perioada 23-27 
martie 2015. Elevii au participat la activităţi sportive, lecţii de istorie, de engleză, de artcraft, 
de cultură şi civilizaţie, de muzică şi dansuri tradiţionale, dar şi de limba bulgară. 

     
Cea de a treia şi ultima activitate din anul şcolar 2014-2015 a avut loc  în Italia, la San 

Giovanni la Punta, în perioada 18-22 mai 2015. Tema principală a întâlnirii a fost învăţarea 
prin acţiune – fie că a fost vorba de limba italiană, de limba engleză, de limba franceză, de 
fizică, de chimie, de istorie, de geografie-geologie-vulcanologie sau de gătit feluri de mâncare 
tradiţionale.  

 
   

Acest proiect este finanţat de către Comisia Europeană în cadrul programului de 
cooperare în domeniul educaţiei  Erasmus+ . Sigla proiectului a fost realizată de către eleva 
Bianca Adam de la Liceul de Arte Marin Sorescu. Mai multe informaţii pe site-ul proiectului 
este http://young-europe.weebly.com/ 

 
  

http://young-europe.weebly.com/
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ERASMUS+ PENTRU TINERI 
Prof. Grecu Daniela 

Liceul “Matei Basarab” 
Craiova, Dolj 

Programul Erasmus+ oferă tinerilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele cu 
scopul de a le creaște şansele de angajare. Aceste lucruri se pot realiza prin oportunitatea de a 
participa în proiecte europene de învăţare. Totodată le oferă ocazia de a descoperi noi culturi 
şi de a simţi că aparţin Europei. 

Mobilităţile sunt posibile la nivelul ţărilor participante la program şi cu ţările partenere 
din vecinătatea UE pentru: 

- grupuri de tineri din diferite ţări care se întâlnesc pentru o perioadă scurtă de timp 
(5-21 de zile) pentru a participa la un program de învăţare specific educaţiei nonformale 
(schimb de tineri) 

- tineri care fac voluntariat în diferite ţări prin Serviciul European de Voluntariat pentru 
perioade ce pot varia de la 2 săptămâni la 12 luni 
Cine poate participa? 

- schimburile de tineri se adresează celor care au între 13 şi 30 de ani 
- oportunităţile de voluntariat sunt pentru tinerii care au între 17 şi 30 de ani 
Schimburile de tineri permit grupurilor de tineri din țări diferite să se întâlnească și să 

petreacă timp împreună pentru o perioadă de până la 21de zile. În timpul unui schimb de 
tineri, participanții efectuează împreună un program de lucru (o combinație de ateliere de 
lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber etc.) proiectate și 
pregătite de ei în și și anterior schimbului. Schimburile de tineri le permit acestora: să dezvolte 
competențe; să devină conștienți de subiecte/domenii tematice relevante din punct de 
vedere social; să descopere noi culturi, obiceiuri și stiluri de viață, în special prin învățare 
reciprocă; să consolideze valori precum solidaritatea, democrația, prietenia etc. Procesul de 
învățare în schimburile de tineri este declanșat prin metode de educație non-formală. 
Schimburile de tineri se bazează pe cooperarea transnațională între două sau mai multe 
organizații participante din diferite țări din interiorul și din afara Uniunii Europene.  

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul schimburilor de tineri: 
călătoriile pentru studii academice; activitățile de schimb care au ca scop obținerea de profit 
financiar; activitățile de schimb care pot fi considerate drept turism; festivaluri, călătorii de 
vacanță; turnee artistice 

 
Pentru căutare de cursuri, parteneri, proiecte, exista mai multe instrumente online 

puse la dispozitie de către Uniunea Europeana sau de către grupuri de asociații interesate în 
promovarea acestora: 

 School Education Gateway (SEG) în limba engleză și în română 

 OTLAS - Portal pentru căutare de parteneri de proiecte Erasmus+ în domeniul 
tineretului 

 Erasmus+ partner search  (https://www.facebook.com/groups/eramus.plus/ ) 

 Youth Exchange Projects (https://www.facebook.com/groups/292568195178/ ) 
 
Din categoria celor prezentate mai sus face parte și cursul “NOn Formal Environmental 

Education” cu numărul de referință 2014-3-CY02-KA105-000332 organizat de Cultural Association 

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.facebook.com/groups/eramus.plus/
https://www.facebook.com/groups/292568195178/
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Nostos Pissouriou, Cipru, care a avut loc în perioada 6 -13 iulie 2015. Acesta  a reunit un număr de 27 
de tineri din 9 țări europene (câte 3 din fiecare țară).  

 
Parteneri ai organizatorilor (Cultural Association Nostos) au fost: 
-         România – Asocația Andrei, Craiova (http://asociatiaandrei.weebly.com/) 
-         Grecia - Hellenic Youth Participation, Atena 
-         Croația - Youth Association ALFA ALBONA, Labin (www.alfa-albona.hr/hr/) 
-         Malta - The University of Malta Junior College (http://www.um.edu.mt/) 
-         Estonia – Mereaetud 
-         Austria – InfoEck, Innsbruck, Tyrol (www.mei-infoeck.at/) 
-         Bulgaria - Association European projects in Bulgaria 
-         Italia - ComeUnaMarea (www.comeunamarea.eu/) 

   Traineri au fost: Nikolas Nikolaou, George Zittis și Magdalena Szewczyk. 
   Proiectul “Non Formal Environmental Education”(NOFEE)  a avut ca scop introducerea și 
promovarea tehnicilor non-formale legate de educația de mediu, prin modalități care dezvoltă 
creativitatea și spiritul antreprenorial al tinerilor participanți. 

 
 
Bibliografie 
http://www.erasmusplus.ro/tineret-mobilitati 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_ro.pdf  
http://asociatiaandrei.weebly.com/activities.html  
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METODE DE DEZVOLTARE A GÂNDIRII CRITICE LA ELEVI 
 Prof. Mîndreci Lenuţa 

 Colegiul Tehnic ”Domnul Tudor” 
 Drobeta –Turnu-Severin, Mehedinți 

 
        
         În contextul actual, a devenit o necesitate ca dascălul să-i înveţe pe elevi cum să înveţe 
eficient şi cum să gândească critic. Cu alte cuvinte, elevii trebuie să poată să întâlnească 
informaţii noi şi să le examineze atent şi critic. Ei trebuie să poată reflecta asupra informaţiilor 
şi ideilor în mod independent şi să poată acţiona în concordanţă cu rezultatele reflecţiei lor în 
aşa fel încât informaţiile respective să devină utile. Ei trebuie să poată examina ideile noi din 
numeroase perspective, făcând judecăţi asupra adevărului şi valorii acestora, determinând 
valoarea de ansamblu a ideilor pe baza propriilor lor nevoi şi scopuri. 

Gândirea critică este capacitatea de a gândi  nu numai pentru tine şi a te face 
responsabil de a lua decizii corecte  care să nu afecteaze viaţa cuiva. Gândirea critică este 
anchetă. Astfel de gânditori critici investighează problemele vieţii, pun întrebări, prezintă 
răspunsurile noi, provoacă pentru a descoperi noi informaţii Se poate ca o societate mai puţin 
permisivă la schimbare sau de un anume tip de cultură să nu tolereze gândirea critică . Mulţi 
oameni sunt tributari dogmelor şi impunerilor autorităţii: cei mai mulţi nu cercetează cauzele 
ci accept doar efectele, nu sunt curioşi  pentru a avea cunoştinţe speciale. Cei mai mulţi 
oameni, prin urmare, nu cred în ei înşişi, ci se bazează pe alţii să gândească pentru ei. Se 
complac în iluzii, pline de speranţă, şi trăiri emoţionale, crezând că ceea ce ei cred că este 
adevărat. Cei mai mulţi oameni, prin urmare, nu cred critic.  
          Dacă este esenţial să-i învăţăm pe elevi să gândească critic, atunci acest lucru trebuie să 
devină o practică sistematică în predare. Nu putem presupune că elevii vor ajunge să 
gândească critic de la sine sau doar pentru că cineva afirmă că este un lucru important. 

S-a greşit adesea considerându-se gândirea critică o ,,materie” de studiu sau un set de 
deprinderi care trebuie memorate şi aplicate. Ea nu reprezintă o materie ci, mai degrabă un 
produs. Este un punct la care ajunge gândirea noastră în momentul în care gândim critic din 
obişnuinţă, ca modalitate firească de interacţiune cu ideile şi informaţiile. Este un proces 
activ, alteori spontan şi care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra informaţiei, 
punând-o sub semnul întrebării, integrând-o, reconfigurând-o, adaptând-o sau respingând-o.  

Condiţie şi modalitate de realizare a învăţării eficiente cu rol esenţial în dezvoltarea 
personalităţii individului, gândirea critică se caracterizează prin: 

 formularea de către elevi a unor păreri personale, eventual originale; 
 dezbaterea responsabilă a tuturor ideilor şi soluţiilor avansate; 
  alegerea raţională a soluţiilor optime din multitudinea celor posibile; 
  rezolvarea eficientă a  problemelor în timp optim. 

Pentru dezvoltarea gândirii critice este necesară folosirea unor metode moderne 
precum: brainstormingul, cubul, cvintetul, horoscopul, jurnalul dublu, mozaicul, SINELG etc. 

Propusă de A.Berthoff în 1981, metoda jurnalului dublu pleacă de la premisa că un act 
intelectual este, întotdeauna, însoţit de o trăire afectivă, deşi aceasta din urmă nu este de 
fiecare dată conştientizată. Această conştientizare este favorizată de metoda de faţă, care 
presupune, înainte de toate, lectura unui text, fie el literar, fie ştiinţific *text ficţional/ text 
nonficţional), elevii să-şi împartă pagina în două: în paralel cu lectura propriu-zisă, ei îşi vor 
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nota în partea stângă secvenţe, paragrafe, concepte –cheie din text, iar în partea dreaptă 
comentarii personale, reflecţii afective la informaţiile citite. Profesorul poate utiliza o serie de 
întrebări care să ghideze notaţiile şi procesul de gândire critică: Ce informaţii vi s-au părut 
semnificative,”De ce” Cum v-a făcut acest aspect să vă simţiţi.. Pentru o mai mare eficacitate a 
metodei se recomandă o grupare a elevilor în diade de 4, iar membrii să-şi împărtăşească 
între ei părerile. 

Metoda jurnalului poate fi utilizată cu succes în etapa de realizare a sensului şi în cea a 
reflecţiei asupra oricărui aspect literar care vizează atât un conţinut informaţional, cât şi 
suscitarea, prin intermediul acestuia, a unor stări afective intense, pe care elevii trebuie să le 
expliciteze. Un jurnal dublu poate fi, prin urmare, ţinut de elevi în parale cu lectura unor 
secvenţe din operele studiate, cu lectura unor texte de ideologie literară sau critică etc. 

Metoda facilitează aprofundarea procesării noilor informaţii, dezvoltă un nivel 
superior de gândire şi creativitate, ajută profesorul să evidenţieze procesul învăţării şi al 
gândirii. 

Gândirea critică este probabil aceea care oferă cele mai mari oportunităţi de evaluare 
formativă, autoevaluare şi „autoevaluare formativ-continuă” prin autocorectarea sistematică 
a greşelilor, remedierea lor prin programe de aprofundare, ratrapare sau dezvoltare. În acest 
tip de activitate metodele de predare-învăţare utilizate pun în permanenţă elevul în situaţia 
de a se autoevalua, autoaprecia şi autocorecta în raport cu ceilalţi alături de care învaţă în 
cooperare sau în raport cu modelul. 

