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Integrarea copiilor cu CES în grădiniță  
 

Pentru un copil cu nevoi speciale modul în care comunici cu el, neconstrângerea și relativa 

libertate conduce la succesul educațional. Relația  educatoare-preșcolar, într-o grădiniță cu program 

prelungit, este una de prietenie, colaborare, încredere, în care educatoarea sugerează și întărește 

motivația pozitivă de descoperire a copilului. Atitudinea noastră  vizavi de preșcolarii cu CES, atrage 

după sine şi atitudinea celorlați copii care nu fac altceva decât să preia un model. Colectivul grupei 

trebuie pregatit sub aspectul integrării, astfel încât integrarea să se realizeze cu uşurinţă şi cu mult tact. 

Copiii care urmează să fie  integraţi, trebuie să-şi conştientizeze  poziţia în cadrul unei grupe de 

preșcolari, să-şi facă prieteni, să se considere egalii lor şi să accepte noi provocări care apar în sistemul 

educaţional. Astfel, copiii cu CES vor avea ocazia:  să râdă şi să se bucure împreună cu ceilalţi; să se 

joace împreună cu ceilalţi; să-şi exprime problemele şi să fie ascultaţi; să-şi exprime opiniile personale; 

să înveţe ce-i bunătatea şi respectul; să înveţe ce este util în viaţa de zi cu zi; să înveţe autodisciplina; 

să se ajute între ei; să demonstreze că sunt importanţi pentru noi şi pentru ceea ce fac/oferă. Terapia 

prin joc şi artă îl ajută  pe copil să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile şi tensiunile 

acumulate, să dezvolte abilităţi de comunicare şi să exerseze şi optimizeze propriile 

capacităţi de relaţionare cu ceilalţi copii şi cu adulţii, ajutând în final, la elaborarea 

unor strategii de rezolvare a problemelor.      

În cariera  de profesor pentru învățământul preșcolar, am avut ocazia în 

ultimii ani să lucrăm  cu mai mulți copii cu CES, copii care  au prezentat diverse 

comportamente, care au perturbat desfăşurarea activităților prin intervenţii verbale 

sau de mişcare, care s-au comportat agresiv, care nu au putut face faţă cerinţelor 

şcolare, copii cu sindrom Down sau  suspecți de TSA. Întotdeauna am ȋncercat să 

găsim cele mai  potrivite căi prin care să ne ȋnsoţim copiii către cunoaștere și integrare. Nu a fost simplu 

dar,  cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare am putut creea strategii  eficiente care să ȋi sprijine   ȋn 

acest sens.  

  Recunoaștem că, la început, ne-am panicat, deoarece aveam impresia că nu vom stii cum să 

procedăm, că nu avem  pregătirea necesară. Apoi, am cerut sfaturi colegelor și consilierului școlar, 

părinților privind situația copiilor și am început colaborarea cu toți factorii implicați. Chiar dacă am 

avut  ca reper diverse lucrări de specialitate, cu informaţii despre  elemente de pedagogie și specificul 

dezvoltării psiho-individuale ale unui copil cu deficienţe,  am realizat că programele de intervenție și 

activităţile de ȋnvăţare trebuie adecvate  nevoilor fiecăruia. În lucrul la grupă, nu  folosim  ad litteram  

metodele  și procedeele didactice  despre care am citit,  ci mai bine le adaptăm  contextului, deoarece 

considerăm că, dacă manifestăm deschidere pentru integrarea acestor copii, vom găsi și strategiile 

potrivite. 

Am observat  că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, 

mai ales ȋn cazul copiilor cu CES care sunt integraţi ȋn școlile/grădinițele de masă alături de colegi cu 

o dezvoltare tipică, deoarece ȋncurajează socializarea, spiritul de toleranţă și suport.  

Experienţele  proprii ne-au demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și 

jocul ȋn procesul educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractiv conţinuturile 

ȋnvăţării care nu mai sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare. Jocul poate 

stimula copilul pe mai multe planuri: senzorio-motor, intelectual, social, creativ, al 

conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 
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Pentru un copil cu nevoi speciale modul în care comunici cu el, 

neconstrângerea și relativa libertate conduce la succesul educațional. Relația  

educatoare-preșcolar, într-o grădiniță cu program prelungit, este una de 

prietenie, colaborare, încredere, în care educatoarea sugerează și întărește 

motivația pozitivă de descoperire a copilului.  

Acest lucru se datorează şi faptului că părinţii  îşi lasă copiii la grădiniță  

dimineaţa în jurul orei 8  şi îi iau acasă,  dupămasa, la ora 17.30. Forma de integrare a copiilor cu CES 

este totală, aceștia petrecându-și tot timpul în grădiniță, cu excepţia programelor terapeutice care se 

desfăşoară în spaţii speciale, destinate acestui scop. Această relaţie este foarte importantă şi în şcoala 

incluzivă, doar că timpul este mult mai scurt iar relaţionarea este întreruptă în momente importante. 

  Organizarea grupei este un element esenţial în individualizarea educaţiei. Aici copiii învaţă 

frontal, dar au activități care se desfășoară și pe grupe, în Centre de activitate/ de interes. Acestea sunt 

zone delimitate, dotate cu material didactic specific unei activităţi, în care un numar mic de copii se 

confruntă, individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. Cele șase centre care 

se uliziează în grădiniță sunt:  Biblioteca, Joc de rol, Știinţă, Nisip și apă, Arte și Construcţii. Ce aduce 

această organizare ? În primul rând, educatoarea nu mai stă faţă în faţă cu copilul - poziţie de 

confruntare, inegală, ci umăr la umăr - poziţie de colaborare, egală, în care educatoarea sugerează, şi 

întăreşte motivaţia pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i demersul mintal propriu. În plus, 

în Centrele de activitate/ de interes se realizează colaborarea şi comunicarea cu colegii în realizarea 

unor sarcini comune, sămânţa lucrului în proiecte colective de mai târziu. Mai există un loc, numit 

Centrul tematic, în care are loc Întâlnirea de dimineață. Aici e locul împărtăşirii experienţelor, al 

planificării activităţilor la începutul zilei, al evaluării sarcinilor, al concluziilor şi al stabilirii în comun 

a regulilor şi responsabilitaţilor. Există aici un „Scaun al Povestitorului” pe care fiecare copil devine 

personajul principal, locul de unde îşi prezintă ideile, rezultatele şi se supune 

confruntării cu ceilalţi, observaţiilor şi sugestiilor lor critice. Pentru copilul 

cu nevoi speciale, munca în centrele de activitate este o reală plăcere îi ajută 

să-şi reducă frustrările şi să-şi depăşească temerile. 

  Atitudinea noastră vizavi de preșcolarii cu CES, atrage după sine şi 

atitudinea celorlați copii care nu fac altceva decât să preia un model. 

Colectivul grupei trebuie pregatit sub aspectul integrării, astfel încât 

integrarea să se realizeze cu uşurinţă şi cu mult tact. Copiii care urmează să 

fie  integraţi, trebuie să-şi conştientizeze  poziţia în cadrul unei grupe de preșcolari, să-şi facă prieteni, 

să se considere egalii lor şi să accepte noi provocări care apar în sistemul educaţional. Astfel, copiii cu 

CES vor avea ocazia:  să râdă şi să se bucure împreună cu ceilalţi; să se joace împreună cu ceilalţi; să-

şi exprime problemele şi să fie ascultaţi; să-şi exprime opiniile personale; să înveţe ce-i bunătatea şi 

respectul; să înveţe ce este util în viaţa de zi cu zi; să înveţe autodisciplina; să se ajute între ei; să 

demonstreze că sunt importanţi pentru noi şi pentru ceea ce fac/oferă.      

