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Integrarea poeziei în lecția de istorie 

 

                                                                                Prof. Bazon Diana 

Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” 

 

În studiul istoriei, contactul cu sursele este esențial, în măsura în care acestea pot ajuta 

elevii să reconstituie imagini ale trecutului. Sursele sunt cu atât mai valoroase cu cât ele fac 

parte din categoria surselor primare, chiar dacă, în unele cazuri, acestea tind să fie ușor 

subiective. Izvoarele literare fac parte și ele din familia surselor primare, istoricii utilizând 

mai degrabă lucrări din genul epic. Dar și poeziile sunt de mare ajutor, fiind cumva mai 

atractive pentru elevii care nu au răbdare să citească texte de mare întindere. 

Mai jos vom prezenta un exemplu de utilizare a fragmentelor poetice în cunoașterea 

istoriei locale, pornind chiar de la poezia poetului care a dat numele școlii noastre, Mihu 

Dragomir. 

 

Să ne cunoaștem orașul! 

Fișă de lucru 

 

I. Se dau următoarele texte: 

A. „Aici copii se joacă în praf,  

cu mâinile lor gingașe, murdare.  

Praful le pune nimb de soare, 

și fiecare pare seraf. 

Pe strada Griviței locuiește 

poetul renegat de intelectuali. 

Colindă toate străzile și se salută 

cu hingheri, căruțași și hamali. 

Iarna în mahala sunt multe troiene 

și zăpada te îndeamnă să cazi. 

Casele au multă gheață pe gene 

și-i miros de colind și de brazi. 

Poftiți, cu toții, domnilor esteți 

în urbea cu salcâmi și cimitir. 

Orașul cu o sută de poeți 

vă cheamă-n glasul lui Mihu Dragomir. 

(Peisaj brăilean, 1939) 

B. „Și trec iarăși prin mine străzi prelungi brăilene, 

curcubeie boltite pe umerii Dunării,  

străzile ca țigăncile, tinere și iubețe, 

mințita mea tinerețe... 

Miros de clisă și bărci cătrănite,  

miros de sălcii, năvoade, căruțe văpsite, 

pădurea răsfirându-se în mahala,  
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.................................................................... 

Parcul spălându-și picioarele goale în Dunăre 

m-așteaptă sub grelele soarelui scuturi. 

 Printre magazii s-a revărsat Bărăganul,  

țipă macaralele, apa-i fierbinte în docuri 

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

și Dunărea, ascunzându-se sub pontoane, 

 își doarme curgerea fără sfârșit... 

(Străzi brăilene) 

 

C. „Așa-i spunea pieței – Piața Săracă 

Era și piața ca mahalaua – săracă. 

Solzii peștilor intraseră între pietre 

Pește ieftin: baboi, obleț, saramuriță 

și forfotă și tânguiri de cumetre 

printre tarăbi cu mălai copt, bostan și alviță 

și cleștii grataragiilor, bătând ca la toacă,  

Era piața noastră – Piața Săracă. 

(Piața Săracă) 

 

 

Pornind de la textele date, răspundeți cerințelor de mai jos: 

1. Identificați în sursele A, B și C ocupațiile locuitorilor orașului așa cum  le cunoștea  poetul 

în copilăria sa. 

2. Găsiți în cele trei surse trei repere geografice ale orașului. Localizați-le pe harta de mai jos. 

 

 

3. Menționați care din cele trei repere descoperite există și astăzi și ce denumire au în prezent. 

4. Numește, pe baza sursei A, una din pesonalitățile culturale ale orașului. Dăexemple de alți 

scriitori brăileni cunoscuți. 
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5. Ești Mihu Dragomir și te plimbi pe străzile orașului natal. Motivează, folosind exemple din 

textele date, sentimentul de ritm alert al vieții cotidiene a Brăilei de la acea vreme.  

6. Completează lotusul de mai jos cu caracteristici ale orașului, pornind de la sursele date. 

 

 

7. Menționați sursa care face referire la portul Brăila și transcrieți fragmentul care descrie 

activitatea din port. 

II. Dunărea în viața orașului 

 

 

 

 

A. „Eu, alfabetul apei îl știu de mic copil.  

În mâl, în nisipuri, în sălcii și-anafoare 

Am descifrat balade și-al depărtării tril 

și mi-am văzut norocul zbătându-se-n vâltoare.” 

(Dunărea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. „Răpus de lună, fluviul adormea. 

Erai de-o veșnicie-n dreapta mea, 

și unu-atât de strâns de celălaltul 

ca de-o coloană ce-ar susține-naltul... 

Din vorbe, alesesem numai una,  

amețitor de simplă: totdeauna.” 

(Totdeauna) 

 

C. „Când se zbate-n salcâmii bătrâni primăvara, 

străzi prelungi brăilene, coboară în mine... 

Dunărea-și scoate din valuri vioara, grădinile 

nopții sunt vaste și reci 

și-ntre ramuri se agață cerul nou, pe poteci. 

Și trec iarăși prin mine străzi prelungi brăilene,  

curcubeie boltite pe umerii Dunării, (...) 

Când vara adoarme-n văzduhuri, încinsă, 
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străzi prelungi brăilene, coboară în mine (...) 

vara dansează în voaluri morgane 

pe plaja de aur topit, 

și Dunărea, ascunzându-se sub pontoane, 

își doarme curgerea fără sfârșit (...) 

Când toamna își scutură frunzele roșii,  

Străzi prelungi, brăilene, coboară  în mine,... 

Străzile oxidate ne numără pașii, 

Casele se feresc sub bolte de viță, (...) 

Când se adună vârtejile iernii, 

străzi prelungi, brăilene, coboară în mine... 

Dunărea s-a închis în adânc ca un vin vechi 

nu mai știu ce-am iubit, 

dar fiecare salcâm e crestat cu numele meu. 

(Străzi brăilene) 

 

Citiți sursele date și completați „pânza de paianjen” de mai jos cu cât mai multe avantaje 

ale prezenței Dunării în viața orașului Brăila. 
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Interdisciplinaritate 

în disciplina Limba și literatura română 

 

                                                                         prof. Veronica Bănică 

                                                                          Liceul cu Program Sportiv Brăila 

          Problema interdisciplinarităţii îi preocupă în prezent pe mai mulţi cercetători. Termenul 

e recent, deşi conceptele vin din Antichitate. 

          Încă în 1700 J.-J. Rousseau susţinea necesitatea unui curriculum bazat pe nevoile şi 

interesele individului, pornind de la experienţele vieţii cotidiene, dar curriculumul 

educaţional medieval rămânea strict delimitat şi monodisciplinar. Abia în secolul al XIX-lea, 

contele L. N. Tolstoi a încercat să pună în practică ideea, creând la moşia sa o „şcoală liberă”, 

centrată pe „viaţa celui care învaţă”, considerând că „singura metodă educativă este viaţa 

însăşi”. În secolul al XX-lea, s-au realizat primele încercări valoroase de depăşire a predării 

monodisciplinare. În acest scop, Ovide Decroly propunea un nou sistem şcolar numit de el 

„sistemul centrelor de interese”. Se creau centre de interes, unde temele şi problemele erau 

studiate din perspectiva mai multor discipline. Elemente de interdisciplinaritate presupune şi 

metoda proiectelor, propusă de Kilpatrick, în care materiile de studiu sunt înlocuite prin 

proiecte pe care elevii trebuie să le realizeze. 

          În prezent, la baza cercetărilor se propun câteva tipuri de învăţare, specifice unei 

abordări interdisciplinare: învăţare în baza inteligenţelor multiple, învăţarea bazată pe proiect, 

învăţarea bazată pe probleme, învăţarea – aventură, care ar fi o învăţare în afara sălilor de 

clasă. 

          Drept reper de cercetare ne-a servit monografia lui Lucian Ciolan, Învăţarea integrată, 

fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. 

          În literatura de specialitate se operează cu termenii: monodisciplinaritate, 

multidisciplinaritate (pluridisciplinaritate), interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. Astfel, 

monodisciplinaritatea se limitează la datele unei singure discipline. De exemplu, pentru o 

înţelegere profundă a motivului luminii în poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de 

Lucian Blaga, se analizează şi alte poezii pentru identificarea aceluiaşi motiv. 

Multidisciplinaritatea înseamnă punerea alături a unor discipline, care nu sunt neapărat 

vecine, corelarea lor pentru a lămuri tema şi se realizează la nivel inferior de integrare a 

acesteia. De exemplu, basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte este una dintre 



10 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

puţinele poveşti care atestă relativitatea timpului – în Valea Plângerii nu există nici timp, nici 

memorie. În anul 1916, Einstein formulează ştiinţific noţiunea de relativitate a timpului – cu 

cât gravitaţia e mai mare, cu atât timpul va curge mai greu, iar la înălţimi timpul curge mai 

repede. Valea Plângerii e situată sus, în cer. 

          „Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o 

problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 

conturare prudentă a mai multor puncte de vedere.” [3, p. 123]. 

          „Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitor arii disciplinare, presupune 

interacţiunea deschisă dintre anumite competenţe sau conţinuturi interdependente dintre două 

sau mai multe discipline.” [2, p. 126]. Aparatul conceptual-metodologic este utilizat pentru a 

examina o temă / o problemă importantă. Este o cooperare între discipline, iar problema poate 

fi rezolvată din mai multe perspective. În abordare interdisciplinară, încep să fie ignorate 

limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune pentru anumite obiecte de studiu, 

care pot duce la apariţia unei discipline noi (hibrid). Putem diferenţia interdisciplinaritatea 

care pune accent pe explorarea temei / problemei şi accentul poate trece de pe disciplină pe 

cel care învaţă. Tipul fundamental de învăţare se realizează în bază de probleme. 

          Transdisciplinaritatea este centrată pe „viaţa reală”, pe probleme importante, aşa cum 

apar ele în context cotidian şi cum afectează vieţile oamenilor. Se centrează pe principiul 

învăţării prin cercetare. Literatura de specialitate propune următoarele idei întru realizare: 

persoana-resursă care deţine informaţii, notele de teren etc. Îndrăznim să afirmăm că tipul de 

învăţare ar fi învăţarea-aventură. 

          Orele de literatură oferă numeroase ocazii de abordări interdisciplinare. Drept 

disciplină de reper în soluţionarea problemelor am ales psihologia, iar tipul de învăţare – 

învăţarea bazată pe probleme. Elevul e pus în situaţia să identifice problema şi s-o formuleze, 

să aleagă informaţiile de care are nevoie, să prezinte soluţii. Problemele, de obicei, oglindesc 

aspecte reale ale vieţii cotidiene, de aceea cadrul didactic va fi pus în situaţia de a identifica 

probleme adecvate şi relevante pentru elev. 

          În studierea nuvelei O făclie de Paşti de I. L. Caragiale poate fi aplicată noţiunea 

biotipului din perspectiva judecăţii omului după faţă sau conformaţia craniului, a corpului.  

Problemă: Gheorghe e un criminal sau nu? Metode: conversaţia, lucrul pe text, 

descoperirea. 

          Conform teoriei lui Lombroso, criminalul are trăsături fizice distincte, transmise 

ereditar (capacitatea craniului mică, sinusurile frontale foarte dezvoltate, maxilare 



11 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

proeminente, orbite oblice, pielea pigmentată, părul des şi creţ, urechi mari). Criminalul 

perfect întruneşte 5-6 trăsături, cel imperfect – 3-4 trăsături, cei care au mai puţin de trei 

trăsături nu sunt criminali, dar au predispoziţii spre agresivitate şi violenţă. 

Exemplu din text: „Criminalul luat ca tip, are braţele peste măsură de lungi şi picioarele 

prea scurte, fruntea îngustă şi turtită, occiputul tare dezvoltat. Cazul de reversie el îl 

cunoştea în carne şi oase, era portretul lui Gheorghe.”. 

Concluzie: Sunt prezentate trei trăsături, deci Gheorghe nu este criminal, dar are 

predispoziţii spre agresivitate. 

          Critica literară menţionează noi teme şi abordări ale romanului Ciuleandra de L. 

Rebreanu: tema alienării individului, psihologia criminalităţii, investigarea stratului psihic 

abisal. 

Problemă: Este Puiu Faranga nebun sau nu? Metode de lucru: observaţia, descoperirea, 

lucrul cu textul. 

          Elevii primesc tezele din psihologie care urmează a fi argumentate cu exemple din 

roman. Profesorul are fragmente din roman pentru fiecare teză, după discuţii se citeşte 

fragmentul. 

Teza nr. 1. După Freud, cauzele bolii trebuie căutate în inconştient, în copilărie, incidentele 

din copilărie fiind refulate în inconştient. Freud analizează cazul unei fetiţe care refuza să bea 

apă din pahar. A constatat că, în copilărie, ea a văzut cum câinele bonei a băut din paharul ei.  

Exemplu din operă: „Se vedea şi retrăia cu scârbă o clipă când a plâns amarnic, pentru că 

guvernanta l-a reţinut cu forţa să nu pună mâna pe găina decapitată.”. 

Prin urmare, conflictele din copilărie, dacă nu au fost rezolvate, sunt cele mai periculoase. 

Teza nr. 2. Integrarea corectă în meserie, convieţuirea paşnică în societate şi familie, puterea 

de iubire a oamenilor stau sub semnul sănătăţii. Lipsa de integrare în meserie, familie şi 

societate, precum şi continua indispoziţie, conjugate cu sentimente de răutate, sunt semne ale 

bolii. 

Exemple: „Puiu ducea o viaţă mondenă lipsită de griji, îi este specific orgoliul ascendenţei 

nobiliare, nu este înţeles. Susţine doctoratul la Paris pentru a fi la înălţimea aspiraţiilor 

bătrânului, cartea nu i-a plăcut decât ca un stupefiant împotriva insomniei, în timpul 

războiului e sublocotenent într-un birou. În căsătoria cu Mădălina nu este fericit, ea 

adoptă faţă de el o atitudine blând-contemplativă”. 

Aşadar, inadaptabilitatea, care afectează conservarea şi anulează dezvoltarea, provoacă, în 

schimb, nebunia. 
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Teza nr. 3. Sănătatea mintală este convieţuirea dintre instincte şi norme. Tirania instinctelor 

duce spre crimă. Tirania normelor duce la boală mintală. 

Exemple: „Viaţa şi-o trăieşte conform normelor impuse de tata. Bătrânul are o teorie 

nostimă, zice că neamul e condamnat să se stingă, fiindcă de atâtea generaţii nu şi-a mai 

împrospătat sângele. Şi aşa, cum eram singurul Faranga, eu aveam datoria să mă însor cu 

o fată de la ţară.”. 

„Trebuie să faci cum am hotărât eu. Căci în joc nu eşti numai tu şi persoana ta, ci sunt şi 

eu şi, împreună cu noi, toţi strămoşii noştri...” 

„Tatăl a căutat să-l ferească de contactul cu prieteni violenţi, apoi îşi aminteşte cu câtă 

greutate i-a dat voie să se ocupe cu vânătoarea. La urma urmei, poate e mai bine să-ţi 

împlineşti pofta, împuşcând iepuri.” 

Observăm că romanul ilustrează perfect această luptă dintre norme şi instincte. 

Teza nr. 4. Frica devine principalul izvor al bolilor mintale, duce la distrugerea fiinţei înseşi, 

când întreci măsura devine boală. 

Exemple: „De clipa aceasta i-a fost frică... Sufletul nu vedea nimic, de frică. 

Un fior de spaimă... Spaima că a atins o viaţă omenească i se răsucea în suflet...”. 

          După Freud, frica şi mânia sunt două mecanisme de controlare a aşteptărilor şi ţin de 

instinctele morţii. 

          Modelele de lucru prezentate, considerăm, provoacă elevul la cercetare, analiză, 

comunicare mai eficientă. 

          O altă perspectivă de interpretare interdisciplinară o constituie abordările prin 

intermediul picturii. Atât pictura, cât şi literatura sunt forme de comunicare, dar fiecare 

apelează la un alt limbaj. 

          În clasa a V-a, pastelul Sfârşit de toamnă de V. Alecsandri poate fi interpretat prin 

prisma metodei pictura verbală. Iată un posibil scenariu: 

• Elevii definesc cuvântul tablou. 

• Profesorul prezintă tablourile unor pictori cunoscuţi, respectând structura: imagini de 

ansamblu, detalii, sentimente. De exemplu: Isaak Levitan Toamna de aur. 

• Elevii observă cum sunt repartizate elementele, detaliile (în prim-plan – elemente definite 

clar, în planul secund, pe fundal – elemente vagi, care exprimă răceală). 

• Elevii repartizează imaginile din pastel conform structurii: prim-plan, planul secund, 

fundalul, specificând culorile, atmosfera. 

          În clasa a XI-a tema „Realismul. Trăsăturile curentului literar” este tratată din 
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perspectiva picturii. Parcurs: 

• Elevii prezintă un scurt istoric al dezvoltării realismului în pictură (reprezentanţi – Gustave 

Courbet, Manet). 

• Elevii deduc, în baza pânzelor Plimbarea cu barca, Bar la Folies-Bergere, de Manet, lipsa 

explicită de emoţie. Dacă romanticii valorifică din plin emoţia, drept reacţie la romantism, 

realismul mută accentul pe adevăr. 

• Primesc o listă cu trăsături specifice artei realiste, cu referire la pânze reprezentative, 

cunoscute. Prin asociere, formulează trăsăturile curentului literar – realismul. 

 

 

Prezintă oameni obişnuiţi. Personaje tipice, în 

împrejurări tipice. 

Au redat scene neidealizate ale 

vieţii şi muncii de la ţară. 

Lipsa de idealizare. 

Şi-au exprimat angajamentul 

faţă de adevăr. 

Prezentare obiectivă. 

Pun accent pe lumea naturală, 

tangibilă. 

Reliefare veridică a 

societăţii. 

Este prezentată viaţa ţăranilor şi 

provincialilor. 

Tematică socială. 

Critică lipsa de pudoare a 

societăţii. 

Intenţia critică la adresa 

societăţii. 

Au utilizat o gamă restrânsă a 

tonurilor de negru, maro, gri. 

Stil sobru, clar, precis, 

obiectiv. 
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          Abordarea transdisciplinară la orele de Literatura română dezvoltă abilităţi de 

comunicare, expunere liberă, interpretare, elevii îşi îmbogăţesc cultura generală prin 

informaţii din istoria artelor, formându-şi valori şi atitudini. 

          În baza analizelor de mai sus, se observă că în prezentările interdisciplinare nu sunt 

aplicate metodologii didactice sofisticate. În schimb, acestea oferă avantajul predării 

temelor în mod original şi oportunitatea de a elabora propriile modalităţi de lucru, într-o 

manieră flexibilă de realizare a lecţiei. 
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Noțiunea  de ,,simetrie” ca fenomen universal reflectat și studiat în diferite discipline 

 

                                                  Prof.  Neculai Bulgaru 

                                                          Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Brăila 

 

           În Univers există o multitudine de legi cosmice, unle descoperite de om, altele, în curs 

de descoperire. Una dintre acestea este și ceea ce numim simetria. Ea se definește în funcție 

de un reper și are diferite măsuri și definiții operaționale.  

           Noțiunea de simetrie provine din limba greacă, ,, symmetrein”, și înseamnă „măsură 

împreună”. Are, în general, două sensuri principale. Primul sens se referă la un sentiment 

(imprecis) al proporționalității armonioase, cu scopul de a fi estetic, plăcut, agreabil, 

armonios, echilibrat, astfel încât să reflecte frumusețea sau perfecțiunea. Al doilea sens este 

un concept  bine-definit de echilibru care poate fi demonstrat sau dovedit a fi în conformitate 

cu regulile unui sistem formal: prin geometrie, prin fizică sau în alte discipline de studiu.  

            În matematică, un punct este simetric față de alt punct, raportâmdu-ne la un punct, la 

un plan; un punct A este simetric cu alt punct A* față de un plan de simetrie,  dacă distanța de 

la A la plan este egală cu distanța de la A* la planul respectiv. În cerc există puncte diametral 

opuse simetrice, rapotându-ne la centrul cercului. Înstr-o sferă, de asemenea, există puncte 

diametral opuse, raportându-ne la centrul sferei. Cele mai cunoscute tipuri de simetrie din 

matematică provin din simetria geometrică, specifice pentru un grup de sub-grup euclidian de 

izometrii în două sau trei spații euclidiene tridimensionale. Aceste izometrii constau în: 

reflecții, rotații, translații și combinații ale acestor operațiuni de bază. În 1D, există un punct 

de simetrie. În 2D există o axă de simetrie, în 3D, un plan de simetrie.  

Axa de simetrie este o figură bidimensională, este o linie, astfel încât, în cazul în care este 

construit perpendicular, orice două puncte situate pe perpendiculară la distanțe egale de la axa 

de simetrie sunt identice. De aceea, dacă forma sa ar fi pliată în mai mult de jumătate de axă, 

cele două jumătăți ar fi identice; de fapt, cele două jumătăți sunt imaginea celelaltei oglinzi. 

Astfel, un pătrat are patru axe de simetrie, iar un cerc are infinit de multe axe de simetrie.  
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          În fizică, doi poli opuși ai unui magnet sunt simetrici față de un câmp-plan de simetrie.  

          În astronomie/ astrologie două planete se atrag și se resping în conformitate cu 

diferite forțe interplanetare; există planete simetrice față de diferitele repere care pot fi: 1. tot 

o planetă, 2. un plan cosmic, 3. un câmp magnetic sferic; mai exact, una dintre planete este 

așezată cosmic în interiorul unui câmp magnetic sferic, iar altă planetă, gravitează în jurul 

câmpului sferic, astfel încât distanța între cele două planete este dublul razei sferei magnetice.  

          Omul preistoric a observat prima dată din întâmplare fenomenul de simetrie atunci 

când bea apă dintr-un lac:  chipul lui se oglindea și, în același timp, se depărta de luciul 

lacului spre adânc, cu distanță egală de la chipul real al omului preistoric, la chipul reflectat 

în adâncul lacului.  

          Chiar și o frunză este simetric constituită, având ca reper nervura centrală ce este în 

prelungirea codiței frunzei.  

          Însuși omul este creat pe fundamentul simetriei, axa de simetrie fiind centrul capului, 

prelungindu-se spre centrul de greutate al omului, fixat în dreptul  buricului;  raportându-ne la 

această axă de simetrie la om, există mâna stângă simetrică cu mâna dreaptă (și invers), 

piciorul drept simetric cu piciorul stâng (și invers).  

          În regulile uzuale de scriere computerizată există alinierea stânga-dreapta, așadar, un 

tip particular de simetrie funcțională.  

          În natură există multe exemple de simetrii; coroana unui copac este simetrică cu 

ramificațiile rădăcinoase ale copacului, având ca plan de simetrie suprafața pământului.  

          În general, ființele vii existente pe Terra sunt create ținându-se cont de acest frumos 

fenomen al simetriei. Păsările au aripile simetrice. Mamiferele au membrele simetrice vis-a-

vis de un plan de simetrie care ,,taie” corpul său de-a lungul șirei spinării. ș.a.m.d. 
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           În psihologie s-a demostrat că fenomenul de telepatie este asemenea cu fenomenul de 

simetrie.  Două creiere, unul emițător, altul, receptor, interacționează telepatic în conformitate 

cu niște unde simetrice față de o axă de simetrie. Conceptul de "telepatie" a fost propus în 

1882 de către Frederic W.H. Myers, cercetator britanic în domeniul parapshihologiei; el a 

urmărit ideea de niveluri multiple ale conștiinței. Termenul "telepatie" provine din limba 

greacă ( "tele" înseamnă "departe", iar "pathos" , "simtire") și exprimă fenomenul de 

transmitere a gândului între două sau mai multe persoane pe alte căi de comunicare decât cele 

accesibile simțurilor. Telepatia este cel mai vechi fenomen parapshihologic. Multe specii 

practică telepatia în mod natural. De exemplu,  păianjenii își transmit între ei structura 

modelului pânzei și tot așa comunică la distanță furnicile, albinele, delfinii. Toate speciile, 

inclusiv omul, manifestă telepatia între mama și pui (dragostea maternă este o formă subtilă 

de telepatie).  

 

          În sociologie, fenomenul de simetrie există sub forma legilor echității sociale. 

          În fine, dar nu în cele din urmă, ,,Omul Vitruvian”, de Leonardo da Vinci, este o 

reprezentare a simetriei trupului omenesc. 

 

          În concluzie, simetria poate fi observată : 

 cu privire la trecerea timpului; 

 ca o relație spațială; 

 prin transformări geometrice; 

 prin alte tipuri de transformări funcționale;  

 ca un aspect de obiecte abstracte, modele teoretice, etc. 
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Viziunea transcedentală a eului în relația cu divinitatea 

(Abordări interdisciplinare literatură-religie-arte vizuale, aplicate la clasa a IX-a, 

pornind de la poeziile ,,Venere și Madonă”, ,,Înger și demon”, de Mihai Eminescu) 

 

                                                      Prof.. Ana-Maria Bulgaru-Zlăvog 

Colegiul Național  ,,Nicolae  Bălcescu” , Brăila 

 

MOTTO:  

                                                                     „ Încercat-am să înțeleg de unde vin lacrimile și 

m-am oprit la sfinți. Să fie ei responsabili de strălucirea lor amară ? Cine ar ști ? Se pare 

însă că lacrimile sunt urmele lor. Nu prin sfinți au intrat ele în lume; dar fără ei nu știam că 

plângem din regretul paradisului. Aș vrea să văd o singură lacrimă înghițită de pământ… 

Toate apucă, pe căi necunoscute nouă, în sus. Numai durerea precede lacrimile. Sfinții n-au 

făcut altceva decât să le reabiliteze.“  

                                                                                           (Emil Cioran- Lacrimi și sfinți) 

 

 

Foto 1:   Icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 

 

           Viziunea transcendentală a eului în relație cu divinitatea este o temă literară întâlnită 

frecvent în analiza interdisciplinară în liceu, la Limba și literatura română, prin studiul operei 

scriitorilor Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu etc.   Tema în 
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discuție marchează deschiderea spre spiritualitate și sincretism artistic, perceperea duală a 

Mântuitorului- ca Om și Fiu al lui Dumnezeu, mentalitatea eului de a găsi un echilibru între 

creștinismul popular (axat pe obiceiuri, tradiții, sărbători și ritualuri populare, superstiții, 

legi nescrise etc.) și creștinismul teoretic (ecleziastic, dogmatic, sacerdotal- axat pe legi 

scrise, concepte, norme și teorii biblice, texte religioase, pilde biblice, parabole, versete, 

psalmi etc.). Îngerii sunt „duhuri slujitoare”, ființe sacre, luminoase, fără trupuri,  

credincioase lui Dumnezeu, ocrotitori ai oamenilor. Ei simbolizează „lumea nevăzută”, 

„cerul” și sunt „mijlocitori” între oameni și Dumnezeu; sunt îngeri înalți, îndumnezeiți și 

îngeri căzuți. Arhanghelul Mihail a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu drept 

căpetenie a îngerilor buni și mare folositor mântuirii noastre, izbăvitor de toate primejdiile, 

necazurile, de boli și de păcate. În proorocia lui Daniel, Arhanghelul Gavriil este îngerul 

tălmăcitor al vedeniei, al revelației și al iluminării.  

          În literatură, îngerii sunt personaje antropomorfe (umanizate) înzestrate cu har, 

sensibilitate, rafinament, empatie, devotament, emoții complexe, ilustrate prin fermecătoare 

imagini artistice și simboluri poetice. La Eminescu, de pildă, încă din perioada adolescentină, 

întâlnim simbolurile religioase ale îngerului, ale pribeagului prin lume ce îl caută pe 

Dumnezeu. În poezia ,,Venere și Madonă” (inclusă într-unul dintre manualele alternative de 

clasa a IX-a), scrisă în perioada adolescenței poetului, Eminescu se inspiră din farmecul 

artistic al lumii de demult ,,ce nu mai este”, ,,lume ce gândea în basme și vorbea în poezii”, 

așa cum sunt numite, prin idealizare și alegorie, perioada Antichității greco-romane, respectiv 

cea a Renașterii. 