 
Bibliografie 

1. Bârzea, Cezar, Arta şi ştiinţa educaţiei, E.D.P., Bucureşti, 1995. 
2. Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline. Ghid pentru învăţarea integrată/crosscurriculară, 

Centrul educaţia 2000+, Bucureşti, 2003. 
3. Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi  
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DINAMICA CLASEI DE ELEVI 
 

Prof. Ciucă Mihaela Alina 
Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”  

Craiova, Dolj 
 

Disciplina - Fiecare clasă/grup  de elevi are nevoie de un cod de comportament intern 
pentru a menține ordinea. Elevii nu se vor simți  confortabil pentru a se exprima într-o clasă 
fără set de reguli. Profesorii ar trebui să informeze elevii încă de la începutul anului  cu privire 
la modul de comportare în interiorul clasei  dorit. Comunicarea și obținerea de feedback de la 
elevi poate fi, cu siguranţă,  de ajutor în privința regulilor și pentru clarificarea oricărei 
confuzii. Atunci când un elev nu respectă o regulă, este important ca profesorul să aplice 
pedepsele pentru îndeplinirea consecințelor prestabilite. 

Motivația – Nu toţi elevii sunt în mod natural motivați să învețe în limitele 
constrângerilor din sala de clasă. Din necesitate, fiecare clasă trebuie să aibă dinamică 
proprie, pentru că sunt formate din elevi diferiți. Fiecare elev are propriile sale interese și 
talente, astfel încât fiecare clasă ar trebui să fie destul de flexibilă pentru a găzdui 
individualitatea fiecăruia dintre elevii săi. Elevii sunt mai motivați atunci când simt că dinamica 
clasei se concentrează pe scopurile și obiectivele lor. 

Participarea – O dinamică bună a clasei va include toți elevii în activitățile și discuțiile 
sale. Profesorii trebuie să arate interes pentru fiecare elev în parte și să încurajeze 
participarea la activitățile clasei. Participarea la activitățile clasei nu este, însă, doar despre 
elevi. Profesorul trebuie să fie pe deplin dispus să participe la discuțiile și activitățile clasei 
pentru a crea un mediu plin de viață și dinamic. Un profesor care pur și simplu merge pe 
predarea materialului fără să observe dacă elevii înțeleg, are o problemă majoră cu dinamica 
clasei. 
 

 Pentru cea mai mare parte a secolului XX sistemul educațional a fost construit pornind 
de la premisa că activitatea de predare este necesară pentru ca învățarea să aibă loc. Astfel, 
educația a fost văzută ca un proces de transferare a informației de la o autoritate superioară 
(profesorul) în jos către elev. Acest model însă, nu mai poate ține pasul cu ritmul rapid de 
schimbare. Este timpul să trecem de la modelul vechi al predării la un nou model de învățare. 

Înainte de crearea și dezvoltarea Internetului, profesorii activau într-un model 
deficitar. Deoarece cunoștințele erau limitate și aproape fixate în timp, profesorul reprezenta 
o legătură absolut indispensabilă între elevi și procesul de învățare. Profesorii erau sprijiniți de 
instrumente formidabile, manualul, și dețineau controlul absolut asupra ce, cum și când 
procesul de învățare avea loc. Modelul fix al cunoașterii a fost la originea unora dintre cele 
mai familiare caracteristici ale școlii în era pre-Internet: o cultură bazată pe note, teme 
evaluate rigid în special pe conținut și memorarea factuală, și un sistem de testare în care 
răspunsurile erau corecte sau greșite, una din consecințe fiind faptul că răspunsurile greșite 
nu erau numai descurajate, dar și sancționate într-o asemenea măsură încât elevul se simțea 
stigmatizat de spectrul eșecului. 

Toți elevii învățau în același mod, și trebuiau să performeze similar și la același nivel, 
dar și mai grav, în același timp, fixat prin testele scrise, de tip o singură șansă. 
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Timpul reprezenta o dimensiune terorizantă pentru procesul de învățare. Termenele 
limită erau percepute ca absolute, iar competențele de dobândit nu erau percepute ca un 
obiectiv pentru viață, ci mai degrabă pentru examinare. Dependența de testarea 
standardizată ca măsură de responsabilizare a avut ca rezultat o și mai mare exacerbare 
a testării ca unică măsură a succesului școlii, cu efecte negative în planul respectului de sine al 
elevilor, profesorilor, și chiar al întregului sistem școlar. 

Obiectivul şcolii ar trebui să fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în 
dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale, prin învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, dar şi de a găsi strategii moderne pentru asigurarea unei educaţii de calitate în 
învăţământ. Școala trebuie să îi pregătească pe elevi pentru lumea de azi. Aceștia trebuie să se 
conecteze și să învețe împreună cu alții online, să distingă informația bună de cea rea, să 
creeze și să partajeze cu întreaga lume. În procesul de predare-învățare, profesorul trebuie să 
încline balanța spre învățare, pentru a învăța elevul să învețe. 

Profesorii folosesc TIC pentru a schimba rolul lor de sursă primară de informație în cel 
de furnizor de structură și consiliere pentru studenți, monitorizează progresul acestora și 
evaluează realizările lor (Kozma, 2003). 

Strategiile de predare nu sunt fixe, ele evoluează și se dezvoltă în timp. Sala de clasă 
tipică  de acum un deceniu – având în centrul ei profesorul – a fost deja înlocuită, dar cheia 
predării rămâne interacțiunea dintre profesor și elevii săi, și interacțiunea dintre elevi. Chiar 
dacă noi tehnologii sunt adăugate în procesul educațional, contactul personal este cel mai 
important mod de partajare a informațiilor și de învățare. Teoriile pedagogice moderne pun 
accent pe gândirea critică, rezolvarea problemelor, experienţa didactică originală, negocierea 
socială a cunoaşterii şi colaborarea. Aceste concepte au schimbat rolul educatorului din 
transmiţător al informaţiilor în facilitator al învăţării, ajutând elevii să-şi construiască propria 
înţelegere a lumii înconjurătoare. Elevii învaţă cum să înveţe, nu doar ce să înveţe. 

Robert Kozma remarcă faptul că “nu pot exista așteptări în ceea ce privește progresele 
în învățare prin simpla introducere a TIC în școli” (Kozma, 2005). Rezultatele mai bune la 
învățătură sunt un efect al unei serii de factori asupra cărora trebuie intervenit unitar și 
constant; armonizarea intervențiilor la nivelul mijloacelor didactice, a programelor școlare și a 
formării cadrelor didactice este cheia succesului, fie acesta așteptat pe termen scurt, ca 
creștere a participării, a motivației și a performanței școlare, sau pe termen lung, la nivel de 
rata de angajare și de efecte socio-economice. Un studiu al OECD arată că “este necesar să se 
atingă anumite praguri de investiții în TIC și în competențe și organizare pentru obținerea de 
beneficii educaționale din utilizarea tehnologiei” (OECD 2009). 
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OPORTUNITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE 
 

     Profesor Berceanu Mirela Cătălina 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”  

Craiova, Dolj 
 

Integrarea diferitelor tehnologii noi (TIC şi nu numai) în procesul educaţional 
contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care elevul 
este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic,  în care 
procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont 
propriu noi surse de cunoaştere. 

Noile tehnologii îmbină o serie întreagă de elemente de pedagogie, de psihologie 
(e.g., profilul psihologic al “Generaţiei Y”), de motivare a elevilor şi de tehnică IT cu o gamă 
foarte largă de instrumente TIC în ideea creşterii gradului de atracţie pentru elevi şi, nu mai 
puţin important, în ideea eficientizării muncii profesorilor. Acestea presupun o interactivitate 
foarte mare. Temele practice sunt cele care ocupă cel mai mult din bugetul de  timp alocat 
orei, iar rolul lor este să-i determine să exploreze noile tehnologii într-o manieră cât mai 
apropiată de ceea ce vor face pe viitor. 

 Creşterea capacităţii de prelucrare şi stocare a datelor, reducerea semnificativă a 
dimensiunii echipamentelor precum şi apariţia interfeţelor prietenoase de interacţiune cu 
utilizatorul cresc gradul de utilizare a calculatoarelor în toate domeniile de activitate. Noile 
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor se pretează la nenumărate tipuri de utilizări în 
instruire, în beneficiul direct sau indirect al cursanţilor. 
Aportul noilor tehnologii în activitatea didactică se materializează prin: 
• resurse pentru activităţile de predare-învăţare; 
• aplicaţii suport pentru activitatea didactică; 
• sisteme de instruire bazată pe Web. 

Cele mai utilizate resurse IT pentru activităţile de predare-învăţare sunt produsele 
software educaţionale (didactice), aplicaţii ce conţin o strategie didactică şi care se adresează 
direct celor ce învaţă ajutându-i să-şi însuşească informaţii sau să dobândească competenţe 
prin demonstraţii, exemple, explicaţii, simulări. 

Un alt tip de resursă pentru activitatea didactică îl constituie cărţile electronice 
(eBook) pentru care se anunţă un progres semnificativ având în vedere costurile de producţie 
reduse comparativ cu cărţile tipărite, dar mai ales reducerea consumului de hârtie şi în 
consecinţă protejarea mediului înconjurător. Alături de produse software educaţionale şi cărţi 
electronice, în procesul instructiv-educativ un aport informaţional important îl au aplicaţiile 
multimedia educative precum enciclopediile, dicţionarele multimedia sau diversele tipuri de 
atlase. 

Interconectarea calculatoarelor a avut drept consecinţe majore în domeniul educaţiei 
posibilitatea comunicării şi utilizarea în comun a resurselor, ceea ce, prin acutizarea necesităţii 
educaţiei permanente, a condus la dezvoltarea unor sisteme de instruire bazată pe Web, 
referite şi prin sintagma platforme de eLearning. 

Evoluţia acestor platforme este consecinţa creşterii continue a capacităţilor şi 
flexibilităţii noilor tehnologii informatice cu aplicabilitate în situaţiile educative, dublată de o 
continuă descreştere în cost a echipamentelor. Dinamica fără precedent din domeniul 
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tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor are ca efect includerea în didactica modernă a tot 
mai multe tehnici şi mijloace de învăţare în deplină concordanţă cu profilul psiho-
sociopedagogic al cursantului din societatea contemporană. Modalitatea optimă de 
prezentare a conţinuturilor, încurajarea unui demers activ şi învăţarea colaborativă oferă un 
plus de calitate, crescând flexibilitatea sistemelor educaţionale în conformitate cu fiecare 
etapă a ciclului de învăţare şi cu particularităţile fiecărui cursant.  

Utilizarea noilor tehnologii în educaţie necesită din partea cadrelor didactice un 
ansamblu de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini care să le permită utilizarea şi valorificarea 
noilor tehnologii în activitatea didactică. În alţi termeni, este necesară formarea unei anumite 
culturi informatice, înţeleasă nu numai ca o cunoaştere şi competenţe de specialitate, ci şi ca 
o nouă orientare şi raportare la realitate. Profesorii trebuie să aibă capacitatea de a identifica 
atât situaţiile pedagogice cât şi soluţiile informatice adecvate, cu efecte benefice pentru 
educaţie şi formare. 

Convertirea noilor tehnologii în strategii de instruire şi de educaţie s-a impus deja ca 
realitate ce caracterizează sistemele educaţionale, având un mare impact asupra creşterii 
eficienţei activităţilor educaţionale prin: 

• utilizarea operativă gândirii logice, selective şi analitice; 
• dezvoltarea percepţiei vizuale; 
• structurarea materiei; 
• creşterea încrederii în forţele proprii. 