Am ținut cont de sugestiile din cărțile de specialitate privind predarea- învățarea- evaluarea și 

astfel am folosit numeroase strategii. Am organizat multe activități sub formă de jocuri didactice, jocuri 

senzoriale, dramatizări, jocuri de rol, am organizat activități comune cu părinții, am implicat copiii în 

multe activități extrașcolare și extracurriculare, am încurajat eforturile și i-am apreciat pozitiv, folosind 

frecvent sistemul de recompense și laude, evidențiind și cel mai mic progres, am centrat învățarea pe 

activități practice și pe mânuirea materialului intuitiv, am aşezat copiii cu CES lângă noi sau în 

apropierea copiilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive. Am propus spre desfășurare la 

început jocuri fără subiect, apoi am făcut trecerea spre jocuri cu subiect. Deasemenea am utilizat art-

terapia, deoarece prin intermediul picturii, pe fond muzical, copilul își exprimă cu ușurință emoțiile și 

sentimentele. Modelajul este una dintre activitățile preferate, care oferă atât 

experiențe kinestezice cât și tactile, fiind utilizat cu succes  de dopiii care au 

dificultăți în exprimarea sentimentelor. Terapia prin joc şi artă îl ajuta pe copil să 

se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile şi tensiunile acumulate, să 

dezvolte abilităţi de comunicare şi să exerseze şi optimizeze propriile capacităţi de 

relaţionare cu ceilalţi copii şi cu adulţii, ajutând în final, la elaborarea unor strategii 

de rezolvare a conflictelor.  
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Anul trecut am întocmit și am desfășurat la grupă o planificare de activitate opțională intitulată 

„Împărăția poveștilor terapeutice”, care ne-a fost de mare ajutor în gestionarea situațiilor. Am 

achiziționat de la editura Diana setul de „Poveştile terapeutice vin să ne înveţe” și „Colecţia ABC-ul 

poveştilor terapeutice” , materiale bine structurate și cu multe aplicații pentru copii.  

Ce rezultate am obţinut? Din experienţa cu copiii cu CES am remarcat că activităţile expresiv – creative 

determină o schimbare semnificativă în plan emoţional, atitudinal şi aptitudinal, relaţional, 

comportamental. Lucrând cu entuziasm în activităţi variate, cu noi conţinuturi şi provocări de exprimare  

artistică, de descoperire dirijată a valorificării materialelor din mediul lor de viaţă, copiii au revelaţia 

propriului lor potenţial creativ şi încep să-şi pună întrebări referitoare la modalităţile prin care ar putea 

să-şi folosească aptitudinile în viaţa de zi cu zi. Produsele artistice ale copiilor cu CES devin o mărturie 

a faptului că resursele fiecăruia dintre ei, dacă sunt stimulate, încurajate şi valorizate pot fi un factor de 

dezvoltare emoţională şi socială pentru ei şi un factor motivaţional pentru noi să-i susţinem şi să 

diversificăm, calitativ şi cantitativ, activităţile destinate copiilor cu CES. 

 
Ȋn concluzie, copiii valorizaţi prin propriul potenţial capătă încredere în ei înşişi şi în oameni şi 

îşi croiesc, pas cu pas, drumul lor către succesul personal, aşa cum şi-l imaginează ei, aşa cum îl transmit 

celorlalţi, părinţilor şi educatoarelor  lor care, alături de copil, înţeleg că reuşita vine din entuziasmul 

pentru ceea ce faci, nu din aşteptările pe care le au ceilalţi de la tine.  
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Profilul absolventului de clasa a VIII-a din  perspectiva noii 

programe  
 

Succesul, în traseul educaţional, al unui absolvent de clasa a VIII-a depinde şi de o foarte bună 

relaţionare a cadrelor didactice cu părinţii, cel mai important factor în dezvoltarea personală şi 

profesională a viitorului cetăţean democratic, poate, în contextul societăţii actuale. Vă  ofer un document 

sintetic de informare pentru părinţi pentru a-i ajuta să înţeleagă competenţele pe care copiii lor le vor 

dezvolta pȃnă la sfȃrşitul clasei a VIII-a şi contribuţia disciplinei Limba şi literatura romȃnă la 

dobȃndirea acestor competenţe.  

Pe lângă valorile morale insuflate în sânul familiei şi dezvoltate de şcoală, două medii 

complementare,  profilul absolventului de clasa a VIII-a poate deveni ideal, dacă, în cadrul orelor de 

limba româna, profesorul iniţiază activităţi menite să-i dezvolte elevului competenţe de tot felul, 

competenţe care-l pregătesc pentru a face faţă unei societăţi aflate într-o continuă schimbare.  

De exemplu, pentru dezvoltarea Competenţei digitale, profesorul poate propune elevilor să 

utilizeze diferite dispozitive digitale pentru a căuta informaţii despre o anumită temă. Pentru dezvoltarea 

competenţei Comunicarea în limba maternă se poate urmări dezvoltarea, progresiv,  a unor competenţe 

specifice, de la clasa a V-a pâna la clasa a VIII-a, pentru competenţa generală Redactarea textului scris 

de diferite tipuri, astfel: redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului 

de scriere şi structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe 

trăite sau imaginate (clasa a V-a), redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având 

în vedere etapele procesului de scriere şi structurile specifice pentru a comunica idei şi informaţii sau 

pentru a relata experienţe trăite sau imaginate (clasa a VI-a), redactarea unui text complex, având în 

vedere respectarea etapelor procesului de scriere şi selectarea unor structuri adecvate intenţiei de 

comunicare (clasa a VII-a), redactarea unui text complex, în care să îşi exprime puncte de vedere 

argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite (clasa a VIII-a).  

Ȋn ceea ce priveşte dezvoltarea Competenţei sociale şi civice, profesorul poate organiza 

diferite activităţi de grup, activităţi extraşcolare, excursii tematice, astfel încât elevii au ocazia să 

opereze cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală  şi interacţiunea cu ceilalţi. De 

asemenea, aceste activităţi contribuie şi la dezvoltarea competenţei Sensibilizare şi exprimare culturală. 

Ȋn concluzie, toate competenţele pot fi formate, dezvoltate, în cadrul orelor de limba şi 

literatura romăna, diversificând conţinuturile activităţilor, metodele de organizare a acestora, astfel 

încât, la finalul clasei a VIII-a, elevul să fie capabil să facă faţă noului ciclu, în care se va continua 

dezvoltarea acestor competenţe, progresiv. 

   

 

 

Bibliografie: 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL 
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Enseigner les nombres avec des documents audio. Projet 

didactique 
 
 

Public cible : apprenants de niveau A2+ 

Sujet de la leçon : les nombres de 60 à 1000 

Type de leçon : d’acquisition de nouvelles connaissances et de consolidation des acquis 

Compétences générales : 

1.2. Saisir les détails principaux de messages claires et simples 

2.4. Participer à un échange verbal en français sans avoir peur de l’échec 

4.3. Dépasser la peur de l’échec dans la rédaction  

Activités d’apprentissage : 

-identifier des numéros dans une chanson française 

-être initiateur du jeu « Le numéro secret » 

-écrire correctement des numéros de 60 à 1000 en français 

Supports didactiques : la chanson « Et moi, et moi, et moi » de Jaques Dutronc, l’enregistrement de 

la prononciation des chiffres de 60 à 100 en français sur le lien Internet 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-100.html 

Durée: 50 minutes 

 

                                   Déroulement de l’activité 

 

1. Mise en train : le jeu du pendu 

-la solution du jeu représente le sujet de la leçon d’aujourd’hui: les nombres 

 

2. Réactualisation des acquis 

           A deux, écoutez avec attention la chanson de Jacques Dutronc « Et moi, et moi, et moi » et notez 

5 nombres français que vous connaissez déjà. Mise en commun des réponses des élèves et révision des 

nombres de 0 à 60.  

