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Interdisciplinaritatea 

dintre limba română şi celelalte discipline 

 

Prof. Bănică Veronica  

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

În cazul disciplinei Limba română, ”interdisciplinaritatea” se limitează la două sfere 

mari: literatură (lecturi literare) şi limba română. Pe de altă parte, se cunosc implicaţiile 

istoriei, geografiei, picturii, muzicii sau matematicii chiar la scriitori clasici români, observate 

şi în lecturile din ciclul primar. 

 

 Intradisciplinaritatea 

 Se pune problema unui transfer orizontal în cadrul disciplinei limba română. 

 Prin compuneri trebuie valorificate achiziţiile dobândite prin lectură. Textele din 

manuale sunt texte-suport pentru elementele de vocabular şi pentru introducerea structurilor 

gramaticale. Compunerile gramaticale şi momentul ortografic pot fi corelate cu textele citite. 

 

 Interdisciplinaritatea 

Corelarea interdisciplinară între limba română şi celelalte discipline se poate realiza prin: 

 

Elemente de vocabular 

 

1.Termeni  specifici diferitelor discipline: 

Termeni ştiinţifici – matematici, geografici, istorici, 

 Elemente de limbaj plastic - educaţie plastică, 

 Termeni tehnici - abilităţi practice, 

 Termeni muzicali - educaţie muzicală: 

 Termeni juridici - educaţie civică. 

 În cadrul disciplinei ştiinţe/cunoaşterea mediului apar unele probleme deoarece 

modelul mental pe care îl au elevii referitor la lumea fizică şi la funcţionarea acesteia 

cuprinde şi concepte eronate ce includ şi neînţelegerile conceptuale de limbaj datorate 
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utilizării unor cuvinte care au un înţeles în vorbirea de zi cu zi şi altul în context ştiinţific 

(masă-greutate, căldură-temperatură). 

2.Expresii, structuri gramaticale: 

 Expresii literare pot fi create uneori spontan de către elevi în cadrul conversaţiilor ce pleacă 

de la materiale vizionate. 

 Structurile gramaticale  pot fi repetate şi automatizate în limbajul elevilor prin cântece. 

Printr-un repertoriu de cântece se formează o dicţie clară, o vorbire nuanţată şi frazată corect , 

în special prin cântecele ce au la bază un text cu frământări de limbă.   

Texte : 

 Textele cu conţinut ştiinţific-ştiinţe. 

Alte conexiuni se pot obţine cerând elevilor să explice înţelesul unor versuri sau texte după 

studierea unor fenomene. 

 Textele descriptive ale unor scriitori   români ce pot fi recomandate elevilor pentru lectura 

suplimentară -  geografie, ştiinţe. 

 Excursia literară adânceşte înţelegerea operelor cu caracter descriptiv şi poate fi precedată sau 

urmată de lecturi adecvate din opera scriitorilor. 

 Observarea orizontului local poate fi corelată cu cerinţe care aparţin disciplinei limba română 

prin asociere cu studierea unor fragmente din monografia localităţii natale.  

 Textele cu un conţinut istoric (unele conţinând arhaisme), în proză sau în versuri,  

 Textele cu o valoare strict documentară - istorie; 

 Proverbe, legende, ghicitori ce pot fi valorificate în legătură cu temele abordate în lecţiile de 

ştiinţe, geografie, istorie, sau explicarea unor proverbe despre economie după rezolvarea unor 

probleme cu acest conţinut în orele de matematică, textele folclorice - corelate cu punctele de 

cusătură în orele de abilităţi practice. 

 Textele unor cântece îi apropie pe elevi de unele poezii cunoscute sau îi ajută să găsească 

momentele foarte importante din textele narative. Astfel, se pot corobora informaţiile despre 

autor şi naraţiune cu tot conţinutul de idei al cântecului, putând analiza comparativ. Printr-un 

repertoriu de cântece se formează o dicţie clară, o vorbire nuanţată şi frazată corect, în special 

prin cântecele ce au la bază un text cu frământări de limbă. 

          În cadrul orelor de matematică interdisciplinaritatea se poate realiza şi prin : 

 Citirea unei povestiri fără deznodământ şi condiţionarea aflării acestuia de rezolvarea unor 

exerciţii; 

 Povestiri şi poveşti ce conţin poveşti; 
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 Probleme versificate; 

 Memorarea unor poezii despre cifre(clasa I). 

În orele de educaţie plastică  interdisciplinaritatea se poate realiza şi prin : 

 Realizarea unor  lucrări care să ilustreze conţinutul textelor (asociate unor teme plastice 

potrivite); 

 Imaginile picturale readuc în mintea copiilor imagini vizuale, expresii metaforice întâlnite în 

lucrările literare studiate.  

Cuvântul – ca materie primă în literatură - poate crea imagini vizuale, auditive, tactile, 

gustative. 

Lectura explicativă este un mod de abordare a tuturor  acestor categorii de texte. 

Lectura individuală se recomandă pentru completarea celor discutate în clasă şi valorificarea 

ei în revista şcolii la rubrica ”Ştiaţi că...” sau „Recorduri” - ştiinţe, geografie, istorie. 

Formarea gustului pentru lectură se poate realiza prin textul problemelor: despre cărţi, despre 

activităţi culturale, dar şi prin utilizarea datelor biografice ale unor autori. 

Educaţia literară urmăreşte iniţierea elevilor în tehnica decodării şi a descoperirii unor 

adevăruri artistice în operele în care acestea sunt mai greu de descoperit. 

 

Personajele din texte pot fi utilizate astfel: 

 ca  participanţi în cadrul lecţiilor - matematică etc.; 

 portretele morale a două personaje – caracterizări comparative în antiteză - educaţie civică; 

 jocurile de rol cu subiecte din basme şi poveşti evidenţiază personajele pozitive. 

 

Cerinţe ce dezvoltă creativitatea 

 Crearea de probleme asemănătoare celor din poveştile citite; 

 Să-şi imagineze legende (a unui animal , loc, a unei plante etc.); 

 Excursiile şi drumeţiile pot fi valorificate prin: compuneri, povestirea unor întâmplări, jocuri 

de rol; 

 Descrieri ale unor  imagini fotografice sau filmate;  

 Exerciţii de creaţie care să ilustreze teme cu elemente moral-civice; 

 Coroborarea compoziţiilor literare cu cele plastice pe aceeaşi temă; 

 Cântecele pot fi puncte de plecare pentru realizarea unei compuneri, a unui dialog sau a unor 

mici texte narative; 
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 Audiţiile pot determina crearea unei poezii, a unei descrieri, a unui desen; 

 Colaje reprezentând scene din textele studiate. 

 

Limba română – educaţie fizică : 

 Jocurile debutează cu „numărători” ce sunt de fapt jocuri de cuvinte, unele create chiar de 

elevi; 

 Vechile jocuri bătrâneşti folclorice combină limba română, educaţia muzicală, educaţia 

fizică; 

 Euritmia este o combinare armonioasă de sunete, linii, mişcări, sinteză a gimnasticii şi 

dansului cu acompaniament muzical sau vorbit. Poezia este elementul principal, fondul de la 

care se porneşte.  
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Transdisciplinaritate si interdisciplinaritate 

 

Prof. Dobre Florentina 

Liceul cu Program Sportiv,  Brăila 

 

     Dezvoltarea exprimării corecte, orale şi scrise, obiectiv major al activităţii instructiv-

educative, se realizează la toate disciplinele şcolare, cu precădere la limba şi literatura 

română. 

     Cunoştinţele însuşite la cunoaşterea mediului înconjurator, istorie, geografie sunt 

dezvoltare a vorbirii, a compunerii în sine. Acestea servesc în mod direct la parcurgerea celor 

patru procese de cunoaştere si înţelegere ale limbajului: audierea, vorbirea, citirea şi scrierea. 

     Activităţile desfăşurate în cadrul orelor de dezvoltare a vorbirii si cunoaşterea mediului 

înconjurator, istorie, geografie etc. trebuie folosite în scopul lărgirii limbajului lexical al 

compunerii acestuia în structuri gramaticale corecte. 

     Compunerile realizează  - pe de o parte -  o sinteza a tot ceea ce elevii învaţă la orele de 

limba română, precum şi la celelalte obiecte de învăţamânt, mai ales din punctul de vedere al 

corectitudinii exprimării, iar - pe de altă parte - ele constituie cel mai potrivit prilej de 

valorificare a experienţei de viaţă a elevilor, de manifestare a imaginaţiei si fanteziei lor 

creatoare. 

     Fiind vorba de “compunere “, se întelege că elementele de creaţie originale, de 

compoziţie,  trebuie să reprezinte criteriul principal de evaluare a lucrărilor pe care elevii le 

realizează, fie în clasă, fie în afara orelor. 

     În “compoziţiile lor”, pe lângă reproducerea unor fapte, cunoştinte și date dinainte 

cunoscute, elevii trebuie să redea propriile lor sentimente, izvorâte din cunoaşterea directă a 

diverselor aspecte de viaţă, prin observarea directă a obiectelor şi fenomenelor cu care vin în 

contact. 

     Problema care apare atunci când elevii alcătuiesc compuneri este  că acestea sunt  aproape 

identice - compuneri șablon – încât,  cu mare greutate se pot delimita elemente de creaţie 

originale ale elevilor, de simpla reproducere a unor date pe care le-au acumulat în pregătirea 

prealabilă alcătuirii compunerilor. 

     Premisa de la care trebuie să se pornească în realizarea compunerilor este aceea că toate, 

indiferent de felul lor, trebuie să constituie rezultatul unei activităţi independente a elevilor, al 



8 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI, NR. 2      ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

 

unui efort intelectual depus de aceştia şi nu doar o simplă reproducere a unor lucruri dinainte 

stabilite. 

     La orice lecţie care se desfăşoară pe baza unui text citit - text suport, există posibilităţi de 

solicitare a unei activităţi de creaţie din partea elevilor, chiar dacă unele dintre  ele sunt, în 

aparenţă, neînsemnate. 

     Ideile principale dintr-un fragment și apoi ideea de bază a întregului text pot fi formulate 

şi înţelese în moduri diferite. Participarea efectivă a elevilor la această activitate este 

hotărâtoare. Fiecare elev trebuie solicitat să caute şi să găsească formularea cea mai adecvată. 

     Teoreticienii învăţării au subliniat importanţa abordării predării-învăţării eficiente ca un 

proces de integrare și descoperire prin care elevul este ajutat să-şi extindă şi să-şi 

restructureze ideile pe care le are deja, să interpreteze şi să înţeleagă fenomenele noi prin 

prisma cunoştințelor proprii.    

     Această abordare are două consecinţe imediate:  elevii formulează întrebări şi caută 

răspunsuri în mod activ şi  trebuie să fie tot timpul conștienți de ceea ce ştiu și de ceea ce vor 

să afle. 