Comunitatea virtuală se diferenţiază de comunitatea tradiţională, prin înlocuirea 
interacţiunilor directe cu cele mediate de Internet. Totuşi, există şi o serie de caracteristici 
comune: 

 au acelaşi scop; 

 sensul, identitatea şi apartenenţa; 

 un set de reguli şi norme nescrise; 

 ritualuri, forme de exprimare specifice. 
Comunităţile virtuale evoluează în funcţie de interesele membrilor şi au nevoie de o 

infrastructură software şi de reţea care să permită satisfacerea nevoilor specifice. 
Un portal, un forum de discuţii, un chat pentru comunicarea sincronă, un weblog 

reprezintă instrumente Web suficiente pentru dezvoltarea unei comunităţi virtuale simple, 
bazate pe discuţii în jurul unui subiect. 
 Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învăţare şi evaluare. 
Noile tehnologii ofera o gamă variată de aplicaţii, metodele convenţionale de predare având 
din ce în ce mai mult o alternativă viabilă. Aplicaţiile Web sunt mult mai complexe, accesibile 
şi variate, astfel cei care învaţă pot accesa de acasă  resursele necesare, doar cu câteva click-
uri. 
 Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a condus la nuanţarea modului 
clasic de a învăţa. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre o revoluţie in educaţie; rolul 
actual al profesorului, acela de intermediar al cunoaşterii, îşi pierde mult din pregnanţă. 
Învăţarea este orientată către persoană, permiţând elevilor să-şi aleagă conţinutul şi 
instrumentele corespunzătoare propriilor interese. 

Modul de învăţare tradiţional a devenit greu de gestionat în comparaţie cu 
învăţământul bazat pe resursele Web. Putem spune că acest tip de resurse reprezintă de fapt 
noile cărţi ale epocii moderne. 
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 Dezvoltarea exponenţială cunoscută de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în 
ultima decadă a condus la înregistrarea unei adevărate revoluţii în domeniul instruirii asistate 
de calculator. Astfel, practica educaţională a fost completată cu metode moderne de predare-
învăţare-evaluare, metode specifice societăţii informaţionale. 

Unele dintre aceste metode presupun utilizarea unei abordări orientate mai mult pe 
instruire în ceea ce priveşte procesul educaţional. Utilizate iniţial doar ca un termen generic 
care se referea la dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea mai flexibilă a 
educaţiei, e-learning şi m-learning  au devenit mai mult decât un simplu experiment. S-a 
dovedit pe baza studiilor şi proiectelor experimentale că utilizarea lor împreună cu 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor oferă posibilitatea îmbunătăţirii semnificative a 
procesului educaţional. În prezent, au devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie 
tradiţionale, astfel că au fost adoptate de către multe dintre unităţile de învăţământ, mai ales 
datorită avantajelor oferite de posibilitatea instruirii continue sau de cele legate de larga 
aplicabilitate în cadrul organizaţiilor cele mai diverse. Studiile de specialitate publicate în 
ultimii cinci ani arată o creştere continuă a utilizării e-learning-ului şi m- learning-ului în cadrul 
organizaţiilor. 
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TRADIŢIONAL ȘI MODERN ÎN  PREDAREA SINTAXEI FRAZEI 
Studiu de caz 

 
Mîndreci Lenuța 

Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” 
Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinți 

 
Cu toate eforturile de modernizare în toate compartimentele procesului educaţional 

lecţia rămâne modalitatea principala de organizare a activităţii didactice, prin intermediul 
căreia se realizează în acelaşi timp informare și formare, instruire și educare. Astăzi ea este 
înţeleasă ca un dialog intre profesor și elevi, subordonat obiectivelor generale și specifice ale 
procesului de învăţământ. Lecţia dezvoltă capacităţile cognitive și de creaţie a elevilor. 
Obiectivele principale la limba romana sunt însuşirea de noi cunoştinţe, fixarea și 
consolidarea acestora, evaluarea lor. 
               De reţinut viziunea comunicativ-pragmatică a noului curriculum, nu predarea în și 
pentru sine a cunoştinţelor gramaticale, ci abordarea funcţională și aplicativă a acestora în 
calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte și eficiente. 
               Lecţia de limba romana este o unitate didactică funcţională a  procesului de predare-
învăţare a limbii prin care o cantitate determinată de informaţii (cunoştinţe, noţiuni, 
raporturi, categorii gramaticale) este asimilata activ de subiecţii educaţiei, producând 
modificările dorite in modelarea personalităţii acestora. 
               In cazul predării unei propoziţii subordonate ( subiectiva, predicativa) la clasa a VIII -
a, fiecare secventa de predare-învăţare este prefaţata de un moment al actualizării 
cunoştinţelor anterioare, cerinţă obligatorie in dobândirea noilor cunoştinţe. De pilda la 
predarea propoziţiei PR sunt necesare raportări la cunoştinţele elevilor despre predicatul 
verbal si, mai ales, nominal.De aceea profesorul este obligat sa delimiteze in detaliu 
cunoştinţele care se reiau, conform principiului concentric, tipurile de exerciţii necesare, in 
funcţie de nivelul clasei, de gradul priceperilor si deprinderilor însuşite elemente pe care se 
vor clădi noţiunile noi.Aceste cunoştinţe reactualizate au şansa sa fie din nou fixate, după 
cum cele nou dobândite pentru prima data acum, se vor fixa, prin exerciţii, paralel cu 
dobândirea altora noi. 
               Modalităţile active folosite în predarea-învăţarea sintaxei frazei sunt: 

-     conversaţia euristică-n o metoda activa dând elevilor 
posibilitatea si satisfacţia de a fi exprimat ei înşişi un adevăr si 
le dezvolta capacitatea de exprimare; 

-     exerciţiul; activitatea independenta(cu fise de lucru) 
-     analiza gramaticala; algoritmizarea 
-     descoperirea 
-     problematizarea 

               Descoperirea (redescoperirea) este o modalitate de învăţare prin cercetare, prin 
explorări proprii, care-l duc pe elev la găsirea unor adevăruri obţinute prin efort personal, 
refăcând drumul elaborării unor cunoştinţe. De aceea descoperirea are caracter formativ, 
stimulând capacităţile mintale ale elevului. Cel mai des putem folosi in predarea sintaxei 
frazei descoperirea prin analogie. De exemplu in predarea SB, se ia ca exemplu de la care se 
porneşte: 
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                          S            P.V. 
               1. Învingătorul a primit trofeul.    
                              P.V.                   P. V. 
               2. Cine a învins 1/ a primit  trofeul 2/   P1 = SB; P2 = PP 

Prin analogie s-a observat înlocuirea subiectului cu o propoziţie, care ţinea locul 
subiectului si care se numeşte ,,subiectiva”. 
               Am observat in practica pedagogica faptul ca descoperirea se îmbină cu 
problematizarea. S-ar putea afirma ca, daca problematizarea constituie punctul iniţial 
(formarea întrebărilor-problemă) si final (precizarea răspunsului) , descoperirea constituie 
liantul, modalitatea antrenării elevilor în procesul de învăţare, văzut ca proces de cercetare, 
de descoperire. 
               De ex: 
             3. E bine 1/ ca ai învăţat  2/ si  / ca ştii  3/.   P1 = PP; P2 = SB; P3 = SB; 
               Daca predicatul este exprimat printr-o expresie impersonala propoziţia n-are subiect. 
Întrebare-problemă: Atunci cine e subiectul? Despre cine se spune ca ,,e bine’’? Prin deducţie 
elevii descoperă faptul ca după o expresie impersonala cu funcţia sintactica de P.N. urmează  
o SB. Deci demersul învăţării s-a bazat aici pe întrebarea-problemă. Pentru ca se completează 
reciproc, cele doua metode didactice, descoperirea si problematizarea, nu se utilizează 
separat. Ele se folosesc alături de alte metode: conversaţia, activitatea in grup, etc. 
              Pentru a-i feri de confuzii, ii vom obişnui pe elevi sa efectueze analize într-o anumită 
ordine logica. Astfel este eficient sa combinam aceasta metoda  cu o alta , cu algoritmizarea. 
Elevul va trebui sa cunoască categoriile gramaticale cerute de analiza, adică algoritmii  folosiţi 
in fiecare fel de analiza. Procedând in felul acesta gândirea elevului va fi direcţionată spre 
rezolvarea corecta a cerinţelor, fara a se împiedica cu găsirea acestor categorii gramaticale. 
              Profesorul poate să-i antreneze pe toţi elevii, pentru a-i stimula, si prin activitate 
independenta, cu ajutorul fiselor de lucru care pot fi diferenţiate, in funcţie de nivelul elevilor. 
Apoi ele se vor discuta, lămurindu-se si explicându-se greşelile. 

 
FISA DE LUCRU 

               Se da textul: 
,, Priveşte fiara ce m-a-ntors din cale, 
   Slăvite domn, şi-alung-o de la mine, 
   Caci mă-nfiori din creştet până-n poale. 
     << Pe alte cai sa mergi ti se cuvine, 
    grai văzând ca ma îneacă plânsul, 
   de vrei sa scapi de-a codrului desime>>” 
                                                                    ( Dante – Divina Comedie ) 
               Cerinţe: 

1.        Împărţiţi in propoziţii strofa a doua si stabiliţi felul propoziţiilor nr. 3 si nr 5, 
după toate criteriile; 

2.        Faceţi contragerea propoziţiei P1. Specificaţi ce aţi obţinut. 
3.        Precizează funcţia sintactica a elementului de relaţie ,,ce”; 
4.        Compuneţi o fraza in care sa existe o SB care are ca termen un adverb 

predicativ; 
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5.        Compuneţi fraze in care subordonatele învăţate sa fie introduse prin 
conjuncţia subordonatoare ,,ca’’ ( SB, PR, CD, AT ); 

6.        Alcătuiţi o fraza in care PR sa fie introdusa prin pronume relativ in cazul Ac; 
7.        Completaţi punctele cu regente potrivite, astfel încât propoziţia subordonata 

sa fie pe rand SB, PR, AT, CD. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  daca învăţa mult. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  daca învăţa mult. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  daca învăţa mult. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  daca învăţa mult. 
Demonstraţi ca aţi construit corect frazele. 

8.        Construiţi o fraza pe baza schemei următoare ( după schema de mai jos ): 
1   PP 
| 
2   SB 
| 
3   AT 
| 
4   PR                     

               Urmărind frecvent sa integram si experienta de viaţă a elevilor in predare-învăţare, 
elevul poate deveni partener al profesorului, realizându-şi astfel dialogul constructiv. 
               Pregătindu-se in detaliu si sistematic, profesorul va reuşi sa îmbine tradiţionalul si 
modernul, cu noul in mod eficient si in studierea frazei la clasa a VIII-a. 
              
 
 
 
  BIBLIOGRAFIE 

 “Teoria si practica analizei gramaticale’’ , de Neamţu G. , Editura Excelsior, Cluj 
Napoca, 1999 

 “Agenda profesorului de limba si literatura română , de Paul Androne, editura Alpha, 
2000.   
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METODE ŞI TEHNICI DE COMUNICARE  
DIN PERSPECTIVA INTERCULTURALĂ 

 
                                              Prof. Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana 
                                                           Liceul de Artă „Marin Sorescu” 

 Craiova, Dolj 
 

Moto:  
„Comunicarea este o dimensiune centrală a vieţii noastre culturale; fără ea, orice tip de 

cultură moare. În consecinţă, studiul comunicării presupune studiul culturii în care este 
integrată”           (John Fiske)                                                 

 
În orice întâlnire dintre doi oameni are loc o negociere de sens, lucru care reprezintă 

însăşi esenţa faptului de a comunica: a atinge un sens împărtăşit de ambele părţi. Această 
afirmaţie este valabilă în contextul intercultural pentru că adevărata comunicare presupune a 
ajunge la un acord, prin faptul că mesajul emis de către destinatar primeşte acelaşi sens în 
momentul receptării lui de către interlocutor .  