          Titlul poeziei ,,Venere și Madonă” sugerează un simbol dual, prototip al frumuseții 

femeii ideale, Venere fiind numele latinesc al zeiței Venus, zeița iubirii și a frumuseții la 

romani, corespondentul Afroditei la greci, fiica lui Zeus și soția lui Hefaistos, zeul focului, iar 

Madona este reprezentarea Maicii Domnului în artele plastice, femeia cu chip de înger, de o 

frumusețe inumană, desăvârșită. Poezia marchează sincretismul artistic eminescian, prin 

simbioza literaturii- înțeleasă ca artă a cuvântului și alte arte- pictură, sculptură; astfel, 

sublimarea actului artistic, a procesului creator, a stilizării surselor de inspirație, se 

universalizează prin mesajul profund uman, romantic, estetic, sursele clare de inspirație ale 

lui Eminescu fiind celebra sculptură din marmură, fără brațe, ,,Venus din Milo” și picturile lui 

Rafael (1483-1520), important pictor italian din perioada Renașterii, ,,Madona cu sticlete”, 

,,Doamnă cu văl”, ,,Madona Sixtină”etc.  
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          Studiind la Berlin, Eminescu vizitează celebrul Muzeu de Artă din Dresda (unde se află 

și astăzi renumita pictură ,,Madona Sixtină” a lui Rafael). De altfel, în perioada studiilor la 

Viena și Berlin, Eminescu a avut acces la numeroase informații culturale, artistice, direct de 

la sursă, vizitând obiective turistice, muzee, lăcașuri de cult etc., prelucrându-le apoi într-o 

manieră originală. Celebra sculptură din marmură, ,,Venus din Milo”, cu o înălțime de 

203 cm, cunoscută în lumea întreagă, este expusă la Muzeul Luvru din Paris; a fost creată 

între anii 130 - 100 î.Hr., fiind atribuită artistului  grec Alexandros de Antioch. Brațele și 

soclul s-au pierdut. Nu este clar în ce rol o reprezintă pe Venus, dar se crede că ar reprezenta 

o ipostază de învingătoare Venus Victrix („Venus, învingătoarea”), care ține un măr de aur în 

mână, primit în dar de la Paris din Troia.  

Foto 2: Venus din Milo, celebră sculptură  din marmură, atribuită artistului  grec 

Alexandros de Antioch, ce l-a inspirat pe Eminescu 

 

     

Foto 3: ,,Madona cu sticletele”, celebră pictură de Rafael, din 1506, ce l-a inspirat pe 

Eminescu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marmur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Luvru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/100_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandros_de_Antioch&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris_(mitologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Troia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandros_de_Antioch&action=edit&redlink=1


21 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

 

Foto 4: Madona Sixtină”, celebră pictură de Rafael, ce l-a inspirat 

pe Eminescu 

             O idee relativ similară izbitor apare în poezia „Înger și Demon“. Interesantă este, în 

acest caz, o altă icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni, care l-a inspirat 

pe Mihai Eminescu în scrierea acestei poezii. Icoana, aflată în Catedrala ,,Sfântul Ștefan” din 

Viena, Stephansdom, reprezintă cel mai important obiectiv turistic și religios al Austriei, și 

atrage privirile imediat deoarece este amplasată chiar la intrare, pe partea dreaptă, montată 

într-un frumos baldachin de lemn, bine pus în evidență printr-un sistem special de lumini. În 

față se găsesc mai multe rânduri de băncuțe pentru pelerinii din lumea întreagă care vin aici 

să se închine și să se reculeagă. Icoana se învecinează cu un alt obiectiv celebru al Catedralei: 

capela în care renumitul muzician Wolfgang Amadeus Mozart se căsătorea, la 4 august 1782, 

cu aleasa inimii sale, Constanze Weber. Ceea ce aduce notorietate acestei icoane este faptul 

că în cultul catolic icoanele sunt mai puțin întâlnite iar, pe de altă parte, icoana este venerată 

fiind considerată făcătoare de minuni, fenomen întâlnit, în general, în spațiul ortodox.             

https://4.bp.blogspot.com/-2RzUGSs76KU/UBy5StwvcCI/AAAAAAAADGo/_urO2OLsWak/s1600/rafael_madona_sixtina.jpg
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Foto  5 : Icoana făcătoare de minuni cu Maica Domnului, din Viena, ce l-a inspirat pe 

Eminescu 

             Într-un mod cu totul excepțional, icoana făcătoare de minuni din Viena seamănă 

izbitor cu o altă reprezentare artistică și religioasă, celebră din spațiul cultural din 

Transilvania (și nu numai), și anume, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula.  

             În 1869 (pe când avea 19 ani), Mihai Eminescu, aflat la Viena ca student, vizitând 

orașul,  a fost profund marcat de frumusețea lăcașului de cult care, evident, nu putea să nu-i 

atragă atenția. Primele două strofe ale poeziei sunt extrem de relevante, făcând trimitere 

directă la icoana din Dom : „Noaptea-n Doma întristată, prin lumini îngălbenite / A făcliilor 

de ceară care ard lângă altare - / Pe când bolta-n fundul Domei stă întunecoasă, mare, / 

Nepătrunsă de-ochii roşii de pe mucuri ostenite, / În biserica pustie, lângă arcul în perete, / 

Genuncheată stă pe trepte o copilă ca un înger; / Pe- a altarului icoană… de raze roşii 

frângeri, / Palidă şi mohorâtă Maica Domnului se vede”.  

                 În concluzie, lirica de inspirație religioasă, la Eminescu, inspirată din capodopere 

ale picturii și sculpturii universale, este de esență barocă, sacră și laică totodată, în care 

simțim în mod plenar setea de dumnezeire.  ,,Poezia lui este ca o catedrală ce țâșnește spre 

cer, caută ceva foarte înalt”- spune criticul Alex Ștefănescu. 
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Rezolvarea conflictelor – o abordarea interdisciplinară 

 a operei”Romeo și Julieta” 

                                                                     

                                                                  Prof. Coman Mihaela Ionela 

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” Brăila 

 

Tendința actualului sistem de învățământ este de a implementa un nou model de 

predare-învățare a disciplinelor școlare, orientat spre formarea și dezvoltarea competenţelor-

cheie, în care sunt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în vederea educării unei 

persoane inteligente, capabile să înțeleagă lumea înconjurătoare și să răspundă imperativelor 

acesteia, printr-o unitate a cunoașterii. 

 Scopul studierii limbii și literaturii române în școală este acela de a forma un tânăr cu 

o cultură educațională și literară de bază solidă, care să să fie capabil să comunice cu semenii, 

să-și exprime gândurile, stările, sentimentele și opiniile, prin utilizarea, în mod eficient și 

creativ, a propriilor capacități de exprimare orală și scrisă. 

 Este esențial ca profesorul să creeze anumite contexte pentru învățare, astfel încât 

elevul să pună întrebări, să descopere lumea, să se integreze armonios în societate și să ia 

deciziile cele mai potrivite pentru a construi relații cu cei din jur. În acest context, activitățile 

propuse la clasă trebuie să-i antreneze pe elevi în condiții practice de analiză și interpretare, 

asigurându-le rolul de investigator, explorator, dar  și creator de noi soluții și idei, întrucât 

sunt puși în situația de a identifica problema și a culege informațiile necesare. Acestea 

oglindesc de obicei aspectele reale ale vieții cotidiene, iar orele de literatură oferă numeroase 

ocazii de abordări interdisciplinare. În activitățile desfășurate la clasă pot fi incluse istoria, 

filosofia sau știința, deoarece promovează gândirea critică. 

 Scopul este de a le oferi elevilor posibilitatea de a-și însuși cunoștințe, abilități și 

atitudini care să-i ajute să devină cetățeni implicați într-o societate democratică. Activitățile 

sugerate îi vor determina să simuleze procese politice sau juridice, să promoveze o judecată 

obiectivă despre afacerile umane și să  delibereze asupra a  ceea ce este corect sau greșit. 

 În plus, operele literare pot fi înțelese mai ușor atunci când sunt predate ținându-se 

cont de contextul istoric, de legile și de valorile sociale din epoca respectivă. O astfel de 

abordare interdisciplinară mărește interesul elevilor, consolidînd învățarea lor. În felul acesta, 
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profesorul facilitează înțelegerea unor noțiuni istorice, literare sau de drept, care sunt de fapt 

o reflectare a valorilor societății. 

 Un astfel de demers se poate realiza în cadrul operei ”Romeo și Julieta” de William 

Shakespeare. Elevii trebuie să medieze conflictul dintre familiile Montague și Capulet din 

Verona, ceea ce le permite să folosească o poveste cunoscută pentru a înțelege că există 

modalități pașnice de rezolvare a conflictelor. De asemenea, le oferă posibilitatea de a-și 

consolida  abilitățile de ascultare, de comunicare și de rezolvare a problemelor, necesare 

pentru rezolvarea litigiilor în propria lor viață. 

 Obiectivele sunt următoarele: 

 1. Să identifice sursele conflictului din ”Romeo și Julieta”; 

 2. Să înțeleagă rolul unui mediator; 

 3. Să cunoască etapele unei medieri; 

 4. Să aplice pașii pentru a media o rezolvare a conflictului; 

 5. Să evalueze importanța unui mediator pentru a rezolva diferendele din viața de zi 

cu zi. Lecția se va desfășura pe parcursul a două sau trei ore, elevii având obligația de a citi 

piesa de teatru a lui William Shakespeare și de a viziona filmul regizat de  Franco Zeffirelli, 

”Romeo și Julieta”. 

 Mai întâi va avea loc o prezentare generală a subiectului: ”Romeo și Julieta” este o 

tragedie care continuă să rezoneze cu cititorii de toate vârstele, dar în special cu adolescenții 

care se raportează la tinerii îndrăgostiți ce se răzbună împotriva propriilor familii.  

 Pentru început, elevii vor trebui să răspundă la următoarele întrebări: 

 - V-ați dorit vreodată să puteți schimba sfârșitul piesei ”Romeo și Julieta”? 

 - V-ați imaginat o altă rezolvare față de tensiunile care au avut loc în primele scene ale 

piesei? 

 - Ce încercări ar fi putut fi întreprinse pentru a opri confruntările? 

 - Ce s-ar fi putut întâmpla dacă familile Montague și Capulet ar fi folosit un mediator 

pentru a le ajuta să își rezolve problemele? 

 - Ar putea fi atenuată tragedia morților lui Romeo și Julieta? 

 Următorul pas este de a interpreta o nouă scenă, cea a întâlnirii dintre Romeo, Julieta 

și părinții lor cu prințul din Verona, care va acționa ca mediator pentru a rezolva problema 

înainte de a deveni sângeroasă. 

 Profesorul îi întreabă unde ar putea opri acțiunea pentru a  rezolva vechea rivalitate 

dintre Montague și Capulet. Elevii identifică trei scene posibile: 
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 Actul I, scena1: Benvolio (un Montague) și Tybalt (un Capulet) se duelează, atrăgând  

atenția domnului și a doamnei Montague/Capulet și a lui Escalus, prințul din Verona. 

Acesta îi avertizează să nu mai perturbe pacea din Verona. 

 Actul II, scena 3: Părintele Laurence încearcă să-i ajute pe Romeo și Julieta, 

căsătorindu-i în secret, în speranța de a pune capăt disputei dintre cele două familii. 

 Actul III, scena 1: Vărul Julietei, Tybalt, încearcă să-l facă pe Romeo să lupte în piața 

publică, dar acesta refuză. Cu toate acestea, verișorul său, Mercutio, răspunde 

provocării. Tybalt îl omoară pe Mercutio. Romeo îl ucide pe Tybalt din răzbunare. 

Prințul din Verona alungă pe Romeo din Verona, în loc să-i dea pedeapsa cu moartea, 

deorece Tybalt l-a provocat. 

 Elevii sunt incitați să găsească soluții la care ar fi putut sa recurgă Prințul sau părintele 

Laurence pentru a aplana conflictul dintre cele două familii.  

 Cadrul didactic prezintă rolul unui mediator și pașii implicați în mediere. De 

asemenea, sunt vizate și sursele conflictelor: comportamente neadecvate; așteptări - 

competitivitate, gelozie, dezamăgire, furie; percepții - neînțelegere; statutul, lupta pentru 

control / putere; nevoi / interese umane și lipsa de comunicare. Elevii trebuie să identifice 

sursele de conflict în experiențele lor, dar și în piesa lui Shakespeare. 

 Elevii observă că un conflict poate conduce la: luptă/agresiune/război; evitare/negare; 

compromis; litigiu; arbitraj - arbitrul alege soluția dintre cele oferite de disputanți; discuții de 

negociere (mediatorul îi ajută  să elaboreze o soluţie). Ei sunt puși în situația a prezenta 

răspunsurile / reacțiile pe care le au ei când au un conflict acasă / la școală / în comunitate, 

precizând eficiența lor. 

 Medierea presupune stabilirea unor reguli clare. Prințul din Verona, mediatorul 

acestui conflict le prezintă, accentuând ideea importanței respectării lor.  

 Fără strigăte / jigniri / acțiuni ostile. 

 Fiecare parte își spune povestea. 

 Mediatorul ajută părțile aflate în litigiu să identifice fapte și probleme. 

 Mediatorul ajută părțile să evalueze posibilele soluții, utilizând criterii obiective. 

 Părțile în litigiu convin asupra faptelor și problemelor. 

 CAUCUS - uneori mediatorul trebuie să vorbească  cu fiecare în mod separat și să 

determine ceea ce ar putea satisface interesele acestora. 

 Mediatorul ajută părțile să convină asupra unei soluții și să se întâlnească din nou 

dacă soluția nu funcționează. 
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 Mediatorul scrie un acord. 

 După aceea, timp de 20 de minute va avea loc o dezbaterea privind pașii parcurși în 

procesul de mediere. 

 1. Cum a funcționat procesul în fiecare mediere?  A reușit mediatorul să ajute părțile 

să identifice problemele și să ajungă la un acord? 

 2. Ce probleme au fost identificate ca fiind  importante? 

 3. Ce soluții au fost sugerate? Au fost acestea viabile? 

 4. A făcut mediatorul caucus separat cu părțile? A fost util? 

 5. Ce acorduri au fost atinse în fiecare grup? 

 6. Pentru grupurile care nu au putut ajunge la un acord, ce interferează? 

 Activitatea va avea și un feedback. Elevii trebuie să-și exprime impresiile asupra 

procesului de mediere răspunzând la următoarele întrebări:  

 1. Ce ați învățat din această activitate? 

 2. Ce conexiuni puteți face între această poveste și propria voastră viață? 

 3. Credeți că medierea poate juca un rol eficient în soluționarea conflictelor? De ce da 

sau de ce nu? 

  Profesorul va evalua elevii  în aplicarea procesului de mediere și oferă feedback 

adecvat. Elevilor li se poate cere să facă o autoevaluare individuală sau în cadrul grupului lor. 

 Orele de literatură, abordate interdisciplinar reprezintă contexte adevărate de trăire 

emoțională, intelectuală și morală, ajutându-i pe elevi să-și construiască o viziune holistică 

asupra vieții. 

 În concluzie, consider că, dincolo de caracterul cronofag şi energofag al acestor 

activități interdisciplinare, astfel de abordări au menirea de a-l provoca pe elev să participe 

activ la propriul proces de formare, dintr-o reală motivaţie interioară: a (re)descoperirii de 

sine şi a capacităţilor şi competenţelor care-i legitimează individualitatea.  
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Transdisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea – modalităţi de stimulare a creativităţii 

 

                                                               Prof. Dobre Florentina 

                                                            Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

           Actuala programă a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare 

curriculară centrat pe obiective la modelul centrat pe competenţe. Acestea sunt definite ca 

fiind ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care trebuie dobândite, formate elevilor 

în cadrul procesului didactic şi de care fiecare elev are nevoie pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală. Structurarea acestor competenţe cheie vizează atât domeniile ştiinţifice dar şi 

aspecte interdisciplinare cât şi transdisciplinare, realizabile prin efortul mai multor arii 

curriculare. Astfel, interdisciplinaritatea, în condiţiile actuale ale desfăşurării procesului de 

învăţământ, se impune ca o direcţie principală a ”renovării” activităţii dascălilor, atât în ceea 

ce priveşte conţinutul lecţiilor, cât şi a metodelor şi strategiilor de lucru. 

       Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului 

deoarece presupune sondarea unor noi câmpuri de investigaţie sau programe de cercetare. Ea 

înglobează toate nivelurile. 

Avantajele transdisciplinarităţii sunt multiple:  

 permite educabilului să acumuleze informaţii despre obiecte, fenomene care vor fi 

aprofundate în următorii ani ai şcolarităţii; 

 clarifică mai bine tema făcând apel la mai multe discipline; 

 crează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 

 permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 

 pune accentul simultan pe aspecte multiple ale dezvoltării tânărului: intelectuală, 

emoţională, socială, estetică. 

 asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară 

elevului în învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

Fiecare disciplină descompune, analizează un aspect al realităţii, o părticică din ea. În 

viaţa reală, cunoaşterea fragmentară nu ne mai ajută când ne aflăm în situaţia de a rezolva 

probleme, deoarece nu există un algoritm, un model prestabilit. De aceea, formabilul trebuie 

conştientizat că toate cunoştinţele dobândite în timpul vieţii de elev îi sunt folositoare pentru 
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a se adapta la realitate, pentru a face faţă provocărilor, pentru a învăţa să aleagă în cunoştinţă 

de cauză. Deci, adevărata învăţare presupune un dialog permanent între discipline, un transfer 

durabil şi o pemanentă punere în relaţie a cât mai multor cunoştinţe obţinute fie prin 

intermediul şcolii sau al altor surse. Această abordare poartă numele de interdisciplinaritate. 

 De ceva timp se vorbeşte despre testele PISSA, la care, în general, elevii obţin rezultate 

slabe. De aceea, bine ar fi ca, din când în când, testele să vizeze cunoştinţe trans şi 

interdisciplinare construite cu instrumente variate: itemi cu răspuns scurt, cu alegere multiplă 

şi de tip eseu.  

Propun, spre exemplificare, un test trandisciplinar, caracter dat de faptul că are ca punct 

de plecare o situaţie de viaţă, o problemă familiară elevilor. Acest test poate fi abordat fie ca : 

 situaţie de învăţare, în care elevii, folosind diverse surse de informare (manuale, 

enciclopedii, internet, atlase), sunt puşi să caute, să organizeze şi să prelucreze 

informaţia. Activitatea se poate desfăşura în grup sau individual, cu sau fără 

sprijinul profesorului. 

 Probă de evaluare şi notare  în care elevii vor rezolva individual sarcinile fără 

sprijin. 

Indiferent de varianta aleasă, testul este pentru formabili o oportunitate de a –şi forma şi 

dezvolta deprinderi privind realizarea unor legături permanente între discipline diferite, 

transferul cunoştinţelor şi aplicarea lor în situaţii concrete de viaţă. 

Testul este o invitaţie la „un dialog între discipline”, care să-i pună pe elevi în dialog cu 

sine, cu ceilalţi, este o invitaţie la interogarea realităţii din diverse unghiuri, la combinarea 

acestora, fiecare elev putând găsi în sarcinile de lucru, măcar două- trei care să-i stârnească 

interesul şi să-l determine să caute, să găsească şi să prelucreze informaţii. 
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Test 

Clasa a VI-a 

Competenţe specifice: 

3.2 Identificarea modurilor de expunere într-un text narativ şi a procedeelor de 

expresivitate artistică într-un text liric. 

Conţinuturi: Timp şi spaţiu. Perfectul simplu şi perfectul compus 

Valori: Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului 

acesteia pentru dezvoltare personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 

  Carmen şi-a extras ideile principale din lecţia de istorie pe câte o foiţă, ca să-i fie mai 

uşor de învăţat. I le-a dat apoi colegului de bancă ca să înveţe şi el. Problema este că s-au 

amestecat, aşa că Mihai a trebuit să refacă ordinea. 

 

1. Reconstituie şi tu textul, numerotând în ordine cronologică şi logică următoarele 

evenimente istorice, ţinând cont de informaţiile oferite de text şi de cunoştinţele tale 

de istorie. 

□ 1456 –Iancu de Hunedoara blochează înaintarea lui Mehmed al-II-lea în faţa 

Belgradului. 

□ Mehmed  al-II-lea cucereşte Constantinopolul- 1453 şi înaintează spre Europa Centrală. 

□ Moldova este nevoită să plătească tribut Porţii Otomane; Trupele turceşti atacă prima 

dată trupele româneşti în 1369. 

□ În timpul lui Mircea cel Bătrân a avut loc cruciada de la Nicopole. 

 

2. Scrie în tabelul de mai jos trei cuvinte/ expresii din text care te-au ajutat să refaci 

ordinea temporală. Precizează-le valoarea morfologică. 
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Cuvinte/ 

expresii 

Valoare 

morfologică 

Indici 

temporali 

exacţi 

Indici temporali 

mai puţin precişi 

Valoare 

morfologică 

     

     

     

 

3.Mihai a considerat că, de vreme ce este vorba despre acţiuni trecute, mai potrivit ar fi să se 

folosească timpul perfect compus şi a transformat toate verbele de la modul indicativ, timpul 

prezent la perfect compus. Repetă şi tu operaţia ( transformă verbele de la indicativ prezent la 

perfect compus), pentru a vedea cum ar arăta textul cu verbele la pefectul compus. 

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

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

4.Imaginează-ţi că te-ai născut într-un an bisect, problemă foarte importantă dacă vrei să-ţi 

serbezi ziua. Stabileşte deci care dintre anii care apar în ideile principale sunt bisecţi. Care 

dintre ani sunt divizibili cu 2? Dar cu 3? 

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

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

5.Colega ta remarcă faptul că aproape toate verbele sunt folosite la modul indicativ. 

Explicaţia constă în faptul că prin acest mod se exprimă acţiuni: 

a) Posibile         □ 

b) Sigure           □  

c) Realizabile    □ 

d) Dorite           □ 
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6.Mihai a căutat pe hartă oraşul Constantinopol, dar nu l-a găsit, pentru că numele lui actual 

este Istanbul. Acesta poate fi localizat în Turcia, ţară aflată: 

a) în Europa Centrală  □ 

b) parţial în Europa     □ 

c) în Europa de Nord  □ 

 

7. Ca să mergi pe urmele bătăliei  de la Belgrad, trebuie să ajungi astăzi în Serbia, ţară aflată 

în Europa: 

a) de Est     □ 

b)Centrală  □ 

c)nordică   □ 

d) de Sud  □ 

 

8. Din păcate, şi astăzi se mai poartă războaie. Imaginează-ţi că trăieşti într-o zonă de conflict 

armat, fiind martor a tot ce presupune un război. Atunci cuvinte ca teamă, bucurie, dorinţă 

capătă alte sensuri. Pornind de la cuvintele date, alcătuieşte trei enunţuri care să redea stările 

şi dorinţele pe care le încearcă un copil în astfel de situaţii tragice. 

   Mi-e teamă că..................................................................................................................... 

   Mi-e frică/  groază că........................................................................................................... 

Aş vrea să............................................................................................................................... 

 

9. Caută pe internet titlurile a două filme în care sunt reconstituite sau imaginate conflicte 

armate. Vizionează-le şi redactează un text scurt în care să le prezinţi colegilor, unul dintre 

ele, urmărind: 



32 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

- ce tip de conflict este prezentat: revoluţie, răscoală, război; 

     - raportul cu realitatea: este un conflict din trecut, sau unul din viitor, posibil sau mai puţin 

posibil; 

      - care sunt părţile beligerante; 

     -numele actorilor; 

     -impresia pe care ţi-au lăsat-o filmele. 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Model de bune practici. Abordări interdisciplinare folosind 

inteligenţele multiple în studierea schiţei 

 

                                                      prof. Durbacă Gabriela Valentina, 

                                                                 Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’ 

 

Interdisciplinaritatea “a oscilat între încredere şi neîncredere”1, fiind “un meteor al 

pedagogiei purtător de soluţii şi de ameliorări”2. În optimizarea Curriculumului, aduce 

dezvoltării curriculare o relaţie “între mai multe discipline, ştiinţe, despre domenii ale ştiinţei 

fundamentat pe transferul de concepte şi metodologii între mai multe discipline”3. G. 

Văideanu sublinia concluzionând “dacă nu avem temeiuri să prezentăm introducerea  

interdisciplinarităţii în conceperea conţinuturilor şi a proceselor de predare-învăţare ca o nouă 

pedagogie, o pedagogie a unităţii, nu avem nici dreptul de a minimaliza anvergura 

transformărilor de adus planurilor, programelor şi manualelor şcolare sau proiectării 

diferitelor tipuri de activităţi didactice”4 propunând trei puncte de intrare ale 

interdisciplinarităţii în învăţământul preuniversitar5.  

                                                             
1    George Văideanu, “Educaţia la frontiera dintre milenii”, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 246 
2    George Văideanu, op.cit, p.246 
3    Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O, Bucure;ti, 2000, p. 472  
4    George Văideanu, op.cit, p. 247  
5  “a. Nivelurile rezervate conceptorilor, autorilor de planuri, programe şi manuale şcolare, teste, fişe de 

evaluare a performanţelor elevilor, instrumente ce pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar, nivelurile 

sau punctele de intrare accesibile profesorilor şi în primul rând procesele didactice de învăţare şi de evaluare, 

incovenientul îl constituie faptul că se promovează conexiunile disciplinare în condiţiile când programele 

rămân neschimbate 

          b. Prin prisma modului în care intervine, vom distinge între: corelaţii obligatorii şi minimale, prevăzute în 

programele şcolare sau impuse de logica predării noilor cunoştinţe, la astfel de corelaţii recurg toţi profesorii, 

conexiuni disciplinare sistematice şi elaborate care constituie expresia unei viziuni bi- sau pluridisciplinare, 

presupun elaborarea în echipă a proiectelor de plecţii şi a planificărilo 

          c. Sub raportul modului elaborării sau al purtătorului, interdisciplinaritatea poate fi: centrată pe cultura 

bogată şi pluridisciplinară a unui profesor care îşi asumă răspunderea incursiunilor posibile, a explicaţiilor 

argumentate în modalitate bi- sau pluridisciplinară, realizată în echipe de profesori cu specialităţi diferite şi 

vizând numai un grup de discipline predate la aceeaşi clasă”.  

       Idem, p.250-251    
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Interdisciplinaritatea, “o interacţiune deschisă dintre anumite competenţe sau 

conţinuturi interdependente dintre două sau mai multe discipline”6 este un fapt relevat în 

elemente de vocabular: termeni ştiinţifici-matematică, fizică, geografie, istorie, limbaj plastic, 

termeni din abilităţi practice, termeni juridici folosiţi în abordarea lecţiilor de limba şi 

literatura română prin abordarea Inteligenţelor multiple. „Pentru a propune elevilor activităţi 

ce vor stimula inteligenţele multiple, cadrul didactic trebuie mai întâi să elaboreze obiectivele 

operaţionale folosind verbe comportamentale” ale taxonomiei lui Bloom. Abordarea 

interdisciplinară permite în cadrul învăţării centrate pe elev să urmărească din perspectiva 

Inteligenţelor multiple dezvoltarea emoţională – identificarea şi gestionarea emoţiilor 

personajelor literare7, logică- gândirea critică şi estetică, dar şi abilităţi sociale şi de 

comunicare. 

În studierea interdisciplinară a personajului literar al schiţelor „D-l Goe” „Vizită” la clasele  

a V-a C şi a VI-a A, în anul şcolar 2017-2018 la Inteligența lingvistică elevii au lucrat: 

1.Anagramă 

Distrat 

   Lăudăros 

eGoist 

Obraznic 

Enervant 

2.Cvintet 

GOE 

Neascultător, obraznic 

Bătând, țipând, lăudându-se 

Goe cerșește atenție. 