     Este foarte important ca exprimarea  elevilor să fie corectă în toate împrejurările, la toate 

disciplinele de învăţământ. Ori de câte ori sunt puşi în situaţia de a relata ceva, chiar la 

verificarea cunoştinţelor, elevii trebuie să dea dovadă de o bună cunoaştere şi înţelegere a 

celor relatate, iar exprimarea lor trebuie să fie clară, concisă, îngrijită,o adevărată 

“compoziţie” personală. 

 

Bibliografie 

*Nicola,I.,1994,Pedagogie,E.D.P.,Bucuresti 

*Ionescu,C.,1992,Strategii de predare si invatare,Ed.Stiintifica,Bucuresti 

*Florincuta,C.,Cheregi,E.,2004,Invatamantul primar,Revista dedicata cadrelor 

didactice,Ed.MINIPED, Bucuresti. 
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Metode activ-participative la orele de științe  

 

Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta 

Școala Gimnazială ” I. L. Caragiale”, Brăila 

 

 Educaţia trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în 

societatea în care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi, mai mult decât atât, 

însuşi procesul de instruire trebuie să se adapteze noilor condiţii. Educaţia omului modern 

trebuie să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde    

s-ar afla şi nelimitat în timp. 

  Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării 

nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme 

educaţionale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou spectru de 

performanţe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie. 

  Cu certitudine, tehnologiile informaţiei şi comunicării vor deveni instrumente de 

utilitate universală. De aceea, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire 

şi comportament care va permite cadrelor didactice să facă faţă oricărei noi cerinţe. 

 Fiecare cadru didactic va trebui să capete o formaţie de bază, solidă în domeniul TIC, 

în abordarea transcurriculară a disciplinei/ disciplinelor predate. 

 Acomodarea încă din şcoală cu noile tehnologii influenţează formarea intelectuală a 

elevilor în următoarele direcţii: 

a) Stimularea interesului faţă de nou   

 Atunci când se lucrează cu calculatorul, interesul şi implicarea elevului este 

neîntreruptă. Deschiderea aproape completă pe care o oferă tehnica de calcul elimină riscul ca 

elevul să se plictisească sau ca activitatea să intre în rutină. 

 b) Stimularea imaginaţiei 

 De obicei, elevii iau contact cu lumea calculatoarelor prin intermediul 

jocurilor.Varietatea subiectelor abordate de acestea stimulează imaginaţia celor care le 

utilizează, cu atât mai mult cu cât aceste programe sunt special concepute să dezvolte 

fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele. 
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c) Dezvoltarea unei gândiri logice 

  Gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate.  

 d) Pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese în evoluţia lor, unele experienţe greu 

accesibile laboratoarelor şcolare. 

e) Se poate optimiza randamentul predării prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei 

largi varietăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie. Aceasta conduce la 

stimularea inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ al celui care 

învaţă. 

 f) Formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei. 

g) Elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate 

de factorii de mediu. 

h) Rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere obiectivă. 

 Ca metodă, învăţarea asistată de calculator recurge la un ansamblu de mijloace care 

să-i permită atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor specifice. 

 Mijloacele didactice specifice metodei sunt programele de învăţare sau soft-urile 

didactice. 

 Prin soft educaţional se înţelege un program proiectat în raport cu o serie de 

coordonate pedagogice: 

- obiective comportamentale; 

- conţinut ştiinţific specific; 

- caracteristici ale grupului ţintă  şi tehnice: 

- asigurarea interacţiunii individualizate; 

- asigurarea feed-back-ului secvenţial; 

- realizarea evaluării formative. 

  În sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a fi 

utilizat în instruire. 

  După funcţia pedagogică pe care o pot îndeplini în cadrul procesului de instruire, 

soft-urile educaţionale pot fi: 

-de exersare 

-prezentare de noi cunoştinţe 

-de simulare 

-testare 

-dezvoltare a unor capacităţi sau  aptitudini 
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-jocuri educative 

1. Soft-uri de exersare – intervin ca un supliment al lecţiei din clasă, realizând exersarea 

individuală necesară însuşirii de noi date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi 

specifice; ele îl ajută pe dascăl să realizeze activitatea de exersare, permiţând fiecărui elev să 

lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat. 

2.Soft-uri de prezentare de noi cunoştinţe – creează un dialog (asemănător dialogului 

profesor-elev) între elev şi programul respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de computer 

(dialog tutorial) sau de elev (dialog de investigare).  

 3. Soft-uri de simulare – permit reprezentarea controlată a unor fenomene prin intermediul 

unor modele cu comportament analog. Prin lucrul cu modelul se oferă posibilitatea 

modificării unor parametri şi observării modului cum se schimbă comportamentul sistemului.  

  4.Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor – reprezintă poate gama cea mai variată, întrucât 

specificitatea lor depinde de mai mulţi factori: momentul testării, scopul testării, tipologia 

interacţiunii (feed-back imediat sau nu).  

   5. Jocuri educative – sunt soft-uri care sub forma unui joc urmăresc atingerea unui scop. 

Prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli, îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de 

probleme. 

       Una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea 

interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. 

   O altă caracteristică este flexibilitatea. Modul în care este proiectat softul cu care va 

interacţiona elevul, va evidenţia o individualizare a parcursului în raport cu reacţiile elevului, 

cu posibilităţile de relevare a dificultăţilor în parcurgerea programului şi de reglare a 

instruirii. 

   Din acest punct de vedere unele soft-uri sunt centrate pe elev (cuprind şi sarcinile de 

lucru care să asigure învăţarea), altele sunt centrate pe profesor (prezintă conţinuturile, dar 

nu-şi propun şi exersarea). 

   În comparaţie cu alte metode, învăţarea asistată de calculator prezintă o serie de 

avantaje cum ar fi: 

 -  sprijină şi facilitează procesul de învăţare; 

 -  încurajează construcţia activă a cunoştinţelor; 

 -  asigură contexte semnificative pentru învăţare; 

 -  stimulează creativitatea şi competitivitatea, dar şi lucrul în echipă; 

 -  promovează reflecţia; 



12 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI, NR. 2      ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

 

 -  stimulează activitatea intelectuală şi dezvoltarea de competenţe; 

 -  informaţia este receptată şi asimilată mult mai eficient; 

  -  procesul de învăţare devine dinamic, intuitiv şi participativ; 

  -  creşte calitatea actului pedagogic; 

  -  eliberează elevul de multe activităţi de rutină; 

  -  reduce timpul de studiu; 

  -  substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat; 

  -  modifică atitudinea faţă de calculator ca instrument de lucru. 

         Metode active-participative care dinamizează procesul de învățare se pot insera cu 

succes în activitatea de predare –învățare. 

a) Explozia stelară 

b) Metoda ciorchinelui 

c) Eseul științific 

d) Copacul ideilor 

Exemplificări ale metodelor utilizate la clasă: 
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Concluzii 

     În contextul unei societăţi aflate într-o continuă căutare a modelelor spirituale şi 

morale şi în condiţiile în care individul are o determinare spaţio-temporală puternic 

influenţată de factorul economic, izolarea socială a acestuia este o realitate evidentă. De 

aceea se impune adoptarea unor strategii care să contracareze efectul izolării. Aceste strategii 

sunt de regulă de natură comunicaţională. 

 Prin utilizarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale, ruperea barierelor spaţio-

temporale devine o realitate. 

  Cum nu putem desprinde educaţia de comunicare, inserţia tehnologiilor informatice 

în educaţie este o consecinţă firească a progresului societăţii. 
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„ Mens sana in corpore sano” 

O minte sănătoasă într-un corp sănătos 

 

Prof. Durbacă Gabriela Valentina 

                                                          Prof. Iliescu Mihaela 

Școala Gimnazială,,Mihu Dragomir”,  Brăila 

 

O constantă a dezvoltării curriculare, “interdisciplinaritatea reprezintă o relaţie “între 

mai multe discipline, ştiinţe, despre domenii ale ştiinţei fundamentat pe transferul de 

concepte şi metodologii între mai multe discipline”1. 

Poate că pentru unele cadre didactice, această abordare pare stranie şi, mai mult sau 

mai puţin realizabilă, dată fiind starea actuală a instituţiilor şcolare: programe încărcate, ore 

insuficiente pentru unele discipline, presiunea evaluărilor interne şi externe, părinţi din ce în 

ce mai neinteresaţi de joaca copiilor, un număr mare de copii demotivaţi, elevi pentru care 

şcoala este neimportantă, inutilă, o pierdere de timp sau ceva care trebuie făcut pentru că aşa 

trebuie / aşa zice familia. 

        Un demers interdisciplinar limba şi literatura română-educaţie fizică şi sport îşi propune 

să şteargă graniţele rigide dintre activităţi la aceste discipline. Elevii sunt puşi în faţa unor 

experienţe de învăţare complexe şi interactive care le dezvoltă interesul pentru activităţi 

dinamice necesitând abilităţi motrice şi cognitive, competenţe sociale de cooperare în cadrul 

echipei într-o succesiune rapidă contra cronometru. Termenii de referinţă sunt: a acţiona, a 

decide, a rezolva, a gândi critic, joc didactic cumulat cu jocul sportiv, stimularea atenţiei şi a 

perspicacităţii. La acest tip de lecţii interdisciplinare se procedează  printr-un transfer vertical  

al exerciţiilor  fizice desfăşurate în mod frecvent atât în timpul orelor de educaţie fizică şi 

sport cât şi independent, în timpul liber, ce ajută la dezvoltarea neuropsihică a copilului de 

vârsta şcolară mijlocie la exerciţii lingvistice. În această perioadă, se dezvoltă rapid şi 

procesele gândirii: analiza, sinteza, generalizarea, sistematizarea, comparaţia, analogia care se 

perfecţionează, făcând posibilă rezolvarea cu succes a unor situaţii problemă. 

Mijlocul cel mai atractiv pentru copiii de toate vârstele în care activitatea fizică se  

îmbină cu activitatea intelectuală este  jocul. Jocul poate fi folosit în cadrul mai multor  

                                                             
1  Florin Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O, Bucureşti, 2000, p. 472 
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discipline de studiu, deoarece sunt atractive, angrenând toţi copiii indiferent de potenţialul 

fiecăruia.  

Valoarea educativă a jocurilor este dată de bogăţia de idei a jocului, de puterea de 

atracţie pe care o exercită acesta, de intensitatea emoţiei, a voinţei, dar şi a efortului 

intelectual. Prin respectarea regulilor şi a sarcinilor, jocul dezvoltă   atenţia copiilor şi poate fi 

folosit în orice moment al lecţiei atât ca exerciţiu de dezgheţ, de captarea atenţiei, cât şi în 

final la asigurarea transferului. 