Specific comunicării interculturale este faptul ca protagoniştii ei nu au aceleaşi 
referinţe culturale sau nu utilizează aceeaşi limbă. Astfel, când acest proces de cunoaştere 
prin comunicare este îngreunat apar deseori disensiuni între grupurile de referinţă, ceea ce 
numim conflict. În viziunea multora acest lucru înseamnă existenţa agresivităţii. Cercetătorii 
contemporani tind să elimine aceasta prejudecată prin abordarea lui ca o ocazie. Într-adevăr 
conflictul poate fi o ocazie pentru ca în viitor relaţiile să fie benefice . Însă cum este posibil 
acest lucru ?  

Prin utilizarea diverselor metode şi tehnici de comunicare, orice comunicare 
interculturală poate fi situată pe un continuum între interpersonal şi intergrup în funcţie de 
gradul în care celălalt ni se pare a fi un străin. Scopul acestui tip de comunicare este acela de 
a-i arăta interlocutorului nostru ca deşi suntem diferiţi, toţi avem aceleaşi drepturi, baza 
pentru o comunicare deschisa fiind constituita din respect reciproc.  

Astfel asertivitatea adecvată constituie o metodă prin care îndeplinim scopul 
comunicării. Structura ei este următoarea:  

1. formularea acţiunii  
2. formularea răspunsului interlocutorului  
3. formularea rezultatului preferat de interlocutor.  
Caracteristic acestei metode de comunicare este faptul că evită blamarea, aratând 

cum se simte persoana. (Eu simt… Ce aş vrea eu este să…). În prima etapă se face o descriere 
obiectivă a acţiunii sau a situaţiei. În etapa a doua se va face referire la răspunsul 
protagoniştilor comunicării ce poate fi sub formă de emoţie sau de impuls asupra căruia nu i 
se opune rezistenţă.  

Astfel tonalitatea răspunsului trebuie să evite orice fel de urmă de reproş fie el deschis 
sau implicit. Acuzarea interlocutorului de alta cultură provoacă defensivitate şi adversitate. 
Etapa a treia vizează rezultatul preferat de interlocutor . Acesta trebuie să se simtă liber în 
alegerea lui.  

Această metodă reprezintă premisa unei comunicări deschise şi oneste, care militează 
pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre actorii sociali, de pe scena interculturalităţii.  
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O altă tehnică este cea a negocierii. În cadrul acesteia evitarea situaţiilor de tip 
victorie/înfrângere este un deziderat deoarece reprezintă o tactica ineficientă. Helena 
Cornelius şi Soshana Faire (H. Cornelius, 1996) prezintă o metoda numită Victorie-Victorie. 
Aceasta constă în asigurarea câştigului de ambele părţi. În felul acesta relaţiile se consolidează 
şi se îmbunătăţesc. Structura ei este următoarea: investigarea nevoilor părţilor implicate, 
diagnosticarea punctelor de complementaritate a diferenţelor, identificarea modalităţilor de 
rezolvare, cooperarea. Esenţial pentru această abordare este faptul că, în cazul în care nu se 
poate realiza complementaritatea totală a nevoilor se vor căuta soluţii de tipul victorie – 
victorie.  

Helena Cornelius(1996) propune următoarele îndrumări pentru folosirea acestei 
metode:  

1. Formulaţi nevoile fiecăruia  
2. Încercaţi să ieşiţi în întâmpinarea nevoilor fiecăruia  
3. Sprijiniţi valorile celorlalţi cât şi pe cele ale dumneavoastră  
4. Încercaţi să fiţi obiectiv şi să disociaţi problema de persoane  
5. Concentraţi-vă pe corectitudine, nu pe forţa  
6. Căutaţi soluţii creative şi ingenioase  
7. Fiţi dur cu problema dar blând cu oamenii (evitaţi învinuirea) 
 În context intercultural neînţelegerile pot provoca deseori disensiuni. De aceea se 

foloseşte tehnica numită : asigurarea feed-back-ului.  
A verifica o decodare pentru acurateţe se numeşte feed-back şi folosirea lui 

îmbunătăţeşte calitatea comunicării. Fără el este uşor să devii un ascultător pasiv niciodată 
neştiind sigur dacă ai înţeles mesajul vorbitorului sau nu. Dar prin verificarea înţelegerii ideilor 
lui interlocutorii vor deveni mai implicaţi. Există şi situaţii în care, chiar dacă s-a ajuns la un 
acord acceptabil, partea adversă le poate respinge dintr-o simplă suspiciune izvorâtă din 
excluderea ei de la procesul de elaborare.  

Răspunzător pentru reacţia inversă este cel care transmite mesajul dar în situaţia în 
care el nu face precizarea necesară atunci aceasta trebuie efectuată de celălalt. Cum se 
realizează însă feed-back-ul? Există 2 situaţii de pornire a feed-back-ului :  

a) când transmiţătorul mesajului se asigură dacă receptorul mesajului l-a înţeles 
correct;  

b) când receptorul mesajului se asigură că l-a înţeles corect pe transmiţătorul 
mesajului. (Birkenbihl, 1998, p.163)  

Felul reacţiei de răspuns poate varia de la cele „închise”, care limitează discuţiile şi 
dezbaterile pe marginea subiectului, până la răspunsurile „deschise” care permit o orientare 
benefică a conversaţiei.  

Feed-back-ul probativ e constituit dintr-o întrebare sau un grup de întrebări despre 
ceea ce vorbitorul tocmai a spus cu scopul de a obţine informaţii suplimentare. Punerea de 
întrebări duce la o mai bună înţelegere a vorbitorului pentru ca mesajul să fie descriptiv, nu 
evaluativ. În acest scop se vor folosi întrebările care încep cu: „Ce vreţi să spuneţi cu asta când 
spuneţi…” deoarece utilizarea sintagmei „de ce” declanşează o atitudine de defensivă. Când 
părţi din mesaj sunt insuficiente se poate folosi tatonarea de aprofundare: „Puteţi să îmi 
spuneţi mai multe despre asta?”. De asemenea tatonarea reflectivă are utilitate pentru 
încurajarea vorbitorului să adâncească analiza subiectului în discuţie: „Spuneţi că aţi fost 
dezamăgit de ….”  
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Feedbackul reflectat constă în clasificarea mesajului vorbitorului sub formă de răspuns 
al ascultătorului pentru a comunica faptul că acesta din urmă îl înţelege şi îl acceptă pe 
vorbitor, ajutându-l să exploreze subiectul în profunzime Astfel, din când în când se poate 
interveni pentru a spune: ”Am înţeles corect că ….?” iar interlocutorul va realiza faptul că nu e 
numai o rutină pe care o îndeplinesc pentru a-şi consuma timpul .  

În acest sens, există anumite modalităţi de reflectare, care sunt folosite pentru a 
asigura eficacitatea comunicării, printre care: parafrazările, sumarizările, reflectările de 
sentimente. Aceste metode sunt importante, deoarece a asculta nu este suficient, pentru a ne 
asigura că amândouă părţile înţeleg în mod precis ce s-a spus, ce s-a intenţionat. 
Ambiguitatea, incertitudinea, imprecizia şi neînţelegerea trebuie rezolvate într-un mod 
neacuzator şi non-ameninţător. Dovada că a înţeles se face prin parafrazare.  

Este bine să ţinem cont de: ascultarea activă de care trebuie să dăm dovadă, timpul pe 
care îl acordăm conversaţiei, şi de tendinţa de a ne impune propriile noastre idei.  

Apare uneori un sentiment de teamă şi nu îndrăznim să solicităm interlocutorului 
enunţul deoarece ne temem de reacţia lui, credem că el va gândi că nu l-am ascultat. Tocmai 
această solicitare de a repeta îl va convinge pe celălalt că ne străduim să îl înţelegem mai 
adecvat arătându-i că nu ne este indiferent şi că ne interesează soarta lui.. Psihologul Carl 
Rogers, îngrijorat fiind de această problemă a dezvoltat un joc de „întârzierea argumentelor” 
şi prin acesta încuraja oamenii să se asculte cu adevărat unii pe alţii. Apare o „relaţie de 
dependenţă a anchetatorului de anchetat” (Abric, 2000, p. 48).  

Metode şi tehnici de optimizare a comunicării şi în special cea a comunicării 
interculturale sunt diverse şi în ultima vreme în număr din ce în ce mai mare. Ceea ce ar fi de 
reţinut este faptul că utilizarea lor facilitează comunicarea, care este „principalul vehicul 
pentru interacţiunea socială”. Oamenii vorbesc unul cu altul, îşi zâmbesc unul celuilalt, îşi 
schimbă opinii, se cunosc, se acceptă, se ating unul pe celălalt. Interacţiunea socială şi cea 
culturală trebuie să fie negociată printr-un procedeu, iar acest procedeu este comunicarea. 
Hartley (1961, p. 16) a scris că ar fi greu să exagerăm importanţa comunicării, deoarece 
comunicarea este mijlocul prin care o persoană o influenţează pe alta şi, la rândul ei, este 
influenţată de acea persoană, comunicarea este adevăratul agent al procesului social şi 
cultural. Ea face posibilă interculturalitatea. 

 
 
Bibliografie: 
1. Valade, Bernard, Cultura, în Tratat de sociologie – coord. Boudon, Raymond, 

Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992.  
2. Văduva, D. M., Formarea interculturală a profesorului şi capcanele implicitului 

psiho-socio-cultural, în Cozma, T. (coord)., O nouă provocare pentru educaţie: 
interculturalitatea., Iaşi, Ed. Polirom, 2001.  

3. Perotti, Antonio, Pledoarie pentru intercultural., Institutul Intercultural Timişoara, 
Timişoara, Ed. Lexus, 1998  
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PLAN DE INTERVENŢIE INDIVIDUALIZAT 
Studiu de caz 

Prof. Inv. Primar: Bogdan Alina 
Şcoala Gimnaziala Ţuglui 

Țuglui, Dolj 
 
 Numele elevei: C.M. 
 Anul naşterii: 2007 
 Starea de sănătate: bună 
 Psihodiagnostic:  întârziere în dezvoltarea limbajului şi vorbirii; dislalie polimorfă  
 Recomandarea comisiei: fizioterapie la nivelul musculaturii oro-linguale de stimulare a 
mobilităţii la acest nivel; continuă şcolarizarea în învăţământul de masă, cu programa 
adaptată la problemele neurologice ale pacientei   
 Intervenţia: prof. inv. primar Bogdan Alina lucrează cu eleva după curriculum-ul 
adaptat al clasei I, cu sprijinul părinţilor sau al bunicii; prof. logoped, prof. kinetoterapeut 
 Informaţii generale  
 Eleva urmează în prezent, anul şcolar 2014-2015, cursurile şcolii obişnuite, la clasa  I. 
Nu a frecventat grădiniţa in mod regulat. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial 
intelectual scăzut. Părinţii, necăsătoriţi legal, au în îngrijire doi copii: pe C.M. şi un băiat care 
este la gradiniţa. Tatăl şi mama se angajează ca muncitori sezonieri în străinătate, neavând un 
loc de muncă stabil şi nici un fel de calificare. Beneficiază de ajutor social. Preocuparea pentru 
situaţia şcolară a fiicei lor este evidentă, asigurându-i adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi 
rechizitele necesare la şcoală. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire 
retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. După un an de zile, acum la clasa I, se poate spune că 
intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă.   Lucrează singură ceea ce i se cere, acceptă şi 
spijin nu doar din partea învăţătoarei, ci şi a colegilor. În grup e dornică să deseneze, în rest 
activitatea de instruire e cu totul diferită de a celorlalţi. Progresele nu au fost spectaculoase, 
dar sunt evidente, ceea ce o bucură şi o mobilizează.     
  
Informaţii educaţionale 
 Comportament cognitiv  

 Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 
2-3 litere, transcrie şi copiază , dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură 
analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte 
des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele 
confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele de familie. Formulează 
propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.Exprimarea este foarte greoaie 
din cauza incapacităţii de a mişca limba şi buzele. Nu povesteşte, nu comunică 
sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă.  

  Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30.Sistemul 
poziţional de formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Nu recunoaşte locul 
numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-10 doar cu 
material concret- de mânuit). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la 
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solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte 
bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu 
ştie unităţi de măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte cercul, fără 
celelalte figuri geometrice.  

 Este ancorată în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în 
timp, sau derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de 
dimineaţă, după-amiază, dar nu orele.  

 Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură 
ştiinţifică,  ci doar ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de 
orientare.  

 
 
Relaţii sociale 
            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retrasă, foarte rar intră în 
relaţie cu alţi copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau 
ascultă pe alţii. Este acceptată de colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori 
intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are 
obiceiul să-şi însuşească şi bani, dovedind abilitate, nefiind prinsă niciodată. Dacă este 
ameninţată, recunoaşte cu „jumătate de gură”. Le ascunde părinţilor faptele rele, temându-se 
de pedepsele corporale. 
 În general vine la şcoală curat îmbrăcată, spălată mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena 
corporală nu se face consecvent.   
 Părinţii colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia copilului, îi acordă sprijin. Au  
grijă ca ea să vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite, 
ghiozdan.  
 
Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi 

 Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

 Nu are abilităţi de natură tehnologică 

 Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

 Nu pronunţă bine,  auzul fonematic nu e format 

 Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 10-
30 

 Nu face calcule orale, scrise 

 Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 

 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent 

 Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 

 Îi place să scrie- transcrie , dar fără o caligrafie corectă 

 După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul grafic 

 Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie) 

 Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

 Permanent are nevoie de sprijin  
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Obiective pe termen lung  
1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a 

textelor citite, cunoscute 
2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu 

suport concret  
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 
4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, 

stabilirea de relaţii cauză-efect) 
 

 
Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva C.M.: 
Domeniul cognitiv  

Obiective pe 
termen scurt  

               Metode şi mijloace 
didactice  

Perioada 
de timp  

 Criterii de 
evaluare  

Metode şi 
instrumente 
de evaluare  

Să identifice 
literele 
alfabetului 
( b, p, d, t, ş, 
ţ, z, v, h, j, x, 
y, g, f, ă, â, î) 
 
 
 
 
Să citescă 
cuvinte din 2-
3 silabe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să formuleze 
propoziţii 
simple  
 
 
 
 
 

 Exerciţii şi jocuri de 
dezvoltare a auzului 
fonematic, de 
conştientizare a 
legăturii între fonem şi 
semnul grafic 
corespunzător  

 Să „ citească” imagini 
şi să depisteze 
sunetele iniţiale 

 Să identifice litere într-
o ordine aleatorie  

 

 Să citescă silabele 
după o analiză 
fonematică a acestora 
– realizarea sensului 

 Să stabilească nr de 
silabe dintr-un cuvânt  

 Să citească silabe din 3 
litere 

 Să citescă un cuvânt 
din 2 silabe  

 Să recunoască 
sunetele  

( literele) dintr-un cuvânt şi 
să-l citescă 
 

 Să denumescă 

6 luni, cu 
prelungire 
după caz  

Identifică şi 
recunoaşte 
literele  
Depistează 
sunetele 
iniţiale  
Diferenţiază 
literele mari 
de cele mici  
 
 
 
Recunoaşte 
sunetele într-o 
silabă 
Citeşte silabe 
din 2-3 litere  
Identifică 
literele/ 
sunetele dintr-
un cuvânt  
 
 
 
Formulează 
propoziţii din 
2-3 cuvinte 
observând 
imaginile 
Citeşte 

Evaluarea 
orală va 
alterna cu cea 
scrisă, eleva 
transcrie şi 
copiază destul 
de corect. 
 
Pentru fixare 
se vor relua de 
mai multe ori 
anumite litere. 
Se vor folosi 
texte din 
abecedar, 
texte 
cunoscute 
deja, cu care 
eleva 
operează cu 
siguranţă. 
 
Aprecieri 
stimulative  
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Să identifice 
grupuri de 
litere ( ce, ci, 
ge, gi, che, 
chi, ghe, ghi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să scrie 
corect după 
dictare 
literele 
alfabetului şi 
grupurile de 
litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiectele din imagini ( 
eleva nu cunoaşte 
foarte multe obiecte 
ce apar în imagini 

 Să formuleze 
propoziţii folosind 
cuvintele găsite, 
urmărind imaginea în 
care a depistat 
cuvântul  

 Să citescă propoziţii 
simple  

 Să recunoască o 
propoziţie într-un text 
dat  

 Exerciţii de înţelegere 
a sensului propoziţiei ( 
prin întrebări 
ajutătoare) 

 Să răspundă corect în 
propoziţii 

 Să exprime în cuvinte 
proprii păreri despre 
lucruri, fapte 
cunoscute  

 

 Exerciţii de depistare a 
grupurilor în cuvinte 
scrise  

 Exerciţii orale de 
dezvoltare a auzului 
fonematic şi de 
recunoaştere a 
legăturii între grupul 
scris şi sunetul 
respectiv 

 Exerciţii de citire a 
grupurilor 

 Exerciţii de citire a 
silabelor ce conţin 
grupuri 

 Exerciţii de citire a 
cuvintelor ce conţin 
aceste grupuri 

propoziţii din 
2-3 cuvinte 
Recunoaşte în 
text 
propoziţiile  
( nr lor )  
Formulează, 
oral,  
propoziţii cu 
sens  
Răspunde în 
propoziţii 
Exprimă corect 
o părere 
 
 
 
 
 
Identifică în 
cuvinte date 
grupurile  
Face legătura 
între sunet şi 
grup 
Citeşte 
grupurile 
Citeşte silabe 
în care apar 
grupuri  
Citeşte cuvinte 
în care apar 
grupuri 
 
 
 
 
 
 
Transcrie 
grupuri şi 
litere 
Scrie după 
dictare  
Completează 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare cu 
mai multe 
reveniri şi cu 
reactualizarea 
legăturii între 
grup şi sunet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări scrise 
cu spijin, 
individuale 
Exerciţii de 
scriere după 
dictare, copieri 
şi transcrieri 
Probe scrise  
 
Aprecieri 
stimulative  
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Să scrie 
numere în 
concentrul 
 0-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să efectueze 
operaţii 0-
100 fără 
trecere peste 
ordin şi cu 
trecere peste 
ordin  
 

 Formulare de 
propoziţii ce conţin 
grupuri 

 Exerciţii de găsire a 
cuvintelor ce conţin 
grupuri de litere  

 

 Exerciţii de scriere ( 
transcriere, copiere ) a 
literelor şi grupurilor  

 Exerciţii de scriere a 
acestora după dictare 

 Exerciţii de scriere a 
unor silabe cu literele 
amintite şi a grupurilor 
de litere 

 Exerciţii de 
completare a unor 
silabe cu litere, grupuri  

 Exerciţii de scriere a 
unor cuvinte din 2-3 
silabe, utilizând în 
mod preponderent 
metoda analitico-
fonetică 

 Exerciţii de transcriere 
a cuvintelor  

 Exerciţii de scriere a 
denumirii unor obiecte 
familiare 

 Exerciţii de scriere a 
cuvintelor pe silabe 

 Formularea unor 
propoziţii cu cuvinte 
date şi scrierea 
acestora cu sprijin  

 Exerciţii de scriere a 
propoziţiilor 
respectând majuscula 
şi punctul 

 Exerciţii de scriere a 
propoziţiilor formulate 
oral 

 Exerciţii de citire a 

cuvinte cu 
litere, silabe şi 
propoziţia cu 
un cuvânt 
Transcrie 
selectiv după 
indicii date 
Scrie propoziţii 
simple cu 
spijin 
Cunoaşte şi 
aplică regulile 
de scriere a 
propoziţiei 
Scrie nume de 
persoane  
Scrie propriul 
nume  
( nume de 
familie, 
prenume, 
clasa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citeşte 
numerele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări 
orale,alternate 
cu cele scrise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări 
curente 
formative 
Probe scrise, 
fişe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări 
curente 
formative 
Probe scrise, 
fişe de lucru 
Aprecieri 
stimulative  
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Să rezolve 
probleme cu 
o singură 
operaţie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să 
recunoască 
unităţi de 
măsură 
 
 
 
 
 
 
 
Să 
recunoască 
figurile 
geometrice 
 
 
 
 

cuvintelor/ 
propoziţiilor scrise de 
elevă pentru formarea 
deprinderilor de 
autocorectare 

 Să scrie corect numele 
de persoane şi 
propriul nume 

 Să scrie corect, 
ordonat şi cât mai 
îngrijit 

 Să aşeze corect în 
pagina caietului ( tip I )  

 
 

 Să recunoască 
sistemul poziţional de 
scriere a numerelor 
formate din ZU 

 Să numere în ordine 
crescătoare  

 Să recunoască locul 
unui număr într-un şir( 
vecinii) 

 Să compare numere 
vecine  

 Să scrie numere 
dictate  

 Să descompună 
numere în zeci şi 
unităţi 

 
 
 

 Exerciţii de 
recunoaştere a 
semnelor +şi- 

 Să efectueze calcule 
orale  

 Să efectueze calcule în 
scris 

 Exerciţii de citire a 
operaţiilor cu numere  

 Să verbalizeze 

Numără 
crescător  
Compară şi 
numeşte 
vecinii 
Scrie numerele 
dictate 
 
 
 
 
 
 
 
Citeşte corect 
exerciţiile, fără 
a confunda + 
cu – 
Rezolvă 
operaţii cu 
sprijin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvă cu 
sprijin o 
problemă 
practică  
 
Recunoaşte 
operaţia  
Rezolvă 
individual 
probleme 
desenate 
Exprimă 
enunţul şi 

 
Probleme 
desenate  
Probe orale şi 
scrise , 
alternativ  
 
 
 
Evaluări orale  
Probe scrise 
formative  
 
 
 
 
Evaluări orale 
şi 
 practice  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
şi fişe de 
evaluare 
formativă  
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale  
 
 
 
Evaluări orale  
 
 
Evaluări orale  
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Să 
denumească 
părţile 
componente 
ale corpului 
omenesc, al 
unui animal, 
ale unei 
plante   
 
 
 
 
 
Să 
diferenţieze 
corpuri  
 
 
 
 
Să enunţe 
zilele 
săptămânii, 
lunile anului 
şi 
anotimpurile 
 
 
 
 
 
Să deruleze 
experimente 
simple 
 
 
 
 
 
Să identifice 
efecte ale 
actv omului 
asupra 
mediului 

calculele 

 Să utilizeze corect 
materialul didactic ( 
concret şi intuitiv)  

 Exerciţii de învăţare a 
tehnicii de calcul, 
folosind materialul 
didactic concret 

 Exerciţii de calcul în 
scris, scrierea 
rezultatelor parţiale  

 

 Rezolvare de 
probleme cu desen şi 
cu expunerea datelor 
de către învăţător  

 Recunoaşterea 
expresiilor ce induc 
operaţia  

 Rezolvare individuală a 
unor probleme 
desenate  

 Exerciţii de analiză a 
datelor problemei  

 Exerciţii de verbalizare 
a enunţiului unei 
probleme  

 Exerciţii de citire a 
enunţiului unei 
probleme  

 Exerciţii de scriere a 
unei probleme, a unui 
plan de rezolvare   

 

 Enumeră unităţile şi le 
recunoaşte utilitatea  

 Scrie unităţile  

 Exerciţii de învăţare a 
zilelor săptămânii 

 Exerciţii de învăţare a 
denumirii lunilor 
anului,     
anotimpurilor, a datei  

 

exerciţiul prin 
care se rezolvă 
problema  
Scrie 
rezolvarea   
 
 
 