Needucat. 

3.Construiți câte 5 propoziții în care să folosiți verbul „a fi” cu valoare predicativă şi 

copulativă despre Goe.  

a. Goe este repetent. Goe este alintat. Goe este obraznic. Goe este lăudăros. Goe este 

needucat.  

                                                             
6   Ciolan, Lucian, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, 

Iaşi, 2008, p.126 
7   În lecţiile de stiluri de comunicare am folosit ca material fişe din Ackerman, Angela, Puglisi Becca, 

Enciclopedia emoţiilor. Ghid al expresivităţii personajelor literare,ediţia a 2a,  Editura Paralela 45, Piteşti, 

2015, p.80 
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b. Goe este în tren. Goe este pe peronul din Urbea x. Goe este la București. Goe este la gară. 

Goe este împreună cu cele trei doamne.  

4. Monologul călătorului 

a. Cât timp am stat în tren, am putut să-l observ pe Goe, un băiat repetent care mergea la 

București împreună cu cele trei doamne. Acest Goe mi-a inspirat o atitudine care nu i se 

potrivea deloc pentru vârsta lui. Din atitudinea lui am înțeles că nu era un băiat bine crescut 

chiar dacă cele trei doamne asta voiau să arate. Cât despre însoțitoare lui nu pot spune decât 

că erau niște persoane false care voiau să pară niște caractere cizelate. Pe tot parcursul 

călătoriei Goe a făcut multe neplăceri pasagerilor, deranjându-i. Întâi Goe și-a pierdut pe 

geam pălăria, apoi a tras semnalul de alarmă al trenului, iar când a venit controlorul, Goe nu 

mai avea biletul pentru că îl pierduse o dată cu pălăria. Cele trei doamne au făcut scandal în 

fața controlorului fiind puse sa plătească biletul din nou. Astfel Goe și cele trei însoțitoare ale 

lui au fost o pacoste pentru tot vagonul în care au stat. C.I, clasa a VI-a A 

b. Era 10 mai, iar eu mergeam cu trenul la București. Deodată , un copilaș a venit lângă noi 

pe coridor. El era îmbrăcat în mărinărel. Atunci băiatul scoate capul pe geam, iar eu îi 

spuneam să nu mai facă acest lucru periculos, dar el mi-a scos limba și m-a făcut urât. Acest 

lucru m-a deranjat destul de mult, dar,totuși nu i-am reproșat nimic. Apoi, l-am auzit țipând. 

Cu greu am înțeles totuși ce vroia să zică. Băiețelul își perduse pălăria cu biletul de tren în ea. 

Băiatul supărat a plecat la cucoane și eu nu am mai auzit de el. B. I, clasa a V-a C 

c. Monologul urâtului  

Trebuie să merg la București pentru a-mi găsi un loc de muncă stabil. Am ajuns în gară unde 

m-am întâlnit cu doi prieteni din orașul meu natal. Am urcat în tren. Cu toate că mai aveam 

destul de mers cu trenul până în capitală,  mi-am oferit locul unei doamne mai în vârstă. 

Aceasta avea un nepoțel. Mi-am luat bagajul și am început să citesc o carte de Jules Verne, 

însă am văzut un băiețel ce a scos capul pe fereastră. L-am atenționat că se poate accidenta 

sau îi poate zbura pălăria. Acesta m-a jignit spunându-mi ,,Urâtule’’ și apoi m-a 

ignorat...norocul meu că a venit controlorul și i-a verificat biletul băiatului,dar și celor 3 

doamne. Pălăria băiețelului a zburat, karma răsplătindu-i obrăznicia copilului. Am încercat să 

intervin în cearta dintre controlor și cucoane, însă acestea m-au ignorat şi ele. Am revenit la 

locul meu pe bagaj în tăcere. Un domn mi-a oferit locul său pentru că el cobora la următoarea 

stație. I-am mulțumit şi m-am așezat. După ce am terminat un capitol din carte, am auzit 

ceva...niște țipete. Cred că știu cine  țipa. Oare să fie cel ce m-a ignorat? M-am ridicat 

prefăcându-mă că plec la toaletă și l-am văzut pe băiat cu năsucul lovit. Doamnele l-au liniștit 



36 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

oarecum pe copil. Sper că a fost ultima păţănie a acestuia. Dar m-am înșelat... am ajuns in 

capitala,ce bine... De-abia aștept să cobor din tren. Parcă totul a fost o comedie regizată de 

controlor cu actorul principal parcă... Goe. T. I, clasa a VI-a A 

d. Monolog of the travelleràIn the day of 10 May, I got on the train who left Urbea X and 

arrived in Bucharest. In front of one of the compartment, at one of the windows , I met a boy , 

dressed up in a sailor costum with a hat with straw. He was hanging of the window a little 

dangerous.So I said to him, that he don’t have permission to stay like that.He addressed me 

with ugliness,then storming at me,very ugly from his side, specially as he spoke to a man 

bigger than himself.He continued to stay with head without window. At one moment, I heard 

him screaming: Mommy!Grandma!!!Auntie!!.I looked at him, and I haven’t seen his hat on 

his head.I looked on window and I saw it in horizon. I found that his ticket was in that hat. 

Some minutes late, the wrangler entered in his compartment. I was really curios to find 

what’s happened. Some moments later, I have found that the family have to pay one ticket 

and 1 leu and 25 coin. B. R, clasa a VI-a A 

e. Monologul lui Goe 

Je m'appelle Goe et aujourd'hui je suis allé à Bucarest avec Tanti Mița, Mam' Mare et 

Mamițica. Dans le train, mon chapeau a volé par la fênetre. Après le contrôleur est venu et je 

n'avais pas un billet. Puis les dames qui m’accompagnaient ont dû me payer un nouveau 

billet. Quand mon chapeau a volé sur la fênetre, j'ai tiré le signal d’alarme de train. C'était 

mon voyage en train à Bucarest. C.I, clasa a VI-a A 

Era o zi frumoasă de 10 mai. Eu, mamʹmare, mamițica și tanti Mița am plecat din urbea X 

spre București. Eu eram îmbrăcat într-un costum de marinel. Noi așteptam pe peron, iar eu 

eram foarte neliniștit. A venit trenul. Ne-am urcat. Eu nu vroiam să stau în cupeu, așa că am 

rămas pe coridor cu bărbații. Am scos capul pe geam, iar un călător mi-a spus că nu e voie să 

scot capul pe geam, dar eu l-am jignit. Când am retras capul, era gol… Am pierdut pălăria. 

La pălărie era prins biletul. Fix atunci a venit controlorul. Mamʹmare, Mamițica și tanti Mița 

au trebuit să plătească 7,50 lei. La început nu prea erau de acord, dar nu au avut de ales. 

Mamʹmare , foarte grijulie , avea în săculețul ei un beret. Îmi stătea mult mai bine cu beretul. 

Mamița mi-a dat o bucată de ciocolată și am ieșit din nou pe peron. Mamʹmare vine pe peron 

să vadă ce fac, dar eu nu mai eram acolo. Eu eram în  compartiment, de unde nu mai puteam 

să ies. A venit controrolul și m-a descuiat. După puțin timp, am tras alarma de urgență. 

Trenul s-a oprit, iar toata lumea s-a speriat. B. I, clasa a V-a C 

5.Jurnal de lectură  
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  a. Dragă Jurnal,  

Astăzi, în tren, am întâlnit un băiat îmbrăcat în costum de marinar. Din câte am auzit, pleca la 

București. Acest copil a deranjat toți pasagerii din tren. A tras semnalul de alarmă  pentru că 

îi zburase pe geam pălăria. A ținut morțiș să stea cu bărbații în picioare. S-a certat cu cele 3 

doamne cu care era, iar doamnele au făcut scandal în fața controlorului pentru că băiatul își 

pierduse biletul o dată cu pălăria. Astăzi am avut o zi grea din pricina acestui băiat needucat. 

Consider că de vină sunt cele trei doamne care nu au știut să-l crescă și să-i dea educația ce se 

cade unui băiat de vârsta lui. C.I, clasa a VI-a A 

b. Dragă jurnal, 

Anul acesta am abordat un opţional interdisciplinar numit “Personaj literar”. Am studiat 

modalităţile de caracterizare ale personajelor prin modalităţi complementare: cvintetul, 

metoda piramidei si a bicicletei, pălăriile gânditoare şi cubul.  

    În primul semestru am analizat textul “Vizita” de I.L Caragiale si comportamentul fiecărui 

personaj. Am observat că Ionel este un copil obraznic, răsfăţat şi needucat. Maria Popescu 

este o mamă care nu ştie să îşi educe copilul, iar musafirul este un om tolerant. În al doilea 

semestru, am analizat textul “D-l Goe” de I.L Caragiale şi comportamentul fiecărui personaj. 

Am remarcat că Goe face parte din tipologia copiilor neascultători şi nerăbdători, iar 

cucoanele  nu ştiu să îşi educe nepotul. Am descoperit că textele au aceeaşi temă, anume 

proasta educaţie. Precum si că între personaje există o conexiune, comportamentul inadecvat. 

 În concluzie, acest opţional m-a învăţat cum să mă comport civilizat în societate şi în familie. 

B. I, clasa a V-a C 

c. Cher journal, 

Cette année, j’ai abordé une optionnel interdisciplinaire appelée  “ Le Personnage   litteraire” 

dans lequel j’ai étudié les moyens de caractériser les personnages par des méthodes 

complémentaires: quinttete,  méthode pyramidale et bicyclette, blason, chapeaux pensants et 

cube. Au premier semestre, nous avons analysé le comportement de chaque personnage dans 

le texte “Visite” de  I.L Caragiale. J’ai remarqué que Ionel est un enfant vilain, gâté et non 

éduqué, Maria Popescu est une mère qui ne sait pas comment  éduquer son enfant et l’invité 

est tolérant. Au second semestre, nous avons analysé le comportement de chaque personnage 

dans le texte “M. Goe” de I.L Caragiale. J’ai remarqué que Goe fait partie de la typologie des 

enfants vilains et gâtés et les madames ne savent pas comment l’éduquer. J’ai dècouvert que 

les deux texte ont le même thème, c’est-à-dire une mauvaise éducation. J’ai trouvé un 

connexion entre les personnages, c’est-à-dire qu’ils ont le même comportement inappropié.  
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        En conclusion, cette optionnel m’a appris à me comporter civilisé dans la société et dans 

la famille. C.I, clasa a VI-a A 

d. Dear Diary, 

This year, I approached an indisciplinary optional named “Literary Personage”, where we 

studied the ways of characterizing personages through complementary ways:quintet,pyramid 

and bike ways,thinking hats and cube. 

        In the first semester, we analized the text “Vizita” by I.L Caragiale and the behavior of 

each personage. I observed, that Ionel is a naughty, spoiled and uneducated child. Maria 

Popescu is a mom who doesn’t know to teach her child and the guest is an tolerant person. 

       In the second semester, we analized the text “Mr. Goe” by I.L Caragiale and the behavior 

of each personage.I noticed that Goe is part of disobedient and impatient child and the ladies 

don’t know to teach her nephew. 

       I discovered that the both texts have the same theme, the poor education. And between 

personages exist a connection, the behavior improper. 

       In conclusion, that optional teached me how to behave in my social life and in the family. 

B.R, clasa a VI-a 

e. Dear Goe,, 

I want to tell you that you are a naughty child. Why do not you listen to the 3 ladies? I 

propose something to you, if you do, I promise I will visit you. I will talk to the 3 ladies and 

see if you listen or no. I have the courage in you and I hope you get back. If you start 

listening, you'll have to win. You know I'm holding you. Good luck! 

your Friend,Yasmine Cotoranu 

f. Dear Goe , 

I tought i‘d write a letter of good manners on the train.On the train , you have to be quite to 

avoid disturbing others.Still , you do not have to insistent on someone for that person not to 

feel bad . These are very important and please ask and send me other rules . 

                                                                         Your dear fried, I. E clasa a VI-a A 

g. Dear Diary, 

Since the beginning of this school year, we have a new optional Romanian language. At this 

optional we have done many activities to develop our thinking. I started by working on a text 

called Visit. The first time I read the text and recognized the ways of characterization, 

repeating it from five class, then we talked about Ionel Popescu's violent state. We have also 

learned to make a quintet, an expression of opinion. To better understand the behavior, I used 
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the method of thinking hats where each team presented their essay about Ionel and his 

mother. To apply interdisciplinary we built geometric figures on Ionel and Goe. We applied 

the cube method, we made comics.  

In conclusion, this optional helped me to look from another perspective pessimistic and 

optimistic thinking, to express my opinion, to become more creative.  

Gh. D, clasa a VI-a A 

6. Scrisoare pentru Goe... 

a. Dragă Goe, 

Am aflat că ai fost de 10 mai la București. Din întâmplare, mătușa mea a fost în același vagon 

cu tine și cele 3 doamne.Toți pasagerii au fost deranjați de tine deoarece nu te-ai comportat 

frumos. Toți și-au făcut o părere greşită despre tine. Mătușa mea mi-a spus că păreai foarte 

prost crescut. Nu trebuia să îi răspunzi urât acelui călător, ci să dai dovadă că ești un băiat 

bine crescut. Chiar dacă ți-ai pierdut pălăria, nu trebuia să tragi semnalul de alarmă al trenului 

pentru un lucru așa de mărunt deoarece ți-ai pierdut-o tot din cauza ta. De asemenea ar fi 

trebuit să ai grijă de biletul tău, sau să fie ținut  la mama ta. În această călătorie te-ai 

comportat ca un copil mic. Sper ca sfaturile mele să-ți fie de ajutor pe viitor pentru a face o 

impresie bună! 

                           Cu drag, C. I, clasa a VI-a A 

b. Cher Goe, 

      Je suis Andreea, et cette année ma classe a étudié ta vie. Je pensais t'écrire quelques 

lignes sur ton comportement et sur ton éducation. 

Tout d'abord, tu n'as pas une bonne éducation, elle est basée sur chantage émotionnel.  Je te 

conseillerais d’être poli, ête bon, essayer de passer la classe.... 

D'autre part, dis aux dames de t’enseigner beaucoup mieux, si non, montre-leur que tu est 

déjà bien éduqué. 

J'espère que tu n'es pas une cause perdue. 

                                                                              Amicalement, A.I, clasa a VI-a  

c. Je m’appelle Goe et aujourd’hui je suis allé à Bucarest avec Tanti Mita, Mam’ Mare et 

Mamitica. Dans le train, mon chapeau a volé par la fenêtre. Apès, le contrôleur est venu, et je 

n’avais pas de billet. Puis les dames qui m’accompagnaient ont dû me payer un nouveau 

billet. Quand mon chapeau a volé par la fenêtre, j’ai tiré le signal d’alarme du train. C’était 

mon voyage en train à Bucarest. C.I  

d. Dear Goe, 
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    Today I met my friend, I. L. Caragiale, and he told me you were naughty. My advice is to 

change your behavior because you bother people around you. 

    P.S:I hope you will you will take my advice properly.  B. R, clasa a VI-a A 

 La inteligenţa logico-matematică elevii au construit din figuri geometrice: cerc, triunghi 

echilateral, dreptunghiuri personajele literare Ionel Popescu şi Goe ţinând cont că raportul de 

asemănare este cel mai mic număr prim par pentru a evidenţia că au aceleaşi trăsături morale, 

caracteristici geometrice, diferă doar vârsta, dimensiunile, un tren, dar şi căsuţa personajului 

şi 

a.1 relaţia cauză-efect 

Cauză: Pentru a-i da o motivație lui Goe să nu mai rămână repetent şi să învețe, de 10 mai, 

Goe pleacă împreună cu cele trei doamne la București. Efect: Din cauza comportamentului 

necizelat al lui Goe, pasagerii din vagon sunt deranjați de el și cele trei însoțitoare creând 

disconfort pe tot parcursul călătoriei. C. I, clasa a VI-a A 

a.2 CAUZE - Cele trei doamne l-au răsfățat prea mult pe băiat. Băiatul s-a supraevaluat. A 

urmat antimodele. Nu respectă regulile. Nu respectă adulții. 

EFECTE-Nu va trăi cu propriile puteri. Nu-și cunoaște propriile limite. Va deveni  la rândul 

lui un model negativ. Poate plăti amenzi usturătoare/va ajunge la închisoare. Nici  nu va fi 

respectat. Teodoru Iulia, clasa a VI-a  

 

 

Peronul din Urbea x                                                                                           București  

b. Construiţi o problemă de fizică 

b.1 Dacă distanța dintre Urbea x și București este de 360 km, iar trenul merge cu viteza 

medie de 60 km/h, în cât timp va ajunge trenul la destinație? 

360÷60 =6 ore 

Trenul va ajunge la destinație în 6 ore. Bibic Ionuţ, clasa a V-a C 

b2. Ce distanţă va parcurge trenul care pleacă din Buzău în Bucureşti ţinând cont că merge cu 

o viteză de 100 KM/h în timp de 1500 secunde? 

Viteză = distanţă:timp 

100=d:1500 

d= 1500:100 

d= 15 KM                C. I, clasa a VI-a A 

Trenul  
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b. 3 Trenul cu care Goe a mers la București a parcurs o distanță lungă. Aflați câți km are 

drumul știind că : 

din Urbea X până la prima oprire a parcurs 75 de km  

de la prima oprire până la a doua oprire a parcurs 150 de km  

de la a doua oprire până la București 125 de km  

75+150 +125 = 350 km are drumul B. I, clasa a V-a C  

b.4 Trenul accelerat pleacă la ora 11 din gara Urbea X. Acceleratul merge cu o viteza 

constantă de 75  km/h spre București aflat la 225km de gara. Stiind că frâna a fost trasă la 

mijlocul drumului, iar pentru a reporni trenului îi trebuie 10 minute, în cât timp ajunge la 

București trenul accelerat? 

225:75=3h 

11h+3h+10min=14:10min. O. C, clasa a VI-a A 

b.5 Căsuța personajului Goe. Dacă acoperișul căsuței este în formă de triunghi isoscel, iar 

baza este de 6 cm, aflați măsura unei lature, știind că perimetrul este de 16 cm. 

Ptriunghiului= 16 cm 

BC = 6 cm  

AB=AC 

AB+BC= 16 – 6 

AB+BC=10 cm 

AB =10 ÷2 

AB =5 cm= AC    C. I, clasa a VI-a A 

  La inteligenţa spaţială pentru ambele schiţe elevele I. A şi G. B din clasa a V-a C au 

realizat două machete şi un portret al lui Goe modelat din plastilină, dar  şi compararea unor 

fotografii ale trenurilor cu cărbuni şi ale celor contemporane. Elevii clasei a VI-a A au ales 

fotografii prin care au comparat Bucureştiul cu trăsuri cu cai şi Bucureştiul modern. La 

inteligenţa naturalistă, elevii clasei a V-a C au menţionat poluarea făcută de trenurile ce 

mergeau pe cărbuni, iar elevii clasei a VI-a A au asociat personajul Goe cu un măceş 

deoarece are frumuseţea şi gingăşia copilului, dar prin faptele lui înţeapă celelalte personaje 

şi cu un ţăţar petru acelaşi motiv. La inteligenţa  intrapersonală au exprimat păreri despre 

evoluţia personajului Goe la 25 de ani: 

a.  În opinia mea, Goe ar trebui să-și schimbe comportamentul negativ cu ajutorul unui curs 

de dezvoltare personală deoarece: 
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   Un prim argument este faptul că băiatul ar avea nevoie și de maniere. De aceea, aș 

recomanda ,,Codul bunelor maniere’’ de Aurelia Marinescu. Poate deveni o persoană: 

rațională, elegantă, dar și responsabilă cu ajutorul cursurilor de dezvoltare personală. Cursul 

îi poate deschide ochii și îl poate scoate din zona de confort, obrăzniciile sale, recreeând un 

preadolescent creativ, cuminte și politicos. 

      Un alt argument este faptul că orice copil are nevoie de sprijinul familiei. Asta îi poate 

reda o încredere interioară pozitivă spre a face lucruri bune pentru el însuși, dar și pentru cei 

din jurul lui. Omul este creația universului,ca exemplu îl avem pe Goe ce întruchipează 

echivalența jumătății negative cu jumătatea pozitivă. 

      În concluzie, Goe își va schimba comportamentul în bine datorită cursurilor și Codului 

bunelor maniere. C. I, clasa a VI-a A 

b. În opinia mea, Goe va ajunge un actor măreț deoarece: 

        Un prim argument este faptul că cele trei doamne i-au acordat prea mult sprijin, făcând-

ul să nu trăiască pe propriile picioare. Acestea i-au acordat: bani, haine şi mâncare, 

obligându-l, în mod indirect, să nu-și construiască un viitor care să se datoreze muncii sale, 

ruinându-i o parte din cadoul vieții. 

      Un alt argument este faptul că Goe la 22 de ani, totuși dacă și-ar deschide ochii și-ar putea 

găsi un job la care poate fi promovat. Din fericire, vecina sa, văzându-i starea de spirit cât și 

mediul de viață i-a recomandat niște cursuri de dezvoltare personală, dar și de teatru. 

Începând aceste cursuri, “stofa” sa de actor s-a dezvoltat, ajungând pe marile scene din teatrul 

național ,,I.L. CARAGIALE’’ din capitală. Mulțumindu-i la 35 de ani vecinei sale pentru 

recomandări. Ajungând un adult matur cu o casa,familie si job stabil,care să-i placă. 

     În concluzie, Goe va ajunge un mare actor al secolului. T. I, clasa a VI-a A 

 iar la inteligenţa interpersonală:  

a. Goe la 25 de ani va fi o persoană imatură. El va locui într-o casă mare și va fi un leneș care 

nu va munci. Va trăi tot pe spatele Doamnei Popescu și va fi dependent de aceasta. In schimb, 

dorește confort fără efort. Se va duce la un moment dat la serviciu nu foarte bine plătit pentru 

că va realiza că Doamna Popescu nu o să-l mai poată ajuta. Fiind alintat si dependent îi va fi 

greu să se obișnuiască cu munca și se va plânge mereu. În acest caz, cel mai probabil îi va fi 

recomandat să meargă la psiholog și să își discute problemele. El va înțelege că e o persoană 

imatură după aproximativ 2 ani şi va încerca sa fie responsabil cumpărându-și un câine. 

Câinele trebuie îngrijit tot timpul, rezultă că va putea experimenta situația de adult 

responsabil.B. G, clasa a VI-a A 
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b. Goe, am auzit că ai fost obraznic în excursia ta la Bucureşti.Eu vreau să-ţi zic că trebuie să 

asculţi de familia ta chiar dacă nu te lasă să faci ce vrei tu.Eu te înţeleg şi ţi-aş sugera să-ţi 

schimbi comportamentul.   Cu drag, D. Şt.  

Inteligenţa intrapersonală:.Monologul lui Goe la 25 de ani...Chiar dacă, atunci când eram 

mic nu învățam si rămâneam repe 

tent, acum am un loc de muncă stabil cu colegi de muncă foarte drăguți și un patron 

înțelegător. M-a trimis la niște cursuri de dezvoltare personală pe care mi le-a plătit tot el. Mi 

se pare un om foarte răbdător. Am participat la acele cursuri si cred că mi-au fost de folos 

deoarece am realizat că eu nu aveam un comportament bun când eram mic. Eram un copil 

foarte râzgâiat pe atunci și mereu în centrul atenției. Acum am învățat să mă port civilizat și 

să am respect față de ceilalți. Îi mulțumesc domnului patron pentru recomandarea cursurilor 

de dezvoltare personală. C. I, clasa a VI-a A 

În studierea schiţei “Vizită”, în anul şcolar 2016-2017, împreună cu clasa a VI-a C am 

identificat drepturi şi responsabilităţi ale lui Ionel Popescu, actele de toleranţă ale 

musafirului, servitoarei şi ale Mariei Popescu privite ca o concesie ce i se face lui Ionel, dar şi 

ca respect al opiniei diferite, actele de violenţă verbală şi fizică discutate din perspective 

sinonimelor: a constrânge, a sili, a forţa, am redat prin desene jucăriile lui Ionel, căsuţa 

personajului, cvintet, prezentând desene de colorat în minitură ce urmăresc relaţia cu 

secvenţele narative, stilul parental permisiv al Mariei Popescu, eseuri despre influenţa nefastă 

a tutunului, în mod special la copiii, în această clasă existând doi elevi care fumează din clasa 

a V-a, reguli de bune maniere ce ar trebui respectate în timpul vizitei, dar şi metodele: 

explozia stelară, ciorchinele, metoda blazonului, metoda pălăriilor gânditoare. Pentru schiţa 

“D-l Goe” am asociat desene, benzi desenate, argumente Vinovat-Nevinovat, ciorchinele, 

metoda caractiţei, blazonul ce credeau doamnele, ce era de fapt Goe, metoda piramidei. 
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Abordarea transdisciplinară a conceptului de timp 

 

Prof. Ghețu Oana 

Liceul Teoretic Mihail Sebastian 

 

Dezvoltarea cunoaşterii sub toate aspectele sale în secolul XX, a dus la apariţia unor 

noi forme de cunoaştere, chiar a unor noi raţionalităţi. În acest context, transdisciplinaritatea 

apare nu numai din nevoia de a depăşi vechea cunoaştere, ci în special din nevoia unei unităţi 

a cunoaşterii.  

Esenţa unei cunoaşteri presupune relaţia dintre subiectul cunoscător şi obiectul de 

cunoscut. Astfel, în perioada premodernă, în cunoaşterea tradiţională, discutăm de o 

identificare a subiectului cu obiectul de cunoscut până la contopire. În etapa modernă a 

cunoaşterii se pune preţ pe obiectivitate, pe neimplicarea cercetătorului. În etapa 

postmodernă avem de a face cu o reconstucţie a obiectului de cunoscut de către subiect. 

În acest context, cunoaşterea transdisciplinară presupune, ca în modernitate, distanţa 

dintre subiect şi obiect, fără o dizolvare a unuia în celălalt, ci păstrând o relaţie prin Terţul 

Ascuns. Acest lucru face posibilă o nouă formă de cunoaştere ce presupune  a fi, înţelegere 

de sine,  a înţelege, înţelegerea lumii şi  a acţiona. 

În cunoaşterea tradiţională cercetarea acordă o foarte mare importanţă experienţelor 

subiectului, pe revelaţie sau pe o percepţie directă a Realităţii. Ştiinţa modernă consideră că 

întreaga realitate poate fi cunoscută în manieră obiectivă, fără influenţa cercetătorului. Cel 

care a arătat că este posibilă o cunoaştere obiectivă a fost Galileo Galilei pentru că a formulat 

postulatele ştiinţei moderne. Există legi universale cu caracter matematic, descoperirea 

acestora este posibilă prin ştiinţă, iar toate datele experimentale pot fi reproduse. 

Interpretarea acestor postulate a condus la ceea ce se numeşte reducţionism ştiinţific. Ceea ce 

este de reproşat acestuia este tocmai o reducere a subiectului la material. Basarab Nicolescu 

consideră că ştiinţa modernă nu reuşeşte să surprindă esenţa subiectului pentru că nu trece 

dincolo de experienţă. 



45 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

Apariţia fizicii cuantice a condus la conştientizarea limitelor cunoaşterii prin prisma 

logicii tradiţionale. În acest context, Ştefan Lupasco formulează logica terţului inclus 

.Tocmai nevoia de a depăţi limitele disciplinelor a condus la apariţia transdisciplinarităţii. 8 

Conceptul de transdisciplinaritate a apărut in anul 1970 la Jean Piaget, Andre 

Lichnerowicz şi Eric Jantsch pentru că se dorea trecerea dincolo de limitele 

monodisciplinarităţii, interdisciplinarităţii, sau pluridisciplinarităţii. Jean Piget consideră că 

este absolut necesar să se treacă la un stadiu nou de interdisciplinaritate.9Potrivit lui Basarab 

Nicolescu, transdisciplinaritatea reprezintă  ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline 

şi înăuntrul lor şi dincolo de orice disciplină .10 

Basarab Nicolescu consideră că putem aborda transdisciplinaritatea la niveluri diferite.  