Obiectivele jocurilor sunt de formare şi perfecţionare a unor deprinderi motrice de 

bază şi specifice unor ramuri sportive. În cadrul jocurilor de mişcare pe care le vom descrie, 

sarcinile pot fi multiple. De la legarea cuvintelor şi înlănțuirea lor în propoziţii până la 

exerciţii de fonetică şi vocabular. 

Activitatea poate fi desfăşurată atât în sala de sport, cât şi în aer liber. 

 

Statuile 

Colectivul clasei este organizat în coloană câte unul. La semnalul  profesorului aceştia 

pleacă în alergare în jurul terenului. La următorul semnal, elevii vor rămâne nemişcaţi.  

Câştigă puncte doar cei care reuşesc să rămână nemişcaţi. Se folosesc  ca poziţie de 

statuie diferite. După 20 de secunde pornesc în căutarea exerciţiilor. Le citesc şi merg în colţ 

la masa profesorului şi răspund oral. 

1. Precizează cuvintele care conţin diftongi: nevoie, pieri, niciodată, nu-i trecut, târziu, 

trândăvia, şcoală                     

2. Şoaptă, aer, picioare, leoaică, ne-a dat, doarme, război 

 

Comandă inversă 

Elevii vor lucra frontal, din uşoară alergare pe loc. În faţa colectivului de elevi  va fi  

situat profesorul care va da o comandă. Comanda va fi executată invers,  decât cum a spus 

profesorul. Pentru comandă pot fi utilizate antonimele:  

1. veşnic, viaţă, temporal, util, împachetare 

2. înzăpezire, mobil, elocvent, înfrunzire 

Câştigă doar cei care reacţionează cel mai repede. 
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Culesul cartofilor 

Elevii vor fi împărţiţi în două şiruri. În faţa fiecărui şir vor fi amplasate 3 coşuri 

dispuse la 3 m unele de altele,  în care vor exista întrebări din lb. română. 

Construiţi enunţuri cu omonimele: 

1. ţarina, lac, bancă, dulce, banc, leu 

2. vara, poartă, barem, bască, carieră, sare 

Câştigători vor fi primii care termină cursa şi care reuşesc să răspundă corect la toate 

întrebările. Fiecare răspuns trebuie dat în maxim 10 sec.  

 

Mingea prin tunel 

Elevii vor fi împărţiţi în două şiruri. Distanţa la care sunt dispuşi unul faţă de celălalt  

este de 1m. Mingea se va transmite din mână în mână cu misiunea de forma o propoziţie cu 

paronimele 

1. glaciar-glacial, monah-monarh, aliniat-alineat, anual-anuar, calitate-caritate 

2. companie-campanie, cazual-cauzal, confuzie-contuzie, familial-familiar, fisă-fişă 

Câştigă cei care execută cel mai  corect şi mai  rapid şi folosind corect paronimele în 

enunţuri. 

 

Cursa pe perechi 

Colectivul de elevi va fi dispus pe două şiruri, în perechi de câte doi. La semnalul 

profesorului aceştia se vor deplasa în alergare ţinându-se de mână până la cutia amplasată la 

20 m în faţa fiecărui şir. Acolo vor răspunde la întrebări: 

1. diftongii sunt grupuri de litere sau grupuri de sunete 

2. schiţa este operă epică de mică sau mare întindere 

3. personajele fabulei întruchipează calităţi sau defecte 

4. personajele sunt persoane sau ,,fiinţe de hârtie” 

întorcându-se la şir tot în alergare. 
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Cursa în sac 

Elevii vor fi împărţiţi în două şiruri. Fiecare şir dispune de câte un sac. Deplasarea se 

va face căte unul în sac pe o distanţă de 10-15m prin sărituri succesive.  

La capătul distanţei deja parcurse, vor citi poezii de dicţie:  

,,Capra calcă pe un clinci. Clinciul crapă capul caprei negre-n cinci.” 

,,Saşiul stă pe şasiu şi şuşoteşte.” 

,,Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel care s-a întors bucuros 

de la Bucureşti.” 

 ,,Un vultur stă pe pisc c-un pix în plisc.” 

Câştigă şirul care termină rapid şi răspunde corect la toate întrebările. 

Fiecare joc va fi lucrat de 2 – 3 ori. 

La această vârstâ de 12-13 ani jocurile trebuie să se desfăşoare de regulă pe echipe 

având caracter de întrecere. Ele  sporesc interesul copiilor şi al tinerilor, stimulează 

colaborarea cu partenerii de joc, permit manifestarea iniţiativei şi a independenţei în acţiuni, 

contribuind la educarea atenţiei, a percepţiei şi a reacţiei motrice şi intelectuale.  

Forme de evaluare 

Exerciţiul bulgărilor de zăpadă 

Fiecare elev notează pe o foaie de hârtie o idee nouă pe care a învăţat-o în activitatea 

interdisciplinară. Se mototolesc hârtiile şi se aruncă în aer. Fiecare elev va ridica un bulgăre 

de hârtie şi va citi cu voce tare ce scrie pe bilet. 
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Ora de literatură-cuvânt, sunet şi culoare 

 

Prof. Iaurum Gabriela 

Şcoala Gimnazială “M.Viteazul” și Şcoala Gimnazială” E. Teodoroiu”, Brăila 

 

Interdisciplinaritatea oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate 

separat. Ecologia, ştiinţă interdisciplinară prin definiţie, oferă numeroase ocazii 

abordărilor interdisciplinare. Receptarea informaţiilor despre lumea vie, explorarea 

sistemelor biologice, demonstrarea principiilor naturii cer de la sine astfel de abordări 

integrate, care fac conţinuturile învăţării nu doar mai complexe, ci şi mult mai interesante, 

mai atractive pentru elevi. Intoarcerea la natură a fascinat întotdeauna omul.  Abordarea 

transdisciplinară, prin integrarea cunoștinţelor de diferite domenii, creează posibilitatea 

formării  unei viziuni globale asupra realităţii înconjurătoare. Elementele primare ale 

cunoașterii limbii române, ale mediului natural și ale artei prezintă interes aparte pentru 

elevi, motivându-i la informare, analiză, creare, reflecţie și implicare activă. 

Structurat la nivelul a patru discipline, am realizat un opţional care propune iniţierea 

elevilor  în cunoașterea mai atentă a fiecărui anotimp, din perspectiva textelor literare și 

armoniei culorilor. De la știinţă, copilul trece la literatură, de la muzică la desen, conturând 

astfel  câte un tablou despre fiecare anotimp. Prin intermediul literaturii, artelor plastice, 

biologiei si muzicii se stimulează capacitatea creatoare a elevilor și prin crearea unor produse 

se educă spiritul de echipă și de colaborare în procesul de elaborare.  

La disciplina biologie, competenţele generale la gimnaziu sunt următoarele (programa 

şcolară la biologie, clasele V – VIII, Bucureşti, 2009): 

1.      Receptarea informaţiilor despre lumea vie. 

2.      Explorarea sistemelor biologice. 

3.      Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor 

lumii vii. 

4.      Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei. 

5.      Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în 

contexte noi. 
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Încă de la acest nivel se observă anumite conexiuni ale biologiei cu alte discipline, 

cum ar fi: geografia, fizica, chimia (prin competenţele 1 şi 2), matematica (prin competenţa 

3) şi chiar limba română (prin competenţa 4). Competenţa cu numărul 5 are un pronunţat 

caracter interdisciplinar. 

Conţinuturile  

Studiul continuă prin analiza competenţelor specifice şi a conţinuturilor din programa 

şcolară la biologie în vederea stabilirii conţinuturilor care vor fi abordate interdisciplinar.  S-

au ales următoarele conţinuturi: 

1. Bioritmuri circadiene şi sezoniere la plante (ecologie – literatură – educaţie muzicală – 

educaţie estetică); 

2. Bioritmuri circadiene şi sezoniere la animale (ecologie – literatură – educaţie muzicală – 

educaţie estetică); 

3 Relaţii intraspecifice la animale; comunicarea şi viaţa socială la animale (ecologie – 

zoologie – etologie); 

Competenţe 

C1: formarea unor competenţe integrate, care să permită transferul de cunoştinţe şi metode 

dintr-o disciplină în alta; 

C2: corelarea limbajelor specifice mai multor discipline şcolare; 

C3: clarificarea unor teme, rezolvarea unor probleme făcând apel la mai multe discipline 

 

OBIECTIVE  TRANSDISCIPLINARE 

 Iniţierea elevilor în cunoașterea specificului fiecărui anotimp, din perspectiva textelor 

literare,sunetelor si armoniei culorilor;  

 Activizarea și nuanţarea vocabularului elevilor, prin descoperirea unor curiozităţi din lumea 

vieţuitoarelor. 

 

COMPETENŢE 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris și de exprimare orală și scrisă prin 

interpretarea textului citit; 

2. Formarea capacităţii de cunoaștere a unor noţiuni caracteristice știinţelor naturii,  

3. Dezvoltarea exprimării și a simţului estetic prin compoziţii plastice. 
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EXEMPLU 

Obiective interdisciplinare (ecologie – literatură, ecologie – educaţie estetică, ecologie – 

educaţie muzicală): 

1 – elevii să conştientizeze frumuseţea naturii 

2 – pe baza materialului prezentat, elevii să adopte criterii estetice şi morale în aprecierea 

valorilor culturale şi ale naturii 

3 – elevii să fie capabili să sesizeze prezenţa elementelor naturii (studiate în orele de 

biologie) în literatură, pictură, muzică etc. 

 

Resurse procedurale (metode): observaţia, lectura, conversaţia, audiţia muzicală, “ştiu – 

vreau să ştiu – am învăţat” 

 

Resurse materiale: text literar (poezia “Sfârşit de toamnă” de V. Alecsandri, Toamna-de O. 

Goga); imagini (peisaje) având ca temă natura în diferite anotimpuri; audiţie muzicală (A. 

Vivaldi, Anotimpurile, Tudor Gheorghe-Toamna, versuri O.Goga) 

Forma de activitate: frontală, individuală, pe grupe 

Tipul de lecţie: predare-învăţare  

 

Desfăşurarea activităţii: 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI  

ACTIVITATEA  

ELEVILOR 

1. Organizarea 

clasei 

– pe fond muzical (A. Vivaldi – 

Anotimpurile), organizează 

împreună cu clasa grupe de câte 4 

elevi 

– se organizează în grupe de câte 4- 

îşi exprimă sentimentele inspirate 

de muzica ascultată 

2. Captarea atenţiei şi 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

– împarte grupelor de elevi imagini 

reprezentând natura/ ecosisteme în 

diferite anotimpuri- pune întrebări 

legate de structura unui ecosistem 

– observă imaginile şi pe baza 

acestora descriu fizionomia 

plantelor în funcţie de anotimp- 

răspund oral la întrebări 

-caută în dicţionar online sau în 

volum noţiunea de ecosistem * 

3. Anunţarea temei şi a – scrie titlul lecţiei pe tablă- prezintă – pun întrebări, dau exemple 
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*ECOSISTÉM (< fr.) s. n. (BIOL.) Unitate naturală care include toate organismele vii 

(biocenoza și mediul (biotopul) în care trăiesc. Relațiile între organismele vii și factorii de 

mediu sunt realizate prin schimbul reciproc de materie și energie dintre ele. 