 

3. Passage à la nouvelle leçon 

           Ecoutez les chiffres de 60 à 100 de l’enregistrement suivant 

(https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-100.html) et essayez de 

comprendre le mécansime de formation de certains de ces nombres. Mise en commun des observations 

des apprenants après l’écoute. L’enseignant écrit au tableau noir les nombres de 60 à 100 en ajoutant 

des observations sur l’orthographe de certains d’entre eux. (exemple : quatre-vingts, quatre-vingt-un, 

deux cents, deux cent cinquante, soixante et un, soixante et onze, trente et un). Il ajoute également le 

numéral MILLE et précise que c’est un numéral invariable. 

 

4. Fixation des acquis           
Jeu no.1: L’enseignant divise la classe en deux grands groupes et écrit au tableau noir des numéros de 

1 à 1000. A chaque fois qu’il prononce un numéro à haute voix, clairement, un apprenant de chaque 

groupe, désigné comme chef de groupe, sort au tableau noir pour barrer le numéro choisi par 

l’enseignant. Si un groupe ne réussit pas à identifier le numéro pronncé par l’enseignant, alors l’autre 

groupe peut tenter sa chance et gagner les points. A la fin, quand tous les numéros du tableau noir sont 

barrés, chaque groupe compte en français les points obtenus et l’enseignant désigne le groupe gagnant.  

Jeu no.2 : Le numéro secret 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-100.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-100.html
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            L’enseignant explique aux apprenants qu’ils doivent deviner un numéro compris entre 0 et 1000 

qu’il a dans sa tête. Ils doivent prononcer des numéros en français jusqu’à ce qu’ils devinent le numéro 

secret. Pour les aider, l’enseignant leur offre des indices comme « plus »/ « moins » pour diriger leurs 

réponses, tout en faisant des signes du pouce vers le haut /vers le bas. Si un apprenant veut prendre la 

place de l’enseignant et reprendre le jeu, il doit sortir devant la classe et diriger le jeu jusqu’à ce qu’un 

de ces collègues devine le numéro secret. L’enseignant encourage les apprenants à prendre sa place 

devant la classe et à essayer de diriger eux-mêmes le jeu. 

 

5. Evaluation 

Allez sur le lien Internet https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-

100.html et faites l’exercice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-100.html%20et%20faites%20l'exercice%201
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les-chiffres-de-60-a-100.html%20et%20faites%20l'exercice%201
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 Grădinița Scufița Roșie, București 

 

Pledoarie pentru schimbare – necesitatea utilizării metodelor 

interactive de grup în activitatea didactică  
 

 “Copilul este un mare organ sensorial, absoarbe în mod inconștient nu numai ceea ce 

există sub aspect fizic în jurul său, dar și climatul emotiv, caracterul și sentimentele persoanelor 

din jur, imită modul de a vorbi, comportamentul (…); gesturile sale vor fi o copie a modelelor 

din jur; ambientul îl pătrunde. Educația la această vârstă se face prin exemplul și mediul 

ambiant.“ (Rudolf Lanz)  

 Trăim în era informațională și toate categoriile sociale trebuie să se adapteze evoluției 

societății, implicit a educației. Transformările rapide la care este supus învățământul pornesc 

de la crearea mediului de învățare adecvat eficientizării tehnicilor de învățare, precum și 

asigurarea nevoilor și cerințelor generației actuale. Scena educațională actuală îi provoacă pe 

dascăli să reconfigureze modul de abordare a activității didactice.  

 Reforma sistemului de învățământ are ca obiective schimbarea mentalității și formarea 

unor dascăți reflexivi, utilizarea calculatorului în activitatea didactică, în opționale și în alte 

activități non-formale.  

 Regândirea educației formale obligă cadrele didactice să schimbe relația cu copiii și 

între copii, promovând sprijinul reciproc și dialogul constructiv prin metodele utilizate. Pentru 

a fi atractive, activitățile cu copiii trebuie să aibe caracter spontan, să fie atractive prin 

materialele didactice utilizate și prin conținut, să contribuie la dezvoltarea independenței în 

gândire și acțiune.  

  Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele intractive conferă activității 

didactice “mister”, se constituie ca o “aventură a cunoașterii” în care copilul este stimulat să 

participle atât individual, cât și alături de grup prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile 

la întrebări, rezolvă sarcinile de învățare, se simte responsabil și mulțumit. Integrarea metodelor 

interactive de grup vizează formarea capacității de gândire critică, divergentă, flexibilă și 

creatoare.  

Calea de învățare pe care o parcurge copilul este determinată de metoda folosită. 

Deseori, copiii care au avut parte de dascăți creativi, le-au urmat modelul. Copiii primesc, prin 

diferite canale, prea multe informații pe care nu le rețin și nici nu au capacitatea de selecție a 

acestora. Prin metodele interactive de grup copiii își evxersează capacitatea de a selecta, 

combina, învăța lucruri pe care le vor folosi în activitatea de școlar, dar și în viața de adult.  

Ideal ar fi să-i educăm pe copii din perspectiva lucrurilor care le sunt utile în viață.  

Unii specialiștii susțin că specificul procesului creativ nu este reprezentat de 

soluționarea unor probleme, ci de găsirea, identificarea, căutarea, descoperirea problemelor. 

Pentru alții, formularea de răspunsuri la întrebărițe adresate de educatoare pentru rezolvarea 

unor probleme nu are același impact asupra formării copiilor. 

Stimularea creativității este favorizată de metodele interactive de grup: 6\3\5, 

brainstorming, 6\6 etc, copiii beneficiind astfel de momente creative integrate în activități și 

jocuri cu scopul exersării gândirii. Aceste metode stimulează comunicarea, activizarea tuturor 

copiilor și formarea de capacități ca: spiritul critic constructiv, independență în gândire și 

acțiune, găsirea unor idei creative, îndrăznețe de rezolvare a sarcinilor de învățare. 
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Abordarea metodelor interactive de grup în activitatea didactică reprezintă un mod 

superior de instruire. Schimbările intelectuale pe care le produc cuprind idei, opinii, acțiuni, 

activizează copiii și-i motivează reducând stresul trăit de educatoare și copii într-o activitate 

tradițională.  

Aplicarea acestor metode solicită timp, diversitate de idei, acțiune, descoperirea unor noi 

valori, responsabilitate didactică, încredere în capacitatea personală pentru eficientizarea 

procesului instructiv-educativ.  

 Activitățile didactice realizate prin metodele interactive de grup dezvoltă copiilor 

gândirea democratică, deoarece exersează gândirea critică și înțeleg cî atunci când analizează 

un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică 

comportamentul, ideea, fapta nu critică personajul din poveste sau copilul. Metodele interactive 

de grup îi învață pe copii că un comportament greșit întâlnit în viața de zi cu zi poate fi criticat 

pentru a fi corectat aducând argumente, găsind soluții, dând sfaturi din care toți învață.  

Foarte importantă este alegerea momentului din lecție, dintr-o zi, personajul-copil și fapta lui, 

deoarece reprezintă punctele cheie în reușita aplicării metodei și nu trebuie să afecteze copilul.  

 Antrenarea copiilor prin metode interactive de grup îi ajută să devină responsabili în 

rezolvarea viitoarelor sarcini de învățare, fiind ocazii oportune pentru ei să observe și să 

înțeleagă că implicarea lor este diferită, să-ți cultive dorința de a se implica în rezolvarea 

sarcinilor de grup.  

Prin exercițiu grupul va învăța să nu-și marginalizeze partenerii de grup, să aibe răbdare unii 

cu ceilalți, să se ajute reciproc, exersându-și toleranța reciproc.  

 Aplicarea metodelor interactive de grup presupune mult tact din partea cadrelor 

didactice deoarece acestea trebuie să-și adapteze stilul didactic în funcție de tipul copilului( 

timid, agresiv, pesimist, acaparator, nerăbdător etc) găsind, pentru fiecare, mimica, întrebarea, 

interjecția, orientarea, aprecierea, entuziasmul necesar situației. 

 Curriculuum pentru Învățământ Preșcolar oferă cadrelor didactice numeroase 

conținuturi și sugestii de eficientizare a demersului didactic, dar nimic nu este posibil fără 

implicarea acestora, fără cunoașterea particularităților grupului asupra căruia se exercită 

influențele educative, fără adaptarea conținuturilor și metodelor la specificul grupului de copii.  