 
Denumeşte 
unităţile  
Scrie 
simbolurile  
Enumeră zilele 
săptămânii, 
lunile anului 
( nu în ordine), 
anotimpuri, 
date  
 
 
Denumeşte şi 
desenează 
figuri 
geometrice  
Foloseşte 
noţiuni spaţio-
temporale 
(stânga, 
dreapta, faţă, 
etc) 
Denumeşte şi 
recunoaşte. Le 
desenează 
după model şi 
din imaginaţie  
 
 
 
 
 
 
 
Recunoaşte şi 
denumeşte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
Act practică  
 
 
 
 
 
 
 
 
Act practică  
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 Exerciţii de 
recunoaştere a 
pătratului, 
dreptunghiului, 
cercului , triunghiului , 
a elementelor spaţio-
temporale  

 

 Exerciţii de denumire a 
părţilor propriului 
corp, pe mulaje, ale 
unei plante sau animal  

 Exerciţii de rec a 
acestora în desene sau 
imagini  

 Exerciţii de desenare a 
acestora  

 Exerciţii de exprimare 
a rolului fiecărei părţi 
componente 

 Să stabilească relaţii 
între plante şi animale  

 
 

 Exerciţii de observare 
a corpurilor  

 Exerciţii de 
recunoaştere a 
corpurilor solide, 
lichide şi gazoase 

 

 Exerciţii de enumerare 
a anotimpurilor  

 Ex de identificare a 
anotimpurilor după 
caracteristici  

 Exerciţii de enumerare 
a zilelor săptămânii, a 
lunilor anului 

 

 Să observe trans din 
mediu  

 Să măsoare creşterea 
unei plante, să 

corpuri 
 
 
 
 
 
Enumeră 
anotimpurile, 
zilele 
săptămânii,  cu 
sprijin din 
partea 
învăţătorului  
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estimeze creşterea 
unui animal  

 Să facă exp simple, în 
grup  

 Să stabilească 
îmbrăcămintea 
adecvată unui 
anotimp 

 Să identifice condiţii 
de menţinere a unui 
corp sănătos  

 Stabilirea unor reguli 
de conduită corectă 
asupra mediului  

 
Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  
 

Obiectivele  Metode şi mijloace didactice  Perioada 
de timp 

Criterii de 
evaluare  

Metode şi 
instrumente 
de evaluare  

Să 
colaboreze 
cu colegii în 
rezolvarea 
unor sarcini 
de grup  
 
 
Să participe 
la jocuri de 
echipă ( la 
ora de 
educaţie 
fizică ) 

 Încadrarea elevei într-
un grup de lucru  ( 
periodic) şi 
încredinţarea unor 
sarcini pe măsură  

 Exprimarea unei opinii, 
păreri asupra unor 
lucruri  cunoscute elevei 

 Povestirea unor fapte, 
întâmplări personale  

 

 Să respecte voluntar 
regulile jocului 

 

 Să-şi aducă contribuţia 
la câştigarea unei 
întreceri, îndeplinirea 
unor sarcini 

 Desenează  
 
Colaborează, 
discută 
 
Povesteşte  
 
Se integrează în 
grupul de joacă 

Activitate 
practică  
Evaluări 
orale  
 
 
 
 
Activităţi 
practice 
 ( sportive) 
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CURRICULUM ADAPTAT 
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMANA 

 

 

A. Competenţe generale, competenţe specifice si activitati de invatare 

 

1.Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 

Competenţe specifice  

La sfarsitul clasei I elevul va fi capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 

1.1. sa desprinda semnificatia globala a 

unui mesaj oral articulat clar si rar 

-exercitii de tipul „adevarat”/ „fals”; 

-selectare si ordonare de imagini; 

-exercitii de recunoastere a unor momente din 

textul audiat, pe baza unor imagini prezentate; 

1.2. sa recunoasca sensul exact al unor 

cuvinte 

-selectare de obiecte sau imagini; 

-exercitii de pozitionare a unor obiecte; 

Selectarea imaginii potrivite cuvantului audiat; 

1.3. sa sesizeze intuitiv corectitudinea 

unei propozitii ascultate 

-jocuri de ordonare logica a cuvintelor in propozitii; 

-exercitii de perceptie fonica a intonatiei 

propozitieienuntiative si interogative( fara 

terminologie) 

1.4. sa distinga cuvintele dintr-o 

propozitie data, silabele dintr-un cuvant 

si *sunetele dintr-o anumita silaba 

-exercitii de delimitare acuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de ordonare logica a cuvintelor in 

propozitie; 

-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; 

-*exercitii de identificare a sunetelor in diferite 

pozitii(initiala, mediala, finala); 

-exercitii de descoperire a unor cuvinte care sa 

inceapa, sa contina sau sa se termine cu o silaba 

data; 

1.5. sa reactioneze verbal/nonverbal la 

un scurt mesaj oral 

-exercitii de raspuns la formule uzuale(la salut, la o 

cerere,etc.); 

-exercitii de sesizare a corespondentei elementelor 

verbale cu cele nonverbale; 

-exercitii de executare a unor comenzi formulate de 

invatatoare; 

1.6. sa manifeste curiozitate fata de 

mesajele emise de diferiti interlocutori 

-jocuri de rol de tipul vorbitor/ascultator vizand 

formarea comportamentului de ascultator activ; 

-jocuri de grup pe teme date. 

 

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 

 

Competenţe specifice  

La sfarsitul clasei I elevul va fi capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 
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2.1. sa pronunte corect sunetele 

specifice limbii romane, diftongii, 

triftongii, alte combinatii de sunete in 

cuvinte si separat in silabe 

-exercitii de pronuntie; 

-repetare dupa model; 

2.2. sa utilizeze cuvintele in enunturi 

simple, pronuntate clar si corect 

-alcatuire de propozitii cu ajutorul unor cuvinte 

date; 

-formulare de intrebari si raspunsuri in cadrul unui 

dialog; 

-scurte relatari pe baza imaginilor; 

-exercitii de completare a unor propozitii folosind 

cuvinte corespunzatoare, dintr-un sir dat sau din 

imaginatie; 

-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; 

-formare de cuvinte pe baza silabei initialedate, 

introducerea cuvantului intr-o propozitie; 

-exercitii de identificare si corectare a greselilor de 

exprimare; 

-exercitii de transformare a unor cuvinte/propozitii 

dupa modele date( singular/plural); 

2.3. sa descrie o imagine pe baza unor 

intrebari de sprijin 

-lectura de imagini; 

Raspunsuri la intrebari; 

2.4. sa se prezinte si sa prezinte pe 

cineva, cu sprijinul invatatoarei 

-exercitii de monolog cu sprijin; 

-activitati in perechi; 

2.5. sa initieze, sa participe si sa incheie 

o conversatie folosind formule uzuale 

-jocuri de rol de tipul vorbitor/ascultator, vizand 

formarea comportamentului de vorbitor; 

-activitati in perechi; 

-exercitii de dialog. 

 

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris 

      

 Competenţe specifice  

 

La sfarsitul clasei I elevul va fi capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 

3.1. sa identifice litere, grupuri de 

litere, cuvinte si sintagme 

-exercitii de asociere a sunetului cu litera; 

-exercitii pentru largirea campului vizual prin 

identificarea silabelor in structura cuvintelor si a 

cuvintelor in structura propozitiei; 

3.2. sa coreleze literele literele de tipar 

si corespondentele lor scrise de mana 

-exercitii de identificare a diverselor corpuri de 

litera; 

-exercitii de corelare a literelor de tipar cu literele 

scrise de mana; 

3.3. sa citeasca in ritm propriu si cu 

voce tare litere, silabe, cuvinte, 

propozitii,*text scurt 

-exercitii de citire individuala; 

-exercitii de citire integrala a cuvintelor; 

-exercitii de citire selectiva; 

3.4. sa coreleze imaginile cu textul -exercitii de punere in corespondenta a cuvintelor cu 

imaginile corespunzatoare; 

-exercitii de comentare a imaginilor cu trimiteri la 
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semnificatia textului; 

3.5. sa manifeste curiozitate pentru 

lectura 

-exercitii de acomodare cu cartea; 

-exercitii de observare a cartii, de orientare in 

pagina, de respectare a directiilor de citire. 

 

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 

       

 Competenţe specifice 

La sfarsitul clasei I elevul va fi capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 

4.1. sa scrie corect litere, silabe, cuvinte -exercitii de trasare a elementelor grafice; 

-exercitii de adoptare a pozitiei corecte si comode 

pentru scris; 

-exercitii de scriere a unor elemente grafice 

pregatitoare care sa faciliteze scrierea literelor si 

scrierea in duct continuu; 

-exercitii de scriere, de incadrarea corecta a literelor 

si a spatiilor delimitate; 

-exercitii de scriere caligrafica a literelor si a 

cuvintelor, respectand forma, marimea lor; 

4.2. sa scrie corect, lizibil si ingrijit 

propozitii scurte 

-exercitii de incadrare corecta in pagina a textului 

(data, alineat); 

-exercitii de apreciere a spatiului dintre cuvinte; 

-exercitii de scriere corecta a cuvintelor si 

propozitiilor; 

-exercitii de ordonare corecta a cuvintelor intr-o 

propozitie; 

-exercitii de alcatuire de propozitii cu cuvinte date; 

4.3. sa utilizeze conventii ale limbajului 

scris (punctul, semnul intrebarii, 

majuscula) 

-exercitii de folosire a punctului, semnului intrebarii 

si a scrierii cu majuscula; 

-exercitii de copiere, *transcriere a unor cuvinte, 

substantive proprii, propozitii 

enuntiative/interogative; 

-dictari de litere, silabe, cuvinte,*propozitii. 

 

B. Continuturile invatarii 

 

1. Formarea capacitatii de citire 

a) Cartea- volum, coperte, pagina de titlu, foaie/pagina, *numerotarea paginii,  directii de 

orientare in pagina 

b). Alfabetul- litere mici si mari de tipar: a,A,m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, * c, C,    o, O, l, 

L, a, A  

- litere de mana 

- citirea si scrierea literelor 

c) Citirea  cuvintelor din doua, una si trei silabe simple 

d). *Formare de cuvinte din silabe amestecate 
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e). Citirea propozitiilor enuntiative/interogative (fara terminologie), formate din cel mult patru 

cuvinte 

f.) *Citirea textelor ( daca se pot face si literele cu *) 

     2.  Formarea capacitatii de comunicare 

         A. Comunicarea orala 

                    - despartirea cuvintelor in silabe (intuitiv, dupa auz) 

                    - pronuntarea corecta a cuvintelor, a sunetelor 

                    - distingerea cuvintelor dintr-o propozitie 

                    - formulare de propozitii simple dupa ilustratii sau cu cuvinte date pronuntate  

                       clare si corect 

- ordonare de imagini, dupa un text audiat 

- descrierea unei imagini cu intrebari de sprijin 

- oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau despre identitatea 

membrilor familiei 

- identificarea unei persoane sau a unui obiect 

- oferirea unor informatii despre forma si utilitatea unor obiecte 

- formularea unor intrebari sau a unor raspunsuri dupa imagini date 

- *initierea,participarea sau incheierea unei conversatii 

         B. Comunicarea scrisa 

                        -     Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate in procesul scrierii: linii,  

                               puncte,bastonate, zale, bucle, semiovale, ovale, nodulete. Literele mici si  

         mari ale alfabetului(: a,A,m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, * c, C,    o, O, l, L, a, A ). 

Scrierea cuvintelor. *Despartirea cuvintelor in silabe.Scrierea propozitiilor 

enuntiative/interogative. 

- Scrierea de mana. Asezarea corecta in pagina (data, alineatul, spatiul dintre 

cuvinte) 

- Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la 

inceputul propozitiei/ a substantivelor proprii. 