În cadrul educaţiei emoţionale un rol aparte ocupă educaţia plastică. Punerea în 

acelaşi context al unor elemente de limbaj literar, plastic, muzical şi ştiinţific permite o mai 

puternică implicare a sensibilului în achiziţiile elevului. Scopul demersului este să atingă acea 

competenţă transversală care îi permite să integreze fenomenul în ansamblul de trei-cinci 

elemente, astfel zis de a elimina fragmentarismul specific conţinuturilor tradiţionale. 

Noţiunile de teorie literară, de educaţie plastică şi informaţii ştiinţifice intră în melanj  

didactic care elimină focalizarea pe detalii. Se obţine astfel o modelare a gândirii copilului 

pentru o mai uşoară integrare în viaţa socială şi folosirea tuturor competenţelor dobândite. 

 

 

 

                                            

 

 

 

competenţelor vizate competenţele vizate şi obiectivele 

interdisciplinare ecologie – 

literatură, educaţie muzicală, 

educaţie plastică 

referitoare la natura în literatură şi 

artă (fiecare grupă pregăteşte câte 

un exemplu) 

4. Dirijarea învăţării – împarte grupelor fişe cu textul 

poeziei „Sfârşit de toamnă”, de V. 

Alecsandri şi distribuie sarcini pe 

grupe- prezintă ritmurile sezoniere şi 

circadiene la plante- explică modul 

de realizare a unor observaţii 

fenologice 

– citesc poezia, discută- identifică 

în text elemente de biocenoză şi  de 

biotop care descriu  trecerea de la 

toamnă la iarnă (în funcţie de 

sarcinile primite pe grupe) 

5. Asigurarea feed-

back-ului şi evaluarea 

orală a cunoştinţelor 

– realizează împreună cu elevii  

schiţa lecţiei pe tablă, după metoda 

„Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” 

– ies la tablă şi completează tabelul 

cu noţiunile de bază– completează 

în paralel tabelul în caiete 
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Jocul didactic-metodă eficientă pentru elevii cu C.E.S 

 

Prof. itinerant și de sprijin Iconaru Verginica Violeta 

Școala Gimnazială,,Mihu Dragomir” 

C.S.E.I.,  Brăila 

 

          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, cele pentru  dezvoltarea gândirii sau pentru 

însușirea unor noțiuni, 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 şcolară 

trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât munca’’-ea este o punte între joc şi 

muncă. 

         Prin joc elevii vor învăța să identifice principalele corpuri, corpuri geometrice mărginite 

de feţe plane, corpuri  rotunde; să sesizeze elementele lor, desfăşurările acestor corpuri; să se  

familiarizeze cu modul  de reprezentare a unui corp  spaţial  în plan. Utilizând jocul vor 

vizualiza  aceste corpuri, din diverse unghiuri, vor sesiza şi  marca elementele lor: vârfuri, 

muchiile bazei, muchii laterale, baze, feţe laterale. Elevii vor  lucra  individual  și  în echipe  

de câte doi. 

             Ora va debuta prin prezentarea a trei picturi realizate în cadrul curentului artistic 

cubism. Geometria în spaţiu este o ramură a matematicii care se ocupă de studiul corpurilor 

geometrice, corpuri pe care le găsim în realitatea în care trăim.  

Aceste picturi aparțin curentului artistic numit cubism. Cubismul a fost iniţiat de  

către francezul Georges Brache şi de Pablo Picasso, care, de altfel, a fost şi personajul celebru 

care a prezentat aceasta mişcare artistică  apărută în Europa, la începutul secolului XX. 
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Picturile asociate cu aceasta mişcare au fost caracterizate, în general, de figuri geometrice, 

fracturate, de culori discrete şi margini nespecificate. Mulţi au folosit forme geometrice de 

bază, cum ar fi: piramidele, cuburile, sferele sau conurile, descompuse în diferite unghiuri şi 

plane dând senzaţia de adâncime şi volum.  

              La fel ca şi pentru pictorii cubişti una dintre provocările lecţiei de azi va fi cum să 

reprezentăm corpurile geometrice pe o suprafaţă plană.  Ne mai propunem să identificăm 

obiecte din mediul înconjurător care sunt reprezentate cu ajutorul corpurilor geometrice, să 

identificăm care sunt elementele şi desfăşurările plane a acestor corpuri. 

               Cubism 

          1.Pablo Picaso,                                  Le Reservoir,                                         1909  

          2.Kayuza Akimoto,                           Treacherpos Moons,                              2012 

          3.Eugene Ivanov 

 

Scop:  

          Creşterea motivației pentru studiul geometriei prin realizarea de conexiuni între 

noțiunile studiate și lumea reală. 

 Întrebări esențiale: 

        Care sunt elementele unui corp geometric? 

        Cum se reprezintă în plan corpurile geometrice? 

          Reactualizarea cunoștinţelor anterioare se va face cu ajutorul trusei de corpuri 

geometrice. Corpurile geometrice: cubul, paralelipipedul, piramida, cilindrul şi conul, sfera, 

vor fi aşezate pe catedră. Li se va cere elevilor să observe şi să identifice corpurile- corpuri 

geometrice mărginite de feţe plane şi corpuri rotunde/de rotație. 



26 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI, NR. 2      ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

 

         Pentru a putea observa şi analiza mai bine corpurile geometrice, o să folosim jocul. 

Jocul ne prezintă principalele corpuri: prisma triunghiulară regulată, piramida patrulateră 

regulată, cilindrul, conul şi sfera.  

         Corpurile geometrice se reprezintă diferit faţă de figurile plane. Convenţiile de desen 

care ne ajută să reprezentăm mai sugestiv corpurile geometrice-  figurăm punctat muchiile 

care nu se văd şi păstrăm paralelismul dreptelor. 

 

  

Fișa de lucru  - Aplicații 

Observați, analizați și completați, spaţiile libere, pentru următoarele corpuri geometrice: 

CUBUL 

1. Câte vârfuri are în total cubul?................. 

2. Câte vârfuri se află pe baze? ................. 

3. Câte fețe are în total cubul? ................. 

4. Câte baze are cubul? ................. 

5. Câte fețe laterale are cubul? ................. 

6. Descompuneți cubul și precizați din ce figuri plane este format și care este numărul 

lor. .............................................................................. 

7. Colorați diferit două fețe laterale opuse. 

 

PRISMA TRIUNGHIULARĂ REGULATĂ 

1. Câte vârfuri are în total ?................. 

2. Câte vârfuri se află pe baze? ................. 

3. Câte fețe are în total ? ................. 

4. Câte baze are ? ................. 

5. Câte fețe laterale are ? ................. 

6. Descompuneți prisma triunghiulară regulată și precizați din ce figuri plane este format 

și care este numărul lor . ............................................................................. 
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PIRAMIDA PATRULATERĂ REGULATĂ 

1. Câte vârfuri are în total ?................. 

2. Câte vârfuri se află pe baze? ................. 

3. Câte fețe are în total ? ................. 

4. Câte baze are ? ................. 

5. Câte fețe laterale are ? ................. 

6. Descompuneți piramida patrulateră  regulată și precizați din ce figuri plane este 

format și care este numărul lor. ............................................................... 
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Jocul  Shapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S 
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 Se dă cu zarul clasic.  

 Dacă jucătorul nimerește pe o figură geometrică plană înaintează până la următoarea figură 

geometrică plană; dacă este ultima figură geometrică înaintează până la final și câstigă. 

 Dacă jucătorul nimerește pe un corp geometric, atunci aruncă și cu al doilea zar și merge 

înainte sau înapoi, conform indicației de pe fața zarului, până la prima figură geometrică 

plană întâlnită. 

 Dacă zarul nimerește pe fața cu număr de vârfuri va înainta cu pionul atâtea poziții cât 

numărul de vârfuri, iar dacă nimerește pe fața cu numărul de muchii va merge înapoi atâtea 

poziții cât numărul de muchii. 

 În cazul corpurilor geometrice care nu au vârfuri sau muchii, jucătorul va sta pe loc o tură. 

 Câstigător se declară jucătorul care ajunge primul la 42 ! 

Scopul jocului este ca jucătorul: 

-să recunoască figuri si corpuri geometrice; 

-să cunoască proprietăți ale corpurilor geometrice (număr de vârfuri, forme fețe, etc). 

Agenda jocului 

 Figuri geometrice plane 

 Pătrat Dreptunghi Triunghi echilateral Cerc 

 Corpuri geometrice 

 Poliedre 

 Cub 

 (8 vârfuri, 12 muchii) 

 Paralelipiped dreptunghic 

 (8 vârfuri, 12 muchii) 

 Piramidă triunghiulară 

 regulată 

 (4 vârfuri, 6 muchii) 

 Piramidă 

 patrulateră regulată 

 (5 vârfuri, 8 muchii) 

 Corpuri rotunde 

 Cilindru Con (1 vârf) 

 Fețele zarului mare (special) 
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Fișa de lucru  - Aplicații 
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Copilăria de ieri și de azi 

 

Prof. înv. primar  Lărgeanu Florica                                                                                                                                   

Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’, Brăila 

 

Ce este copilăria? Copilăria este perioada vieţii umane, intermediară între idioţia prunciei şi 

nebunia tinereţii la doi paşi de păcatele maturităţii şi la trei de regretele bătrâneţii.  

(Ambrose Bierce-definiţie aforistică )                                                                                                       

Caracteristicile oricărui copil din ziua de azi şi nu numai sunt cheful de joacă şi spiritul de 

a cunoaşte lucruri noi, alături de cei mai de preţ tovarăşi de joacă. 

    Perioada copilăriei este acel moment în care lumea se descoperă uşor, uşor, iar curiozitatea 

alături de celebra întrebare ,,De ce ?" este punctul care stabileşte grijile părinteşti. 

    Câţi copii nu au primit o mustrare pentru faptul că au depăşit ora impusă de părinţi de stat 

afară sau pentru că au plecat în descoperirea împrejurimilor alături de tovarăşii lor de joacă? 

    Până nu demult jocurile erau percepute şi privite altfel de copiii de atunci, spre deosebire 

de jocurile de azi. Fericirea copiilor de atunci nu erau jocurile pe calculator, tabletele, 

telefoanele mobile sau alte aparate electronice. 