 

Bibliografie:  
- Metode interactive de grup – ghid metodic, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta 

Ruiu, Mihaela Fulga, Editura Arves 
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MINIPROGRAMĂ OPȚIONAL 

 
DENUMIREA OPȚIONALULUI:  Abilități pentru dezvoltare 

TIPUL: Opțional la nivelul ariei curriculare Consiliere și orientare 

CLASA: a IV-a 

NUMĂR DE ORE /SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră 

ABILITATEA PENTRU SUSȚINEREA CURSULUI: prof. înv. primar 

 

 

ARGUMENT 

 Școala și curriculumul secolului XXI trebuie să reflecte un echilibru de competențe 

cognitive și afective care stimulează dezvoltarea unor tineri capabili, empatici și competenți, 

care doresc să reușească în viață și își aduc contribuția în comunitățile lor și în societate. Școlile 

trebuie să realizeze o integrare a cunoștințelor academice cu aptitudini pentru viață cu 

autoevaluarea, abilitatea de a-și identifica și gestiona emoțiile, empatia, construirea de relații, 

luarea de decizii și acțiunea civică. Aceste aptitudini sunt esențiale pentru ca tinerii să se 

adapteze într-o lume aflată într-o rapidă schimbare și interdependență internațională. Ei trebuie 

să știe să gestioneze stresul provocat de circumstanțele care se schimbă rapid, să culeagă și să 

evalueze rapid informațiile și să coopereze cu oameni cu viziuni complet diferite asupra lumii. 

”Parteneriatul pentru aptitudinile secolului XXI” a dezvoltat o viziune referitoare la succesul 

tinerilor în noua economie globală. Pentru a ajuta la integrarea aptitudinilor în subiectele 

academice de bază care se predau în școală, Parteneriatul a dezvoltat un Cadru pentru 

Învățământul Secolului XXI, care descrie aptitudinile, cunoștințele și expertiza pe care elevii 

trebuie să și le însușească pentru a reuși în munca lor și în viață. 

Programele Lions Quest sunt concepute pentru îndeplinirea acestor cerințe și îi 

pregătesc pe elevi pentru o viață bogată și plină de satisfacții, petrecută în bunăstare, sănătate, 

cu relații puternice, cu o viață de familie împlinită și activi social în secolul XXI. Ele au la bază 

o abordare educațională numită învățarea socio-emoțională (SEL). SEL este un proces prin 

care copiii și adulții dobândesc și aplică efectiv cunoștințe, atitudini și aptitudini necesare 

pentru a înțelege și gestiona emoții, pentru stabilirea și îndeplinirea obiectivelor, pentru a 

percepe și a arăta empatie, pentru stabilirea de relații pozitive și luarea de decizii responsabile.  

 

 

           Aceste cinci clustere de competență sunt 

interdependente și acționează adesea împreună. Astfel, 

două clustere se focusează pe aptitudini destinate 

propriei persoane (autocontrolul și 

conștiința de sine), două pe aptitudini destinate 

celorlalți (conștiința socială și aptitudini relaționale) iar 

al treilea pe luarea deciziilor. Capacitatea adulților de a 

dezvolta aceste competențe este de importanță 
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capitală pentru succesul elevilor. Oferindu-le elevilor abilități SEL explicite, bazate pe dovezi, 

pe parcursul programei, în condiții de siguranță, grijă și bun management, se înlăturând multe 

bariere din calea învățării, îmbunătățindu-se astfel atașamentul pentru școală, reducând 

comportamente riscante și promovând dezvoltarea pozitivă.  

 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI APTITUDINI CARE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA 

COMPETENȚEI 

 

COMPETENȚE 

SPECIFICE 

 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.Conștiința de sine - numirea cu acuratețe a sentimentelor; 

- recunoașterea legăturilor dintre sentimente, gânduri și 

comportamente; 

- evaluarea cu acuratețe a punctelor tari și a limitărilor; 

- automotivarea; 

- munca spre/și atingerea obiectivelor; 

- stabilirea de obiective realiste; 

- a avea un simț realist de auto-eficiență și optimism; 

- a avea o gândire pozitivă; 

2. Autocontrolul - controlul emoțiilor; 

- gestionarea stresului; 

- controlul impulsurilor; 

- automotivarea; 

- munca spre/și  atingerea obiectivelor; 

3. Conștiința socială - privirea în perspectivă; 

- empatia; 

- respectarea diversității; 

- înțelegerea normelor etice și sociale de comportament; 

- recunoașterea sprijinului familiei, școlii și comunității; 

4. Aptitudini relaționale - construirea de relații sănătoase, inclusiv cu diverse 

individualități și grupuri; 

- comunicarea clară; 

- munca în cooperare; 

- rezistența la presiunea socială negativă; 

- rezolvarea conflictelor; 

- apelare la ajutor, la nevoie; 

5. Luarea de decizii 

responsabile 

- alegeri constructive și sigure referitoare la sine, relații și 

școală; 

- conștientizarea binelui propriu și al celorlalți; 

- recunoașterea responsabilității de a se comporta; 

- luarea deciziilor pe considerente de siguranță etică și 

considerente sociale; 

- evaluarea realistă a consecințelor diferitelor acțiuni. 
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CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 

Capitolul 1. O comunitate de învățare pozitivă 

 Să ne cunoaștem mai bine 

 Reguli stabilite de comun acord pentru respect reciproc 

 Cooperarea – cheia succesului 

 Care este rolul tău? 

Capitolul 2. Dezvoltare personală 

 Noi suntem comori 

 În căutarea comorilor 

 Ce înseamnă să fii responsabil? 

 Îmi place să fac lucrurile bine 

 Ce fac acum? 

 E normal să simt asta! 

 Temperarea și analizarea emoțiilor 

 Fii cea mai bună versiune a ta 

Capitolul 3. Dezvoltare socială 

 Darul ascultării eficiente 

 Oferirea și acceptarea de complimente 

 Rezolvarea conflictelor 

 Să confecționam măști împreună 

 Ce este hărțuirea? 

 Reacții eficiente la comportamente de hărțuire 

 STOP hărțuirii! 

 

 

 

Capitolul 4. Sănătate și prevenție 

 Să construim un viitor sănătos! 

 Ne gândim la consecințe și luăm decizii 

 Care e mesajul? 

 Adevărul despre tutun 

 Adevărul despre alcool 

 Reporteri informați 

 Cu siguranță NU! 

Capitolul 5.  Poziția de lider și serviciul în folosul comunității 

 Pot să întind o mână de ajutor! 

 Bagajul meu de talente, abilități și pasiuni 

 Știu când e nevoie de ajutorul meu! 

 Împreună putem face o schimbare! 

 Cum putem face asta! 

 Pe locuri, fiți gata, acțiune! 

 Am reușit! Ce am realizat? 

 Să dăm sfoară în țară! 
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Capitolul 6. Reflecție și încheiere 

 Te apreciez și îți mulțumesc! 

 Mulțumesc tuturor colegilor! 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 ORALE 

 Întrebări recapitulative 

 Jocuri de reflecție 

 

 SCRISE 

 Fișe de aplicare 

 Fișe de lucru cu familia 

 

 ALTE  MODALITĂȚI 

 Observarea directă a implicării elevului în timpul activității 

Bibliografie: 

 Abilități pentru dezvoltare, clasa a IV-a, ghidul profesorului, Lions Clubs 

International Foundation; trad. Alexandra Ina Mateiu, Viviana Mirabela Balabuc, 

Deva: Cetate Deva, 2019 

 Ghid UNIVERSAL de program, Lions Clubs Internațional Foundațion; trad. 