1. la nivel teoretic există aşa numita metodologie transdisciplinară bazată pe 

existenţa a trei axiome:  

 există mai multe niveluri de realitate  

 complexitatea lumii   

 logica terţului inclus. 

2. la nivel fenomenologic discutăm de modelul transdisciplinar al realitaţii: Subiect, 

Obiect, Terţ inclus. 

3. la nivel experimental discutăm de toate încercările care adeveresc nivelul teoretic 

şi cel metodologic. 

Potrivit lui Basarab Nicolescu metodologia transdisciplinară se sprijină pe axioma 

ontologică, axioma logică şi axioma epistemologică. 

Axioma ontologică presupune existenţa mai multor niveluri de realitate ale subiectului 

şi obiectului. 

Axioma logică are în vedere logica terţului inclus. 

Axioma epistemologică se referă la complexitatea lumii. 

                                                             
8 B. Nicolescu, Noi, particula şi lumea, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 182-226. 

9 Idem, Ce este realitatea?, p. 142. 

10 Idem, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Junimea, Iaşi, 1999, p. 53. 
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Să le discutăm pe rând. Axioma ontologică presupune existenţa mai multor niveluri de 

realitate, idee care i-a venit lui Basarab Nicolescu în 1976 în încercarea de a explica 

rezistenţa la unificare a teoriei relativităţii cu mecanica cuantică. Dar ce este realitatea? Este 

ceea ce rezistă  experienţelor, reprezentărilor, imaginilor sau formalizărilor noastre 

matematice11. Din perspectivă transdisciplinară, Realitatea nu este doar o construcţie 

socială12. Realitatea reprezintă un ansamblu de sisteme. Trecerea de la un nivel la altul 

înseamnă trecerea la alte legi şi concepte fundamentale pentru că între două niveluri de 

realitate există discontinuitate. De exemplu, la nivel microfizic există discontinuitate, 

inseparabilitate, şi relaţii de incertitudine, aşa cum a arătat W. Heisenberg. La nivel 

macrofizic există cauzalitate, continuitate şi determinism. 

Axioma ontologică redă tocmai existenţa acestor niveluri de realitate la nivelul 

obiectului. Subiectul presupune niveluri de realitate , la rândul său, numite de Basarab 

Nicolescu  niveluri de percepţie: nivelul biologic (tendinţele instinctuale), nivelul psihic ( 

trăirile emoţionale, cunoaşterea) şi nivelul trăirilor spirituale. 

Axioma logică. Logica terţului inclus a fost dezvoltată de Ştefan Lupasco. Acesta a 

observat că rezultatele descoperirilor din fizica cuantică scapă logicii clasice. De exemplu, 

dualitatea particulă-undă vine în contradicţie cu principiile logicii clasice, principiul 

identităţii, principiul noncontradicţiei sau principiul terţului exclus. Aceste principii obişnuite 

pentru gândirea ştiinţifică de până atunci presupun situarea la un singur nivel de realitate, 

care nu poate da naştere unor poziţii antagoniste13 . 

Axioma epistemologică are în vedere faptul că lumea are o complexitate specifică. 

Aceasta înseamnă că întotdeauna întregul este mai mult decât suma părţilor sale, iar fiecare 

nivel de realitate este ceea ce este pentru că toate nivelurile există în acelaşi timp ca întreg. 

Este ceea ce Basarab Nicolescu numeşte principiul interdependenţei universale. Doar timpul 

este acela care permite configurarea unor modele de cunoaştere neaservite vreunei ideologii.  

Am putea spune, referindu-ne la problema timpului ca obiectul este timpul fizic, 

convenţional, social, subiectul este timpul perceput, iar Terţul inclus, elementul unitar, sacral, 

cum îl numeşte Basarab Nicolescu, este timpul sacru. Timpul sacru nu inseamnă părăsirea 

                                                             
11 B. Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, p. 27. 

12 Ibidem, p. 28-33. 

13 Idem, Ce este realitatea, p. 81. 
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timpului fizic sau anularea subiectului cunoscator cu propria percepţie şi intuiţie a timpului. 

Elementul sacral tine legaţi subiectul şi obiectul, păstrând în acelaşi timp diferenţa dintre ele. 

În mod clar, timpul curge, este perceput de subiect ca atare, dar există şi clipa ce contopeşte 

si deosebeşte intre curgere şi percepţie. Este clipa bogată, infinită şi cuprinzătoare. 

În acest context, sacrul nu se opune ştiinţei, ci o completează, o explică spre idealul 

cunoaşterii unitare, integrate, depline. 

Basarab Nicolescu consideră că o abordare transdisciplinară permite căutarea unei 

identităţi europene, prilejuieşte întâlnirea dintre filozofie şi religie sau ştiinţă.14 Ştiinţa 

singură se poate autodistruge pentru că nu îi va permite omului o înţelegere sporită a lumii şi 

o înţelegere de sine. Numai postulând existenţa mai multor niveluri de realitate vom 

recunoaşte existenţa unor elemente sacre ce unifică omul şi lumea sa. 

O realitate temporală este realitatea care se modică prin gândire, sentimente şi acţiune, 

ceea ce implică ideea de responsabilitate. Realitatea este raţională, pe mai multe niveluri, 

ceea ce permite mai multe niveluri de înţelegere. 

Constantin Noica arată că în vreme ce logicul este în devenire, afectivitatea este 

inexplicabilă, apărând ca un element ontologic ce îl priveşte nu doar pe om, ci şi lumea sa. În 

acest context al implicării afective au fost reconsiderate şi ştiinţele educaţiei. 

Stiinţa şi alte domenii ale cunoaşterii pot exista separat precum schilodul orb. Un 

dialog transdisciplinar poate conduce la dezvoltarea ştiinţei şi la consolidarea conştiinţei. 

Este unitatea dintre minte şi inimă, care permite înţelegerea de sine, edificatoare. 

Omul contemporan nu este complet dacă  în înţelegerea timpului face abstracţie de 

sacru, considerat elementul definitoriu al conştiinţei umane. A avea conştiinţa sacrului 

înseamnă a avea conştiinţa existenţei într-o lume. Aceasta este ceea ce Basarab Nicolescu 

numeşte atitudine transreligioasă.15 

Omul trăieşte într-un orizont individual-biologic, într-un orizont spiritual şi unul 

cosmic. Sacrul permite unitatea dintre imediat, concret şi ceea ce este transcendent. Sacrul 

conferă libertate omului, indiferent de convingerile sale filosofice, religioase, sau politice. 

                                                             
14 B. Nicolescu, Ştiinţa, sensul şi evoluţia. Eseu asupra lui Jakob Böhme, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 2007. 

15 B. Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, p. 151-152. 
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Sacrul apare ca o valoare morală, filosofică sau chiar democratică pentru că uneşte ceea ce, în 

aparenţă, este contradictoriu. Sacrul uneşte timpul şi veşnicul prin eternitate. Omul de ştiinţă 

şi filosoful îşi unesc discursurile despre problema timpului prin raportare la sacru. Raţionalul 

şi intuitivul caută salvarea prin mântuirea de relativism, dogmatism, ignoranţă sau 

intoleranţă. 

Cunoaşterea timpului prin abordare transdisciplinară nu oferă un conţinut 

precis(concept ştiinţific sau concept filosofic), ci un conţinut calitativ care există doar în 

trăire fiind necomunicabil.16. 

În lucrarea Mirelei Mureşan17, se subliniază că abordarea transdisciplinară înseamnă o 

uniune între ştiinţific şi trăire pentru a înţelege. A înţelege înseamnă a găsi sensul. Demersul 

este dificil, presupune interogaţie, efort şi unirea tuturor nivelurilor de realitate ale 

subiectului şi obiectului. Transdisciplinaritatea nu înseamnă o simplă suprapunere a 

subiectului şi obiectului, nu este o transpunere la nivel social sau individual, ci la nivel 

cosmic. Omul se raportează la ceilalţi, la sine, dar şi la Divinitate. Astfel el se înalţă, se 

verticalizează şi îşi recunoaşte propria complexitate. Avantajele sunt multiple. Prin 

transdisciplinaritate se va cunoaşte ceea ce nu poate fi surprins raţional, prin concept. Este 

vorba de dimensiunea spiriruală a lumii, a noastră şi a legăturii noastre cu ceea ce se află 

dincolo de noi. Printr-o atitudine specifică, transdisciplinară, omul cunoaşte timpul social, 

convenţional şi cosmologic, într-o manieră subiectivă, proprie. Numai astfel se surprinde 

printr-o intuiţie specifică timpul sacru, veşnic. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 M. Flonta, op.cit., p. 73. 

17 Mirela Mureşan (coord.), Transdisciplinaritatea-de la un experiment la un model didactic, Editura 

Junimea, Iaşi, 2010, p. 30. 
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Jocul didactic-Metodă eficientă pentru elevii cu C.E.S. 

 

Prof. itinerant de sprijin  Iconaru Verginica Violeta 

Școala  Gimnazială ,,Mihu Dragomir,, ,Brăila 

                                                        C.S.E.I., Brăila 

 

           Condiţionarea reacţiilor emoţionale reprezintă un aspect important pentru 

activitatea educaţională. Calitatea emoţiilor şi a sentimentelor trăite de elev în şcoală nu 

este deloc o problemă neglijabilă.  

           De obicei, noi predăm fiind preocupaţi aproape exclusiv de transmiterea de 

cunoştinţe, dar este cel puţin la fel de important ca elevul să asocieze cu cunoştinţele 

transmise emoţii pozitive. Acest fapt face ca procesul de predare să fie continuat şi dincolo 

de situaţia limitată din clasă.  

          Fiecare profesor are un anumit stil de predare, de evaluare, de relaţionare cu elevii, o 

anumită expresivitate verbală şi nonverbală ce însoţeşte discursul său în clasă. Dacă, odată 

cu materia predată, profesorul transmite elevilor săi entuziasm şi plăcere a muncii în clasă, 

dacă însuşirea cunoştinţelor se realizează într-o atmosferă plăcută, prietenoasă, fără 

ameninţări cu note mici sau pedepse, atunci elevii vor asocia învăţarea şi activitatea 

şcolară în ansamblul său cu evenimente pozitive, plăcute şi vor avea un randament mai 

ridicat. Din nefericire, sunt numeroase situaţiile în care elevii asociază activităţile şcolare 

cu evenimente neplăcute. Profesorii excesiv de autoritari, care pedepsesc frecvent, care 

umilesc şi întreţin în clasă un climat tensionat, îl determină pe elev să se îndepărteze de 

şcoală şi să dobândească o aversiune faţă de acest mediu de educaţie. Prin condiţionare 

clasică, pedeapsa duce la respingere sau frică faţă de cel care pedepseşte dar şi faţă de 

situaţia în care a apărut - activitatea şcolară. 

           Chiar dacă, în anumite situaţii, am fost nevoiţi să recurgem la pedeapsă, este mult 

mai eficient să modelăm comportamentul elevilor prin intermediul întăririlor pozitive. 

Sistemul şcolar oferă numeroase astfel de mijloace de întărire pozitivă sau de 

recompensare: notele, diplomele, premiile, laudele în public, chiar şi prietenia profesorului 

poate constitui o recompensă. Şi recompensele generează trăiri emoţionale, numai că 

acestea sunt acum pozitive: bucuria, satisfacţia, plăcerea, încrederea, iar profesorul trebuie 
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să orienteze aceste trăiri în vederea obţinerii unor comportamente dezirabile. Recompensa 

energizează eforturile de învăţare ulterioare ale elevului prin creşterea încrederii în sine, 

prin încurajarea de a persevera şi prin sporirea puterii de atracţie a sarcinii didactice. 

          Este deci necesar ca profesorii să se folosească în mai mare măsură de efectul 

stimulator al întăririi pozitive. Un profesor care dojeneşte sau ironizează mai mult decât 

laudă sau care nu spune nimic atunci când ar trebui să laude nu contribuie la formarea unui 

comportament adecvat la elevi.  

          După cum remarca Skinner, „dobândirea unei competenţe într-un anumit domeniu 

rezultă dintr-o înaintare pas cu pas, iar în acest lent proces fiecare pas trebuie aprobat”. De 

fapt, instruirea programată se bazează tocmai pe acest principiu al selecţionării şi întăririi 

comportamentelor adecvate, al realizării în condiţii optime a conexiunii inverse.  

         Recomandarea psihologilor este ca profesorii să se orienteze preponderent spre 

formele de întărire pozitivă, însă anumite precauţii se impun pentru a nu apărea efecte 

nedorite. Astfel, recompensele trebuie să fie adaptate particularităţilor elevilor, trebuie 

folosite frecvent dar numai în situaţii adecvate şi nu la întâmplare. În anumite momente, 

când dorim încurajarea unui elev, este bine să se premieze efortul şi nu rezultatul obţinut. 

În felul acesta, nu vor fi premiaţi mereu doar elevii foarte buni ci premiul va putea fi 

obţinut de toţi elevii care se străduiesc în activitatea de învăţare. 

        O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie însă să-i implice pe elevi în mod 

activ şi să le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească 

curiozitatea elevilor prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin 

utilizarea studiului de caz ori prin antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echipă. 

       D. Ausubel susţine că profesorii ar putea face mai mult în direcţia captării interesului 

elevului chiar atunci când impulsul cognitiv este minim.  El propune în acest sens  crearea 

unor conflicte cognitive, spunând că „multe obiecte de învăţământ conţin paradoxuri, sau 

opinii opuse ale savanţilor, sau contradicţii vizibile faţă de bunul simţ comun şi dacă 

acestea sunt reliefate în faţa elevului neinteresat la început, faptul poate avea un puternic 

efect motivaţional, propulsând procesul. 

        Nu în  ultimul rând, trebuie să cunoaştem domeniile de interes ale elevului  şi, în 

activitatea de predare, să alegem exemple şi să stabilim legături cu aceste domenii de 

interes.  Rolland Viau oferă şi el o serie de sugestii pentru ca activităţile de predare să fie 

motivante şi să-i intereseze pe elevi, dar procedează într-un mod mai analitic, considerând 
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că profesorul trebuie să gândească strategiile de predare în funcţie de cunoştinţele pe care 

trebuie să le transmită elevilor, cunoştinţe declarative şi cunoştinţe procedurale.  

În ceea ce priveşte cunoştinţele procedurale, Viau recomandă ca profesorii să-i 

obişnuiască pe elevi să conştientizeze paşii ce trebuie parcurşi în rezolvarea unei 

probleme, indiferent de domeniul din care este ea. Profesorul poate servi, el însuşi, ca 

model recurgând la protocolul gândirii cu voce tare pentru ca elevii să observe modul în 

care se identifică tipul de problemă, se emit ipoteze cu privire la strategiile de rezolvare, se 

alege o anumită strategie  

Scopul acestui demers este ca elevii să ştie cât mai bine să se orienteze într-o 

sarcină de învăţare: cum trebuie să înceapă, cum pot să-şi dea seama dacă sunt pe calea 

cea bună, într-un cuvânt să utilizeze strategii metacognitive (planificare, monitorizare, 

autoevaluare). În felul acesta, elevii îşi vor evalua mai bine posibilităţile de a reuşi într-o 

sarcină şi nu vor mai exista situaţii în care elevul abandonează o sarcină pentru simplul 

motiv că nu ştie ce trebuie să facă învăţătorul trebuie să personifice acelaşi tip de om cald 

şi cu rol de suport pe care l-au reprezentat părinţii. El distribuie mai multe laude  şi 

încurajări  şi tinde să aprecieze conduita elevului cât mai mărinimos cu putinţă. 

Identificându-se cu această sursă de aprobare şi acceptare, şcolarul este dispus să asimileze 

valorile promovate de educator şi este, astfel, mai puternic motivat să înveţe şi să obţină 

un randament şcolar superior. 

       Pentru elevii a căror motivaţie este susţinută în primul rând de impulsul de 

autoafirmare, de trebuinţa de prestigiu, mai eficienţi sunt acei profesori care sunt orientaţi 

asupra sarcinii de îndeplinit, sunt ordonaţi şi sistematici în conducerea clasei şi în 

organizarea activităţilor didactice, creează condiţii ca nivelurile de performanţă ale 

elevilor să fie clar definite şi recunoscute fără echivoc. 

       Pe elevii cu un nivel liminar de intelect profesorii trebuie să îi înveţe cum să inveţe.În 

sfârşit, elevul cu un puternic impuls cognitiv va fi stimulat de profesorii capabili să 

genereze efervescenţă intelectuală, să creeze conflicte cognitive, să capteze interesul 

elevilor prin elemente de noutate, să-i provoace pe elevi pentru a progresa în domeniul 

respectiv. Profesorii plini de viaţă, stimulativi, inventivi şi entuziaşti faţă de materia pe 

care o predau au mai mult succes, iar comportamentul elevului este şi el mai productiv sub 

influenţa acestui tip de stimulare. 

       Această abilitate a profesorului de a evalua corect şi realist trebuinţele celui care 

învaţă implică, în primul rând, capacităţi empatice, respectiv capacităţi de transpunere în 
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situaţia psihologică a elevului  şi de a-l înţelege de pe poziţiile lui. Existenţa acestei 

capacităţi a fost demonstrată experimental de Stroe Marcus (1987). El susţine că profesorii 

trebuie sensibilizaţi spre o atitudine empatică, indispensabilă în relaţiile cu ceilalţi. 

Empatia se inserează în procesul intercunoaşterii, fiind adesea condiţia înţelegerii 

psihologice a comportamentelor prezente şi viitoare ale elevului. Constatăm că majoritatea 

studiilor insistă foarte mult asupra necesităţii formării unei  competenţe pedagogice 

relaţionale, a unor capacităţi de gestionare interactivă a clasei, care să faciliteze 

comunicarea cu elevii  şi să-i determine să se implice în situaţia pedagogică, să scadă 

fenomenul abandonului şcolar şi eşecul şcolar, să crească nivelul performanţelor şi 

competenţelor elevilor şi să elaboreze modele de instrucţie, care să fie centrate pe elev. 

          Prin urmare, strategia de intervenţie presupune parcurgerea următorilor paşi:  

-stimularea intereselor cognitive, a curiozităţii prin crearea ocaziilor pentru experienţe 

senzoriale, prin angajarea în dialoguri, prin implicarea în predarea-învăţarea cunoştinţelor 

noi, prin jocuri de roluri cu oferirea de întăriri pozitive;  

- angajarea în activităţi instructive individuale, diferenţiate, accesibile; 

- implicarea în activităţi de grup variate cu responsabilizare. 

          Aceste strategii le folosim pentru acei elevi care au stima de sine scăzută, lipsa 

susţinerii de către părinţi, a sprijinului moral dar şi material din partea acestora, excluderea 

din cadrul grupului uneori, lipsa de securitate personală, de confort şi de echilibru 

emotional. 

          Jocul  didactic  crează  condiții  favorabile de aplicare a cunoștințelor și de exersare a 

priceperilor și deprinderilor  sub  forma  unor  activități  plăcute  și atractive. 

           Prin  joc  copilul  își  antrenează  capacitatea  de a acționa  creativ  pentru că strategiile  

jocului  sunt  strategii  euristice  în  care  se  manifestă  spontaneitatea , inițiativa, istețimea 

copiilor. 

           Fiecare  joc  didactic  trebuie  să-i  instruiască  pe   copii, să  le  consolideze 

cunoștințele despre lumea  înconjurătoare. 

           Jocurile didactice  cu  conținut  matematic și cele pentru  dezvoltarea gândirii sau 

pentru însușirea unor noțiuni gramaticale se bazează mai mult ca celelalte pe dezvoltarea 

operațiilor de bază ale gândirii. 

          Subliniind importanţa activităţii instructive-educative , Jean Chateau spunea 

că”şcolarul trebuie să fie mai mult decât un copil şi mai puţin decât un adult, iar munca 
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şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât munca’’-ea este o punte între joc şi 

muncă. 

      În continuare voi reda proiectul de activitate pe care l-am susţinut în cadrul unei inspecţii, 

având la bază jocul didactic : 

 

 

Data : 

Unitatea : ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’’MIHU DRAGOMIR’’ 

Prof. înv. primar: ICONARU VERGINICA VIOLETA 

Clasa : A IV-A (intelect de limită) 

Aria curriculară : Limba si comunicare 

Disciplina : Comunicare în limba româna- Activitate integrată 

Unitatea tematică : “În lumea poveştilor” 

Domenii integrate : Matematică şi explorarea mediului(MEM),Arte Vizuale şi Lucru 

Manual                    (AV/LM),  

Subiectul lecţiei : “S-o salvăm pe Albă-ca-Zapadă!“ 

Tipul activităţii : mixtă 

Scopul lecţiei :  

 Consolidarea cunoştinţelor despre poveşti  şi personajele acestora  şi aplicarea 

acestora în diverse contexte de învăţare   

Competenţe generale :  

 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice : 

 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar şi rar ;  

 Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate; 

 Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje 

scurte; 

 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute. 

 Rezolvarea  operaţiilor de înmulţire şi împărţire; 

 Asocierea  numerelor cu literele corespunzătoare; 

 Rezolvarea corectă a problemelor date; 

 Sortarea,clasificarea şi desenarea  pe baza unui criteriu dat. 

PPRROOIIEECCTT  DDIIDDAACCTTIICC 
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                  Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin 

desen/pictură/modelaj/colaj/desen animat care reflectă un context familiar. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

O1- să răspundă la întrebări de tipul 

“Cine?”,”Ce?,”Cum?”,”Unde?”,”Cum?”,”Când?”,”Cât?”; 

O2- să identifice însuşirile personajelor date ţinând cont de faptele acestora ; 

O3- să rezolve problemele corect şi conştient ; 

O4- să despartă  cuvintele în silabe , identificând numărul de silabe; 

O5- să deseneze imaginile ţinând cont de figurile geometrice învăţate; 

O6- să efectueze corect operaţiile de înmulţire şi împărţire ; 

O7- să  completeze rebusul cu acele cuvinte ce lipsesc pentru a afla soluţia; 

O8-să asambleze corect puzzle-ul dat; 

 

STRATEGII DIDACTICE  

1. Resurse procedurale  

 Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul,metoda 

ciorchinelui,metoda exploziei stelare  

 Forme de organizare : individual, în pereche 

2. Resurse materiale : imagini cu personaje din povesti, fişe de lucru, , carioci, creioane 

colorate,planşe,bileţel 

3. Resurse temporale : 45 minute. 

4. Resurse umane :  elevi-intelect de limită 

5. Resurse spaţiale : cabinet metodic. 

6. Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare 

pozitivă; 

 

Bibliografie :  

    * H. C. Andersen, Poveşti, Editura Cartex 2000;  

    * Programa şcolară pentru disciplinele CLR, DP, MEM, AV/LM.                           

    * M.Enache,M.Munteanu-Jocuri didactice, Editura Porto-Franco Galați, 1998 
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    * C.Popovici, L. Gheba, O.Chitic, E.Popovici, Culegere de jocuri didactice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, București,1971 

    * I.Mușu, A.Taflan,Terapia educațională integrată, Pro-Humanitate, București,1997. 

    * L.Şoitu, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 

 

Evenimentul 

Didactic 

Conţinutul Ştiinţific Metode  Mijlo

ace 

Forme de 

organiza 

re 

Evalua 

re  

1.Moment 

organizato 

ric 

    Creez climatul optim 

desfaşurării activităţilor propuse. 

 

 

Conver

saţia 

 

 

 

 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 

2.Captarea 

atenţiei 

   Voi anunţa copiii că în drum 

spre şcoala  un porumbel mi-a 

lăsat un bileţel şi mi-a spus că 

este pentru elevii clasei . 

   Voi da citire biletelului: 

“Vai,copii,ce am păţit! 

Mama vitregă m-a răpit. 

M-a închis într-un castel, 

Nu pot vedea nimic din el. 

Mi-este tare dor de piticii mei 

Şi nu pot ca să ajung la ei. 

Vă rog, copii, să mă ajutati, 

Şi dacă puteţi să mă eliberaţi!” 

Albă-ca-Zăpada 

 

 

 

 

Conver

saţia 

euristi 

că 

 

biletel 

 

plicuri 

 

fisa de  

lucru 

 

 

 

Individual 

 

 

Observa 

rea com 

portamen

tului ver 

bal şi 

nonver 

bal 

3.Anunţarea 

temei 

  Astăzi vom încerca să o salvăm 

pe Albă-ca-Zăpada.  

    Mama vitregă  a închis-o într-

un castel şi nu vrea să-i mai dea 

drumul. Ea a apelat la voi pentru 

a o elibera. Dar pentru a o găsi 

trebuie să  depăşim anumite 

 

Explica

ţia 

  

 

Individual 

 

Observa 

rea focali 

zării şi 

menţine 

rii atenţi 

ei 

DDEESSFFĂĂŞŞUURRAARREEAA  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIIII 
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obstacole. Va trebui să  

rezolvăm operaţii de înmulţire şi 

împărţire, să despărţim cuvinte 

în silabe, să răspundem la o serie 

de întrebări în legătura cu 

conţinutul poveştii.         

4.Dirijarea 

învăţării 

  În fiecare turnuleţ al castelului 

se află câte o fereastră. În funcţie 

de numărul de pe fereastră veţi 

avea de rezolvat o cerinţă. 

Fereastra 1 

 

   Prin metoda”explozia stelară” 

se va răspunde la următoarele 

întrebări: 

1.Cine a dus-o pa Albă-ca-

Zăpada în pădure? 

2.Ce o întreabă împărăteasa pe 

oglinda fermecată? 

3.Cum arată Alba-ca-Zăpada? 

4.Când se întorceau piticii de la 

muncă? 

5. Unde au băgat-o piticii pe 

Alba-ca-Zapada după ce a 

murit? 

6.Câţi pitici trăiau în căsuţa din 

pădure? 

 

Fereastra 2 

 

Cum era Alba-ca-Zăpada? 
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Explo 
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explo
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Fereastra 3 

   

   Măsoară dimensiunile acestei  

ferestre  cu ajutorul unei rigle şi 

află perimetrul ei. Spune ce 

formă are această. 

 

 

 

 

 

Fereastra 4 

 

       Citeşte cuvintele apoi 

despartă-le în silabe. Scrie 

numărul de silabe  sub fiecare 

cuvânt. Ordonează cifrele în 

ordine crescătoare apoi în ordine 

descrescătoare. 

 

PĂDURE             PRINŢ 

 

 

 

Joc 

didactic 

 

 

Explica

ţia  

 

 

 

Exerci 

ţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerci 

ţiul   

 

 

 

 

Conver

saţia  

 

 

 

Fişă 

de 

lucru 

 

 

 

Rigla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă 

de 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

 

PITIC                  MÂNCĂRICĂ 

 

ÎMPĂRĂTEASĂ 

 

 

 

 

 

Fereastra 5 

 

   Desenati un castel folosind 

figurile geometrice învăţate. 

 

 

 

 

 

 

Fereastra 6 

  

  Descoperiţi numele unui pitic 

îndrăgit de Alba-ca-Zăpada. 

 

3x5=….(C)      126:6=….(L) 

2x7=….(T)      848:4=….(M) 

3x3=….(I)       936:3=….(A) 
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4x3=…..(U) 

 

---     ---   ---  ---  ---  --- ---   --- 

212   12  14   12   21  9  15  312 

 

 

Fereastra 7 

 

 

  A-B-Descoperiţi câţi pitici 

trăiau în căsuţa din pădure. 

 

 

                      A 

 

                      B 

 

 

1.Dacă nu este greu este….. 

2.Dacă nu este rece este…. 

3.Dacă nu este aproape este… 

4.Dacă nu este bătrân este… 

5.Dacă nu este trist este… 

ţiul   
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4.Asigurare

a feed-

backului 

Pentru a putea deschide fereastra 

ultimului turn elevii va trebui să 

asambleze corect câte un puzzle 

cu o imagine din poveste. 