    Copiii de la sate sau copiii care erau în fiecare după-amiază prezenţi în spatele blocului 

obişnuiau să se joace: ,, Raţele şi vănătorii '' ; ,,Telefonul fără fir'' ; ,, Ţară ţară vrem ostaşi ", 

iar cel mai popular joc ,,De-a v-aţi ascunselea ". Acestea mai sunt jucate şi în ziua de azi de 

către copii, dar poate cu mai puţin interes sau nu cu atâta spirit de joacă , cum era odinioară. 

     În prezent, părinţii se plâng că, de cele mai multe ori, copiii nu au unde să se joace, 

deoarece spaţiile special amenajate sunt prea puţine. Jocurile preferate de copii acum sunt 

cele cu rolele, bicicleta , mingea, în special jocurile pe calulator, sau navigând pe reţelele de 

socializare unde există multe pericole, dar totuşi unde, copiii au acces mereu. 

Rar mai vezi copii care se mai joacă ,,De-a v-aţi ascunselea ", vestitul şotron sau alte jocuri 

de genul acesta. Copilăria poate fi singurul paradis pierdut. 

      Ce aş putea face eu ca să reînvii trecutul şi jocurile copilariei? 

     ,,Copilăria de ieri şi de azi’’ este titlul unei lecţii de istorie pe care am vrut-o altfel…şi a 

fost altfel.  
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       Am invitat câteva bunicuţe să ne vorbească despre copilăria lor. Acestea ne-au povestit 

despre copilărie, despre jocuri, tradiţii, obiceiuri care le-au încântat copilăria.                                               

Cu multă blândeţe, ne-au prezentat obiecte pe care le-au păstrat cu sfinţenie ani şi ani, obiecte 

care le amintesc de copilărie, de părinţi şi chiar de bunicii lor. Am putut admira un adevărat 

muzeu care i-a fascinat pe copii.                                                                                                     

Una dintre inimoasele noastre bunici a adus şi un platou cu gogoşi calde, al căror miros  a 

transformat clasa într-o ,,poveste de vanilie’’. 

    Copiii au avut prilejul să le ia interviu bunicilor întrebându-le despre ce jocuri jucau în 

copilăria lor, despre regulile jocurilor sau locurile în care se jucau, dar şi care este reţeta 

delicioaselor gogoşi.  

    Am aflat cum îşi confecţionau singuri mingi din materiale textile sau păpuşi din pănuşi de 

porumb, iar părul păpuşilor era mătasea porumbului. Se jucau ,,de-a v-aţi ascunselea”,, 

leapşa”, ,,şotron” şi altele pe uliţele satului copilăriei. 

   Îmbinând astfel istoria, limba română şi jocul, am realizat o lecţie interdisciplinară 

atractivă, interesantă care le-a captivat atenţia copiilor. 
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Jocuri și jucării de ieri și de azi 

Abordarea interdisciplinară în predarea istoriei- Exemple de bune practici 

 

Prof. înv. primar Mocanu Ionela 

Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’, Brăila 

 

,,Miracolul oricărei copilării este ca, oricât de apăsătoare ar fi împrejurările în care se 

petrece, sufletul copilului păstrează o inocenţă sub atingerea căreia totul împrumută ceva 

din farmecul unui basm şi chiar dacă, odată cu trecerea anilor, inocenţa se va pierde, ceea 

ce rămâne va fi memoria intactă a întâmplărilor trăite în acea vreme. "  

 (Alexandra Noica-Wilson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” FAMILIA “ – A REPREZENTAT CUVÂNTUL CHEIE DE LA CARE AM PLECAT 

ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚII PRACTICE – JOCURI ȘI JUCĂRII DE IERI ȘI DE 

AZI- 

 Fiecare elev a fost însoțit de un părinte/bunic cu care a lucrat în perechi; 

 Au avut ca sarcină de lucru – confecționarea unei jucării – în perechi; 

 Fiecare pereche și-a adus de acasă o jucărie veche și una nouă; 

 Au prezentat ” istoria “ jucăriei vechi și importanța acesteia în viața familiei; 

 Am pornit activitatea cu vizionarea unui material PPT cu titlul ”JOCUL SI JUCĂRIA “  

 Au  participat la un joc intitulat ” Cât de bine ne cunoaștem? “ ; 

 Fiecare pereche a scris pe un post-it 3 calități ale mamei/buncii/copilului; 

 Au răspuns la întrebările: Ce joc/activitate îmi place? Ce ai vrea să schimbi la mine? 
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 Au ieșit în fața clasei, în pereche și au citit răspunsurile date; 

 Apoi, perechea a prezentat jucăria confecționată; 

 Au fost aduse și jucării vechi și noi cu care s-au jucat spre finalul activității; 

 S-a realizat o frumoasă interdisciplinaritate: istorie/limba româna/educație civică/AVAP; 

Am lucrat împreună ca o mare familie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copii au fost și părinţii/ bunicii noştri… 

Poate au trăit în lipsuri, dar neajunsurile lor au dus la bunăstarea de care ne 

bucurăm azi , noi copiii… 
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Entuziasmul descoperirii jucăriilor vechi și noi.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  După ce am completat la tablă planșa cu titlul jocurilor de ieri/de azi ,copiii împreună 

cu părinții/bunicii au participat la jocul ”Pânza prieteniei “; 

 Am cântat cu toții cântecul ” O lume minunată “; 

 Am primit diplome și ne-am jucat cu toate jucăriile. 

,,Copilăria este inima tuturor vârstelor” Lucian Blaga 
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Le théâtre pour enfants en  classe de FLE 

 

Prof. Moldoveanu Luminiţa                                                                                                                                                             

Liceul Teoretic «Nicolae Iorga», Brăila 

 

Par les horizons multiples que l’activité théâtrale ouvre chez les petits, une fois 

intégrée à la pédagogie, elle devient une aide importante au niveau de l’expression orale. On 

se propose de voir comment l’activité théâtrale peut servir à l’apprentissage du français pour 

tout niveau de classe.  L’enfant se sert de sa voix sans en bien connaître toutes les possibilités. 

Un élève timide perd souvent ses moyens quand il doit s’exprimer devant la classe. C’est 

l’enseignant qui lui en proposant des jeux de voix, l’aide à acquérir l’aisance verbale qui 

préparera l’enfant à l’activité théâtrale. La simple lecture orale d’une pièce de théâtre, réduite 

à son seul contenu sémantique, est bien pauvre quand on la compare à la diction et au jeu de 

l’acteur: langage complet avec ses expressions, des gestes, ses mimiques et surtout le timbre 

de la voix, les intonations, les accents, les silences. « C’est la voix de l’acteur qui tend à 

rendre aux mots tout leur sens, toute leur puissance évocatrice, si celle-ci est aisée, sans 

ambiguïté, si elle colore le mot »2. L’enseignant peut proposer des jeux pour aider l’élève à 

organiser son espace scénique. Au théâtre, l’expression gestuelle renforce l’expression 

verbale, parfois la remplace. On doit donc apprendre aux élèves à jouer avec les autres, avec 

les décors, l’espace scénique et les bruits. L’activite théâtrale ouvre chez l’enfant des 

horizons multiples tels que:  la possibilité de s’exprimer par le geste et la parole, la 

découverte de situations nouvelles, l’expression de sentiments imprévus, la victoire sur la 

timidité et une  meilleure connaissance des autres. Cette activite, intégrée à la pédagogie, 

apporte une aide importante au niveau de l’expression orale, du développement des facultés 

artistiques, de l’organisation spatiale, du contact avec l’écrit, de la découverte de son corps 

par de nouveaux moyens d’expression.Car théâtre induit spectacle. Il est pratiquement 

impossible d’envisager un travail théâtral qui ne debouche pas sur une représentation finale 

dans laquelle tous les enfants participent. Les spectateurs peuvent être varie: une classe 

voisine, les correspondants, une école, les parents des enfants de la classe, ceux de toute 

l’école, les habitants de la commune. Ou, tout modestement, un groupe d’enfants de la classe 

prépare une saynète pour les autres élèves. La simple lecture orale d’une pièce de théâtre, 

                                                             
2 Chauvel, D., Pièces et saynètes pour les enfants, Éditions de Retz, Paris, p.6. 
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réduite à son seul contenu sémantique, est bien pauvre quand on la compare à la diction et au 

jeu de l’acteur: langage complet avec ses expressions, des gestes, ses mimiques et surtout le 

timbre de la voix, les intonations, les accents, les silences. C’est la voix de l’acteur qui «tend 

à rendre aux mots tout leur sens, toute leur puissance évocatrice, si celle-ci est aisée, sans 

ambiguïté, si elle colore le mot»3. L’enfant se sert de sa voix sans en bien connaître toutes les 

possibilités. Un enfant timide perd souvent ses moyens quand il doit s’exprimer devant une 

classe. C’est en lui proposant des jeux de voix que l’adulte l’aidera à acquérir une aisance 

verbale qui favorisera ses relations avec le groupe et, à plus long terme, l’installera plus 

confortablement dans la vie.”L’approche communicative est de nos jours la plus plébiscitée 

par les profs de FLE. Il est donc évident que le théâtre a un rôle important à jouer dans ce 

type d’enseignement”.4 

Voici quelques propositions de jeux. 

Premier exercice à faire avec les enfants car le plus facile à réussir. 

Objectif: <<Débloquer>> un enfant timide 

- Faire prendre conscience des possibilités de la voix; 

- Obtenir une bonne prononciation. 

Déroulement: se fait en grands groupes, petits groupes, a deux. Les enfants sont assis en 

demi-cercle. 

 L’adulte demande a un enfant de prononcer un mot, par exemple maison, énonce 

doucement à condition que ses camarades le comprennent. Puis l’enfant ses deplace au milieu 

de la classe. Il dit le même mot plus fort. L’enfant s’eloigne encore. Il le dit plus fort mais 

sans crier. Il peut sortir de la classe, aller dans le couloir et essayer de se faire entendre des 

autres.On recommence l’exercice avec un autre mot et un autre enfant. Cet exercice très 

facile permet aux enfants  qui ont un problème de prononciation de réussir à se faire 

comprendre de tous. Dans une séance suivante, l’adulte complique en ajoutant au mot un 

article, un adjectif. Par exemple: la maison bleue puis il demande une phrase complète. Les 

enfants peuvent choisir leur mot, leur groupe de mots, leur phrase. 

Jeu de timbre de voix 

Objectif: faire prendre conscience de la différence de timbre de voix de chacun. 

Déroulement: 

                                                             

3 Payet, A., Activités théâtrales en classe de langue, CLE, 2010, p.23. 

 
4  https://fandefle.com/2014/10/10/le-theatre-en-classe-de-fle/ 
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1-er jeu: trois enfants se cachent derrière un paravent. L’un d’entre eux prononce une phrase. 

Les autres enfants doivent découvrir à qui appartient la voix. 