Alexandra Ina Mateiu, Viviana Mirabela Balabuc, Deva: Cetate Deva, 2019 
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Stimularea lecturii suplimentare a elevului  

din ciclul primar 
 

 

 „Copiii noştri nu citesc!”. Iată o afirmaţie pe care o auzim astăzi din păcate din ce în 

ce mai des. Cartea, cândva principala uzină de miraje, e depăşită azi de televizor, de DVD, de 

calculator şi mai nou, de internet. Explicaţia succesului este simplă. Oferta întruneşte cumulativ 

trei condiţii: este atractivă, spectaculoasă şi nu cere un efort mental special. În faţa acesteia, 

alternativa lecturii păleşte.  

 Nevoia de ritm, melodie, zgomot, de neîntreruptă ambianţă sonoră, tinde să reducă 

lectura la un minimum impus de obligaţiile şcolare. A căuta o soluţie în acest sens nu înseamnă 

a milita pentru cultura scrisă în defavoarea celei audiovizuale, ci a privi lucrurile din 

perspectiva complementarităţii lor, mizând pe caracterul prioritar formativ al celei dintâi şi cel 

prioritar informativ şi comunicativ al celeilalte. 

 Trebuie să pornim de la ideea că elevul are nevoie de un ghid bun, care să îl ajute să 

păşească în lumea mirifică a cărţilor. El nu ştie ce ascunde biblioteca în spaţiul ei magic şi 

auster, nu bănuieşte ce se află dincolo de un titlu, nu are idee că firele lecturii îl conduc în zone 

altfel inaccesibile, spre surse fabuloase de idei şi filoane de gândire. Însă, atâta vreme cât 

lectura este asumată ca gest impus, ea nu va avea succes niciodată. Elevul ar trebui să o 

înţeleagă ca necesitate şi act de libertate a gândirii. 

 Inocularea unui cult al lecturii, ca o coordonată a personalităţii umane, poate să înceapă 

în şcoală în mod sistematic.  

 La începutul clasei I, poveştile citite cu expresivitate- „la gura sobei”- de către învăţător 

sau de către elevii mai mari, pot stimula foarte uşor interesul copiilor pentru lectură. Cu atât 

mai mult dacă acestea sunt citite în bibliotecă sau într-un loc special amenajat din clasă. 

Povestea poate fi animată în unele momente de mimică şi de păpuşi mânuite de învăţătoare sau 

de copii. Mai târziu, copiii pot continua şi singuri acest exerciţiu de citire expresivă pentru 

colegii lor. 

 În perioada preabecedară se poate începe un exerciţiu de construire a unei cărţi, în mai 

multe etape: în prima etapă se organizează o activitate prin care elevii vor marca momentele 

povestirii: se citeşte începutul poveştii, apoi copiii sunt puşi să deseneze momentul întâmplat. 

Se continuă povestea şi tot aşa se ilustrează fiecare moment, astfel că, la sfârşit  să avem o 

ilustrare a poveştii pe momente: primul desen ne arată locul şi personajele, al doilea începutul 

acţiunii ş.a.m. d. Desenele se capsează formând o cărticică ilustrată.  

 În perioada abecedară ei pot marca litere pe imaginile desenate (de exemplu, pe cocoş 

litera c), urmând ca în perioada postabecedară să noteze sub fiecare desen o scurtă frază care 

descrie acel moment ilustrat. Mai târziu, în clasa a doua, ei vor dezvolta pe verso, pe spatele 

desenului fiecare idee, povestind astfel în scris întregul text.  

  În scopul apropierii de carte ca de un obiect special se pot organiza activităţi interesante 

la bibliotecă. O astfel de activitate este cea de sortare a cărţilor dintr-o serie de materiale 

(periodice, alte materiale), cele care sunt cărţi, separate de cele care nu sunt cărţi. Apoi sortarea 

cărţilor după tip: cele care sunt cărţi de poveşti, de poezii, cărţi de ştiinţe, albume, dicţionare, 

etc. Viitorul cititor are acum ocazia să observe diversitatea informaţiei pe care o oferă cărţile. 

Este momentul în care copiii pot afla despre alcătuirea cărţii: coperţi, file, pagini, despre ce 

informaţii găsesc pe coperţile cărţii. 
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 Urmează exerciţii care se pot desfăşura atât în bibliotecă, cât şi în sala de clasă: „Găseşte 

cartea”- pe o masă sunt împrăştiate cărţi pentru copii. Sarcina copiilor este de a alege câte o 

carte, de exemplu, care are pe copertă animale sau care are în titlu o anumită literă (exerciţiu 

util în consolidarea literei la clasa I) sau care are un nume în titlu etc. 

 Un alt joc atractiv „E cartea mea!” se poate face punând cărţile pe o masă cu titlurile la 

vedere. Fiecare elev îşi alege o carte. Învăţătorul citeşte o poveste care include titlurile cărţilor. 

În timp ce se citeşte, copilul care are cartea cu titlul respectiv o ridică. 

 După exerciţii care îl fac pe copil să ia cartea în mână, urmează cele care îl fac să o 

deschidă, exerciţii care au menirea de a stârni interesul copiilor pentru conţinutul cărţii- „Ghici 

ce e în carte”: fiecare copil îşi alege de pe masă o carte, apoi motivează alegerea acesteia şi 

face predicţii referitoare la subiectul cărţii. Aceste predicţii se consemnează, urmând a fi 

verificate de elev în timp ce va citi acea carte. O altă variantă: îi punem să citească prima 

pagină, pe cea de la mijloc şi pe cea de la sfârşit, urmând ca ei să facă la fel, predicţii referitoare 

la conţinutul cărţii. Se mai pot introduce exerciţii de citire rapidă şi conştientă a unui fragment 

la prima vedere (elevul care a citit trebuie să pună o întrebare colegilor referitoare la conţinutul 

textului citit), după care copiii fac predicţii asupra cărţii sau textului. 

 Un alt tip de exerciţiu „Reconstituirea” – este cel în care se prezintă elevilor copii ale 

coperţilor unor cărţi şi o copie a unei pagini interioare, urmând ca ei să „reconstituie” cărţile. 

Este un exerciţiu util de citire conştientă, în care copilul este pus în situaţia de a face analogii, 

comparaţii. Pentru a stârni interesul asupra conţinutului cărţii îi dăm o listă cu propoziţii 

incomplete care va fi completată pe măsură ce elevul citeşte cartea. Exerciţiul poate avea şi 

alte formulări: propoziţii adevărate sau false referitoare la unele evenimente prezentate în carte, 

la unele personaje etc. 

 Pentru citirea cărţilor acasă, putem să facem elevilor anumite recomandări, de exemplu 

cele referitoare la înţelegerea textului citit. Este necesar ca pe parcursul lecturii să te întrebi 

mereu dacă ai înţeles bine ce a vrut  autorul  să transmită. Lectura elevului presupune o serie 

de abilităţi printre care de a revizui ipoteze, de a folosi cunoştinţe anterioare, de a manifesta 

spirit critic şi capacitate de autodirijare a procesului înţelegerii lecturii. După lectura cărţii în 

întregime, elevul şi-a format despre ea o imagine unitară, de ansamblu. În funcţie de această 

imagine, el îşi defineşte atitudinea faţă de carte şi autor. Putem insista deci asupra dezvoltării 

deprinderii ca, după terminarea lecturii, elevul să reflecteze asupra ei. Acest moment de 

reflecţie este o condiţie a formării cititorului matur experimentat. Un exerciţiu util în această  

fază este următorul: completarea unor fişe cu propoziţii incomplete, exerciţii tip grilă/ cu 

alegerea multiplă sau adevărat/ fals sau jocul „Cine a spus asta?” (cu replici celebre din 

lucrări bine cunoscute, elevii trebuind să identifice numele personajului, titlul piesei, autorul 

ei), exerciţii prin care elevul îşi poate verifica capacitatea de receptare şi înţelegere a textului 

citit. 