- Punctuatia. Folosirea corecta asemnelor de punctuatie: punctul si *semnul 

intrebarii 

- Contexte de realizare: copiere, *dictare, *transcriere 

C. Elemente de constructie a comunicarii 

- Propozitia. Cuvantul. Silaba 

- Sunetele limbii romane. Articularea corecta a acestora 
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Disciplina:Comunicare în limba romana 

Clasa I  

Manual: Comunicare în limba romana, C. Mihăilescu, T. Pitilă, M.E.C.S., Editura ART 

 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICA 
Semestrul I 

 

Nr. 

Crt. 

UNITATI DE 

INVATARE 

CS. CONTINUTURI NR. 

ORE 

SAPT. OBS

. 

1. De la gradinita  

La scoala 

 - Acomodarea elevului cu 

programul scolar 

- Cunoasterea elevului 

8 

 

8 

I-II  

2. Cartea 1.2. 

1.5. 

2.1. 

3.5. 

4.1. 

 

- Cartea- volum, coperte, pagina 

de titlu, foaie/pagina, directii de 

orientare in pagina 

-  Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Organizarea scrierii: linii 

8 III  

3. Invat sa pronunt 

corect 

1.2. 

2.1. 

2.4. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Oferirea unor informatii despre 

identitatea proprie 

- Organizarea scrierii: linii 

8 IV  

4. Pronunt corect 1.2. 

2.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Despartirea cuvintelor in silabe 

- Organizarea scrierii: linii si 

puncte 

8 V  

5. Propozitia 1.2. 

2.1. 

2.2. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Formulare de propozitii simple 

cu cuvinte pronuntate clar si corect 

- Organizarea scrierii: linii si 

puncte 

8 VI  

6. Propozitia din 

doua cuvinte 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

-Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Distingerea cuvintelor dintr-o 

propozitie 

- Descrierea unei imagini cu 

sprijin 

- Organizarea scrierii: linii si 

puncte 

8 VII  

7. Propozitia din 

trei cuvinte 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta acuvintelor 

- Distingerea cuvintelor dintr-o 

propozitie 

- Descrierea unei imagini cu 

sprijin 

-Organizarea scrierii: puncte si 

linii 

8 VIII  
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8. Cuvantul 

alcatuit din 

doua silabe 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

4.1. 

- Despartirea cuvintelor in silabe 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Identificarea unei persoane sau a 

unui obiect 

- Organizarea scrierii: carligul 

8 IX  

9. Cuvantul 

alcatuit din trei 

silabe 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

4.1. 

- Despartirea cuvintelor in silabe 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Identificarea unei persoane sau a 

unui obiect 

- Organizarea scrierii: carligul si 

linii 

8 X  

10. Cuvantul 

alcatuit dintr-o 

silaba 

1.2. 

2.1 

2.2. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Identificarea unei persoane sau a 

unui obiect 

- Descrierea unei imagini cu 

intrebari de sprijin 

- Organizarea scrierii: bastonate 

8 XI  

11. Propozitie. 

Cuvant. Silaba 

1.1. 

1.4. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Distingerea cuvintelor dintr-o 

propozitie 

- Despartirea cuvintelor in silabe 

- Descrierea unor imagini cu 

sprijin 

- Organizarea scrierii: bastonate 

8 XII  

12. Sunetul a  1.2. 

1.4. 

2.1 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului a  

- Distingerea sunetului a in 

cuvinte 

- Formulare de propozitii dupa 

imagini date 

- Organizarea scrierii: linii, puncte, 

carligul, bastonate 

8 XIII  

13. Sunetul e  1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului e  

- Distingerea sunetului e in cuvinte 

- Formulare de propozitii dupa 

imagini date 

- Organizarea scrierii: bucle 

8 XIV  

14. Sunetul i  1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului i  

- Distingerea sunetului i in cuvinte 

- Formulare de propozitii dupa 

imagini date 

- Organizarea scrierii: bastonate in 

duct continuu 

8 XV  

15. Sunetul o  1.2. - Pronuntarea corecta a cuvintelor, 8 XVI  
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1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

a sunetului o  

- Distingerea sunetului o in 

cuvinte 

- Formulare de propozitii dupa 

imagini date 

- Despartirea cuvintelor in silabe; 

*localizarea sunetului o  

- Organizarea scrierii: ovale 

16. Sunetul u  1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului u  

- Distingerea sunetului u in 

cuvinte 

- Despartire in silabe; *localizarea 

sunetului u in silaba 

- Formulare de propozitii cu 

ajutorul unui cuvant/ a unei 

imagini date 

- Organizarea scrierii: semiovale 

8 XVII  

 

 

 

Semestrul al II-lea 

 

Nr. 

Crt. 

UNITATI DE  

INVATARE 

C.S. CONTINUTURI NR. 

ORE 

SAPT

. 

OBS

. 

1. Sunetul s 1.1. 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului s  

- Distingerea sunetului s in 

cuvinte 

- Despartire in silabe; *localizarea 

sunetului s in silaba 

- Descrierea unei imagini cu 

intrebari de sprijin 

- Organizarea scrierii: zale 

8 I  

2. Sunetul r  1.1. 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor 

- Distingerea sunetului r in 

cuvinte 

- Despartire in silabe; *localizarea 

sunetului r in silaba 

- Descrierea unei imagini cu 

intrebari de sprijin 

- Organizarea scrierii: nodulete 

8 II  

3. Sunetul z  1.1. 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

- Pronuntarea corecta a 

cuvintelor,a sunetului z  

- Distingerea sunetului z in 

cuvinte 

- Despartirea cuvintelor in silabe; 

8 III  
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2.3. 

3.1. 

4.1. 

*localizarea sunetului z in silaba 

- Ordonarea imaginilor dupa 

textul audiat „Printesa si 

mazarea” 

- Formulari de propozitii dupa 

imagini date 

- Organizarea scrierii: bucle, 

ovale, semiovale, zale, nodulete 

4. Sunetul si 

Literele a, A  

1.2. 

1.5. 

1.6. 

2.5. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului a  

- Despartirea cuvintelor in silabe, 

localizarea literelor a, A in 

cuvinte 

- Literele a, A de tipar si de mana 

- Citirea literelor, scrierea lor 

- Formularea unor intrebari si a 

unor raspunsuri, dupa imagini 

date 

- Initierea si incheierea unei 

conversatii 

8 IV  

5. Sunetul si 

literele 

m, M. Silaba 

ma 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului m  

- Despartirea cuvintelor in silabe; 

localizarea  literelor m, M in 

cuvinte 

- Literele m, M de tipar si de 

mana; silaba ma  

- Citirea literelor, scrierea lor; 

citirea silabei, scrierea ei 

- Completarea unor propozitii 

folosind cuvinte corespunzatoare 

8 V  

6. Sunetul si 

literele 

u, U. Silaba 

mu  

1.2. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.3. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului u  

- Literele u, U de tipar si de mana. 

Silaba mu  

- Citirea si scrierea literelor; 

citirea si scrierea silabei 

- Scrierea cu litera mare la 

inceputul propozitiei, a numelor 

proprii 

8 VI  

7. Sunetul si 

literele  

n, N. Silabele 

na,nu 

1.2. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului n  

- Literele n, N de tipar si de mana; 

silabele na, nu  

- Citirea si scrierea literelor; 

citirea si scrierea silabelor 

- Scrierea cu litera mare la 

8 VII  
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4.1. inceputul propozitiei/ a numelor 

proprii 

8. Sunetul si 

literele i, I. 

Silabele mi, 

ni 

1.2. 

1.4. 

2.2. 

2.5. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului i  

- Literele i, I de tipar si de mana; 

silabele mi, ni  

- Citirea si scrierea literelor; 

citirea si scrierea silabelor; citirea 

si scrierea cuvintelor din doua, 

una si trei silabe 

- Citirea si scrierea propozitiilor 

enuntiative/interogative ( fara 

terminologie) 

- Initierea si incheierea unei 

conversatii 

8 VIII  

9. Pasarelele- 

prietenele 

noastre 

1.5. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

- Pronuntarea corecta acuvintelor 

- Formulare de propozitii simple 

dupa imagini, cu sprijin 

- Descrierea unei imagini cu 

intrebari de sprijin 

- Scrierea si citirea literelor, 

silabelor, cuvintelor invatate 

- *Formare de cuvinte din silabe 

amestecate 

8 IX  

10. Sunetul si 

literele e, E . 

Silabe, 

cuvinte, 

propozitii 

1.3. 

1.6. 

2.2. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului e  

- Sunetul si literele e,E de tipar si 

de mana 

- Citirea si scrierea literelor e, E , 

a cuvintelor ce contin aceste litere 

si literele invatate 

- Identificarea unei persoane sau a 

unui obiect 

- Scrierea ortografica a cuvintelor 

8 X  

11. Sunetul si 

literele r, R . 

Silabe, 

cuvinte, 

propozitii 

1.3. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului r  

- Sunetul si literele r, R de tipar si 

de mana 

- Citirea si scrierea literelor r, R , 

a cuvintelor ce contin aceste litere 

- Citirea si scrierea propozitiilor 

- Scrierea ortografica a cuvintelor 

8 XI  

12. *Sunetul si 

literele c, C . 

Silabe, 

cuvinte, 

1.3. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului c  

- Sunetul si literele c, C de tipar si 

de mana 

8 XII  
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propozitii 3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

- Citirea si scrierea literelor c, C  

de mana 

- Citirea si scrierea cuvintelor; 

citirea si scrierea propozitiilor 

- Scrierea ortografica a cuvintelor 

13. *Sunetul si 

literele o, O . 

Silabe, 

cuvinte, 

propozitii 

1.3. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.3. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului o  

- Sunetul si literele o, O  

- Citirea si scrierea literelor o, O 

de mana 

- Citirea si scrierea cuvintelor si a 

propozitiilor 

- Scrierea ortografica a cuvintelor 

8 XIII  

14. *Sunetul si 

literele l, L. 

Silabe, 

cuvinte, 

propozitii, text 

1.3. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.3. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului l 

- Sunetul si literele l, L  

- Citirea si scrierea literelor l, L  

de mana, a cuvintelor 

- Citirea textelor( tiparit/ scris de 

mana) 

-Scrierea ortografica a cuvintelor 

- Folosirea corecta a semnelor de 

punctuatie  

8 XIV  

15. *Sunetul si 

literele a,A. 

Cuvinte, 

propozitii, text 

1.3. 

1.4. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.3. 

- Pronuntarea corecta a cuvintelor, 

a sunetului a 

- Literele a, A  

-Citirea si scrierea literelor a, A , 

a cuvintelor, a propozitiilor, a 

unui text 

-Oferirea unor informatii despre 

forma si utilitatea unor obiecte 

8 XV  

16. Stiu sa citesc 

si sa scriu 

1.6. 

2.2. 

2.5. 

3.4. 

4.2. 

4.3. 