Explica

tia 

Exerci 

ţiul 

Imagi

ni din 

poves 

te 

În pereche  Aprecieri 

verbale 

5.Încheierea 

activităţii 

În ultimul turnuleţ va fi găsită 

Alba-ca-Zăpada. Ea le va 

mulţumi  copiilor pentru ajutorul 

acordat oferindu-le câte o 

diplomă. 

“Dragi copii,vă mulţumesc. 

Fericire vă doresc, 

M-aţi salvat, îmi pare bine, 

Primiţi câte-o diplomă de la 

mine.” 

 

Conver

saţia  

 

diplo

me 

 

Individual  

 

DIPLOMA DE EROINĂ 

Se acordă elevei 

…………………………………………… 

pentru curajul depus în misiunea de salvarea Albei-ca- Zăpada 

                          Data                                                      Prof. 
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Studiu asupra abordării interdisciplinare a predării limbii engleze 

                                                                   Prof. Lajos Laura-Cristiana  

Școala Gimnazială „Mihu Dragomir”, Brăila 

 

Conceptul de interdisciplinaritate a devenit un termen din ce în ce mai utilizat în 

modul de abordare a lecției moderne. Acest termen reprezintă o formă de organizare a 

conținuturilor învățării cu implicații asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, 

oferind o imagine de ansamblu asupra fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor 

discipline de învățământ și permițând contextualizarea și aplicarea cunoștințelor dobândite. 

Este o componentă a procesului de instruire prin care se asigură aspectul activ și formativ de 

dirijare efectivă a învățării.  

Reforma conținuturilor învățământului românesc  din perioada contemporană a creat 

cadrul unor transformări la nivel de curriculum, între care se distinge perspectiva 

interdisciplinară și transdisciplinară.  În procesul de învățământ se regăsesc demersuri 

interdisciplinare la nivelul corelațiilor minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de 

învățământ sau de programele disciplinelor sau ariilor curriculare.  În înfăptuirea unui 

învățământ modern, formativ, predarea –învățarea interdisciplinară a devenit o condiție 

importantă în realizarea unor lecții superioare calitativ celor care vizează doar o abordare 

tradițională a unui singur fenomen, a unei singure probleme.  

Corelarea cunoștințelor de la diferite discipline de învățământ contribuie substanțial la 

realizarea educației reale a elevilor, la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a gândirii 

critice, a capacităților de a aplica cunoștințele teoretice  în practică. Astfel, corelarea 

cunoștințelor fixează și sistematizează mai bine noțiunile însușite, o disciplină o ajută pe 

cealaltă să fie mai aplicabilă. Posibilitățile de corelare a cunoștințelor dintre diferite discipline 

de învățământ sunt nelimitate. Important este ca predarea –învățarea, atât din perspectiva 

cadrelor didactice dar și a elevilor, să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a unor 

lecții eficiente. 

Abordarea interdisciplinară a predării- învățarii va aduce în prim plan corelarea 

anumitor aspecte comune obiectelor de studiu. Originalitatea lecțiilor astfel abordate are 

 rolul intrinsec de a activa pe elevi, de a le stimula creativitatea și contribuie la unitatea 

procesului instructiv-educativ privit atât de multă vreme drept un întreg cu părți componente 
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bine delimitate care nu aveau nicio legătură sau puncte comune între ele,  dar și la 

consolidarea bazei unei  culturi vaste. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul 

conținuturilor și obiectivelor, dar ceea ce este mai presus este crearea unui mediu favorabil 

pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să lucreze în echipă, să colaboreze, să aibă 

inițiativă, să își asume reușitele, încercările dar și eșecurile pe care ulterior să le transforme în 

succes.  

Metodele informative şi conversaţionale au  rolul de a motiva suficient pe elevi şi de 

a-i ţine activi pe tot parcursul lecţiei. De asemenea, metoda formativă care se bazează pe 

exerciţii variate are rolul de a face activităţile de fixare a cunoştinţelor noi mai interesante. 

Pentru o transformare viabilă și aplicabilă în învățământul românesc, principala 

modalitate de introducere a interdisciplinarității în învățământ o reprezintă regândirea 

conținuturilor, planurilor, programelor și manualelor școlare din perspectiva conexiunilor 

posibile și necesare sub raport pedagogic. Interdisciplinaritatea implică stabilirea și folosirea 

unor conexiuni între limbaje, cu scopul diminuării diferențelor care apar între disciplinele de 

învățământ clasice, în timp ce predarea și învățarea unei discipline au dezavantajul că 

folosesc perceperea secvențială a realității unice, ce devine, astfel, artificială. Conform lui 

Văideanu, în învățământul preuniversitar, se pot identifica trei direcții ale interdisciplinarității 

: 1) la nivel de autori de planuri, programe, manuale școlare, teste sau fișe de evaluare; 2) 

puncte de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare-evaluare; 3) prin 

intermediul activităților nonformale sau extrașcolare în echipă.  

O analizăa abordării interdisciplinare în domeniul limbilor moderne se cere inițiată 

printr-o redefinire a specificului acestora în cadrul disciplinelor de învățământ. Limba 

modernă utilizează în general concepte (semnificații) din toate domeniile, în mare parte 

cunoscute elevilor de la studiul limbii materne, cărora li se atribuie, însă, un nou semnificant. 

Prin urmare, de la început, profesorul apelează la un bagaj de concepte ce aparțin mai multor 

discipline și operează așa-numitele „corelații obligatorii”.  

Un învățământ modern, de calitate, ar trebui să aibă că scop formarea și dezvoltarea la 

elevi a unei gândiri sistematice, critice, creative și integrante asupra vieții. În acest sens 

abordarea interdisciplinară în proiectarea și realizarea activităților didactice are un rol 

definitoriu asupra educației elevului. Astfel prin interdisciplinaritate există posibilitatea 

obținerii unui “bagaj” de cunoștințe minim de bază din toate domeniile cunoașterii. Acest 

mod de conlucrare între discipline poate face că elevii să devină conștienți de importanța 

educației și autoeducației permanente în formarea lor ca oameni.  
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În ciuda diversității culturilor, există trăsături socio-culturale comune care generează 

un comportament social asemănător în situații similare. O mai profundă conștientizare la 

elevi a actelor de limbaj în limba maternă ar putea stimula vocația pentru dialog și în alte 

coduri, în structura manualelor școlare, o bună ocazie în situația de față este furnizată  de 

„exercițiile de comunicare”. Un bun antrenament în limba maternă presupune studierea 

tuturor registrelor din limba-sursă, antrenament ce se poate ulterior reflecta și asupra limbii 

moderne. O aplicare sistematică și permanentă a interdisciplinarității, sub toate aspectele ei, 

în domeniul limbilor moderne cere o măiestrie didactică a cadrelor didactice care doresc 

formarea elevilor cu  o viziune asupra cunoașterii.  

Dinacest punct devedere, interdisciplinaritatea reprezintă o abordare intrinseca a 

studiului oricărei limbi moderne, asigurând transmiterea unui volum decunostinte din diferite 

domenii șirealizarea obiectivelor lecției. Astfel, constatăm că profesorulde limbimoderne 

apelează la cunostinte din toate ariile curriculare, de la toate disciplinele si din toate 

domeniile științifice. Termenul CLIL – Content and Language Integrated Learning, sau 

învăţarea integrată a unui conținut, este o modalitate deabordare interdisciplinară a predării 

unei limbi moderne – de exemplu, engleza, prin intermediul unor ştiinţe, a unor  discipline 

diferite. 

Putem lua că exemplu biologia. Astfel, prin intermediul cunoştinţelor de biologie, se 

poate însuşi o limbă de circulaţie internaţională – engleza. Și fie că ne referim la părți 

componente ale acestei ramuri vaste, precum elemente de botanică, zoologie sau anatomie, 

fie la toată ramura,  ne vom însuși cunoștințe din acest domeniu utilizând limba engleză.  

Cunoștințe din geografia lumii devin obiectul de analiză al lecțiilor, elevii utilizând 

limba străină, dar însușindu-și și cunoștințe cu care completează cunoștințele generale sau 

doar fixează ceea ce le-afost  predat deja la disciplina geografie. Accentul în achiziția 

limbilor străine cade pe abilitatea de a comunica, de a înțelege, de a  face legături între 

diferite cunoștințe și nu doar de a se exprima corect utilizând static și nefuncțional limba 

străină de dragul introducerii conceptului de corectitudine gramaticală.  

Nevoia de a cunoaşte o limbă străină vine din nevoia de a cunoaşte limba, cultura, 

civilizaţia unei alte ţări. O altă cale de realizare a interdisciplinarității în studiul unei limbi 

straine presupune apropierea acesteia de materii de învățământ cu metodologii asemănătoare 

sau chiar identice. Ne referim, în primul rând, la limba maternă (limba română), într-o 

asemenea perspectiva, limba este considerată obiect al investigației, funcția metalingvistică a 

limbajului devine preponderentă, ca și latura formativă a obiectivelor propuse la lecție. 
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Progresele înregistrate în analiza contrastivă și teoria traducerii au contribuit substanțial la 

facilitarea accesului la limba modernă,  la prevenirea interferențelor, printr-o conștientizare a 

elementelor de legatură sau contrast cu limba maternă  sau, eventual, cu un alt cod studiat de 

către elevi. O astfel de analiză include toate nivelurile de limbă (fonologie, lexical, 

morfosintactic), precum și contextul de comunicare (cultural) și are drept obiectiv final 

dezvoltarea competenței de comunicare în limba modernă.  

O altă utilizare dinamică a interdisciplinarității este analiza textelor literare aparținând 

patrimoniului universal. Profesorii preferă să înceapă cu punerea față în față a aspectelor 

comune și diferite între limba maternă și cea străină pe care o predă, trecând treptat către alte 

limbi străine între care se pot realiza corelații plecând de la teme comune (copilăria, natura, 

iubirea,  etc). Profesorul este cel care va alege modalitatea de abordare a acestor lecții  fiind 

necesar ca pentru atingerea obiectivele  propuse  să se pregătească din timp și să apeleze la 

capacitatea sa creatoare.   

Cunoștințele istorice din limba engleză se pot corela cu cele din istoria României ca 

ulterior să ajungem să facem referiri la istoria universală. Este la alegerea profesorului modul 

în care va realiza  trecerea în revistă a momentelor de referință din istorie sau  analiza textelor 

cu caracter interdisciplinar și de sinteză ce vizează momente marcante din istorie. 

Știința este sursa inepuizabilă a asocierilor, corelatiilor, brainstormingului implicit 

care va deveni un punct de referință în predarea limbilor străine în general și al limbii engleze 

în special. Primele articole, studii, tratate, descoperiri din orice domeniu, medical, 

astronomic, al descoperirilor arheologice și așa mai departe sunt promovate și mediatizate în 

limba engleză. Depinde din nou de profesor ce dorește să utilizeze pentru a  semnala marile 

descoperiri pe plan mondial în domeniul știintei și tehnicii sau pentru a reactualiza probleme 

acute ale umanității precum flagelul războaielor, problema poluării, a unei rate crescute a 

criminalității sau a problemelor medicale din ce în ce mai frecvente.  

Profesorii de engleză pot realiza lecții cu aspecte de interdisciplinaritate și între 

domenii ce aparent nu au nicio legătură. Mă refer aici la artele plastice și educația muzicală. 

Vorbitorul de limbă străină acordă un loc aparte asocierii imaginilor mentale cu limbile 

vorbite, dar și creativității. Pe de altă parte cunoștințele de istoria artei pot fi asimilate 

utilizând limba engleză și așa cum am precizat și mai sus elevii pot găsi numeroase articole în 

limba engleză despre ultimele studii din domeniu, indiferent că ne referim la pictură, 

arhitectură, artă abstractă și așa mai departe. Elevii își pot însuși într-un mod plăcut 
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cunoştinţele, conceptele fundamentale și elementele tehnice ale artelor plastice sau educației 

muzicale, folosind ca instrument limbajul de specialitate corespunzător dar în limba engleză. 

 În ceea ce privește muzica, nu o dată am observat o evoluție calitativă a utilizării 

limbii străine și o fluență a comunicării datorate ascultării active a versurilor din genurile 

muzicale preferate. Bineînțeles că aici se vor realiza implicit și asimilări eronate ale utilizării 

elementelor gramaticale, ale anumitor cuvinte sau forme scurte de genul ( wanna= want to, 

gonna= going to etc) care vor face obiectul anumitor ore de limba engleză în care să se 

explice registrele în care pot fi folosite acestea sau incorectitudinea anumitor utilizări.   

Prin urmare, consider că interdisciplinaritatea contribuie la modul de realizare al 

ȋnvăţării, prin formare de competenţe, deprinderi practice și prin evaluarea care pune accent 

pe calitate. Utilizând această strategie modernă de lucru, am avut scopul de a le testa elevilor 

 dorința de a învăța limba engleză și în același timp am încercat să-i motivez să asimileze mai 

ușor cunoștințe din cât mai multe domenii diferite. Pentru proiectarea și realizarea 

activităților didactice, profesorul are  nevoie de o strategie didactică modernă  care va realiza 

o legătură indisolubilă ȋntre elev şi profesor, bazată pe exprimarea punctelor de vedere 

proprii, pe schimbul de idei şi pe cooperare.  

Argumentele pe care le oferă aplicarea interdisciplinarității în domeniul limbilor 

moderne și care justifică pe deplin eforturile depuse, au în vedere o metodologie mai 

funcțională și rațională, mai economică și mai bine organizată, care să stimuleze în același 

timp munca independentă și în echipa.  

Fără a epuiza domeniile ce se interferează în manualele școlare de limbi moderne, 

reținem ideea necesității pregătirii multilaterale, interdisciplinare, a cadrelor didactice 

absolvente ale facultății de litere. Abordarea interdisciplinară în învățământul modern are un 

rol important în educația elevului. Prin urmare colaborarea între discipline contribuie la 

conștientizarea de către elevi a importanței deosebite a acestui mod de lucru în formarea lor 

că oameni.  

Legătura dintre limba straină și orice altă disiplină se poate realiza la nivelul 

conținuturilor obiectivelor, astfel încât fiecare elev să se poată exprimă liber, să lucreze în 

echipă sau individual, pentru că într-adevăr “activitățile interdisciplinare duc la dezvoltarea 

acestor capacități”. Referitor la evaluare, se pot utiliza două tipuri: evaluarea formativă a 

elevilor care are de obicei  loc ȋn timpul activităţilor şi evaluarea activităţilor profesorului, 

realizată de copii. Prin derularea acestor tipuri de evaluări, fiecare dintre noi (elev şi profesor) 

poate crea o  imagine clară asupra nivelului său de pregătire. Este un bun prilej pentru elevi 
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de a-şi fixa cunoştinţele acumulate, de a-şi dezvolta abilităţile personale, de a se familiariza 

cu o atitudine adecvată ȋn procesul de evaluare, ȋn ansamblu, ȋn ȋntreg ciclul de instruire – 

ȋnvăţare – evaluare.  

În concluzie, cunoștințele  pe care elevii le acumulează în mod tradițional, reprezintă 

cel mai adesea un ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaștere statică a lumii. 

Abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nicio disciplină  de învățământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între acestea. Interdisciplinaritatea a 

devenit o necesitate a lumii contemporane fiind o consecință  logică a integrării tuturor 

tipurilor de conținuturi în  perspectiva educației permanente. Vine că o soluție la situația de 

organizare pe discipline și satisface nevoia de globalitate în știință. Achiziția limbilor 

moderne va putea coincide, în urmă unei astfel de abordări, cu o cunoaștere mai nuanțată și 

mai profundă  a limbii materne, va declanșa un nou tip de reflecție asupra acesteia, va mări 

disponibilitatea elevilor de a-și însuși noi coduri, spre a putea stăpâni, tot mai cuprinzător, 

realitatea.  
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Interdisciplinaritatea-forma superioară a integrării curriculare 

 

Prof. Înv. Primar Lărgeanu Florica                                                                                                      

Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’ 

 

        ,,Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa 

nu este împărţită pe discipline’’      J. Moffet 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nicio disciplină de învăţământ nu 

constituie  un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu 

grade diferite de implicare şi finalizare. Ea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare 

de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale ăntre diferite domenii ale ei. Argumentul care 

pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor 

care sunt analizate separat. Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele 

multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. 

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi communicative 

necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionare cu semenii, pentru parcurgerea cu 

success a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

Abordarea interdisciplinară a devenit o preocupare în practica şcolară pentru a se ajunge la 

formarea competenţelor.                                                                                                                                                                          

,,Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferitele  domenii ale 

cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de 

ordin conceptual şi metodologic’’. ( G. Văideanu, 1988).                                                                                                                                    

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient 

cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor discipline în vederea 

rezolvării unor situaţii problemă.                                                                                                                                                               

Interdisciplinaritatea poate fi privită ca o punte între discipline.                                                                                                                                

Avantajele interdisciplinarităţii sunt : stimulează realizarea de planificări corelate (corelarea 

în timp) a predării conţinuturilor, la diverse discipline; încurajează colaborarea directă şi a 

schimbului între specialişti în diferite discipline; încurajează pedagogiile active şi  

metodologiile participative; ajută la formarea strategiilor de rezolvare de  probleme; sunt 
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analizate teme din mai multe perspective; se formează competenţe transversale, integrate 

cheie şi transdisciplinare. 

   Predarea integrată are ca referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună a 

unor discipline.                                                                                                                                                          

Pornind de la o unitate tematică, profesorul realizează un design instrucţional, astfel încât să 

atingă conţinuturile din programă în realizarea unor competenţe, ţinând cont de stilul de 

învăţare al elevului, dar şi de stilul personal de predare.                                                                                              

Avantajele predării sunt: angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării; cadrul 

didactic este mediator, facilitator; profunzimea, trăinicia şi reactivarea rapidă a cunoştinţelor, 

generate de perspectiva integrată asupra cunoaşterii; încurajarea comunicării şi a relaţiilor 

interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale sarcinilor de învăţare în grup.                                                                                              

Dintre limitele predării integrate pot fi amintite: timp foarte mult alocat de către profesor în 

realizarea designului instructional; este dificil de corelat întreaga paletă informaţională 

cuprinsă în disciplinele de studiu specifice curriculumului la nivele diferite; la nivel 

gimnazial şi liceal, predarea integrată presupune şi predarea în echipe de profesori de 

specialităţi diferite ceea ce implică investiţie mare de timp şi costuri materiale ridicate; se 

poate pierde coerenţa în studierea disciplinei de studiu.                                                                                                                                                            

Deşi predarea interdisciplinară a devenit o practică obişnuită pentru elevii claselor 

pregătitoare şi clasa întâi, curriculumul pentru celelalte clase, în acest moment, nu este foarte 

ofertant pentru realizarea unei predări interdisciplinare.                                                                                                                            

Cu toate acestea, pot fi realizate activităţi care presupun o abordare interdisciplinară, ca un 

prim pas în realizarea competenţelor-cheie pentru elevii din ciclul primar.                                                                                      

O astfel de experienţă am realizat la clasa a doua.                                                                                                                         

Au fost abordate cunoştinţe din domeniile: limba şi literatura română, matematică, ştiinţe,  

abilităţi practice, devoltare personală, toate studiate sub tema ,, Dovleci ‘’. S-a ales această 

tematică fiind apropiată de universul copiilor, dar şi în concordanţă cu momentul anului când 

s-a desfăşurat activitatea.                                                                                                                                                       

S-au urmărit obiective de referinţă din curriculumul clasei a doua, corelate cu anumite 

competenţe – cheie.                                                                                                                                                                                    

Competenţele vizate au fost următoarele:                                                                                                                                                              

Limba şi literatura română- Comunicare în limba română                                                                                                                  

Matematică şi ştiinţe ale naturii – Competenţe în matematică şi competenţe elementare în 
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ştiinţe şi tehnologie la îndemâna copiilor                                                                                                                                                

Dezvoltare personală- Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice                                                                                                

Abilităţi practice- Sensibilizare culturală şi exprimare artistică                                                                                          

Activitatea s-a desfăşurat  după următorul scenariu: 

1. Joc de dezgheţ- Şi eu pot – Dezvoltare personală                                                                                                                                                                        

Învăţătorul are o minge specială (portocalie) pe care scrie ŞI EU POT. Fiecare elev îşi 

exprimă o aptitudine, o abilitate sau o deprindere pe care o are, când mingea ajunge la 

el. 

2. Se formează echipe de elevi  

3. Prin metoda predicţiilor, în echipe, elevii vor realiza o poveste pornind de la 

cuvintele: dovleac,  şoricel, concurs. 

4. Se citeşte povestea ,,Cel mai mare dovleac din lume’’ de Steven Kroll-Limba română 

5. Se lucrează diferite fişe de lucru: 

A. Descoperiţi, pe fişa dată, cuvintele din poveste(Anexa 1) 

B. Realizaţi o cărticică sau un poster al grupei pornind de la enunţurile:Un dovleac 

este…., Un dovleac este atât de mare ca...., Un dovleac este atât de rotund 

ca....Scrieţi răspunsurile pe conturul unui dovleac. 

C. Coloraţi literele din cuvântul DOVLEAC respectând cerinţele din fişă(Anexa 2) 

D. Cât de înalt eşti ? Matematică- completarea unei fişe de observare şi de măsurare a 

înălţimii fiecărui elev, folosind ca unitate de măsură dovleci confecţionaţi din 

carton, fixaţi pe un suport vertical. 

E. Cât cântăresc doi dovleci? Se folosesc trei dovleci reali, de dimensiuni diferite. Se 

notează de către elevi: Cât cred că poate cântări fiecare dovleac, cât cântăreşte 

fiecare, cât cântăresc în total, cât ar trebui să cântărească dovlecii să fie egali? 

F. Realizaţi lanterna lui Jack.Fiecare echipă primeşte un dovleac pe care îl va curăţa 

şi apoi îl va transforma într-o lanternă. 

G. Experiment:Vor arde lumânările în interiorul dovlecilor? Verificaţi. Motivaţi. 

H. Plantaţi în ghivece câte trei-patru seminţe de dovleac. Acoperiţi  cu pământ, apoi 

udaţi.Veţi urmări periodic evoluţia plantelor.Veţi completa o fişă de 

observaţii.(Ştiinţe) 

I. Din sămânţa de dovleac, realizaţi o lucrare-colaj. Alegeţi singuri tema pe care o 

veţi realiza.( Abilităţi practice) 
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Evaluarea activităţii s-a realizat prin întocmirea unui portofoliu. Portofoliul a 

cuprins fişele realizate în timpul activităţii, precum şi două fişe care au fost 

realizate ca temă, cu următoarele cerinţe:a) Scrie un text de cel puţin cinci 

enunţuri pornind de de la enunţul  Dacă aş fi un dovleac....b)   Caută informaţii 

despre utilizarea dovlecilor. Prezintă-le într-o formă preferată.                                                                              

În evaluare, au fost apreciate: existenţa lucrărilor în portofoliu; corectitudinea 

realizării cerinţelor; aşezarea în pagină, scrierea corectă(reguli de punctuaţie, 

ortografie);aspectul fişelor;încadrarea în timp.                                                                           

Câteva concluzii  pot fi formulate la finalul activităţii: elevii s-au implicat cu mult 

entuziasm în realizarea activităţii; profesorul a îndrumat realizarea sarcinilor; 

sarcinile de învăţare au oferit elevilor posibilitatea de a corela informaţii din 

diferite domenii; metodele activ-participative au plasat elevul în centrul activitîţii 

de învăţare; modalităţile de organizare a colectivului de elevi pe echipe şi 

individual  au facilitat interrelaţionarea, intercunoaşterea şi autocunoaşterea; 

predarea integrată oferă elevilor posibitatea grupării informaţiilor intr-un sistem 

holistic, asigură durabilitatea celor asimilate, precum şi aplicabilitatea crescută a 

noilor achiziţii.                                                Comsider că beneficiile 

interdisciplinarităţii, din perspectiva învăţării, sunt foarte multe.Este un deziderat 

ca acest tip de organizare a activităţii didactice să se regăsească la toate nivelurile 

de şcolaritate. 
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Anexe 

 

   Anexa 1. Descoperă cuvintele!- Exemple de cerinţe 

Instrucţiuni: Literele s-au amestecat. Aşază-le în ordine şi vei descoperi cuvinte din povestea 

,,Cel mai mare dovleac din lume’’ 

CODLVAE___________________________________ 

CEIRŞOI_____________________________________ 

 

Anexa2. DOVLEAC- exemple de cerinţe 

Colorează literele cuvântului DOVLEAC, respectând cerinţele 

1.Dacă îţi place dovleacul, colorează cu roşu litera D. 

2.Dacă nu îţi place dovleacul, colorează cu verde litera D. 

3.Dacă îţi place toamna, colorează cu galben litera O. 

4. Dacă nu ăţi place toamna, colorează cu albastru litera O. 
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Muzica și interdisciplinaritatea 

Prof. Mirică Oana – Viorela 

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

             În ultima perioada, în învăţământul românesc de masă, ora de educaţia muzicală a 

fost marginalizată. Interesul elevilor, al părinţilor, al managerilor unităţilor de învăţământ se 

îndreaptă spre disciplinele „de examen” sau cu potenţial de împlinire profesională în 

detrimentul celor care formează doar o cultură generală. 

                  În acest context, noi, profesorii de educaţie muzicală trebuie să fim  extrem de 

creativi pentru a capta atenţia şi interesul elevilor. de a le trezi interesul pentru descifrarea 

tainelor muzicii, de a-i determina să îşi extindă percepţia asupra calităţilor sunetului muzical. 

                 Deoarece muzica are caracter sincretic (muzică, vers, mişcare, expresie plastică), 

activităţile didactice se pot face asociindu-le pe cele strict muzicale cu activităţi din alte arte 

și discipline. Idea  de interacţiune a muzicii şi cu alte discipline: literatură, matematică, TIC, 

educaţie fizică (dansul este rezultatul interacţiunii dintre muzică şi mişcare,) a prins contur. 

Astfel, vă prezint câteva abordări interdisciplinare pe care eu le-am folosit în cadrul orelor de 

educație muzicală. 

                          Fiind vorba de reuniunea a două arte, activităţile educative urmăresc 

îndeosebi formarea de valori şi atitudini. La clasa a V-a, în urma audiţiei concertului 

„Primăvara” din ciclul „Anotimpuri” de Antonio Vivaldi, elevii pot realiza un tablou în 

culori evocând numai elementele sonore specifice anotimpului surprinse de compozitor, apoi 

îşi vor prezenta tabloul realizat, explicând legătura dintre muzică şi imagine. Astel apare 

interdisciplinaritatea  muzicii cu artele plastice. 

 

                       La clasa a VI-a, elevii pot asocia emoţiile trăite în timpul audiţiei muzicale cu 

diverse părţi de vorbire (de exemplu 5 substantive, 5 verbe, 5 adjective) pe care să le utilizeze 

apoi într-un scurt eseu de prezentare a piesei audiate indicând şi tonalitatea acesteia. Astfel 

apare  asocierea muzicii cu limba și literature română 
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                    În epoca tehnologiilor, fiecare elev îşi formează competenţe TIC, utilizarea 

calculatorului, a internetului fiind una din activităţile lor preferate: caută informaţii şi ascultă 

muzică, redactează documente, utilizează softuri de prelucrare a imaginii, a sunetului. Aceste 

competenţe pot interacţiona pozitiv cu cele formate la educaţie muzicală. Prezentarea unei 

opere, operete sau balet în PowerPoint la clasa a VII-a poate fi un bun exemplu în acest sens. 

Elevii pot lucra în echipe de „specialişti” în care fiecare îşi poate valorifica aptitudinile în 

diverse activităţi: în domeniul documentării şi sintetizării informaţiilor, în selectarea şi 

prelucrarea imaginilor reprezentative, în căutarea, descărcarea şi chiar prelucrarea fişierelor 

audio-video sau în interpretarea unor arii celebre în timpul prezentării proiectului. 