 O etapă importantă în formarea cititorului experimentat o constituie studierea biografiei 

autorului. Excursia literară, în plus, are avantajul că transferă elevul în ambianţa scriitorului şi 

a operei sale, determinând stări de trăire intensă care vor dăinui cu mai multă trăinicie în 

memoria elevilor, oferind noi căi de receptare a operei literare. Ea trebuie pregătită încă de la 

începutul anului şcolar, prin indicarea bibliografiei pe care trebuie să o citească elevii pentru 

rezolvarea obiectivelor propuse. Cercetarea operei scriitorului înainte de efectuarea excursiei 

deschide noi orizonturi pentru înţelegerea semnificaţiei mediului ambiant în care s-a format 

scriitorul. Atunci când este bine organizată, excursia literară îndeplineşte funcţiile unei lecţii 

de fixare a cunoştinţelor, lecţie structurată pe o nouă modalitate, în care informaţiile sunt 

verificate prin contactul direct cu universul inspiraţiei artistului. 

Interesul elevilor pentru lectură se amplifică începând cu clasa a-III-a. Vocabularul este 

mai activ şi nu mai solicită explicaţii la tot pasul. La cei care au învins greutăţile începutului 
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abia în această clasă nu poate fi vorba numai de lipsă de interes. Aici, gustul pentru lectură nu 

este încă format. Uneori, elevul nu are la îndemână cărţile cele mai potrivite cu vârsta, 

preocupările, şi preferinţele lui, alteori indiferenţa mediului înconjurător faţă de lectură 

determină aceeaşi atitudine şi la elevi. 

 Se ştie foarte bine că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Într-o familie unde 

sunt prea puţine cărţi şi acestea aflate la întâmplare, unde părinţii şi fraţii mai mari consideră 

lectura o corvoadă, rareori, se poate aştepta ca un copil să dovedească de timpuriu pasiune 

pentru lectură, pentru carte în general. 

 În aceste cazuri, intervenţia învăţătorului este absolut necesară. El trebuie să meargă în 

vizită la părinţii copiilor indicându-le lista de lecturi pe care trebuie să le citească elevul, 

cerându-le acestora să-i citească ei până la un punct şi de acolo să-l lase pe elev să observe ce 

s-a întâmplat mai departe în povestirea respectivă. Să-l pună să citească chiar cu voce tare, 

pentru a şti despre ce este vorba în fragmentul citit de acesta, iar după aceea să poarte discuţii 

despre conţinutul povestirii, să scoată în evidenţă calităţile personajului pozitiv, să critice 

personajul negativ să-i explice chiar sensul unor expresii literare greoaie pentru ei. 

 Trebuie mobilizaţi în vederea canalizării lor spre o lectură plăcută şi interesantă şi copiii 

care ascultă cu mult interes lectura frumoasă citită de părinţi, sau învăţător, dar preferă să-şi 

piardă timpul în modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaţi săptămâni de-a rândul să mai citească 

ceva. Învăţătorul va sugera părinţilor ca în fiecare seară să-i aducă lângă ei şi să le citească un 

basm sau o schiţă umoristică pentru a-l face să se simtă bine, să râdă, să glumească pe seama 

dialogului dintre personaje. 

 La clasa a-IV-a copiii şi-au însuşit deja tehnica cititului şi încep să se descurce singuri 

în lectură. Pot să citească şi la libera alegere – în funcţie de ce-i interesează la orele de limbă 

română, la cele de geografie şi istorie. 

 Pentru a verifica lectura particulară a elevilor şi pentru a-i descoperi pe acei elevi care 

citesc lectura superficial sau nu reţin evenimentele mai puţin importante, se pot organiza cu 

aceştia „jocuri literare”, cum ar fi povestirea în lanţ a unei cărţi cunoscute de toţi elevii. Pentru 

copilul care nu poate continua povestirea se vor găsi pedepse literare: poezii, ghicitori, 

proverbe, zicale etc. 

 Cu elevii clasei a-IV-a se va folosi, în afară de citirea independentă a lecturii particulare, 

şi citirea în colectiv – realizată de către învăţător sau un copil care citeşte bine cu rol de a 

aprofunda discuţia pe marginea lecturii citite, dar şi lectura ziarelor şi a revistelor. Pentru a 

spori încrederea în forţele proprii şi dezvoltarea capacităţii de a expune liber cele citite, se vor 

da sarcini de a prezenta, după un plan, informaţiile importante din ziar. 

 Şcoala dirijează după principii ştiinţifice lectura, supraveghează efectuarea ei, dar 

deprinderea lecturii se formează, nu numai în şcoală, ci şi în familie. Povestirea de către adult 

a conţinutului unei cărţi, nu neapărat în întregime, comentarea cu mijloace modeste, fără 

pretenţii critice, în mediul familial, reprezintă un foarte bun mijloc de stimulare şi dezvoltare a 

gustului copilului pentru lectură. Prin lectură, elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de 

a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate printr-o multitudine de 

modalităţi, să-ţi extindă astfel, aria cunoaşterii; pătrunzând în diversitatea textelor literare, 

elevii vor parcurge căi specifice de expresie, asocierea cu altele, ceea ce le permite trecerea de 

la cunoaşterea concretă la cea abstractă, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie, ajungând în 

posesia unor instrumente utile descoperirii realităţii înconjurătoare. „A înţelege literatura – 

remarca Ioan Şerdean – înseamnă a avea puterea de a raporta impresiile, trăirile autorului la 

propria ta experienţă de viaţă, a stabili legături nu numai cu cunoştinţele cunoscute, ci şi cu 

emoţiile, simţămintele pe care le-ai trăit.” 

În toate demersurile pe care le întreprindem pentru formarea de priceperi şi deprinderi 

de receptare a textului scris trebuie avută în vedere necesitatea nu atât cantitativă a lecturii, cât 



Revista                                             Număr special                         ISSN 2457-8428 
Educația Azi                                       Iulie 2020                          ISSN–L 2457-8428 

calitatea receptării, câştigul în ce priveşte simţul şi gustul estetic, universul 

intelectual,dragostea pentru lectură. Şcoala  are menirea de a forma un lector competent, dar 

şi un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să devină un cititor 

activ pe tot parcursul vieţii. 
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moderne, Editura Aramis, București. 
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 Priscorneac-Belei Diana-Elena 

e-mail: dianapriscorneac@yaho.com 

Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” Moldovița 

Aspecte metodologice privind 

 îmbunătățirea citit-scrisului la clasa I  

 Metoda care stă la baza învățării citit – scrisului este metoda fonetică, analitico -

sintetică. Până să se ajungă la această metodă care ține seama atât de particularitățile fonetice 

ale limbii române cât și de particularitățile psihice ale școlarului mic, în școala românească s-

au folosit o serie de metode precum: ,,metoda literalizării, metoda silabisirii, metoda fonetică 

sintetică, metoda fonetică analitică, metoda scriptolegă, metoda cuvintelor normale, metoda 

globală”.  

 Contribuții însemnate la predarea citit-scrisului, dorind să-și pună experiența în folosul 

școlii, au fost aduse de marele nostru povestitor și pedagog, Ion Creangă. Acesta, împreună cu 

alti institutori, a scos o serie de manuale și lucrări cu conținut metodic. Astfel, în 1868, a apărut 

“Metoda nouă de scriere și cetire”, abecedar pentru clasa I primară prin care s-a inaugurat 

predarea cititului împreună cu scrisul la clasa I, metodă care, perfecționată, este și astăzi în 

vigoare în școala românească. Simtindu-se nevoia unor îndrumări metodice pentru predarea 

citit – scrisului la clasa I, în 1876 a apărut “Povățuitoriu la cetire prin scriere după sistema 

fonetică”, prima lucrare metodică din țară vizând materia respectivă, prin care li se dădeau 

învățătorilor indicații de felul cum trebuia folosită metoda scriptolegă și se recomandau` forme 

de activități pentru diferitele perioade ale anului școlar la clasa I. 