2-ème jeu: un enfant a les yeux bandés. Un enfant du groupe prononce une phrase. Le 

premier doit reconnaitre celui qui a parlé. On peut compliquer ces jeux en faisant prononcer 

seulement un son, par exemple: ou. 

Le souffle 

Objectif: faire prendre conscience de la longueur du soufflé.  

Déroulement: les enfants se placent debout en demi-cercle autour de l’enseignant. Profiter de 

l’expiration pour souffler un son décidé à l’avance. Le tenir le plus longtemps possible. 

Quand l’enfant ne peut plus le tenir, il s’assied à terre. Faire varier les sons par exemple: ou, 

iii, rrr, ffff. Faire chercher les sons aux enfants. Attention, il y a des sons qui ne peuvent être 

«soufflés», par exemple m, n, b. 

       Jouer avec les sons: choisir quelques sons de la langue française. Par exemple: o, a, cr, 

br. Chercher avec les enfants toutes les façons possibles de dire le son: fort, pas fort, long, 

court, aigu, grave, triste, fâché, gai, sous forme de question ou de réponse. Les mots sont 

choisis au hasard par les enfants ou tirés d’un chant, d’une poésie, d’une histoire, d’une 

séance de langage.  

«Les enfants deviennent peu à peu acteurs: le plus effacé des figurants parmi les figurants 

peut acquérir au fil des jours l’assurance qui lui permettra de devenir l’acteur principal»5. 

 

L’ORGANISATION SPATIALE ET TEMPORELLE  

 La scène est un espace que l’enfant devra apprendre à maîtriser. Cet espace a des 

chemins obligés: les entrées et les sorties de scène, les déplacements parmi les objets et les 

décors, les placements par rapport aux partenaires et aux spectateurs. Ces déplacements 

dépendent aussi de la position choisie par l’acteur (de face, de dos ou de profil) et de la 

vitesse d’exécution (course, marche, saut..). L’enseignant peut proposer des jeux pour aider 

l’élève à organiser et à «sentir» son espace scénique. Organiser un espace avec des tables, des 

chaises, des corbeilles à papier, du matériel d’éducation physique. Les élèves se déplacent 

parmi ces accessoires sans les toucher. Puis chacun choisit un parcours et le fait plusieurs 

fois. Ensuite, les yeux bandés, il refait le parcours sans toucher les obstacles. Le nombre 

d’obstacles dépend de l’âge des élèves qui, disposés en ligne, doivent s’approcher le plus près 

                                                             
5 Chauvel, D., Pièces et saynètes pour les enfants, Éditions de Retz, Paris, p.11. 
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possible d’une corde placée sur le sol, d’abord les yeux ouverts pour étudier leur déplacement 

(nombre et grandeur des pas), puis les yeux bandés. 

 Maîtrise de son corps dans un espace défini. Les acteurs simulent une scène de 

bagarre, par exemple, et ne doivent pas dépasser les limites de l'espace défini. Dans un espace 

donné tracé sur le sol, toute la classe doit se déplacer sans que les élèves ne se touchent. Cette 

séquence peut se faire en musique. L'espace est découpé en quatre zones tracées sur le sol. 

Chaque zone correspond à un consigne: 

-soit de déplacement (en 1. je cours, en 2. je saute, en 3. je rampe, en 4. je marche); 

-soit d'expression orale (en 1. je crie, en 2. je parle, en 3. je chuchote, en 4. je pleure). 

 Chaque enfant doit se déplacer d'un point à un autre dans un temps donnée. Faire cet 

exercice par groupe de quatre dont l'un des enfants a un chronomètre. Choisir un mode et une 

vitesse de déplacement: par exemple en vingt secondes, marcher d'un point à un autre en 

contournant un obstacle. Dans un temps donnée, ramasser le maximum d'objets posés à terre 

et les déposer dans une corbeille.Dans un temps donnée, ramasser un nombre défini 

d'objets.Au théâtre, l'expression gestuelle double, renforce ou remplace l'expression verbale. 

Elle permet de donner à l'action son rythme et sa puissance. L'acteur, l'enfant doit connaître 

une grande variété de postures corporelles expressives. Il doit savoir jouer avec les autres, 

avec les décors et  l'espace scénique.Nous suggérons quelques exercices, mouvements, 

attitudes à faire réaliser aux enfants, sous forme de jeu, au cours de séances d'expression 

corporelle de mime.                           

Donner ou recevoir un objet, tenir un objet de différentes façons ou le porter, ouvrir 

ou fermer une porte, observer et reproduire les gestes d'un partenaire, tourner la  tête. Selon le 

niveau de lecture, l'enseignant relit la pièce ou la fait lire en lecture silencieuse. Quand elle 

est bien assimilée, chacun choisit un personnage et relit particulièrement le rôle corespondant. 

Ensuite, par petits groupes, les élèves lisent à haute et en dialogue les textes choisis. L'élève 

est alors prêt à apprendre le texte d'un personnage. Plusieurs lectures sont nécessaires pour 

que toute la classe participe. La lecture peut se faire également par groupes constitués 

d'autant d'eleves que de personnages du texte. Chaque groupe s'isole dans un coin de classe 

ou de couloir. Les éléves se distribuent alors les rôles et apprennent le texte. L'enseignant 

peut proposer des pièces différentes dont l'une sera choisie par la classe; la distribution 

définitive des rôles est faite en accord avec tous les éleves. Les décors seront réalisés avec 

des matériaux courants, peu coûteux ou récupérés (carton, bouteilles en plastique, boites de 

lait), du mobilier scolaire agrémenté de tissu, de papier. Les élèves s'inspirent de documents 
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appropriés pour réaliser la décoration. Ils doivent réfléchir sur l'importance des formes, leur 

grandeur, leur couleur, leurs rapports entre elles. Le but sera d’utiliser la créativité de l’enfant 

afin d’obtenir le maximum de jeux scéniques spontanés. Il se révèlera ainsi à lui-même, a ses 

partenaires et à son public. La perspective, dans une classe, d’une représentation théâtrale est 

une incitation à la lecture. Quoi de plus intéressant que de découvrir un texte dans lequel le 

lecteur va s’investir pleinement: il y sera le héros, le figurant, l’accessoiriste, le décorateur, 

voire le musicien, le metteur en scène. Où trouver des textes théâtraux pour la classe de 

FLE?                                                       

Voici une sélection de 5 sites très utiles:     

  Le Proscenium, textes de théâtre contemporains: Site participatif qui propose plus de 4970 

textes de tous types : pièces, sketchs, drames, tragédies, contes, saynètes, comédies.                                                           

Comédies Historiques pour les enfants: pièces historiques courtes (10-20 minutes) pour 

enfants (à partir de 11 ans).                                                                                                                                                                                           

Pièces de théâtre de Claude Burneau: 14 pièces pour enfants et adolescents, d’une durée 

variée (de 10 à 45 minutes) et avec de nombreux personnages.                                                                                                

Pièces pour enfants: 8 pièces pour enfants (7-11 ans), d’une durée de 20 à 30 minutes.                                                           

Kava.fr: 26 pièces pour enfants, la plupart très courtes. 
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http://www.kava.fr/index.php?pg=2&param=
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https://www.ciep.fr/sites/default/files/focus-pratique-theatrale-service-enseignement-du-fle.pdf
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Învăţarea limbii engleze prin muzică 

 

Prof. Neacşu Liliana 

Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir”, Brăila 

 

Cântecele reprezintă un instrument important pentru învățarea limbilor străine. Ideea 

de a folosi muzica la cursurile de limbi străine a primit o atenție considerabilă atât din partea 

cercetătorilor, cât și a profesorilor de când au devenit conștienți de faptul că muzica reușește 

să accelereze  procesul de achiziție a unei a doua limbi. Și are beneficiul suplimentar de a fi 

plăcută de către elevi și profesori. 

Punerea în aplicare a acestei metode de învățare a limbilor străine merită luată în 

consideraţie având în vedere faptul că facilitează procesul de învățare pe de rost, ajută la 

întărirea vocabularului și la exersarea pronunției,  duce la învățarea structurilor lingvistice 

prin utilizarea melodiilor repetitive, oferă motivație prin implicare emoțională. Dincolo de 

aceste probleme, această metodă de lucru duce la îmbunătățirea abilităților de ascultare, 

influențează comportamentul și emoțiile și are un efect pozitiv asupra motivației. În aproape 

toate manualele de limba engleză se pot găsi poezii și melodii, pentru că utilizarea muzicii la 

orele de engleză oferă multe avantaje: 

 muzica face din învățare o experiență plăcută; 

 utilizarea muzicii în predarea limbilor străine este o modalitate de a activa sau detensiona 

atmosfera clasei; 

 această metodă sprijină profesorii în predarea gramaticii și a vocabularului într-un mod 

distractiv și relaxant; 

 vocabularul folosit în melodii se extinde dincolo de limbajul colocvial cunoscut de 

majoritatea oamenilor; 

 în cele mai multe cazuri versurile melodiilor sunt ușor de reținut; 

 acest tip de activitate este o modalitate excelentă de a practica pronunția și intonația; 

 melodiile devin modele de limbaj setate (ascultarea  unii melodii memorabile facilitează 

memorarea și păstrarea vocabularului și structurii  gramaticale pentru restul vieţii); 

 elevii vor afla despre cultura și oamenii țărilor ale căror  limbi le studiază și aceste 

informații pot deveni subiecte de discuție foarte interesante. 
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Evident, nu fiecare melodie este potrivită pentru predare sau învățare. Cu toate 

acestea, există o gamă largă de melodii disponibile (în special online) care sunt de ajutor în 

acest scop. Pentru  selectarea melodiilor relevante profesorii ar trebui să ia în considerare 

câteva sfaturi utile. În primul rând, melodiile trebuie să fie autentici (nu au fost create pentru 

a fi folosite  ulterior în predarea limbilor străine). Aproximativ 80% din gramatică şi 

vocabular ar trebui să fie la același nivel sau puțin peste nivelul nivelul de abilități lingvistice 

ale elevilor. Ar trebui să fie o oarecare repetare a structurii (cor, propoziții subordonate etc.). 

Toate acestea facilitează stocarea structurilor, ceea ce permite profesorilor să creeze modele 

de propoziții pentru practică și utilizare viitoare. Nu trebuie să existe o structuri gramaticale 

cu o diversitate prea mare în cadrul aceluiași cântec. De asemenea, este mai bine să folosite 

cântece cunoscute de majoritatea cursanților, deoarece acest lucru ajută la creșterea nivelului 

motivațional. Cât despre versuri, ar trebui să fie clare pentru ca elevii să le înțeleagă corect 

(trebuie să existe o corespondență între conținut și forma generală a textului). 

În cadrul unei ore de limbi străine există numeroase etape în timpul care profesorii pot 

folosi melodii în scopuri diferite. De exemplu, melodiile pot fi folosite la începutul lecției 

pentru a încuraja elevii să inițieze discuții și să se cunoască mai bine. 