                 Cu siguranţă, orele de educaţie muzicală poate lua diverse forme, 

interdisciplinaritatea poate genera creşterea interesului pentru educaţia muzicală şi o mai 

mare implicare a elevilor în activităţile didactice. Nouă, dascălilor, ne revine sarcina de a fi 

creativi în procesul didactic în aşa fel încât acesta să fie cât mai stimulativ pentru elevi. 

Bibliografie : 

Munteanu, Gabriela, (2007). Didactica educaţiei muzicale, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 

Fundaţiei România de Mâine 

Vasile, Vasile, (2004). Metodica educaţiei muzicale, Bucureşti, Editura muzicală 
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Interdisciplinaritatea -factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate 

Proiect interdisciplinar – clasa pregatitoare 

Tema: Primăvara – Anotimpul revenirii la viaţă 

 

Prof. înv.primar  Mocanu Ionela 

Școala Gimnazială Mihu Dragomir, Brăila 

 

,, Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este 

specific ci prin ceea ce are în comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la 

altul ,, 

                                                                                                              Louis Croft 

În perioada contemporană reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat 

cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva 

interdisciplinară.  

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de 

oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul  

Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu 

asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai 

uşor scopurile de mijloace. 

 Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer 

cu grade diferite de implicare sau finalizare. Ea  apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare 

de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care 

pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care 

sunt analizate separat. Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale 

dezvoltăii copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea 

asigură formarea sistematică şi pogresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în 

învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgeea cu succes a treptelor următoare în 

învăţare, pentru învăţarea permanentă. 
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În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între 

diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun 

permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. 

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ,  predarea – învăţarea 

interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de 

învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea 

flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea 

cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă 

să fie mai bine însuşită.Posibilităţile de corelare a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de 

învăţământ sunt nelimitate.  

Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de 

realizare a eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să 

se pregătească din timp şi să apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – învăţarea prin 

corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează 

creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu 

o cultură vastă. 

Trebuie, așadar făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu care se lucrează. 

Astăzi, acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev. Astfel, importante devin metodele 

cu care se prelucrează conţinuturile şi prin intermediul cărora este implicat educatul în 

procesul de dezvoltare a sa. Soluţia este aceea de a regândi atât conţinutul cât şi metoda, 

plecând de la studiul educatului. Metafora lui John Dewey sugerează direct că elevul devine  

,, soarele în jurul căruia gravitează,, dispozitivele pedagogiei. Educatul, cu toate resursele sale 

psihologice, este centrul în jurul căruia gravitează conţinutul, metodele, mijloacele de 

învăţământ, profesorul, spaţiul clasei, organizarea clasei, organizarea instruirii.  

Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însuşirea 

de cunoştinţe, devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrându-se pe dezvoltarea 

competenţelor. Teoriile actuale ale personalităţii arată că nu există om fără calităţi.  

Pedagogia modernă a demonstrat eficienţa utilizării metodelor interactive la lecţie 

(conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul de rol, dezbaterea, metode şi 

tehnici de lucru individual sau pe echipe). Educatorul trebuie să îşi adapteze conţinuturile la 

specificul educatului şi să găsească cele mai bune metode de valorificare a acestuia. Este un 



76 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

proces dificil dar merită a fi realizat pentru că cel mai important lucru în procesul instructiv-

educativ este să contribui la dezvoltarea educatului şi să obţii tot ce este mai bun la el. 

(Goodson, 1994) 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt: 

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 

• clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

• creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 

• permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 

• constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 

 Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 

învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie 

să fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa 

realizării conexiunilor între diferitele discipline. 

Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui care 

învaţă ar putea reprezenta cadrul integrator care va înlocui curriculumul centrat pe 

disciplinele de învăţământ. Formarea experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să 

fie doar obiective scrise pe hârtie. Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste 

competențe, de a şti cum să le implementăm  în activitatea  zilnică de predare, învăţare şi 

evaluare, de a descoperi valorile ce se ascund în fiecare din elevii noștri. Reușita va depinde 

mult de calitatea actului didactic și a parteneriatului educator-educat.  
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Tema: Primăvara – Anotimpul revenirii                                     

la viaţă 

Subteme:  

 Revenirea naturii la viaţă; 

 Sosirea păsărilor călătoare, trezirea vietăţilor, gâzelor, insectelor, la viaţă; 

 Munci caracteristice începutului de primăvară: în parc, grădini, livezi. Jocurile 

copiilor primăvara; 

 Reguli de comportare în parc, pe stradă, în curtea şcolii. 

 

Argument: 

Primăvara este anotimpul revenirii la viaţă a naturii, care vine odatǎ cu    mirosul lunii 

martie, cu primele adieri de vânt cǎlduţ, cu ghioceii albi ca perlele bunicii, cu păsările care ne 

încântă cu trilurile lor, cu soarele auriu care ne mângâie şi ne face să fim mai veseli în fiecare 

zi şi cu norişorii care ne mai supără uneori când cad picuri limpezi şi deşi. Din dorinţa 

copiilor de a observa, cerceta, descoperi transformările care au loc în natură, primăvara, am 

hotărât să abordez şi să dezbat tema PRIMĂVARA – ANOTIMPUL REVENIRII LA 

VIAŢĂ. 

 

Discipline/arii curriculare:  

Comunicare în limba română 

Matematică şi explorarea mediului 

 Dezvoltare personală 

 Arte vizuale şi abilităţi practice 

Muzică şi mişcare 
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Structura proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe ale învăţării integrate 

CLR 

Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, 

rostit clar şi rar; 

Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor 

orale, în contexte de comunicare; 

Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

cunoscute; 

DP 

Identificarea unor trăsături personale elementare; 

Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în 

activitatea şcolară; 

MEM 

Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie 

cu mediul natural şi social; 

Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind 

limbajul comun, reprezentări prin desene; 

Recunoaşterea numerelor în concentrul 0 – 10; 

AV/AP 

Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple,                

pe baza interesului direct; 

MM 
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Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea 

sugerată de text; 

Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec 

simplu, din folclorul copiilor. 

Cunoştinţe 

 

 

- revenirea naturii la viaţă; 

- comportamentul vieţuitoarelor; 

- activităţile oamenilor în acest anotimp; 

- reguli de comportare pentru o natură sănătoasă; 

 

Capacităţi 

instrumentale 

- colectarea de date, de informaţii şi impresii, împărtăşirea acestora în 

grup organizat, sortarea şi clasificarea pe baza unor criterii date, 

utilizarea unor materiale şi tehnici, jocuri de rol, şezătoare, carnavalul 

primăverii 

Atitudini si valori 

 

-  dezvoltarea sentimentului de dragoste şi respect pentru mediul 

inconjurător 

- exersarea unor deprinderi corecte de comportare în afara spaţiului fizic 

din afara şcolii; 

- preţuirea muncii depuse pentru obţinerea produselor confecţionate; 

- aprecierea muncii oamenilor în acest anotimp; 

- dezvoltarea simţului estetic apreciind frumuseţile naturii; 

 

     Planificarea timpului:  

Proiectul se derulează pe perioada unei săptămâni. 

 

Resurse: 

 

- umane: 25 copii, învăţătoare, părinţi, bunici, voluntari, invitaţi; 

 -materiale: cărţi cu conţinut specific primăverii, cărţi cu poezii, enciclopedia pentru copii, cifre, 

jetoane, hârtie glasată, staniol, deşeuri textile, acuarele, floricele de porumb, plastilină, foarfece, 

sârmă pentru îndoituri, spumă de mare, imagini în power point, calculator, CD, lipici, foarfece; 
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-procedurale: brainstorming, observaţia spotană şi dirijată, povestirea, conversaţia, explicaţia, 

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul, învăţarea prin descoperire, învăţarea activă, 

investigaţia. 

 

Forme de organizare:  frontală, individuală, pe grupe.  

 

Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare: 

 

- colectarea şi interpretarea datelor culese din mediul înconjurător; 

- stabilirea alături de copii a punctelor de interes aplicate în proiect; 

- întocmirea împreună cu elevii a unui plan al proiectului; 

- valorificarea datelor culese de pe teren sub forma unor activităţi integrate, în grupuri de lucru; 

- crearea unui album ilustrat cu imagini din natură; 

- activităţi practice individuale; 

- evaluarea activităţilor derulate.  

 

Inventar de probleme 

Ce ştim ? 

Primăvara este anotimpul care urmează iernii. 

Afară este mai cald. 

Copacii înmuguresc, răsare iarba, florile. 

Păsările călătoare se întorc la noi în ţară. 

Păsărelele se întorc la cuiburi. 

Primăvara se lucrează în grădini. 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? 

În ce anotimp suntem?  

Care sunt lunile anotimpului primăvara?  

Ce schimbări au loc în natură?  

Care păsări călătoare se întorc la noi în ţară? 

La ce cuiburi se întorc? 

De ce se văruiesc copacii? 

De ce se înlătură crengile uscate? 

De ce se greblează pământul înainte de a fi 

semănat? 

De ce trebuie să fie cald afară când se plantează 

florile ? 
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Schemă orientativă pentru activităţi 

Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

Activi- 

tate 

CLR 

„Citire” cărţi: 

„Vestitorii 

primăverii” de 

George 

Coşbuc. 

 

MEM 

Observare în 

natură: 

Primăvara, 

revenirea 

naturii la viaţă 

 

Pregătim 

terenul pentru 

însămânţare 

 

MM 

Învăţarea 

cȃntecului „Cu 

primăvara ne 

jucăm” 

 

MEM 

Reconstituire 

– Imagini cu 

început de 

primăvară 

 

CLR 

Convorbire: 

„De ce se 

întorc păsările 

călătoare din 

ţările calde?, 

De ce se 

trezesc 

vieţuitoarele 

la viaţă?” 

Joc de rol: 

„De-a Zâna 

Primăverii” 

 

MM 

Învăţarea 

cântecului: 

Vine, vine, 

primăvara! 

Dansul 

florilor 

 

 DP 

CLR 

Primăvara în grădini 

şi livezi – poveste 

creată 

 

MEM 

Activitate pe bază 

de exerciţiu cu 

material individual 

– număratul în 

concentrul 0-10 

Rezolvarea unor fişe 

 

AVAP 

Desen „Parcul 

primăvara” – 

Folosirea diferitelor 

tehnici de lucru: 

pictură, dactilo – 

pictură, ştampilare 

Organizarea 

împreună cu copiii a 

unei expoziţii cu 

lucrările realizate în 

ziua respectivă. 

 

CLR 

Învăţarea 

poeziei 

„Primăvara” de 

M. Cajal 

 

MEM 

Puzzle – Munci 

de primăvară (să 

numere corect 

elementele 

tabloului) 

Joc de rol: 

„Micii 

grădinari” 

 

AVAP 

Modelaj - 

Unelte pentru 

grădinari, 

Crenguţa 

înmugurită 

 

Ecologizarea 

curţii şcolii 

Plantăm copaci, 

flori 

Văruim 

trunchiul 

CLR 

Joc didactic 

„Spune mai 

departe” 

(găsirea 

cuvântului 

potrivit pentru a 

continua 

propoziţia, 

denumirea 

sunetului cu 

care începe 

cuvântul cu care 

s-a continuat 

propoziţia, 

despărţire în 

silabe) 

Joc de rol: „Ştiu 

să mă comport” 

 

DP 

Joc: „Aşa da, 

aşa nu! (reguli 

de comportare) 

 

Plimbare – 

Respectarea 

regulilor de 

comportare 



82 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI       ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

Scenetă: 

„Primăvara în 

poieniţă” 

copacilor civilizată în 

diferite situaţii 

 

Jocuri în 

Grădina Mare 

pentru a se 

verifica modul 

de însuşire a  

regulilor de 

comportare 

civilizată în 

diferite locuri 

 

Evaluare:  

Secvenţială: 

-probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, ghicitori, convorbire,   

observarea curentă, verificarea, turul galeriei, jocul didactic, investigaţia,    

problematizarea. 

-probe scrise: fişe                                                                  

-probe practice: activităţi experimentale, observarea sistematică, autoevaluarea,  

interevaluarea, coevaluarea. 

 

Finală 

Crearea unui punct de documentare; 

Realizarea unui album: „Revenirea naturii la viaţă”; 

Realizarea portofoliului copiilor cu lucrările realizate în timpul derulării proiectului; 

Organizarea şi amenajarea unei expoziţii cu lucrările copiilor; 

CD cu activităţile desfăşurate pe parcursul derulării proiectului; 

Sădirea unor flori în grădina şcolii; 

Plantarea câtorva copaci în faţa şcolii; 

Văruirea copacilor din faţa şcolii; 

Organizarea şi desfăşurarea unui Carnaval cu vestitorii primaverii 
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Enjeux de la littérature en classe de FLE 

 

Prof. Moldoveanu Luminiţa 

Liceul Teoretic «Nicolae Iorga» Brăila 

 

INTRODUCTION  

 L’enseignement du FLE ne cesse de se développer dans les pays francophones et  non 

francophones, dans les écoles et les universités; le métier de professeur de FLE et FLES 

devient de plus en plus exigeant vu la variété de ses publics, de ses conditions et de ses 

enjeux. Dans le domaine de la didactique des langues, les publications des dernières années 

traduisent un regain d’intérêt pour le texte littéraire, considéré comme une ressource 

authentique différente par sa richesse culturelle, sa dimension esthétique et sa force émotive. 

La littérature est exploitée dans les classes de langues avec les enfants comme avec les 

adultes, pour les niveaux débutants comme pour les niveaux avancés. On vous invite à 

réfléchir aux liens qui doivent rapprocher visées communicatives, actionnelles et culturelles 

dans l’enseignement des langues et aux  culturelles que le texte littéraire rend possibles. 

 

DÉVELOPPEMENT:                                                                                                                            

a) le texte littéraire et l’approche interculturelle.                                                                                     

 La littérature est un vecteur essentiel de la transmission d'une langue et d'une culture. 

On reconnaît donc la place de la littérature en classe de français langue étrangère, mais quelle 

place? Pour quelles raisons peut-on utiliser des textes littéraires en classe de FLE?                                                 

Utiliser des oeuvres complètes ou des extraits?                                                                                                       

Pour quoi? Pour qui? Par quelle méthode?Quelles fins peut-on servir en utilisant ces textes? 

Des fins linguistiques? Pour l'enseignement de la civilisation? Pour l'enseignement de la 

littérature?Avec les avancés en linguistique et en communication, les approches 

traditionnelles et structuralistes de l’enseignement-apprentissage du FLE sont délaissées au 

profit des approches communicatives, tant à l’oral qu’à l’écrit. L’objectif est donc d’être 

compétent linguistiquement dans les situations à vivre, tout en comprenant les nuances des 

valeurs pragmatiques des énoncés et en ayant conscience de la variation. Un élément essentiel 

de cette approche est le nouveau type de centration utilisé. Il s’agit d’une centration non pas 
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sur la grammaire (comme dans les approches traditionnelles), non pas sur la méthode mais 

sur l’apprenant. L’analyse de la situation de classe et des besoins devient primordiale. Avec 

l’approche communicative, on a pu penser que l’enseignement des langues s’était éloigné du 

champ littéraire, la littérature étant considérée essentiellement comme un moyen pour 

l’acquisition d’une langue étrangère.Lorsqu’un texte littéraire est introduit en classe, des 

relations se créent entre ce texte et les élèves. Ces relations sont de trois types : esthétique, 

éthique et émotionnelle. Quelle peut être la place des textes littéraires ? La littérature offre au 

professeur de FLE un espace privilégié de lecture de l’identité et de l’altérité, d’accès à 

l’univers socio-culturel que la langue véhicule et de réflexion sur la langue. Pourquoi le texte 

littéraire en langue française est-il si précieux pour la classe de FLE ? Quel rapport unit la 

langue et la littérature, et quels sont les enjeux de leur complémentarité dans l’enseignement-

apprentissage du français ?  

 

b) Le rôle de la lecture. Quel apprenant est conscient du rôle que jouent ses yeux lorsqu’il 

lit? On sait que contrairement à ce que l’on pourrait croire, les yeux ne suivent pas une ligne 

écrite de façon régulière, en commençant par le premier mot pour s’arrêter au dernier. Bien 

au contraire, ils procèdent par bonds successifs, par sauts discontinus, et ‘‘photographient’’ à 

chaque bond un ensemble de plusieurs lettres (de une à une dizaine) ou de plusieurs mots (de 

un à cinq, selon leur longueur) ‘‘L’œil n’a pas besoin de voir toutes les lettres d’un mot ou 

tous les mots d’une phrase pour permettre au cerveau de comprendre ce mot ou cette 

phrase.’’18 

c) Les différentes stratégies de lecture. 

 On en répertorie généralement cinq : le répérage, l’écrémage, le survol, 

l’approfondissement, la lecture de loisir.Selon l’objectif que l’enseignant souhaite faire 

acquérir, il peut choisir de faire travailler une seule de ces stratégies, ou plusieurs, ou l’une 

après l’autre. Lorsqu’elles seront comprises et maîtrisées.  L’apprenant choisira, de lui-même, 

selon la nature du texte à lire et en fonction de la tâche qu’on lui demande de réaliser, celle 

ou celles qui conviennent le mieux.                       

                                                             
18  Taglianti, Christine,La classe de langue, Éd. Cle International , Paris, 1998,  pag. 67. 
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 On voit là aussi l’extrême importance que prennent les habitudes de lecture en langue 

maternelle, tant au niveau de mécanismes acquis qu’en ce qui concernes les habitudes 

culturelles. Quelle est la valeur de ce qui est écrit dans la culture maternelle de l’apprenant ? 

Peut-on remettre l’écrit en question ? L’apprenant pratique-t-il parfois l’autodérision ? L’écrit 

est-il intouchable ? Et l’enfant a -t-il été habitué à manipuler des ouvrages et à les regarder 

d’un œil critique ? 

CONCLUSION. Le texte littéraire est encore trop souvent relégué dans un après-scolaire ou 

pensé comme practique accessible exclusivement aux apprenants qui ont déjà une bonne 

maîtrise de la langue.En ce qui concerne le choix des documents écrits, il y en a  plusieurs 

critères de choix. Que le texte dose convenablement les éléments linguistiques connus et 

inconnus.                                                                                                                                        

Que le contenu socioculturel permette une comparaison avec la réalité locale. Que les 

différents textes proposés soient représentatifs des différents types de textes (narratifs, 

explicatifs, injonctif, informatifs, poétiques argumentatifs et descriptifs: voir ANNEXE 1).  
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 Que le texte soit toujours une source de curiosité et d’information. Le texte littéraire 

peut favoriser la lecture et l’écriture, les échanges d’idées en même temps qu’il permet 

d’intégrer des éléments linguistiques, culturels et esthétiques dans la classe de langue. Pour 

rompre avec le système qui veut que l’on travaille le texte prévu par l’enseignant, les 

apprenants peuvent aussi apporter des textes ou choisir parmi un éventail proposé par 

l’enseignant. Le texte littéraire est au cœur des préoccupations contemporaines en matière de 

dialogue entre les cultures et d’ouverture à l’autre.  
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Oportunități ale interdisciplinarității la ora de literatură 

 

Prof. Pasti Nicoleta 

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

Limba și literatura română este o disciplină care permite o bidirecțională deschidere spre 

alte discipline, de aceea abordarea interdisciplinară este posibilă și adeseori  necesară, 

atunci când este nevoie să diminuăm perceperea secvențială a unor conținuturi, pentru a 

forma o imagine unitară asupra realității, presupunând o intersectare a diferitor arii 

curriculare.  

       Este cel mai des întâlnită în activitățile extracurriculare, precum proiectele educative, 

învățarea – aventură, care ar fi o învățare în afara sălilor de clasă sau în activitățile 

desfășurate în perioada Școala Altfel. În cadrul actului educațional formal este 

valorificată prin proiectarea de curriculum la decizia școlii, prin învățarea în baza 

inteligențelor multiple, învățarea bazată pe rezolvare de probleme, învățarea pe bază de 

proiect. 

        Realizarea unor ore în care aplicăm principiul interdisciplinarității cere însă o mai 

mare rigurozitate, iar elaborarea strategiei are la bază analiza S.W.O.T.: PUNCTE TARI - 

combate rigiditatea în favoarea flexibilității, oferind profesorului ocazia de a-și prezenta 

materia în care este specializat la un alt nivel de experiență didactică și științifică; - 

modelează atitudinea mentală a profesorului și elevului prin provocare ; PUNCTE 

SLABE - în proiectare, se solicită un efort mai mare pentru esențializarea informației; 

OPORTUNITĂȚI -dezvoltă capacitatea de a identifica și transfera  metodele și 

conceptele dintr-un domeniu în altul; -aduce transformări benefice la nivelul finalităților 

educației;- modifică rolul profesorului și al elevului; - susține găsirea corelațiilor și a 

semnificațiilor noțiunilor învățate;- poate răspunde nevoilor personale, sociale, 

profesionale; AMENINȚĂRI - poate să creeze confuzie și frustrare în rândul elevilor 

dacă nu li se oferă o motivație sau modul de lucru; -transferul metodelor și al conceptelor 

nu garantează atingerea obiectivelor operaționale/competențelor derivate;  Dintre 

oportunitățile enunțate mai sus, aducerea de transformări benefice la nivelul finalităților 

educației merită o atenție în plus deoarece, indirect, interdisciplinaritatea contribuie la 
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formarea de abilități, capacități, competențe prin care se construiesc cei patru piloni ai 

educației care apar în Raportul comisiei internaționale pentru educație în secolul XXI, 

modelul Delors(1996): a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu 

ceilalți, a învăța să fii. În această viziune, acumularea de cunoștințe devine o bază pentru 

dezvoltarea unor competențe cognitive, afectiv-atitudinale și sociale care duc la 

dezvoltarea armonioasă. Posibilitatea integrării domeniului afectiv-atitudinal este 

binevenit, deoarece  oferă cooperarea cu obiectivele cognitive. Adoptând drept criteriu de 

clasificare interiorizarea, D. Krathwohl  distinge cinci clase de obiective care descriu un 

continuu afectiv, marcând etape posibile în asimilarea și practicarea unor valori, norme: 

receptarea (prezența), reacția (elevul le caută, simte satisfacție în raport cu ele), 

valorizarea (elevul le prețuiește, le preferă), organizarea(elevul le conceptualizează, le 

sedimentează), caracterizarea (îl definesc pe elev, îi exprimă personalitatea). 

       Formatul orelor în care se desfășoară abordarea interdisciplinară poate fi: 1) în echipă 

de profesori a) activitate secvențială, cu delimitare precisă a intervenției; b) activitate 

intercalată, întrepătrunsă a cadrelor didactice sau 2) demers al unui singur profesor la 

clasă care caută soluții la diferite probleme apărute în actul didactic. La gimnaziu, noua 

programă, cea din 2017, prevede la exemple de activități de învățare abordarea unor teme 

din perspectivă interdisciplinară(literatură- arte plastice- muzică- istorie-geografie- 

religie- matematică etc.), iar manualele alternative pentru clasa aVI-a propun activități 

interdisciplinare. La liceu, acest tip de abordare rămâne la latitudinea profesorului. 

       Bune practici. Experimentul efectuat a pornit de la nevoia de a găsi soluții pentru 

predarea statutului psihologic al personajului în cadrul caracterizării. Cerința se regăsește 

în eseul structurat Particularități de construcție a unui personaj și apare începând cu clasa 

aX-a. Interdisciplinar, am dat lecției titlul Identitatea mea/ Identitatea celuilalt. 

       Abordarea interdisciplinară aplicată constă în utilizarea unei metode preluate din 

constructivismul cognitiv ( teoria psihologiei învățării, cu rădăcini în psihologia lui 

Piaget) și a metodei de înțelegere și motivare a copiilor și adolescenților, preluată din 

psihologia adleriană ( terapia cognitiv-comportamentală)  transferate în ora de literatură. 

Menționăm că cea de-a doua metodă a fost oferită de o doamnă psiholog practician, în 

urma lucrului în echipă. 

        Metoda preluată din constructivism se numește Punerea în situație și constă în 

prezentarea unei situații-problemă la care elevii oferă soluții, însoțite de explicații și 

argumente. Răspunsurile individuale sunt corectate, completate de răspunsurile colegilor, 
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prin discuții de tip colaborare-cooperare. Elevii trebuie să cunoască textul-suport. Este o 

metodă de construcție mentală a înțelegerii prin rezolvare de probleme și situații. 

Principiul rezolvării contextuale, precum și cel al autonomiei în construcția propriei 

cunoașteri constituie fundamentul demersului cognitiv, investigativ, autoevaluativ. Am 

ales această metodă pentru conștientizarea de către elevi a existenței propriilor procese 

cognitive, afective și comportamentale reglatorii. În plus, ”interdisciplinar, 

constructivismul explică rolul înțelegerii și al dezvoltării cognitive a proceselor mentale 

prin organizarea și reorganizarea proprie a informațiilor și a relațiilor dintre ele, în sens 

variat și neliniar, sub forma reprezentărilor prelucrate propriu, prin formularea de reflecții 

pentru autoreglare. Astfel, scopul utilizării metodei este să valorifice stimulativ conflictul 

cognitiv utilizând reflecția întâi propriu, apoi prin confruntare de grup pentru a înțelege.” 

Cea de-a doua metodă, preluată din psihologie, corelează procesele psihice: cognitiv, 

emoțional, comportamental cu existența sau lipsa celor 4 necesități esențiale: conectare, 

capabilitate, contare, curaj, descriind prin cuvinte-cheie sau enunțuri sintetizatoare 

atitudinea subiectului diagnosticat. Am ales această metodă pentru transferul de concepte 

necesare în prezentarea statutului psihologic și pentru dirijarea atenției către ceea ce e 

necesar de observat. 

       Aplicativ, transferul de metode și concepte l-am realizat în cadrul orei de predare a 

noilor cunoștințe despre particularitățile de construcție a personajului Ghiță, din nuvela 

psihologică ”Moara cu noroc” de Ioan Slavici. Am citit incipitul pentru a stabili ipostaza 

inițială a statutului psihologic al personajului și am întrerupt lectura înaintea replicii lui 

Ghiță în care își exprima hotărârea de a arenda cârciuma. Am formulat situația-problemă: 

Sunt Ghiță. (Secvența: Identitatea mea) Ce aș face dacă aș fi un cizmar care nu are de 

lucru. Plec sau rămân în sat? Copiii au în față fișa corespunzătoare metodei din terapia 

cognitiv-comportamentală pentru raportarea la concepte și atitudini. Am realizat un 

organizator grafic, pe trei coloane: emoțional, cognitiv, comportamental, pe care l-am 

asociat verbelor potrivite, cerându-le copiilor să completeze spațiile punctate. Iată câteva 

exemple din reflecțiile lor personale:  

Ghiță 1: Emoțional, mă simt inferior altor săteni. Mă gândesc că voi avea la cârciumă o 

viață mai bună din punct de vedere material. Plec și îmi asum responsabilități. 

Ghiță 2: Ca cizmar mă simt nesemnificativ. Realizez că îmi voi ajuta familia și atunci, eu 

plec, situându-mă în zona implicării. 

Ghiță 3: Realizez că iubesc ceea ce fac și mă simt apreciat. Rămân și mă implic familial.  
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Ghiță 4: Mă simt inadecvat în societate. Îmi dau seama că pot avea un viitor mai bun. 

Plec și mă confrunt cu necunoscutul. 

       În a doua oră,am trecut la a doua secvență, Identitatea celuilalt. Rolul elevului se 

schimbă în observator, însă analiza se face, în mod analog, referitor la Ghiță. Am realizat 

din nou organizatorul grafic pe cele trei procese și am recitit incipitul, pentru a stabili 

ipostaza inițială a personajului. Răspunsurile individuale au fost completate de  ceilalți 

colegi și rolul profesorului a fost de moderator care nuanțează atât relația cu banii, cât și 

relația cu familia, pentru a pregăti terenul discuțiilor viitoare despre  etapele de 

dezumanizare, conflict interior, conflict familial. Am solicitat în permanență justificarea 

analizei cu textul pentru autoreglarea înțelegerii. Iată răspunsurile copiilor, 

corespunzătoare situației inițiale și a două situații intermediare, realizate în cea de-a doua 

oră. 