,,Eu când fac lecția mă gândesc la mine când eram școlar; mă gândesc la mine pe unde nu 

înțelegeam şi caut să lămuresc copiilor așa ca să înțeleagă” – spunea Ion Creangă gândindu-

se la ceea ce numim noi particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor. ,,Să citească copiii 

cu voce tare, să pronunțe bine cuvintele! Să citească așa cum ar vorbi cu cineva. Citirea 

monotonă lâncezește gândirea copiilor”.  

Metoda fonetică, analitico-sintetică și-a dovedit superioritatea față de vechile metode 

deoarece ea ține seama atât de cerințele pedagogice ale învățării cât și de particularitățile 

psihologice ale începătorilor în procesul citirii și scrierii. Folosirea acestei metode în vederea 

familiarizării elevilor cu cititul şi scrisul permite învingerea unor dificultăți şi prevenirea unor 

greșeli, care constau fie în scrierea legată a unor cuvinte, ca urmare a nediferențierii acestora, 

fie în omisiuni, inversiuni, substituiri sau adăugiri de litere, ca urmare a nediferențierii în 

vorbire, a sunetelor respective. Aceasta presupune o activitate specială de analiză şi sinteză a 

componentelor respective ale limbii.  

Metoda fonetică, analitico-sintetică se aplică în două etape:  

Analiza fonetică:  
- desprinderea propoziţiei semnificative din comunicare şi reprezentarea ei grafică;  

Ana are mere. 2 

 ____________ .  

- împărţirea propoziţiei în cuvinte şi reprezentarea grafică;  

Ana are mere.  

___ ___ ____.  

- despărţirea cuvintelor în silabe şi reprezentarea lor grafică; 

 A-na a-re me-re.  

___ ___ _____ . _ __ _ __ __ __ .  

- identificarea sunetelor din fiecare silabă şi reprezentarea lor grafică; 

 A n a a r e m e r e. 

mailto:dianapriscorneac@yaho.com
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 ___ ___ _____ .  

_ __ _ __ __ __ .  

* ¤* * ** ** **.  

- izolarea sunetului nou şi a poziţiei acestuia în cuvânt; 

 - exemplificări de cuvinte care conţin sunetul nou aflat în poziţii diferite (iniţială, 

finală, mediană);  

Sinteza fonetică (parcurgerea drumului invers analizei fonetice)  

- Recompunerea silabei din sunete;  

           o * ¤* * ** ** ** . 

           o _ __ _ __ __ __ . 

           o A-na a - re me-re. 

 - Reîntregirea cuvintelor din silabele respective;  

           o * ¤* * ** ** ** .  

           o _ __ _ __ __ __ .  

           o ___ ___ _____ .  

- Compunerea propoziţiei iniţiale. 

 ___________ .  

Ana are mere.  

În perioada abecedară, metoda fonetică, analitico-sintetică este utilizată în lecţiile de 

familiarizare a elevilor cu propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul (vocale, consoane). În învăţarea 

sunetului/literei se combină reprezentarea grafică cu desenarea, apoi scrierea literelor, a 

silabelor, a cuvintelor respective, până la scrierea propoziţiei, apoi a textului.  

Etapa învăţării cititului 

Desfăşurarea lecţiilor de predare-învăţare a sunetelor şi a literelor se face după 

următoarele etape:  

1. Separarea propoziţiei din vorbire. 

 Se porneşte de la ilustraţia din manual sau de la alte ilustraţii. Învăţătorul va alege din 

răspunsurile copiilor o propoziţie scurtă, care să cuprindă cuvinte uşoare, cu puţine silabe şi 

sunete.  

2. Împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea cuvântului care conţine sunetul 

nou. 

           Trebuie avut în vedere ca noul cuvânt să se refere la un obiect concret, să fie cunoscut 

de elevi, să facă parte din vocabularul lor activ.  

            3. Împărţirea în silabe a cuvântului (cu mâna sub bărbie)  

            4. Separarea şi studierea sunetului nou  
            Aceasta este o etapă importantă şi urmăreşte îndeosebi formarea deprinderilor de 

pronunţie corectă. Iată cum am putea reda schematic traseul analizei şi sintezei fonetice în cazul 

sunetului l (mic, de tipar):  

Convorbire iniţială  

Analiza fonetică  

Mara are alune.            propoziţia  

alune                              cuvântul  

a-lu-ne                            silaba  

a l u n e                           sunetul  

 

Sinteza fonetică  
a l u n e                           sunetul  

a-lu-ne                            silaba  

alune                              cuvântul  
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Mara are alune.             propoziţia  

Pentru a uşura separarea şi distingerea sunetului se pronunţă sunetul de câteva ori, se 

pronunţă cuvinte care conţin sunetul nou în diferite poziţii (lac, floare, cal), se stabileşte locul 

sunetului în cadrul unor cuvinte date.  

5. Asocierea sunetului nou cu litera (mică şi mare) de tipar corespunzătoare (în 

condiţiile în care elevii percep litera, ca semn grafic al unui sunet);  

6. Studierea literei de tipar  
Aceasta se face, conform metodei menţionate înaintea celei de mână. În prima oră se 

studiază litera mică, iar în ora următoare litera mare. În intuirea literei se procedează astfel:  

- denumirea literei mai întâi de învăţător, apoi elevii repetă numele ei;  

- descrierea literei: din ce fel de linii este formată, cu cine seamănă, prin ce se 

deosebeşte de alte litere;  

- confecţionarea literei de tipar din diferite materiale  

- plastilină, beţişoare, sârmă;  

- recunoaşterea literei de tipar în diferite materiale auxiliare: planşe, fragmente de texte 

din ziare, reviste, afişe, reclame, alfabetar etc;  

7. Scrierea cuvintelor cu ajutorul alfabetarului decupat 
 Elevii formează cele mai dificile cuvinte din lecţie, îşi însuşesc pronunţia corectă a 

acestora. Se pot organiza jocuri de silabe prin care elevii pot forma cuvinte pornind de la o 

silabă dată, apoi citesc cuvintele de la stelaj.  

8. Citirea coloanelor de cuvinte o fac întâi elevii în şoaptă, desluşind cuvintele prin 

efort propriu. Pentru ca aceasta să fie conştientă se desfăşoară unele activităţi pregătitoare: 

explicarea cuvintelor noi, construirea unor propoziţii cu acestea, pronunţarea prin repetare în 

cor şi individual.  

9. Citirea propoziţiilor  
Se pot compune şi scrie propoziţii scurte cu ajutorul alfabetarului.  

10. Citirea textelor  

Textul se descifrează întâi de către elev prin efort propriu. Descifrarea trebuie să se 

realizeze în şoapte pentru ca elevii să se folosească şi de analizatorul auditiv.  

11. Citirea model a învăţătorului  
Aceasta trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:  

 cuvintele să fie pronunţate clar, încât să se audă toate sunetele;  

  tonul să fie adecvat conţinutului;  

 vocea să fie bine auzită fără să fie stridentă;  

 intonaţia la semnele de punctuaţie poate fi puţin mai accentuată decât în cazul 

citirii obişnuite pentru ca elevii să înveţe să sesizeze aceste semne;  

 ritmul citirii să fie apropiat de ritmul clasei, să nu fie prea alert.  

După citirea model, se exersează cu elevii actul cititului prin procedee diferite: în lanţ, 

selectiv.  