Mai târziu, în timpul lecției, profesorii pot folosi melodii pentru a intra într-un subiect 

nou (de exemplu: Crăciun, sentimente, culori, adjective care descriu personalitate, expresii 

etc.). De asemenea, utilizarea melodiilor poate fi foarte utilă pentru predarea și consolidarea 

vocabularului, a regulilor de scriere, pronunție și intonație, structuri gramaticale mai dificile 

și, desigur, pentru exersarea abilităților de citire și înțelegere (atât în pentru a obține detalii 

cât și pentru a înțelege informațiile principale din text). 

 Utilizarea cântecelor în cadrul unei clase de limbi străine oferă profesorilor 

posibilitatea de a le oferi cursanților lecții variate și dinamice, care integrează activităţi de 

pre-ascultare, ascultare și după-ascultare. 

Etapa de pre-ascultare este foarte importantă pentru  dezvoltarea ulterioară a sarcinii 

de ascultare, mai ales pentru că atunci când elevii sunt expuși la materialele de ascultare 

înregistrate, au sentimente de inhibare datorate  unor fenomene de vorbire precum: viteza, 

pronunția, etc. care caracterizează textul rostit în sine. De aceea,  importanța procedurii de 

ascultare înainte este esențială pentru atingerea scopului lecției. Profesorii au la îndemână o 

varietate de tehnici ca să pregătească elevii pentru activitatea de ascultare. Iată câteva dintre 

ele: 
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 Anticiparea. Profesorul scrie titlul cântecului pe tablă. Elevii trebuie să lucreze în perechi 

pentru a ghici subiectul melodiei . Își scriu ideile pe hârtie. După aceea trebuie să facă schimb 

de foi cu perechea din partea stângă și să citească ideile noi pe care le-au primit. Scopul 

acestei activităţ este de a permite elevilor să discute despre asemănările și diferențele dintre 

gândurile lor. 

 Folosirea imaginilor. Profesorul le oferă elevilor o imagine a interpreților. Atunci trebuie 

să creeze o poveste despre aceşti interpreți sau să găsească  o altă imagine despre care cred că 

ar putea fi relevantă  pentru subiectul melodiei. 

 Context. Profesorul prezintă un scurt text despre interpret sau alte probleme relevante 

(originea muzicii, contextul cultural al cântecului). Textul poate fi utilizat în cadrul unor 

activități sau doar pentru a realiza atmosfera necesară pentru audiție sau discuții despre 

cântec. 

 Găsirea unor sinonime și antonime. Profesorul scrie câteva cuvinte  pe tablă și sarcina 

elevilor este de a le găsi sinonime si antonime din textul melodiei. 

După ce activitățile de pre-ascultare se desfășoară cu succes, elevii trec la următoarea etapă, 

care este ascultarea melodiei. 

Aici, sarcina profesorului este de a-i  îndruma pe elevi să înțeleagă principalele informații din 

text. Pentru a atinge acest obiectiv, următoarele activități de ascultare sunt recomandate ca 

alegere, în funcție de vârstele și nivelurile elevilor: 

 Completarea textului (Gap complete). Acest tip de exercițiu poate fi folosit atât în 

vocabular, cât și în practică gramaticală. Dacă melodia are versuri simple, cu o structură 

repetată, mai multe cuvinte pot fi șterse. Dacă, dimpotrivă, versurile sunt destul de dificil de 

înțeles, vor fi șterse mai puține cuvinte . 

 Benzi de hârtie. Profesorul poate pregăti versuri pe benzi de hârtie separate pentru a fi 

utilizate într-un concurs. Elevii vor fi împărțit în două grupuri. Obiectivul acestei activități 

este de a ordona versurile melodiei. Grupul care reușește să asambleze textul melodiei cu cele 

mai puține greșeli după a doua ascultare (sau chiar după prima ascultare, în funcție de nivelul 

grupului) primește o recompensă (orice idee care se potrivește contextului). 

 Potrivirea. Acest tip de activitate poate fi utilizat pentru a  potrivi cuvinte şi expresii  cu 

cuvinte corespunzătoare ca sens, sau pentru a prelua jumătatea corectă  a unui cuvânt.  În 

cazurile în care se folosesc melodii la predarea lecțiilor, activitățile după ascultare sunt la fel 

de importante ca primele două etape. Ele implică revenirea la textul inițial și percepția 
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acestuia la un alt nivel ( mai mare) a înțelegerii. Iată câteva idei utile și relaxante care pot fi 

puse în practică pentru a profita la maxim de etapa anterioară de ascultare 

 Discuții. Profesorul scrie pe tablă întrebări despre subiectul melodiei pe  care le vor discuta 

ulterior elevii, fie în perechi, fie în grupuri. El poate sugera subiecte pentru conversații sau 

activități de scriere a unui mesaj sau o temă interesantă pe care elevii au putut-o discuta, oferă 

explicații, organizează dezbateri sau activități de scriere. 

 Ascultarea puzzle-ului. Ascultarea puzzle-ului este una dintre cele mai valoroase activități 

comunicative. Este o informație audio, activitate care necesită ca  diferite grupuri de elevi să 

asculte diferite părți ale melodiei și apoi să facă schimb de informații între ele pentru a 

finaliza o sarcină – îmbinaţi informaţiile, stabiliți starea de spirit / atitudinea artistului etc. 

Este o activitate excelentă  ca element principal al unei lecții de abilități integrate. 

 Jocuri. Teste. Rebus. Acestea sunt foarte bune modalități de utilizare sau exersare a 

vocabularului sau a elementelor gramaticale predate prin cântec. 

Profesorii ar trebui să se simtă încrezători să folosească muzica pentru a facilita 

procesul de achiziție a limbii străine și activitățile de mai sus  ilustrează multe moduri în care 

pot se maximiza efectele muzicii asupra elevilor ce studiază limbi străine. 

 

Bibliografie: 
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Abordarea comunicării din perspectivă interdisciplinară 

limbă română – TIC 

 

Prof. Pasti Nicoleta 

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

Realizarea de activități în care aplicăm principiul interdisciplinarității presupune o 

intersectare a diferitelor arii curriculare, contribuind la formarea de abilități, capacități, 

competențe cognitive, afectiv-atitudinale și sociale pentru a forma o imagine unitară asupra 

realității. Teoria demonstrată de practică susține ca avantaje: flexibilitatea perceperii 

conținuturilor prin conectarea demersului didactic la alte discipline, un alt nivel de experiență 

didactică și științifică ce combină componente din mai multe competențe, provocare ce 

modelează atitudinea mentală a profesorului și elevului care învață să își pună întrebări 

referitoare la utilitatea unor conținuturi, identificarea corelațiilor și a semnificațiilor 

noțiunilor învățate pentru a se adapta pe tot parcursul vieții, dezvoltarea capacității de a 

identifica și transfera metode și concepte dintr-un domeniu în altul, posibilitatea integrării 

domeniului afectiv-atitudinal în cooperare cu obiectivele cognitive. Limba română este o 

disciplină care permite deschideri către alte discipline, fie în cadrul actului educațional 

formal, fie în activitățile extrașcolare, precum proiectele educative sau concursurile. 

Bune practici: 

Activitatea desfășurată a pornit de la noua programă, cea din 2017, care prevede la       

exemple de activități de învățare abordarea unor teme din perspectivă interdisciplinară 

(literatură– arte plastice – muzică – istorie – geografie – religie – matematică etc.) și de la 

manualul de clasa   aVI-a, Editura Didactică și Pedagogică care propune frecvent astfel de 

activități.  

În Unitatea II, numită „Modele și antimodele”, în cadrul modulului Comunicare orală, 

se regăsește următoarea cerință: „Alcătuiește o prezentare folosind mijloacele IT, referitoare 

la o personalitate implicată în activități caritabile.” Pentru a mări atractivitatea, am propus-o 

sub forma unui concurs interdisciplinar română-TIC, denumit „Valorile Crăciunului”, cu 

tema „Caritatea și promovarea competenței de a învăța să trăim împreună cu ceilalți”. Motto-

ul: „ Adevărata caritate este dorința de a fi folositor celorlalți fără a avea gândul de a primi o 

recompensă” ( Emanuel Swedenborg) a contribuit la argumentarea organizării concursului, 
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care oferă posibilitatea activării conjuncturale acestei virtuți ( în preajma unei mari sărbători 

creștine ) și cultivată prin preluare de modele. Totodată, concursul acordă șansa de a 

valorifica exemple de bune practici în vederea racordării demersului didactic la coordonatele 

noilor educații și la realitatea economico-socială. Scopul îl reprezintă sensibilizarea asupra 

unui comportament prosocial și urmărește ca această cultură a binefacerii să fie cultivată în 

școală prin antrenarea elevilor și profesorilor în abordarea interdisciplinară a celor 4  piloni ai 

educației: a învăța să știi (capacitatea de a ajunge la informațiile care interesează din diverse 

domenii ale cunoașterii și de a putea să le prelucreze); a învăța să faci (competența de a face 

față unei multitudini de situații și de a fi capabil să lucrezi în echipă); a învăța să trăiești 

împreună cu ceilalți (cultivarea empatiei față de ceilalți și angajarea în proiecte comune, 

interiorizarea unor valori și dezvoltarea unor atitudini precum interes, curiozitate, implicare); 

a învăța să fii (valorificarea întregului potențial: memorie/cunoștințe, inteligență, reacții 

afective, gust estetic, gândire critică, capacitatea de a deveni autonom și de a-și asuma 

responsabilitatea pentru gânduri și acțiuni).  

Concursul s-a adresat elevilor din clasa aVI-a B, educabili în viziunea implementării 

noului curriculum și a avut următoarele obiective: stabilirea unor modele și repere valorice 

specifice Crăciunului; sensibilizarea elevilor cu privire la implicarea în activități caritabile a 

unor personalități; abordarea procesului scrierii din perspectivă interdisciplinară (utilizarea 

organizatorului grafic, selectarea surselor, accesarea unor site-uri de specialitate; grilă de 

evaluare a prezentării PowerPoint); valorificarea cunoștințelor de lucru în echipă și în 

PowerPoint).  

Ca regulament, am solicitat ca participanții să lucreze în perechi și să aibă cel puțin 5 

slide-uri. În totalitatea lui, concursul s-a desfășurat pe tot parcursul lunii noiembrie 2018, 

structurat în 6 etape: constituirea echipei, alegerea unei personalități – model implicate în 

activități caritabile- valoare a Crăciunului; construcția unui plan scris reprezentativ pentru 

procesul scrierii, documentarea din mai multe surse de informare; elaborarea diapozitivelor în 

PowerPoint; transmiterea pe e-mail a diapozitivelor către profesorul coordonator; 

desfășurarea propriu-zisă a concursului prin prezentarea produsului: conținut, discurs liber, 

comunicare paraverbală și nonverbală.  