Situația inițială, ipostaza  personajului: cizmar sărac, familist, își câștigă  traiul în urma 

unei activități meșteșugărești.- Ghiță se gândește că va rămâne sărac pentru că meseria lui 

este inadecvată condițiilor de la sat: oamenii poartă opinci sau umblă desculți. Din punct 

de vedere emoțional, el se simte devalorizat, iar familial se află într-o stare de monotonie, 

rutină, aspect care îl nemulțumește. Comportamental, ia atitudine și atunci el se hotărăște 

să arendeze cârciuma de la Moara cu noroc. Situație intermediară, după mutarea la 

cârciumă- Din punct de vedere cognitiv, Ghiță își dă seama că a făcut o alegere bună. 

Emoțional, se simte plin de speranță că afacerea îi merge bine. Este apreciat atât de 

clienți, cât și de familie, situându-se în zona competenței. Comportamental, se implică și 

el și familia în preluarea responsabilităților și stângerea banilor. Situația intermediară, 

întâlnirea cu Lică- Cârciumarul înțelege că este constrâns de autoritatea lui Lică, dar se 

hotărăște să facă cum vrea el, nu cum îi impune Sămădăul. Din punct de vedere 

emoțional, simte anxietate pentru că pe Lică nu îl interesează dacă el este sau nu de acord 

cu înțelegerea impusă. Și atunci, comportamental, se retrage în sine de față cu soția, 

simulând chiar compasiunea pentru Lică. Analog, se pot lucra toate secvențele de 

dezumanizare a lui Ghiță, punctându-se situația conflictuală din conștiința personajului, 

tensiunile lui sufletești, transformările comportamentale suferite de personaj în evoluția 

conflictului și mijloacele de investigație psihologică. 

        Așadar, în demersul de descifrare al textului literar, am apelat la psihologie. În baza 

experimentului de mai sus, se observă că în activitățile de mai sus  au fost aplicate metode 
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care au oferit avantajul predării în mod original și oportunitatea de a elabora propriile 

modalități de lucru, într-o manieră flexibilă de realizare a lecției. 
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Programă disciplină opțională,,A,B,C-ul bunelor maniere” 

 

 Profesor înv. preşc. Chiriță Daniela – Andreea, 

                                                    Grădinița cu P.P. nr 47, Brăila 

                                                    Prof.înv.primar Robitu Anamaria  

                                                     Școala Gimnazială,, Mihu Dragomir,,, Brăila 

 

DURATA:1 an                                                               

TIPUL OPTIONALULUI: Opţional interdisciplinar 

 ARII CURRICULARE: Domeniul Om și Societate 

                                            Limbă și comunicare 

                                             Arte și tehnologii 

                                                         

ARGUMENT:  

Manierele reprezintă cartea de vizită a fiecărui individ în societate. Îi judecăm pe cei 

din jurul nostru prin prisma gesturilor acestora în diferite situații: la masă, pe stradă, la teatru, 

acasă. Fiecărei cicumstanțe îi corespunde un set de reguli. Toate acestea au în comun 

diplomația și tactul. Nu trebuie să aglomerăm copilul cu tot felul de conduite complicate, dar 

ar fi bine să îi explicăm, încă de mic, bazele comportamentului manierat în societate.  

Regulile de bune maniere pentru copii au fost introduse pentru prima dată în anul 

1889, în școlile din Queensland, Anglia. Acestea se refereau la normele de conduită care se 

aplică în cadrul școlii, acasă, la un spectacol de teatru, la masă, pe stradă. 

Era agățat pe perete în fiecare clasă,un tabel ,iar profesorul trecea în revistă fiecare 

regulă, elevii repetându-le după acesta. Dupa ce erau învățate pe de rost, copiii trebuiau să le 

pună și în practică, prin jocuri de rol. Rezultatele nu au întârziat să apară. În anul 1899, un 

inspector școlar a raportat faptul că lecțiile de bună purtare au dat roade. Copiii erau mult mai 

politicoși și manierați, atât în cadrul școlii, cât și cu prietenii de joacă sau în familie. 

Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează 

doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci şi la învăţarea felului în care trebuie 

să se comporte cu ceilalţi, am ales introducerea unei activităţi opţionale care să pună bazele 

unui comportament adecvat, adică a bunelor maniere – acestea fiind cheia către succesul 

social.   
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COMPETENȚE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE INVĂȚARE 

 

O1-Să conștientizeze normele impuse de 

mediul  în care trăiește (familie, grădiniță, 

grupul de joacă). 

 

Povestioare cu caracter moral 

Poezii cu caracter moral 

Vizite la teatru 

Lecturi după imagini 

 

O 2-Să aprecieze în situaţii concrete 

comportamente şi atitudini în raport cu norme 

prestabilite şi cunoscute. 

 

 

Jocuri de rol 

Lecturi după imagini 

Jocuri didactice 

Desene  

 

O 3-Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări 

afective pozitive, să manifeste prietenie, 

toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea 

autocontrolului. 

 

 

Actiuni de binefacere , de dăruire a unor 

cadouri copiilor nevoiași 

 

O 4-Să se comporte adecvat în diferite 

contexte sociale. 

 

 

Vizite la teatru , la restaurant 

Jocuri de rol 

 

LISTĂ DE CONȚINUTURI 

 Bunele maniere în cadrul familiei 

 Bunele maniere la masă 

 Bunele maniere la teatru, în vizită   

 Bunele maniere la telefon 

 Regulile de circulație ca pieton 

 Bunele maniere –oferirea cadourilor 

 

SUGESTII METODOLOGICE  
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 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe . 

 Metode: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, dramatizarea 

 

STRATEGII DE EVALUARE 

 autoevaluarea; 

 participare la concurs; 

 scenetă 

 evaluare continuă prin reglarea comportamentului în diferite situații  

 

BIBLIOGRAFIE      

1 http://familie-relatii.acasa.ro/relatii-de-familie-52/10-reguli-elementare-de-bune-maniere-

pentru-copii-8705.html#ixzz2r7Odobvf 

2. Preda, Viorica, Carte de bună purtare,Editura Didactica Publishing House, București,2008 

3.Imagine comunicate.urbankid.ro  

4. Preda, Viorica, Dumitrana, Magdalena, Programa activităților instructive-educative în 

grădinița de copii, Editura V&I Integral, București, 2005 

 

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 

PE SEMESTRUL  I 

NR 

CRT 

DATA TEMA SI MIJLOCUL DE 

REALIZARE 

COMPORTAMENTE 

VIZATE 

RESURSE 

MATERIALE 

1 Octombrie 2014 -“Cuvântul fermecat”- V. 

Oseev 

Povestirea cadrului didactic 

- să folosească 

formulele de politeţe: 

„mulţumesc”și „te 

rog”; 

- să descopere 

avantajele purtării 

manierate; 

Imagini din 

poveste 

2 Octombrie 2014 “Cuvinte frumoase”-Lectură 

după imagini 

- să identifice  

cuvintele frumoase ce 

Planșe cu 

imagini 

http://familie-relatii.acasa.ro/relatii-de-familie-52/10-reguli-elementare-de-bune-maniere-pentru-copii-8705.html#ixzz2r7Odobvf
http://familie-relatii.acasa.ro/relatii-de-familie-52/10-reguli-elementare-de-bune-maniere-pentru-copii-8705.html#ixzz2r7Odobvf
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=YDXRNFB4DXztBM&tbnid=akFcj0sdzSqx-M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fcomunicate.urbankid.ro%2Fcursuri%2Fatelier-bune-maniere-politete-teatru-7-12-ani-1303&ei=8zXlUpCRDImVtQblsoHwDg&bvm=bv.59930103,d.Yms&psig=AFQjCNFnlJOLPjQ3TccxVokaD9CHFC5DYQ&ust=1390839593079456
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trebuie folosite de 

personaj în fiecare 

imagine ; 

-să folosească în 

vocabularul activ 

cuvinte precum „iartă-

mă”și “ îmi pare rău”; 

3 Octombrie 2014 “Cuvinte frumoase”-joc de 

rol 

 

 

 

,,Cum mă port?,,-desene 

-să întrebuințeze  

formulele de politețe și 

cuvintele frumoase 

“iartă-mă”, ”îmi pare 

rău” 

- să reprezinte în 

desene 

comportamentele 

bunelor maniere; 

Scaun , jucarii 

 

 

 

 

Bloc desen, 

acuarele, 

creioane cerate 

4 Octombrie 2014 “Un nas miraculos”- 

povestirea cadrului didactic 

-să descopere tâlcul 

poveștii; 

-să identifice 

comportamentul 

agresiv al personajelor, 

eliminându-l din 

propriul comportament; 

 Planșe cu 

imagini din 

poveste 

5 Noiembrie 2014  “Doi frați cuminți“ de Elena 

Farago - memorizare 

- să precizeze cum 

trebuie să se comporte 

în relaţiile de familie. 

 

Planșe cu 

imagini din 

poezie 

6 Noiembrie 2014 “Eu și ceilalți”-convorbire 

 

 

,,Eu și ceilalți,,-desen 

-să descrie reguli de 

comportare civilizată în 

cadrul jocurilor; 

- să reprezinte în desen 

comportamente 

civilizate în raport cu 

Imagini 

 

 

Bloc desen, 

acuarele, 

creioane cerate 
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cei din jur; 

7 Noiembrie 2014 PITICOT-joc exercițiu  -să respecte regulile 

jocului ; 

-să sesizeze consecința 

nerespectării regulilor; 

Joc PITICOT 

8 Noiembrie 2014 “Ochiul magic”-povestirea 

cadrului didactic 

-să identifice 

comportamentul 

indezirabil din poveste; 

-să găsească avantajele 

comportamentului 

civilizat ; 

Planșe cu 

imagini din 

poveste 

9 Decembrie 2014  “Eu și familia mea”-joc 

exercițiu-teatru de masă cu 

marionete 

-să-și prezinte membrii 

familiei; 

-să se descrie pe sine și 

în relație cu familia; 

Marionete 

10 Decembrie 2014  “Ziua mea onomastică”- joc 

de rol 

-să aplice reguli de 

așezare a mesei; 

-să ofere și să 

primească daruri 

respectând regula 

bunelor maniere; 

-Tacamuri, 

pahare, 

servețele, veselă  

daruri 

11 Decembrie 2014 “Daruri din suflet”- vizită la 

un centru de plasament 

-să ofere daruri cu 

ocazia Crăciunului; 

-să manifeste grijă şi 

toleranţă faţă de 

persoanele mai puţin 

norocoase decât ei. 

Cadouri 

12 Ianuarie 2015 “La cumpărături”- lectură 

după imagini 

-să identifice în imagini 

reguli de comportare 

civilizată la 

cumpărături; 

-să denumească 

regulile de comportare 

Planșe 
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civilizată la 

cumpărături; 

 

13 Ianuarie 2015 “Vizită” de I L Caragiale- 

povestirea cadrului didactic 

-să identifice 

comportamentul 

indezirabil al 

personajului; 

Power point  cu 

imagini din 

poveste 

14 Ianuarie 2015 “În vizită”- joc de rol -să simuleze 

comportamentul corect 

în cadrul unei vizite; 

Obiecte de 

îmbrăcăminte, 

joc de bucătărie 

15 Ianuarie 2015 “Cunosc bunele maniere”-

concurs pe echipe 

-să răspundă corect 

întrebărilor , 

manifestând spirit 

 fair-play ; 

Medalii, 

cartonașe cu 

întrebări 

 

 

SEMESTRUL AL- II- LEA 

NR 

CRT 

DATA TEMA SI MIJLOCUL DE 

REALIZARE 

COMPORTAMENTE 

VIZATE 

RESURSE 

MATERIALE 

1 Februarie 

2015 

“La telefon”- 

Convorbire 

-să identifice regulile 

ce trebuie respectate 

în cadrul unei 

conversații telefonice; 

Telefon de 

jucărie 

2 Februarie 

2015 

“La telefon”- joc de rol -să simuleze 

comportamentul 

corect în cadrul unei 

conversații la telefon; 

Telefon de 

jucărie 

3 Februarie 

2015 

„Alo, 

Salvarea,Pompierii,Poliția...” 

Joc didactic 

-să conştientizeze 

importanţa folosirii 

corecte a telefonului 

în situaţii-limită, 

menite să salveze 

viaţa lor sau a celor 

Telefon de 

jucărie 
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din jur; 

4 Martie 2015 “Mărțișorul-obicei al 

românilor de demult”- 

convorbire pe baza 

materialului intuitiv – 

 

-să identifice 

însemnele 

mărțișorului cât și 

importanța sărbătoririi 

lui în viața românilor; 

-să respecte maniera 

oferirii mărțișorului; 

Mărțișoare 

5 Martie 2015 “Greșeala Cumințicăi”- 

povestirea educatoarei 

-să desprindă din 

poveste înțelesul 

moral al acesteia; 

Planșe cu 

imagini din 

poveste 

6 Martie 2015 “Strada” –lectură după 

imagini 

-să identifice 

pericolele străzii și 

regulile de circulație; 

Imagini 

7 Martie 2015 “Strada”- joc de masă cu 

jetoane 

-să respecte în joc 

regulile de circulație; 

Jetoane 

8 Aprilie 2015 In autobuz-joc de rol -să respecte în joc 

bunele maniere în 

autobuz; 

Scăunele 

9 Aprilie 2015 „Cum treci strada?” 

de Ileana Bumbac 

- memorizare - 

- să desprindă 

conţinutul educativ 

din imagini şi din 

versurile poeziei; 

Imagini din 

poezie 

10 Aprilie 2015 “La teatru”- convorbire pe 

baza materialului intuitiv 

- să comenteze câteva 

situaţii de comportare 

civilizată şi 

necivilizată când 

participă la spectacol; 

Imagini 

11 Mai 2015 “La teatru”- vizită -să se comporte 

conform regulilor de 

comportare învățate; 

Piesa de 

teatru 

12 Mai 2015 “In vizită la un prieten 

bolnav”-convorbire pe bază 

-să identifice și să 

respecte regulile de 

Imagini 
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de ilustrații comportare în vizită 

la un prieten bolnav; 

13 Mai 2015 “La restaurant”-convorbire 

pe bază de ilustrații 

- să identifice și să 

respecte regulile de 

comportare la 

restaurant; 

Imagini 

14 Mai 2015 “Responsabilitățile mele în 

familie și la grădiniță”-joc 

didactic 

-să denumească 

responsabilitățile pe 

care le are în cadrul 

familiei; 

 -să conștientizeze  

importanța 

responsabilităților 

fiecărui 

membru/coleg în 

cadrul unui grup; 

Diverse 

obiecte și 

jucării din 

centrele de 

lucru 

15 Mai 2015 “Punctualitatea, o dovadă de 

respect”-convorbire 

-să conștientizeze 

consecințele pozitive 

și negative ale acestei 

trăsături de caracter; 

imagini 

16 Iunie 2015 „Suntem cetăţeni europeni” 

- convorbire cu suport 

intuitiv - 

-să promoveze 

valorile cerute 

cetăţenilor ţărilor 

membre U.E.: 

devotament civic, 

dragoste şi prietenie 

faţă de semeni, 

comportament 

civilizat în toate 

împrejurările; 

Imagini 

CD-uri 

educaţionale 

17 Iunie 2015 „Fapte bune, fapte rele”-

scenetă  

- să satirizeze prin 

versuri şi cântece 

aspectele negative din 

Costume 
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comportamentele 

copiilor şi să le 

aprecieze pe cele 

model; 

18 Iunie 2015 “Știm să ne purtăm în 

societate” -Concurs de 

dramatizări pe echipe 

-să dovedească 

însușirea 

cunoștințelor despre 

bunele maniere în 

societate; 

Costume 
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Întunecarea globală 

  (Global Dimming) 

 

Profesor Rusu Gheorghița  

Profesor Slavu Mihaela 

Liceul Teoretic Mihail Sebastian, Brăila  

 

     Întunecarea Globală, în engleză “Global Dimming”, este un termen mai puţin cunoscut 

decât Încălzirea Globală, dar asta nu înseamnă că este mai puţin periculos. 

     Întunecarea Globala presupune un efect de 

răcire care a mascat parţial adevărata putere a 

Încălzirii Globale. 

     Poluarea stă la baza fenomenului de 

Încălzire Globală, dar şi în spatele unui 

fenomen mai puţin mediatizat până acum, 

numit de specialişti Întunecare Globală.  

 

     Întunecarea Globală a ţinut ascunse, ani de 

zile, efectele Încălzirii Globale, celălalt 

fenomen produs de poluare. Atâta timp cât 

aerosolii atmosferici vor împiedica razele 

Soarelui să mai atingă Pământul, Încălzirea 

Globală nu se va face resimţită la adevărata ei 

putere. Pe de altă parte, tocmai aceste particule 

sunt vinovate pentru schimbări climatice aducătoare de secetă şi moarte. 
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      Deşi este acceptată în prezent doar la nivel de teorie, Întunecarea Globala, a fost cauza 

reală care a provocat decesul a sute de mii de oameni, prin anii ’80, care au murit de foame în 

Etiopia.  

 

 

     Fenomenul de „Întunecare Globală” a fost descoperit de către biologul englez Gerry 

Stanhill (care a numit fenomenul „Întunecarea Globală”) când, după 20 de ani a repetat 

măsurătorile asupra intensităţii luminii solare în vederea proiectării în Israel a unui sistem de 

irigaţii.  
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The first reaction has always been that the effect is much too big, I don't believe it and if 

it's true then why has nobody reported it before." 

 

  Comparând rezultatele asupra intensităţii luminii solare măsurate în anul 1960 şi în anul 

1980 a constatat că intensitatea luminii solare a scăzut în Israel cu 20%, cu 10% în Statele 

Unite, cu aproape 30% în câteva zone din Rusia şi cu aproximativ 16% în insulele britanice.        

Deşi efectul este variabil de la o regiune la alta, la nivel global s-a înregistrat un declin al 

cantităţii radiaţiilor solare cu 1-2%. 

 

      Experţii s-au arătat 

sceptici faţă de noua 

descoperire a lui Gerry 

Stanhill, atitudinea lor 

fiind una firească: mai 

puţină energie solară ar fi 

trebuit să răcească 

planeta, când, în realitate, 

toţi oamenii vorbeau 

despre o încălzire accentuată a Pământului.  

      Recent cercetările biologului englez au fost confirmate de nenumăraţi oameni de ştiinţă 

care au ajuns la un rezultat comun: puterea de luminare şi de încălzire a Soarelui asupra 

Pământului este din ce în ce mai scăzută.  
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    În anii 2000, teoria Întunecării Globale a fost recunoscută la nivel mondial.  

 Factorul principal pentru Întunecarea Globală este, desigur OMUL. 

 

Cauze probabile 

1. Arderea incompletă a combustibililor fosili: lemn, cărbune, petrol şi gaze naturale => 

- particule atmosferice  de cenuşă,  

- funingine 

     -    compuşi de sulf  

 

2. Eliminarea în atmosferă de hidrocarburi nearse şi particule de carbon prin intermediul  

-transporturilor auto, 

-transporturilor maritime, 

-transporturilor fluviale, 

-transporturilor aeriene, 

-transporturilor feroviare, 

-rachete militare,  

-lansarea sateliţilor,  

-lansare navete spaţiale. 

 

3. Cenuşa vulcanică eliberată în aer poate reflecta razele solare înapoi în spaţiu şi, astfel, 

poate răci planeta. 
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4. Aerosolii solizi (particulele de sulf, cărbune negru, celuloză) care rezulta din: 

 -incendiile de pădure 

- focurile de artificii 

Consecinţele Întunecării Globale 

 

         1. Poluarea făcută de oameni slăbeşte la ora actuală în mod clar ciclul apei în ecosfera 

terestră, reducând nivelul de ploi şi ameninţând rezervele de apă dulce. 

        2. Intensificarea fenomenelor meteorologice periculoase datorată 

modificărilor câmpurilor barice. 

       3. Dezvoltarea formaţiunilor noroase pe verticală (15 – 17 km) şi generarea de 

precipitaţii de mari intensităţi; 

       4. Apariţia frecventă în sezonul rece a ceţii mai mult sau mai puţin dense cu mare 

extindere în zone urbane, industriale şi în zonele riverane (apropiere de lacuri, râuri, fluvii, 

litoral), formarea de chiciură pe liniile de înaltă tensiune. 

      5. Cresterea numarului cazurilor de îmbolnăviri asociate poluării aerului cum ar fi 

cancerul pulmonar sau alte afecţiuni pulmonare; 
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    6. Creşterea frecvenţei apariţiei ploilor acide cu impact major asupra florei şi solului.  

 

Întunecarea Globala -Mai temută decât  

Încălzirea Globală? 

 

       Cauza acestor schimbări climatice este POLUAREA, deci dacă vrem să scăpăm de ele, 

trebuie să eradicăm poluarea. 

      Cu toţii ştim însă că nu putem scăpa aşa uşor de poluare, deoarece   aceasta   este   strâns   

legată   de   aşa   numitul   progres   al   umanităţii. 

 

Cu alte cuvinte... 

Întunecarea Globală produce răcirea planetei. 

Încalzirea Globală produce încălzirea planetei. 

     Întunecarea Globală încetineşte procesul de încălzire însă niciodată nu îl va putea opri; 

aceste fenomene  pot exista simultan şi efectele sunt extrem de periculoase. 

     Vom trăi într-un mediu mai cald şi mai umed şi cu mai puţine precipitaţii; natura se va 

dezlănţui - vor fi tornade şi inundaţii din ce în ce mai periculoase. 
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      Cu totii ne temem că acest frumos paradis care îl parazităm poate dispărea, cu timpul, 

într-o bună zi. 

 

 

 

Să protejăm planeta Pământ ÎMPREUNA! 

 

Bibliografie 

1.diferite site-uri internet; 

2.wikipedia; 

3.ecomagazin.ro; 

4.www.congresulcdi.ro 
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Proiect didactic interdisciplinar 

 

Prof. Slavu Mihaela şi Profesor  Iconaru Viorica Daniela 

Liceul Teoretic „ Mihail Sebastian” Brăila 

 

Clasa/Vârsta: Clasa a VIII-a/14 ani  - 15 ani 

Unitatea: Prisma 

Titlul activităţii didactice: Prisma patrulateră regulată – folosind aplicații ale internetului 

Tipul lecției: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor; lecţie bazată pe folosirea    

                      aplicațiilor on-line. 

Timp: 100 minute 

 

Ĩn cadrul activităţii Prisma patrulateră regulată  vom folosi ca material didactic 

documentul hypermedia, realizat cu Activ Textbook, care se găseşte pe internet la adresa: 

https://activetextbook.com/active_textbooks/6692#page2. 

    Ĩn cadrul acestui document se găsesc: 

- formulele necesare pentru calculul de arii şi volume la prismele regulate 

- fişă de lucru ( anexa) 

- POLIEDRE REGULATE -solidele perfecte ale antichităţii – prezentare power point 

     Prin utilizarea aplicaţiilor TIC în predarea lecţiei aceasta devine mai atractivă pentru elevi 

şi informaţiile sunt percepute mai uşor. Folosind documentul hypermedia elevii pot parcurge 

şi acasă materialul prezentat la oră. 

 

La sfârşitul lecţiei fiecare elev va fi capabil:  

-  Să înţeleagă cum se calculează aria şi volumul pentru prisma patrulateră regulată. 

- Să aplice formulele de calcul pentru arie şi volum, folosind exemple concrete. 

- Să deosebească o prismă patrulateră de un cub, sau de o prismă triunghiulară. 

- Să răspundă la întrebările ce se găsesc în documentul Hypermedia. 

https://activetextbook.com/active_textbooks/6692#page2
../../Cristian/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.306/poliedreregulate.ppt
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Metode şi procedee didactice:  conversaţia euristică, rezolvarea de exerciţii şi probleme, 

explicaţia  

Metode de evaluare: evaluare frontală, evaluare individuală, aprecieri orale 

Resursele educaţionale şi tehnice necesare pentru parcurgerea proiectului:  

- 1 calculator, 1 videoproiector. 

- calculatorul trebuie să fie conectat la internet şi să fie dotat cu pachetul Office pentru a  

   folosi prezentarea din Power Point. 

- resursele tradiţionale: manual clasa a VIII-a, fişe de lucru, tablă, trusa de geometrie. 

 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

Organizarea spaţiului - laborator de informatică 

Forma de organizare a grupului de elevi:  

• Frontal - pentru captarea  atenţiei,  anunţarea  obiectivelor,  dirijarea  învăţării (Prezentări 

Power Point, aplicaţia Active textbook), fixarea cunoştinţelor şi a deprinderilor.  

• Individual - pentru fixarea cunoştinţelor şi a deprinderilor (efectuarea testului de evaluare  

pe calculator). 

1.   Momentul organizatoric:  

- verificarea prezenţei  

- pregătirea materialelor necesare  

2.  Captarea atenţiei:  

Se prezintă materialul “POLIEDRE REGULATE solidele 

perfecte  

ale antichităţii „, care este o prezentare Power Point cu diferite  

tipuri de poliedre. Pornind de la poliedrele clasificate de Euler şi 

../../Cristian/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.306/poliedreregulate.ppt
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Pitagora, de la descoperirea lui Kepler,  se ajunge la descoperirea  

de poliedre în natură. De exemplu, în biologie: la începutul  

secolului 20  Ernst Haeckel a descris un număr de specii numit Radiolaria, o parte din aceste 

schelete având diverse forme de poligoane regulate. Exemplele includ speciile: Circoporus 

octahedrus, Circogonia icosahedra, Lithocubus geometricus and Circorrhegma dodecahedra; 

formele acestor  animale fiind indicate de numele lor. Exteriorul proteinei celor mai multe 

virusuri au formă de poliedru regulat. De exemplu virusul HIV este împrejmuit de un icosaedru 

regulat. 

 

 

 

3.  Anunţarea lecţiei noi şi a obiectivelor:  

Se scrie titlul lecţiei pe tablă împreună cu cuvintele cheie. Se deschide prezentarea ppt Prisma şi 

se discută despre modul de obţinere al prismei. 

Resurse folosite: explicaţia, observaţia, prezentarea, videoproiectorul, calculatorul. 

../../Cristian/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.306/prisma.ppt
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4.  Dirijarea învăţării:  

Se prezintă prezentarea Prisma.ppt unde sunt descrise elementele prismei ( muchii, feţe laterale, 

diagonale, tipuri de prisme, formule de calcul) 

 

 

În urma vizulizării materialului elevii răspund la întrebările profesorului. Elevii trebuie să 

deseneze o prismă patrulateră regulată după indicaţiile date în prezentare. Profesorul explică, 

reia, argumentează, ajută, corectează, apreciază şi încurajează comportamentul elevilor. 
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5. Obţinerea performanţei:  

Pentru a obţine performanţă se vor rezolva la tablă cele 5 probleme după care se verifică dacă 

rezultatul obţinut este la fel ca cel din prezentare. Profesorul va ajuta elevii în rezolvarea 

problemelor. 

 

6.  Fixarea cunoştinţelor şi a deprinderilor:   

Profesorul  apelează  la  un  test  grilă  ce  trebuie  completat  individual  pe  calculator.  După 

efectuarea testului, elevul află nota şi constată singur itemii greşiţi. Profesorul face aprecieri 

despre modul de participare al elevilor la oră, anunţă notele testului.  

7.  Aprecieri şi evaluare:  

Profesorul face evaluari asupra modului în care au fost îndeplinite obiectivele lecţiei, trece 

notele în catalog. 

 

FINALIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

  O  modalitate  de finalizare a lecţiei este rezolvarea temei pentru acasă ce constă în 

completarea fişei de lucru, aceasta găsindu-se în documentul hypermedia. Elevii primesc în 

mail adresa acestui document care conţine prezentare ppt, fişă de lucru, quizer precum şi 

toate formulele care se folosesc la calcularea de arii şi volume pentru prisme. 