12. Valorificarea altor materiale (planşe, jetoane, afişe, replici din filme, poveşti etc.  

Etapa învăţării scrisului implică următoarele componente ale demersului instructiv-

educativ:  
 stabilirea poziţiei corecte a elevului în bancă, a materialelor necesare scrisului 

(caiet, stilou);  

 prezentarea literei de mână (la tablă, pe o planşă), intuirea literei de mână, 

stabilirea elementelor componente;  

 scrierea model a literei pe tablă, cu explicarea fiecărei mişcări a mâinii;  

 scrierea literei pe tablă de către elevi cu fixarea regulilor de scriere, prin 

conversaţie;  
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 exersarea de către elevi, a scrierii literei în aer, pe bancă, pe palmă, pe coli 

neliniate;  

 pregătirea elevilor pentru procesul scrierii prin exerciţii motrice pentru mână, 

degete; 

 scrierea literei de trei ori;  

 verificarea scrierii;  

  cei care au scris corect exersează singuri, ceilalţi primesc ajutor din partea 

învăţătoarei;  

 scrierea cuvintelor după ce se explică modalităţile de legare a literei noi cu alte 

litere: copierea cuvintelor după modelul scris pe tablă sau pe caiete, transcrierea 

cu litere de mână a cuvintelor scrise cu litere de tipar, dictare sau scrierea din 

memorie a cuvintelor ce conţin litera nou învăţată;  

 Scrierea propoziţiilor  

Abordarea integrată a citirii şi scrierii s-a impus din nevoia de a acorda o mai mare 

libertate de acţiune învăţătorului, dar, în acelaşi timp, îl obligă să acţioneze în funcţie de nivelul 

clasei; altfel spus, nu este o libertate care conduce la haos, ci o libertate de mişcare pe baze 

ştiinţifice. Predând separat citirea şi scrierea s-a constatat că de multe ori scade interesul 

elevilor pentru că sarcinile de învăţare se repetă, iar lecţiile sunt uneori plictisitoare, dacă elevii 

scriu toată ora.  

Prima lecţie de citit – scris  
- alegerea cuvântului potrivit, în care se află sunetul ce urmează să fie predat;  

Acesta trebuie să fie format din 2-3 silabe. Sunetul ce trebuie predat să formeze singur 

silabă, cu excepţia vocalelor ă şi â, iar dacă este consoană să se afle într-o silabă formată din 

consoana respectivă şi o vocală cunoscută. Se evită, în aceste situaţii, cuvintele cu aglomerări 

de consoane sau cele care conţin diftongi sau triftongi. 

 - formarea de propoziţii în care se află cuvântul ales;  

Învăţătorul alege o propoziţie, află cu elevii locul cuvântului, îl desparte în silabe, iar 

silaba care conţine sunetul nou se desparte în sunetele componente. Aceste operaţii se 

reprezintă în scris prin linii drepte astfel: 

 ___________________ . propoziţie  

_______ __________       cuvânt 

 __ ___ ___ ____              silabe  

|| ||| || |||                               sunete 

 

 - activitate independentă – După modelul învăţătorului, fiecare elev alcătuieşte 

„schema” propoziţiei pe care a formulat-o.  

- exerciţii şi jocuri pentru exersarea auzului fonematic;  

Din mai multe cuvinte, elevii trebuie să recunoască pe cele care conţin sunetul 

respectiv. - prezentarea literei noi de tipar, din alfabetarul învăţătorului; 

 - recunoaşterea ei din alfabetarul copiilor;  

- activitate independentă – recunoaşterea literei din reviste sau ziare; 

 - construirea de cuvinte din litere şi silabe de către 2-3 elevi, la stelaj; 

 Ceilalţi elevi fac acelaşi lucru la alfabetarele mici.  

- activitate independentă – alcătuire de cuvinte care conţin litera nouă;  

- intuirea ilustraţiei;  

Învăţătorul îşi pregăteşte întrebări în legătură cu ilustraţia, în aşa fel încât, prin 

răspunsuri, elevii să pronunţe toate cuvintele de pe pagină. Este necesar să ne convingem că 

elevii pronunţă corect cuvintele, deoarece aşa ne asigurăm de o citire corectă. 

 - citirea grupului de cuvinte scrise pe silabe;  



Revista                                             Număr special                         ISSN 2457-8428 
Educația Azi                                       Iulie 2020                          ISSN–L 2457-8428 

Aceste cuvinte sunt scrise pe silabe deoarece se urmăreşte formarea câmpului vizual de 

o silabă. Cei care nu pot citi pe silabe, citesc pe litere până la recunoaşterea lor.  

- activitate independentă –prima citire a cuvintelor în şoaptă de către copii; 

 - citirea cu voce tare, în lanţ, a grupelor de cuvinte; 

 - prezentarea literei de mână, cu elementele ei componente;  

- scrierea demonstrativă la tablă, cu prezentarea fiecărei mişcări, de învăţător;  

- scrierea demonstrativă la tablă, cu prezentarea fiecărei mişcări, de 2-3 elevi;  

- exerciţii de încălzire a mâinii;  

- se reaminteşte poziţia la scris: Spatele drept, picioarele pe podea, caietul uşor înclinat 

spre stânga, cotul drept pe bancă, mâna stângă ţine caietul, între bancă şi piept să fie o distanţă 

de cel puţin un pumn, de obicei elevii scriu cu stiloul;  

- exerciţii de „scriere” a literei în aer, pe bancă, pe podul palmei, cu stiloul închis;  

- activitate independentă – scrierea primelor trei litere; 

- scrierea următoarelor trei litere; Învăţătorul ajută pe cei care n-au scris corect primele 

litere. - activitate independentă – scrierea unui rând de litere;  

- scrierea următorului rând de litere; Scrierea literei continuă atât cât este nevoie. 

 - scrierea cuvintelor;  

Aici se pot desfăşura trei etape:  

 scrierea după modelul de pe tablă; 

  transcrierea cuvintelor de la stelaj;  

 scrierea unor cuvinte din memorie sau după dictare.  

 exerciţii de citire a cuvintelor scrise, de dezvoltare a exprimării;  

A doua lecţie de citit – scris 
 - activitate independentă – citirea în şoaptă a propoziţiilor;  

 - citirea cu voce tare a propoziţiilor;  

 - activitate independentă – citirea în şoaptă a textului; 

 - întrebări în legătură cu textul, pentru a verifica dacă citirea a fost conştientă;  

 - citirea în lanţ a textului, unde mai mulţi elevi exersează citirea;  

 - citirea model a învăţătorului; - citirea după model;  

 - citirea selectivă a textului; 

 - discuţii în legătură cu textul;  

 - exerciţii de încălzire a muşchilor mâinilor;  

 - scrierea propoziţiilor - aici se pot parcurge cele trei etape prezentate la scrierea 

cuvintelor;  

 - citirea cuvintelor şi a propoziţiilor scrise de mână;  

Alternarea citirii cu scrierea într-o oră menţine elevilor atenţia trează şi stimulează 

participarea lor la activitatea de învăţare. Predarea integrată nu este obligatorie în fiecare lecţie. 

De exemplu, la lecţiile de evaluare, sau de consolidare se pot desfăşura separat. În situaţia în 

care anumite obiective ale citirii sau ale scrierii nu se pot realiza prin predarea integrată, cele 

două lecţii se pot preda separat. Decizia îi aparţine învăţătorului în funcţie de colectivul de elevi 

pe care-l coordonează. Cert este că metoda fonetică, analitico-sintetică este prioritară 

indiferent de abordarea pe care o alege.  
Însuşirea cititului este un proces complex, îndelungat, care parcurge, în linii mari, două 

etape: a) învăţarea tehnicii, a mecanismului propriu-zis al cititului; 

b) învăţarea instrumentelor muncii cu cartea, altfel spus, familiarizarea elevilor cu 

capacitatea 

                de a se orienta într-un text, de a-l folosi în mod independent, ca mijloc de informare 

şi 

                formare. 
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Cititul devine operaţional atunci când el constituie “o metodă de lucru care să-i facă pe 

elevi în stare să-şi completeze singuri instruirea elementară pe care au primit-o în şcoală”. 

În clasa pregătitoare, elevii parcurg doar o parte din prima etapă a acestui proces, care 

este decisivă în drumul pe care-l fac pentru ca cititul să devină un mijloc de autoinstruire. Ceea 

ce se realizează în clasa I este “alfabetizarea” propriu-zisă, familiarizarea elevilor cu sunetele 

şi literele corespunzătoare, citirea silabelor, a cuvintelor, a propoziţiilor şi a unor texte 

închegate de dimensiuni reduse, familiarizarea cu principalele semne de punctuație. 
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