- Recapitularea literelor invatate 

- Formulare de noi cuvinte si 

propozitii 

-Initierea, participarea si 

incheierea unei conversatii 

10 XVIII   
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Curriculum adaptat pentru eleva C.M. 

Gandire/ limbaj 

Clasa I A 

 

 

CURRICULUM ADAPTAT 

MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
 

 

A. Competenţe generale, competenţe specifice si activitati de invatare 

 

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 

 

Competenţe specifice  

La sfarsitul clasei I elevul va fi 

capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 

1.1. sa scrie, sa citeasca, sa compare 

si sa ordoneze numerele naturale de la 

0 la 10; *de la 10 la 30 

- exercitii de scriere a elementelor grafice utilizate 

in procesul scrierii care faciliteaza insusirea cifrelor 

si aoperatiilor matematice; 

- exercitii de reprezentare prin obiecte sau desene a 

numerelor; trecerea de la o forma de reprezentare la 

alta( din sistem numeric la reprezentare obiectuala 

anumerelor sau desene si invers); 

- exercitii de scriere si citire a numerelor de la 0 la 

10; *de la 10 la 30; 

- exercitii de numarare cu pas dat, inainte si 

*inapoi, cu si fara sprijin in obiecte sau desene; 

- exercitii de grupare si regrupare a obiectelor sau 

desenelor numarate in functie de pasul numaratorii; 

- exercitii de comparare si ordonare a grupurilor de 

obiecte folosind procedee diferite; 

- exercitii de comparare a numerelor folosind 

diferite reprezentari a acestora; 

- *exercitii de comparare a numerelor folosind 

algoritmul de comparare; 

1.2. *sa efectueze operatii de adunare 

si de scadere in concentrul 0-10/ 0-30 

- *exercitii de adunare si scadere cu numere 

naturale de la 0 la 10/ de la 0 la 30; 

- *exercitii de compunere si descompunere a 

numerelor in sume sau diferente de numere; 

- *exercitii de scriere a operatilor de adunare si de 

scadere. 

 

 

    2.Formarea capacitatii de explorare/investigare si *rezolvare de probleme 

 

Competente specifice :   Activitati de invatare : 
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2.1. sa stabileasca pozitii relative ale 

obiectelor in spatiu 

- exercitii-joc de pozitionare a obiectelor in spatiu 

(stanga/dreapta, sus/jos, deasupra/sub, 

interior/exterior...); 

- exercitii de recunoastere si numire a pozitiei pe 

care o ocupa diverse obiecte in spatiu 

(stanga/dreapta, sus/jos...); 

2.2. sa recunoasca forme plane, sa 

sorteze si sa clasifice obiecte date sau 

desene dupa criterii diverse 

- exercitii de observare a figurilor geometrice 

cunoscute ( triunghi, cerc, patrat, dreptunghi ); 

- identificarea formelor plane in modele simulate si 

in natura; 

- jocuri de constructii; 

- *selectarea unor figuri geometrice desenate dupa 

criterii date si decuparea lor; 

2.3. sa sesizeze asocierea dintre 

elementele a doua grupe de obiecte, 

desene sau numere mai mici ca 10/ 

*30, pe baza unor criterii date 

- exercitii de formare a unor multimi cu tot atatea 

elemente ca in multimea data; 

- exercitii de formare a unor multimi dupa criterii 

date; 

- reprezentarea unui grup de obiecte printr-un 

numar; 

- exercitii de identificare a elementelor unei 

multimi cand se stie regula de corespondenta si 

elementele celei de-a doua multimi; 

- exercitii de identificare a regulii de corespondenta 

dintre grupuri de obiecte, desene sau numere 

ordonate; 

- exercitii de trecere de la sirul obiectual la sirul 

numeric si invers; 

2.4. *sa continue modele repetitive 

reprezentate prin obiecte, desene sau 

numere mai mici decat 5 

-*exercitii de continuare a unor modele repetitive 

reprezentate prin obiecte, desene, numere; 

2.5. *sa exploreze modalitati de a 

descompune numere mai mici ca 10 

in suma sau diferenta folosind 

obiecte, desene, numere 

- exercitii de compunere sau descompunere a 

numerelor folosind obiecte, desene si numere; 

- *exercitii de descompunere a numerelor in forme 

echivalente si utilizarea acestora pentru efectuarea 

operatiilor; 

2.6. *sa rezolve probleme care 

presupun o singura operatie 

matematica din cele invatate 

- *rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene si 

verificarea rezultatelor prin numarare; 

- *rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, in 

care a si b sunt numere date; 

2.7. sa stabileasca marimea, 

lungimea, masa unor obiecte date 

folosind unitati de masura 

nonstandard 

- exercitii-joc de masurare a dimensiunilor, 

capacitatii sau masei unor obiecte folosind unitati 

de masura nestandard ( creion, guma, palma, vase 

de capacitati diferite, balante improvizate); 

- alegerea etalonului potrivit pentru o anumita 

masuratoare; 

-exercitii de ordonare a unor obiecte dupa 

dimensiune sau masa prin comparari succesive si 
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exprimarea rezultatului( mai lung, mai inalt, mai 

usor...) 

  

 

 

3.Formarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic 

 

Competente specifice 

La sfarsitul clasei I elevul va fi 

capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 

3.1. *sa verbalizeze modalitatile de 

calcul folosite in rezolvarea unor 

probleme practice si de calcul 

- *exprimarea in cuvinte proprii a modului de lucru 

folosit in rezolvarea unor sarcini care solicita 

operarea cu obiecte, desene sau numere. 

 

    4. Formarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte 

diferite 

 

Competente specifice 

La sfarsitul clasei I elevul va fi 

capabil: 

Activitati de invatare 

Pe parcursul clasei I se vor realiza urmatoarele 

activitati: 

4.1. sa manifeste o atitudine pozitiva 

si disponibilitate fata de utilizarea 

numerelor 

- exercitii-joc de utilizare a numerelor in diverse 

situatii concrete; 

- jocuri cu numere. 

 

 

A. CONTINUTURILE INVATARII:                                                                                                 

1. Elemente pregatitoare pentru intelegerea unor concepte matematice:  

               - orientare spatiala si localizari in spatiu 

               - grupare de obiecte si formare de multimi dupa criterii date sau identificate 

               - sortarea si clasificarea obiectelor sau a multimilordupa criterii variate 

- aprecierea globala, compararea numarului de elemente a doua multimi prin           procedee 

variate, inclusiv punere in corespondenta 

               - compararea intuitiva a obiectelor 

       2. Elemente grafice utilizate in procesul scrierii care faciliteaza insusirea cifrelor si  

                 a operatiilor matematice 

             3. Numere naturale de la 0 la 10 / *de la 10 la 30: citire, scriere, ordonare,  

                  *comparare 

             4.  Adunarea si scaderea numerelor in concentrul 0-10 

             5.  *Probleme care se rezolva printr-o singura operatie matematica invatata 

             6.  Figuri geometrice: triunghi, patrat, *dreptunghi, cerc 

             7.  Masurari cu unitati de masura nestandard ( creion, guma, palma,vase de  

                 capacitati diferite, balante improvizate. 
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Disciplina: Matematica si explorarea mediului 

Clasa I 

Manual: Matematica si explorarea mediului, C. Mihăilescu, T. Pitilă, Editura ART 

Nr. ore/ sapt. 4 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICA 
 

 

     Semestrul I  

 

Nr. 

Crt

. 

UNITATI DE 

INVATARE 

CS. CONTINUTURI NR. 

ORE 

SAPT. OBS 

1. De la 

gradinita la 

scoala 

 - acomodarea elevului cu 

programul scolar 

- cunoasterea elevului 

8 I- II  

2. Orientare 2.1. 

1.1. 

- orientare spatiala si localizari in 

spatiu( dreapta/stanga, sus/jos, 

deasupra/sub, interior/exterior); 

- pozitionare, recunoastere si 

numire a pozitiei; 

- elemente grafice utilizate in 

procesul scrierii matematice: 

punctul, linia, carligul; 

8 III- IV  

3. Comparare 2.7. - compararea intiitiva a obiectelor 

(inalt/scund, lung/scurt, mare/mic, 

mult/putin, greu/usor ); 

4 V  

4. Figuri 

geometrice 

2.2. - cunoasterea intuitiva a figurilor 

geometrice; 

- *recunoasterea formei fetelor 

unor corpuri; 

4 VI  

5. Multimi 2.3. - grupare de obiecte si formare de 

multimi dupa criterii date sau 

identificate; 

- sortarea si clasificarea obiectelor 

sau a multimilor dupa criterii 

variate; 

- aprecierea globala, compararea 

numarului de elemente a doua 

multimi prin procedee variate, 

inclusiv prin punere in 

corespondenta; 

8 VII- 

VIII 

 

6. Numere 

naturale de la 

0 la 3 

1.1. 

*1.2. 

2.3. 

2.4. 

- numere naturale de la 0 la 3- 

citire, scriere, ordonare, 

*comparare; 

- cifra- semn grafic necesar in 

scrierea numerelor; 

12. IX 

X 

XI 
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7. Numere 

naturale de la 

0 la 6 

1.1. 

*1.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

- numere naturale de la 0 la 6- 

citire, scriere, ordonare, 

*comparare; 

- cifra – semn grafic necesar in 

scrierea numerelor; 

8 XII 

XIII 

 

8. Numere 

naturale de la 

0 la 10 

1.1. 

*1.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

4.1. 

- numere naturale de la 0 la 10- 

citire, scriere, ordonare, 

*comparare; 

- cifra- semn grafic necesar in 

scrierea numerelor; 

12 XIV 

XV 

XVI 

 

9. Recapitulare 1.1. 

2.3. 

2.5. 

3.1. 

4.1. 

-recapitularea numerelor de la 0 

la10 

4 XVII  

 

 

       Semestrul al II –lea 

 

Nr. 

Crt 

UNITATI DE 

INVATARE 

CS. CONTINUTURI NR. 

ORE 

SAPT OBS. 

1. Adunarea si 

scaderea 

numerelor cu 1 

si 2 

1.2. 

2.5. 

*2.6. 

3.1. 

- conceptele de adunare si de 

scadere; 

- adunarea si scaderea numerelor in 

concentrul 0- 10; 

8 I-II  

2. Adunarea si 

scaderea 

numerelor cu 3 

1.2. 

2.5. 

*2.6. 

3.1. 

4.1. 

- adunarea si scaderea numerelor in 

concentrul 0- 10; 

-*probleme care se rezolva printr-o 

singura operatie matematica 

invatata; 

4 III  

3. Adunarea si 

scaderea cu 4 si 

cu 5 

1.2. 

2.5. 

*2.6. 

3.1. 

4.1. 

- adunarea si scaderea in concentrul 

0- 10; 

- *probleme care se rezolva printr-o 

singura operatie matematica 

invatata; 

4 IV  

4. Adunarea si 

scaderea cu 6, 

7, 8 si 9 

1.2. 

2.5. 

*2.6. 

3.1. 

4.1. 

- adunarea si scaderea in concentrul 

0- 10; 

- probleme care se rezolva printr-o 

singura operatie matematica 

invatata; 

8 V- VI  

5 Recapitulare 1.2. 

2.5. 

*2.6. 

3.1. 

4.1. 

- adunarea si scaderea in concentrul 

0- 10; 

- probleme care se rezolva printr-o 

singura operatie matematica 

invatata; 

8 VII 

VIII 

 

6. *Numere 1.1. - numere naturale de la 10 la 30: 8 IX  
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naturale de la 

10 la 30 

*1.2. 

2.3. 

citire, scriere, ordonare, comparare; 

- cifra, semn grafic in scrierea 

numerelor; 

X 

7. Figuri 

geometrice 

2.2. 

3.1. 

- cunoasterea intuitiva a figurilor 

geometrice: triunghi, patrat, 

*dreptunghi, cerc; 

- descrierea empirica, verbala a 

figurilor geometrice; 

8 XI 

XII 

 

8. Unitati de 

masura 

2.7. 

3.1. 

- masurarea lungimii; 

- masurarea capacitatii; 

- masurarea masei; 

8 XIII 

XIV 

 

9. Recapitulare 

finala 

1.1. 

*1.2. 

2.2. 

*2.6.

2.7. 

3.1. 

4.1. 

- numere naturale de la 0 la 10 /*de 

la 10 la 30; 

- adunarea si scaderea numerelor in 

concentrul 0- 10; 

- rezolvare de probleme; 

- figuri geometrice; 

- unitati de masura. 

4 XV-

XVIII 

 

 

 

 