../../Cristian/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.306/Fisa%20de%20lucru.pdf
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EVALUAREA 

Au  fost concepute sarcini stimulative care să evalueze cunoştinţele, modificările conceptuale 

si gândirea de nivel superior. Elevii au fost capabili să realizeze conexiuni între noţiunile 

predate anterior şi noile conţinuturi.  

Deprinderi tehnice: 

- Să   opereze   pe   calculator   pentru a vizualiza materialele prezentate în timpul lecţiei şi 

pentru efectuarea testului . 

- Să folosească aplicaţiile Power Point  şi Active textbook pentru realizarea sarcinii de lucru. 

Abilităţi şi cunoştinţe: 

Descriptori de performanţă:  

Nota 7- 8 

-  Să  identifice  cu  ajutorul  profesorului  

tipurile de prisme. 

- Să folosească un limbaj ştiinţific care să nu conţină erori. 
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- Să poată desena o prismă. 

- Să folosească corect formulele de calcul. 

Nota 9 -10 

- Să  identifice  singur elementele unei prisme  

-   Să cunoască şi şă ştie să aplice corect formulele de calcul pentru arie şi volum.  

- Să recunoască tipul de prismă care trebuie folosit pentru rezolvarea problemei  

- Să rezolve probleme complexe care cuprind calcule de arii şi volume, calculul distanţei 

dintre 2 puncte situate pe feţe diferite, diagonale. 

AUTOREFLECŢIA 

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei a condus la utilizarea pe scară largă a acesteia în 

educaţie. Elevii participă la lecţii în care experiențele virtuale iau luat locul experimentelor 

practice care uneori erau greu de realizat. Elevii au dobândit o serie de cunoştinţe prin 

vizualizarea materialelor video şi prin culegerea informaţiilor, pe care le vor prelucra prin 

prisma propriilor experimente. 

Schimbul de idei dintre elevi, prin utilizarea  lucrului în echipă a condus la activităţi 

reuşite, cum ar fi rezultatele bune obţinute la test. Elevii au fost receptivi la toate sarcinile de 

lucru. Pe tot parcursul lecţiei atmosfera de lucru a fost dinamică, elevii fiind curioşi să știe ce 

urmează. Toate obiectivele stabilite au fost atinse, asigurându-se astfel feedback-ul 

transmiterii de informaţii. Lecţia  a fost un succes. Elaborarea unei astfel de lecţii necesită un 

timp mai îndelungat şi un efort din partea profesorului dar rezultatele obţinute sunt 

superioare. 
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Povestea unei picături de apă 

 

Prof.înv.primar: Scarlat Eleonora Iuliana 

Școala Gimnazială Siliștea, Brăila 

 

În anii trecuți, atunci când am avut una dintre inspecțiile gradului didactic II, ținând 

cont că aveam simultan clasa pregătitoare cu clasa I, am proiectat activitățile astfel: la prima 

oră, am invitat copiii pe covor folosind versurile: “Haideți să ne adunăm/ Un semicerc să 

formăm/ Invitați-i salutăm/ Un gând bun noi le urăm/ Și de lucru ne-apucăm”. După 

întâlnirea de dimineață și anunțarea temei, am folosit versurile: “La băncuțe ne-asezăm/ Și 

începem să lucrăm” apoi elevii clasei pregătitoare au colorat o fișă cu nori și picături de 

ploaie ca și verificare a cunoștințelor însușite anterion în timp ce elevii clasei I au identificat 

sunetul “s” în silabă și cuvânt folosind metoda fonetică analitico sintetică, au citit cuvinte și 

propoziții din manual frontal, individual, în lanț și pe sărite (al treilea cuvânt, al cincilea 

cuvânt...). La dirijarea învățării clasa I a rezolvat o fișă cu exerciții de consolidare a literei “s” 

și clasei pregătitoare i-am prezentat un ppt despre “Povestea unei picături de apă” de M. 

Ghiviriga (adaptare). După fixarea cunoștințelor despre text, elevii au primit o fișă împărțită 

în două părți și cinci cartonașe. Ei trebuiau să așeze jetonul în a cărui denumire se aude litera 

„p” la începutul cuvântului în prima parte și dacă se aude la finalul cuvântului trebuiau să 

așeze jetonul în a doua parte. Mai apoi, elevii și-au ales un jeton, au venit în fața clasei, au 

despărțit în silabe cuvântul și au așezat jetonul pe unul dintre norii pe care erau scrise cifrele 

1, 2, 3, în funcție de nr de silabe. La obținerea performanței, elevii clasei pregătitoare au avut 

de scris cât mai multe cuvinte care conțin litera „p”. Elevii clasei I au purtat o conversație pe 

baza imaginii din abecedar, au identificat cuvintele care conțin litera “p” și poziția sunetului 

ca inițial/în interiorul cuvântului/final, au observat semnul grafic (litera) p de tipar, s-au 

familiarizat cu textul citind în gand apoi cu voce tare în lanț și pe sărite. Ca activitate 

recreativă elevii clasei pregătitoare au asamblat puzzul-uri cu imagini din povestea audiată și 

cei de clasa I au rezolvat exercițiile date în abecedar. La sfârșitul orei s-au facut aprecieri 

vervale frontale și individuale. 

La a doua oră, am adus copiilor un recipient cu apă și un pește din pluș (captarea 

atenției). Am întrebat care este legătura dintre pește și apă. Elevii au răspuns că peștele 
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înnoată în apă. Acela este mediul lor de viață. Au alcătuit o propoziție cu ajutorul cuvântului 

“pește”, au stabilit al câtelea cuvânt este în propoziție, apoi au analizat acest cuvânt cu 

ajutorul metodei fonetice analitico sintetice (recapitularea cunoștințelor însușite anterior). 

Elevii clasei pregătitoare au fost anunțați că vor învăța cum circulă apa în natură, vor forma 

mulțimi de jetoane conform cerințelor, vor rezolva o problemă ilustrată și vor mototoli hârtie 

creponată pentru colajul orei urmatoare. Cei de clasa I, au fost anunțați că vor scrie litera p 

(mic, de mână) și cuvinte care conțin această literă. La dirijarea învățării, am pus apa să 

fiarbă și am solicitat elevii clasei pregătitoare să observe ce se întâmplă în timp ce eu le-am 

explicat elevilor clasei I elementele componente ale literei p (mic de mână). După exercițiile 

de încălzire a mușchilor mici ai mâinii, au scris cu creionul litera în aer, pe bancă dar cu 

capacul pus și în palmă. În timp ce elevii clasei I scriau litera pe caietul special, eu am 

explicat cu ajutorul elevilor, pe baza observațiilor directe, a planșei și a poveștii audiate la 

prima oră, circuitul apei în natură apoi elevii au format mulțimi de obiecte (tot atâtea, mai 

multe, mai puține) cu ajutorul jetoanelor în forma picăturii de ploaie și a jocului Loto. În timp 

ce elevii clasei pregătitoare formează mulțimi de jetoane la tabla magnetică, eu explic celor 

de clasa I cum se face legătura literei p în cuvânt în funcție de poziția pe care o ocupă în 

cuvânt.În timp ce aceștia copiază cuvintele pom, lup, papură, cei mai mici rezolvă o problemă 

ilustrată (obținerea performanței). Spre final, elevii clasei pregătitoare mototolesc hârtie 

creponată pe care o vor folosi la ora următoare (activitate recreativă), cei de clasa I scriu după 

dictare trei litere, trei cuvinte și o propoziție (obținerea performanței). La sfârșitul orei, se 

acordă jetoane copiilor activi la oră. 

La a treia oră, am arătat o planșă pe care erau 10 peștișori în apă și 2 deasupra apei. 

Elevii sunt întrebați câți peștișori sunt în apă, câți sunt deasupra apei și câți vor fi atunci când 

se vor reuni (captarea atenției). La verificarea cunoștințelor, elevii clasei I rezolvă o fișă 

individuală și cei de pregătitoare își reamintesc circuitul apei în natură. După anunțarea 

temei, elevii clasei mici pregătesc elementele componente ale colajului, le asamblează, le 

lipesc astfel încât să reiasă circuitul apei în natură (lucrare colectivă). Elevii clasei I își 

reamintesc cu ajutorul metodei ciorchinelui terminologia specifică adunării și scăderii, cu 

ajutorul metodei Wenn rezolvă exercițiile date apoi citesc o problemă, o analizează, scriu 

datele în caiet, întrebarea și rezolvarea. Elevii clasei pregătitoare își autoevaluează lucrarea cu 

explicații proprii. În timp ce se joacă pe covor (jocul picăturilor de ploaie-activitate 

recreativă), cei de clasa I rezolvă o fișă intitulată “Telefonul matematic” din cauza faptului că 
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răspunsurile celor 5 exerciții depend unele de altele. La sfârșit am acordat jetoane elevilor 

active la oră. 

La ultima oră elevii sunt invitați pe covor și învată o poezie noua: Norii pe furiș se-

aduna (mers usor)/ Ploaia cade marunțel (pași repezi)/ Apoi tună, tună, tună (3 sărituri)/ Pe 

pamânt vine furtună (pasi tari)/ Însă ploaia se oprește (descrescător)/ Soarele iar încălzește 

(liniștit)/ Se repetă cu copiii de 4-5 ori. Elevii clasei pregătitoare au fost anunțați că vor învăța 

cântecul “Vine ploaia” și cei de clasa I vor realize o pictură cu titlul “Ploaia”. În timp ce 

elevii clasei pregătitoare colorează elementele ploii pe o fișă, cei de  clasa I își reamintesc, 

culorile primare, binare reci apoi le identifică pe steaua culorilor. La realizarea lucrării, elevii 

clasei I compun spațiul plastic respectând cerințele date: folosirea culorilor reci, acoperirea în 

totalitate a foii, realizarea elementelor ploii. La exerciții de cultură vocală, elevii clasei 

pregătitoare fac exercitii de respiratie:stingeți lumânările de pe tort/ suflăm să răcim ceaiul 

fierbinte/ ne încălzim  mâinile înghețate de ger/ mirosim floarea, exercitii de intonație si 

omogenizare a vocilor; repetare după model a scurte fragmente melodic: pe vocale: a, e, i, o, 

u, a, a/ pe silabe deschise: ma, ta/ pe silabe inchise: poc, bum, exercitii – joc: “Cine face 

asa?”, exersarea acuitatii auditive. Elevii își amintesc cântecelul “Plouă, plouă ne-ncetat” apoi 

ceea ce au realizat ora anterioară și se face legătura între colaj si cântecel. Se reda cântecelul 

cu ajutorul mijloacelor tehnice. Se recită textul cântecului integral apoi pe etape astfel: se 

recită prima strofă și se explică acele cuvinte pe care elevii nu le cunosc (daca exista), apoi a 

doua strofă se recită, se cântă prima cu a doua strofă, se recită a treia strofă, se cânta prima cu 

a doua si a treia stroăa, se recita a patra strofă, se cântă integral cantecul individual și în grup. 

La obținerea performanței, se face un concurs pe două echipe: echipa norișorilor și echipa 

picăturilor de ploaie. Fiecare primește jetonul pe care îl aleg singuri și cântă noul cântecel. 

Echipa câștigătoare poate lua acasa jetoanele. În timp ce elevii clasei pregătitoare desenează 

liber pe tema ploaia, elevii clasei I realizează turul galeriei expunând lucrarea proprie la 

panou și comentând atât lucrarea lui cât și pe cea a colegilor. La sfarșit se fac aprecieri 

verbale frontale și individuale. 
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Proiect de activitate integrată-,, Exploratori în lumea poveștilor” 

Exemple din practica școlară 

 

Prof. înv. primar Tulumis Violeta 

Școala Gimnazială,,Mihu Dragomir”, Brăila 

 

„Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale 

cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de 

ordin conceptual şi metodologic”.(G. Văideanu, 1988). 

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi 

eficient cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor discipline în 

vederea rezolvării unor situaţii problemă. 

Interdisciplinaritatea presupune ruperea hotarelor disciplinelor și abordarea unor teme 

comune mai multor discipline. 

Avantajele interdisciplinarității sunt multiple: stimulează realizarea de planificări 

corelate (corelarea în timp) a predării conţinuturilor, la diverse discipline; încurajează 

colaborarea directă şi a schimbului între specialişti în diferite discipline; încurajează 

pedagogiile active şi metodologiilor participative; ajută la formarea strategiilor de rezolvare 

de probleme; sunt analizate teme din mai multe perspective; se formează competenţe 

transversale, integrate, cheie şi transdisciplinare. Dintre limitele predării integrate pot fi 

amintite: timp foarte mult alocat de către profesor în realizarea designului instrucţional; este 

dificil de corelat întreaga paletă informaţională cuprinse în disciplinele de studiu specifice 

curriculumului la nivele diferite; se poate pierde coerenţa în studierea disciplinei de studiu. 

Interdisciplinaritatea presupune abordarea predării din perspectivă integrată. 

Tema aleasă,,Lumea poveștilor” aparține, la prima vedere disciplinei comunicare în 

limba română, dar și altor discipline precum matematica și explorarea mediului, arte vizuale 

și abilități practice, muzică și mișcare, dezvoltare personală. Folosind informații de la toate 

acestea, am devoltat tema aleasă sub forma unui proiect interdisciplinar.  

Proiectul a vizat competențe specifice clasei a II-a : 

 Comunicare în limba română: 

 Comunicare orală(ascultare,vorbire interacțiune)-Repovestirea unor întâmplări citite 

 Citire/Lectură-textul literar narativ 
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 Scriere/Redactare- Grupurile de sunete ea, ie, ia, oa, ua, uă 

 Matematică 

 Științele Pământului -Forme de relief 

 Numere- Împărțirea la 3, 6, 7, 8, 9. Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe 

operații de adunare și/sau scădere, înmulțire, împărțire. 

 Arte vizuale și abilități practice 

 Tema plastică: Nuanțe și tonuri; Subiectul aplicativ ,,Povestea preferată”. 

 Muzică și mișcare  

 Cântarea instrumentală-Cântarea cu acompaniament de jucării realizat de elevi 

 Dezvoltare personală  

 Condițiile învățării; factori favorizanți/ resurse, factori de stres/ obstacole 

Activitatea s-a desfășurat după următorul scenariu: 

1) Elevii au citit textul propus( Anexa 1). S-au formulat întrebări și răspunsuri în legătură cu 

textul citit. -Comunicare în limba română 

2) Grupați pe echipe, elevii au citit fragmente din texte literare cunoscute( Anexa 2).Au 

identificat titlul, autorul și  personajele poveștilor suport: ,,Ursul păcălit de vulpe”I. 

Creangă, ,,Fricosul” E. Gârleanu, ,,Puiul” I. Al. Brătescu-Voinești, ,,Judecata vulpii”-P. 

Ispirescu, ,,Vulturul” E. Gârleanu, ,,Țepeluș face o vizită în livadă” Laura Răducanu, apoi 

au extras cuvintele care conțin grupurile de sunete ea, ie, ia, oa, ua, uă și le-au despărțit în 

silabe. - Comunicare în limba română 

3) S-a interpretat cu acompaniament de jucării muzicale cântecul ,,În lumea poveștilor”.-

Muzică și mișcare 

4) Elevii au reprezentat prin desen o scenă din lectura preferată, respectând tema plastică 

propusă.-Arte vizuale și abilități practice 

5) Fiecare echipă a primit spre rezolvare o fișă  cu  probleme matematice inspirate din 

povești/  compunere de probleme după exerciții date,  folosind informații din povești, apoi au 

identificat și prezentat formele  de relief  în care sunt întâlnite viețuitoarele, completând 

spațiile lacunare( Anexa 3).-Matematică și exlorarea mediului 

6) Pe baza textului citit din Anexa 1, elevii au identificat factorii care favorizează și 

împiedică învățarea.-Dezvoltare personală 

Evaluarea activităţii s-a realizat prin întocmirea unui portofoliu cu tema ,,Exploratori 

în lumea poveștilor”. Portofoliul a cuprins fişele realizate pe echipe, în timpul activităţii.  

În evaluare, au fost apreciate: existenţa pieselor în portofoliu; corectitudinea realizării  
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cerinţelor; aşezarea în pagină, scrierea corectă(reguli de punctuaţie, ortografie); aspectul 

fişelor; încadrarea în timp. 

Câteva concluzii pot fi formulate la finalul activităţii: elevii s-au implicat cu mult   

entuziasm în realizarea activităţii; sarcinile de învăţare au oferit elevilor posibilitatea de a 

corela informaţii din diferite domenii; metodele activ-participative au plasat elevul în centrul 

activităţii de învăţare; modalităţile de organizare a colectivului de elevi pe echipe şi 

individual au facilitat interrelaţionarea, intercunoaşterea şi autocunoaşterea. Abordarea 

integratã a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor lecţii, elevii 

sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activitãţilor de învãţare dintr-o singurã orã şi prin 

apariţia elementului-surprizã. Se imprimã lecţiei respective un caracter aparte, diferit de 

modul de predare tradiţional.  

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor 

disciplinare, succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea 

de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între 

discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite. 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria și-a terminat temele pentru a doua zi. A pregătit ghiozdanul în care și-a pus 

cărțile și caietele necesare, precum și penarul. Nu a uitat nici pensulele și blocul de desen. 

Toate așezate în ordine. Se uită la ceas. Mai avea ceva timp la dispoziție până la masa de 

seară. 

,,Ce-ar fi să citesc o poveste?”își spuse Maria. 

A luat o carte din bibliotecă și a început să citească. Somnul a prins-o pe nesimțite. S-a 

trezit într-o lume de basm : lumea necuvântătoarelor. Toate viețuitoarele s-au prins într-o 

poveste și au început să se prezinte pe rând... 
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Anexa 2 -Exemple de cerințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexa 3 -Exemple de cerințe 

Anexa 3-Exemple de cerințe 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Să ne distrăm!   ,,Coada lui Moș Martin” 

La olimpiada de matematică a animalelor, Vera, cea mai mică dintre vulpițe, 

propune următoarea problemă: 

Când ursul a fost păcălit de mătușa mea, vulpea, era să rămână fără coadă!I-a 

mai rămas totuși ceva...Pentru a afla câți centimetri măsoară coada lui Moș Martin , 

morocănosul morocănoșilor din pădurile de la munte, micșorați de 3 ori câtul numerelor 

24 și 4. Câți centimetri are coada lui Moș Martin? 

 Subliniază, în textul problemei de mai sus, mediul de viață al ursului și 

completează spațiile lacunare. 

 Muntele este cea mai___________formă de relief.  El are creste _______________ şi 

pante _____________. Aici cresc păduri de ___________,iar dintre animale, 

întâlnim:____________, 

_______________, _____________________, ________________________, etc. 

 

 

 

 Recunoaște personajele din spatele măștii. Indică titlul si autorul  poveștii   

din care fac parte fragmentele de mai jos. 

,,După ce hoața a aruncat o mulțime de pește pe drum, bine...șor! sare și ea din car 

și, cu mare grabă, începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl 

duce la vizuina sa și începe a mânca, că ta...re-i mai era foame!” 

 

 

,,Nemaizicând nicio vorbă, alergă-n fuga mare la băltoaca din marginea pădurei și-

și vârî-n apă toată coada... De la o vreme, nemaiputând de durere și de frig, smucește o dată 

coada, din toată puterea. 

Începe el acum a mormăi cumplit ș-a sări în sus de durere; și-nciudat pe vulpe că l-a 

amăgit, se duce s-o ucidă din bătaie. “ 
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Poezia – document suport în dezvoltarea competențelor lingvistice 

 

prof. Zlăvog Ioana-Mihaela 

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir” Brăila 

 

 În didactica limbilor străine în general, și a limbii franceze în particular, în prezent, 

accentul nu mai este pus pe literatură și text literar. Ori, literatura este unul din modurile 

unice care reflectă sentimentele și gândurile oamenilor dar este și “purtătorul de cultură” cum 

afirmă Esre Aydan și Hasan Atmaca în studiul “La poésie dans l’enseignement du FLE aux 

enfants”. Limba și literatura sunt domenii ce nu ar trebui separate. De fapt, folosind literatura 

în predarea-învățarea unei limbi străine, profesorul poate face cunoscută elevilor cultura 

acelei limbi. În acest sens, folosirea în clasă a textelor literare pregătite pentru elevi poate 

contribui atât la dezvoltarea competențelor lingvistice cât și la îmbogățirea cunoștințelor 

despre cultură. Utilizarea materialelor didactice tradiționale și chiar cele moderne asigură 

mereu succesul în acest sens. Pe când textile literare selecționate cu atenție ca texte suport sau 

un gen literar cum ar fi poezia, povestea sau fabula oferă o alternativă mult mai motivantă 

pentru elevi.  

Pe de altă parte, literatura permite abordarea limbii străine la clasă cu mai multă 

libertate, solicitarea limbajului altfel decât în dimensiunile sale utilitare, funcționale și chiar 

ieșirea din conversația obișnuită, din exprimarea convențională. De aceea, constituie o resursă 

foarte bogată în ora de limbă străină. 

Esre Aydan și Hasan Atmaca în studiul “La poésie dans l’enseignement du FLE aux 

enfants” amintesc că Ghosn (2002:173) propune patru motive de a folosi textele literare în 

predarea-învățarea unei limbi străine:  

 Literatura oferă un context motivant pentru învățarea unei limbi străine deoarece 

elevii sunt în mod natural atrași de povești, istorisiri; 

 Literarura poate contribui la învățarea unei limbi străine. Ea prezintă limbajul natural 

și poate astfel favoriza dezvoltarea vocabularului în context; 

 Literatura poate promova alfabetizarea academică și competențele de reflexive, 

pregătind astfel elvii pentru învățarea limbii străine la nivel elementar; 
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 Literatura poate funcționa ca un factor de schimbare: tratând anumite aspecte 

umanistice, poate contribui la dezvoltarea afectivă a elevilor și să contribuie la 

dezvoltarea de atitudini pozitive interpersonale și interculturale. 

În prezent, documentele utilizate în clasă sunt variate pentru că este, într-adevăr 

posibil să adaptezi orice tip de document didacticii limbilor străine. Acestea au fost împărțite 

în două categorii: documente autentice și documente didactice.  

Textele literare ar tebui să-și găsească și ele locul în categoria documentelor autentice, 

putând fi folosite cu precădere la nivel elementar dar și la nivel avansat (A1 – B1). Alese cu 

atenție, utilizarea textelor literare adresate elevilor pot contribui la dezvoltarea atât a 

limbajului, cât și a personalității elevului. 

 Profesorul poate profita de diferite genuri literare ca un material didactic în clasă, iar 

poezia este unul din documentele autentice ce poate fi folosit în moduri diferite. Ogeyik 

afirmă că “poezia este un material de curs ce poate fi folosit în același timp ca obiectiv dar și 

ca resursă în procesul de predare-învățare a unei limbi” (2007:3). În învățarea inițială a unei 

limbi străine, aceasta poate fi folosită ca resursă pentru a face elevii să iubească limba străină 

studiată. 

 Poezia în cadrul orei de limbă străină 

 Poezia ca gen literar în pedagogie a avut mereu un loc aparte între celelalte genuri 

literare ca și în viață datorită faptului ca are niște caracteristici unice: rima, ritmul, etc. Copiii 

intră în contact cu poezia înainte de a merge la școală. Ei încep să citească și să memoreze 

poeme în grădiniță deoarece poezia asigură o mare contribuție la dezvoltarea competențelor 

lingvistice în limba maternă și la dezvoltarea creativității, imaginației și ajută la însușirea 

structurilor lingvistice. În plus, se poate crea prin folosirea poeziei, un mediu de învățare 

pozitiv, în care elevii pot fi foarte activi și în care pot învăța cu plăcere, plecând de la jocuri 

poetice. La vârsta învățământului primar și secundar inferior, elevilor le place jocul didactic 

iar poezia le poate oferi posibilitatea învățării prin joc.  

 Din această perspectivă, Joubert definește poezia ca “un obiect cu potențial de 

plăcere: plăcere estetică, emoțională, ludică. Ea este un joc care mobilizează nu doar mintea, 

ci și sensibilitatea și corpul.” (citat de Tailhefer, 2005:12) 
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 “A preda poezia în ora de FLE este cel mai bun mod de a dezvolta simțul estetic 

pentru limbă la elevi căci, în poezie găsim ritmul limbii, prozodia sa și misterele lingvistice” 

(Shrivastava, 2010:15). Poezia poate contribui la exersarea competențelor fundamentale 

(lingvistice, culturale sau artistice), permițând totodată dezvoltarea imaginarului, a 

socializării și stăpânirea limbii scrise și orale.  Exploatarea poemelor alese atent în funcție de 

nivelul elevilor permite dezvoltarea acestor competențe prin intermediul activităților de 

ascultare, de lectură și de scriere.  

 Profesorul poate utiliza modurile de exprimare lingvistică pentru a contribui la 

dezvoltarea competenței de comunicare a elevilor. Unul din modurile de exprimare 

lingvistică este limbajul poetic, ce constituie o formă de expresie mai creativă. Profesorul 

care dorește să favorizeze dezvoltarea exprimării poetice la elev, poate să-i dezvolte noi 

posibilități de comunicare și să-l facă capabil să-și aleagă exprimarea cea mai precisă și mai 

semnificativă.   

 Se poate spune, de asemeni, că profesorul joacă, în primul rând, un rol de animator la 

clasă. El trebuie să fie centrat pe elev și, pentru a face ora mai activă și pentru a dezvolta 

competența imaginației, el poate și trebuie să folosească poezii care “stimulează efectiv 

creativitatea” (Lentin, 1979:178). 

 Prin folosirea poeziei la clasă, profesorul de limbă străină guidează elevii în a 

reprezenta imagini,în a-și dezvolta imaginația și gândirea creativă, în a privi în mod diferit 

realul, datorită caracterului creativ al activității.  

 Versatilitatea poeziei ca document autentic constă și în faptul că poate fi folosită 

pentru exersarea/dezvoltarea tuturor competențelor lingvistice. Dacă se vizează dezvoltarea 

competenței de înțelegere orală și de exprimare orală, profesorul poate propune activități de 

ascultare sau de lectură. Dacă se vizează dezvoltarea competenței de înțelegere scrisă, se 

poate lucra pe structurile lexicale, semantice sau textuale în timpul activității de lectură. Se 

pot face activități diferite cum ar fi rescrierea poemului sau scrierea unui alt poem luând ca 

exemplu poemul studiat, pentru a dezvolta competența de exprimare scrisă. 

 Folosirea poeziei în oră poate avea și alte avantaje didactice: 

 Contribuie la creșterea motivării elevilor, fiind amuzantă și antrenantă; 

 Îmbogățește lexicul elevilor prin varietatea temelor pe care le abordează; 
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 Este ușor de folosit în ora de limbă străină fiind scurtă; 

 Facilitează pronunția corectă a fonemelor, etc. 

Concluzii 

Ca o concluzie, folosirea poeziei în predarea-învățarea unei limbi străine poate fi și  ar 

trebui să fie ca un joc. Un joc, deoarece elevii se pot juca cu sunete, ritmuri, silabe, litere, 

cuvinte, imagini. În acest mod predarea-învățarea limbii străine devine o activitate 

plăcută, atractivă și antrenantă pentru elevi. 

În al doilea rând, poezia poate fi un exercițiu eficient al limbii studiate pentru că dă 

posibilitatea ameliorării pronunției elevilor, dezvoltării competențelor lingvistice dar și 

stimularea imaginației lor.  

 Nu în ultimul rând, poezia poate fi un mijloc de descoperire a culturii limbii studiate 

pentru elevi. Ei descoperă noi autori, noi imagini, noi idei, noi puncte de vedere, etc. În plus 

pot descoperi gustul pentru creație, pentru împărtășirea cu ceilalți a propriilor experiențe, 

opinii, impresii. 

 Cheia o reprezintă alegerea textului potrivit atât activității de învățare cât și nivelului 

competențelor lingvistice al elevilor. 
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