Evaluarea a respectat următoarele criterii prezentate înainte și elevilor sub forma unei 

grile: scopul și atingerea cerinței temei, respectarea structurii proiectului, conținut aprofundat 

și la obiect; concluzii în legătură cu viața de zi cu zi, realizând conexiuni cu alte domenii; 

creativitate și originalitate; surse de informare potrivite, credibile, variate și menționate 
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corect; folosirea de imagini adecvate pentru a susține aspectele importante; respectarea legii 

dreptului de autor; limbajul folosit să nu conțină greșeli gramaticale și de exprimare; rostire 

clară, volum și ton adecvate; naturalețea ritmului prezentării; permanența contactului vizual 

cu audiența; sincronizarea vorbitorilor; încadrarea în timpul alocat. La concurs au participat 4 

echipe. Personalitățile alese ca model de comportament uman pentru virtutea carității au fost: 

Simona Halep, Taylor Swift, Lionel Messi, John Cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-au acordat premiile I, II, III, mențiune.  

Așadar, în demersul de descifrare a comunicării, am apelat la mijloacele IT. În baza  

experimentului de mai sus, se observă că s-au marcat etape posibile în asimilarea și 

practicarea unor valori, norme, că reacția elevilor a fost de căutare și satisfacție în raport cu 

ele, de valorizare pentru că elevul le preferă, le conceptualizează, le interiorizează și îi 

exprimă personalitatea. 
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O nouă perspectivă în abordarea interdisciplinară a disciplinelor socio-umane. Teoria 

inteligenţelor multiple. Demers aplicativ 

 

Prof.Turcu Florentina 

Școala Gimnazială ,,Mihu Dragomir”, Brăila 

 

"Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o problematică a cărei 

complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de 

vedere."   (Constantin Cucoş) 

 

 Dinamica societății contemporane prin profilarea a noi zone tehnico-cognitive în 

spaţiul de interes al educabilului se repercurtează, inevitabil, și asupra componentei 

educaționale instituționalizate a acesteia. Tehnologia instruirii6, ansamblul de forme, metode, 

mijloace, tehnici și relații dintre educator și educat cu ajutorul cărora se vehiculează 

conținuturi în vederea atingerii obiectivelor educaționale, corelată cu principiile didactice7 

care presupun însușire conștientă și activă de cunoștințe, intuiție, accesibilitate, 

individualizare, legarea teoriei de practică, însușire temeinică a cunoștințelor și deprinderilor, 

sistematizare și continuitate în învățare, centrează demersul instructiv-educativ pe elev. Toate 

acestea, sinergic, îndeplinesc idealul educațional al școlii românești, specificat de către Legea 

Educației, adoptată în anul 2011, ”dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității 

umane, în formarea personalității autonome și creative”. 

 Atingerea idealului educațional presupune implementarea în strategiile didactice a 

metodelor și procedeelor, preformulate cu scopul de a stimula curiozitatea și interesul 

elevului, de a activa disponibilitatea acestuia spre studiu. Acest întreg eşafodaj trebuie 

construit pe pilonii ce definesc necesitatea de dezvoltare a societăţii actuale cu extensie spre 

orientările predictibile ale societăţii de mâine. În acest sens este necesară raportarea la 

specificitățile cognitive, afective și psihomotorii ale elevului, la orizontul acestuia de interes 

și simpatie. În asentimentul celor afirmate organizarea activităților educative trebuie să se 

raporteze la tipurile de inteligență identificate de către Howard Gardner8. Această teorie 

facilitează cadrului didactic posibilitatea de a identifica specificul de inteligență al elevului, 

                                                             
6Cucoș, C., (2006), Pedagogie, Iași, Editura Polirom 
7Dulamă, Maria Eliza, (2008) Elemente de didactică. Teorii şi aplicaţii, Cluj-Napoca, Editura Clusium 
8Gardner, Howard, (2007), Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie și practică, București, Editura Sigma 
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reevaluarea și optimizarea strategiei didactice prin raportare la particularitățile fiecărui obiect 

educațional și diferențierea activităților instructiv-educative în funcție de profilul acestora. 

 Acest material este un demers personal care dorește să exemplifice o manieră de 

raportare a conținuturilor unei unități de învățare aferente disciplinei educație 

socială,introdusă în anul școlar 2017-2018,la clasificarea lui H. Gardner. Unitatea de învățare, 

”Patriotismul”, se regăsește în programa de clasa a VI-a ,în cadrul disciplinei  Educație 

socială:Educație interculturală. Analog acestor conținuturi am selectat o metodă didactică, 

pentru fiecare lecție în parte, care își propune să se modeleze pe unul dintre tipurile de 

inteligență. 

 

1. Subiectul lecţiei: „Ce este patriotismul?” 

Tipul de inteligență: Inteligența muzicală și ritmică 

Metoda didactică: cvintetul 

Aplicație: Elevii, în urma lecturării unor articole din Constituția României și Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, realizează cvintete (catrene) în care, folosind cuvinte cheie, 

sintetizează  simbolurile naționale. Acei elevii care se pot exprima prin intermediul unor 

diferite instrumente muzicale vor însoţi aceste versuri cu acorduri muzicale (Desteaptă-te, 

române!). 
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1. Subiectul lecţiei „Manifestări ale patriotismului” 

Tipul de inteligență: Inteligența intrapersonală 

Metoda didactică: reflecția personală, dezbaterea 

Aplicație: La finalul lecţiei “Manifestări ale patriotismului”, în momentul de extensie al 

acesteia, elevii primesc o temă de reflecție: ”Un om are o singură patrie, restul sunt 

țări”(Octavian Paler). Elevii vor realiza, ca sarcină de lucru individuală, eseuri de 7-10 

rânduri, care vor reflecta consideraţiile personale asupra subiectului, prin prisma informațiilor 

din manual. Îşi vor argumenta reflecţiile în cadrul unei discuţii deschise la care va participa 

întreaga clasă. Concluziile vor constitui momentul de evocare al lecției. 

 

2. Studiu de caz: Patria și patriotismul 

Tipul de inteligenţă: Inteligenţa lingvistică (verbal-auditivă) 

Metode didactice: dezbaterea şi turul galeriei 

Aplicaţie: Elevii, organizaţi în grupe de câte 6 vor trebui să analizeze texte din opera literară 

a lui Alexandru Vlahuță,,România pitorească. Ca suport informaţional ei vor primi o fişă de 

lucru în care vor fi enumerate îndatoririle fundamentale ale cetățenilor: apărarea țării,  

fidelitatea față de patrie. Proiectele realizate vor fi expuse şi lecturate de către un reprezentat 

al grupei. Activitatea se va finaliza când, ca urmare a unei dezbateri generalizate, ca într-un 

veritabil Parlament, elevii, respectând regulile democraţiei, vor realiza un proiect comun. 

 

3.  Studiu de caz: Românii din afara României 

Tipul de inteligenţă: Inteligenţă existenţială 

Metoda didactică: jurnalul dublu 

Aplicaţie: Profesorul va prezenta la videoproiector filmulețe cu Nadia Comăneci, Lucian 

Bute și Leonard Doroftei. Pasajele prezintă reflecţiile sportivilor cu privire la iubirea și 

prețuirea propriei patrii. Elevii îşi vor nota acele aspecte care li se par a fi cele mai 

importante, argumentându-şi opţiunea. Argumentaţiile vor releva soluţiile pe care le 

identifică sportivii  reprezentaţi cu privire la întrebările: Cine suntem? De unde venim? Unde 

ne îndreptăm? 
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  5.Alterări ale patriotismului: xenofobia, rasismul, șovinismul 

Tipul de inteligenţă: Inteligenţă kinestezică (fizică) 

Metoda didactică: jocul de rol 

Aplicaţie: Elevii vor simula venirea unui grup de  refugiați plecați din Siria în căutarea unui 

adăpost sigur în România . Elevii se vor organiza în două tabere: o tabără  se va identifica cu 

poporul român, a doua tabără va juca rolul refugiaților sirieni. Ambele grupe vor alege un 

lider care va interpreta cele două  roluri. Pentru realizarea simulării elevii se vor documenta 

din texte ce detaliază  drepturile omului, memorii şi filme istorice. 

 

   6.Tipul de inteligenţă: Inteligenţa logico-matematică (raţională) 

Metoda didactică: algoritmizarea 

Aplicaţie: Elevii, organizaţi în diade, realizează o axă cronologică în care vor preciza, 

specificând ziua, luna şi anul, acţiunile României în vederea atingerii obiectivului naţional: 

statul unitar.  

 

   7.Ziua Națională a României-1 Decembrie ( Marea Unire -1918) 

Tipul de inteligenţă: Inteligenţa spaţială (vizual-spaţială) 

Metoda didactică: ciorchinele 

Aplicaţie: Elevii realizează o reprezentare schematică având ca nucleu anul 1918. De aceasta 

ataşează celule în care sunt precizate provinciile care s-au unit cu România. De acestea sunt 

lipite celule în care sunt menţionate datele unirii, actele unirii şi numele provinciilor istorice. 

 

  8.Tradiții și obiceiuri la români 

Tipul de inteligenţă: Inteligenţa interpersonală 

Metoda didactică: mozaicul 

Aplicaţie: Elevii sunt organizaţi în patru grupe. Grupele primesc o fişă de lucru în care este 

prezentat un obicei specific românesc la anumite evenimente: Crăciun, An Nou, botez și 

căsătorie. Fiecare grupă primeşte o fişă de lucru diferită, astfel încât sunt detaliate patru 

tradiții majore. Sarcina de lucru presupune ca elevii să extragă elementele esenţiale. Timpul 

de lucru este de 10 minute. După finalizarea sarcinii elevii se vor deplasa şi vor constitui noi 

grupe alcătuite din elevi din toate cele patru grupe iniţiale. Aceştia îşi vor comunica reciproc 

informaţiile selectate din cele patru fişe de lucru. Timp de lucru 15 minute. La finalizarea 



53 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI, NR. 2      ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

 

momentului elevii se vor întoarce la grupele iniţiale. Elevii vor avea specificate în caiet 

informaţii cu privire la toate obiceiurile și tradițiile  românilor. 

       În concluzie, fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de 

concentrare, metodele interactive redate anterior permit crearea de conexiuni cu alte 

discipline: istorie, educație muzicală, limba și literatura română, religie, învaţă elevii să 

rezolve problemele cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele. Cea 

mai mare provocare a profesorului de socio-umane care predă la clasa a VI-a Educație 

socială: Educație interculturală este legată de faptul că, trebuie să abordeze conținuturi legate 

de diversitate și nediscriminare, respectând principiile care nu fac  deosebire de rasă, 

naționalitate, gen, etnie, religie. 

 

 


