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Orice activitate uman  urmeaz  un ciclu de dezvoltare. În momentul 
în care se incheie un ciclu, începe altul pe o trept  superioar  a spiralei. 
Începutul unei activit i este înc rcat de entuziasm, d ruire, dorin  de a face 
lucrurile s  mearg  mai bine. Apoi, pot ap rea dificult i, probleme, ritmul de 
evolu ie s  nu fie cel dorit, progresul s  se lase a teptat: cel implicat va 
încerca s  le dep easc , s  treac  mai departe. Aici, poate ap rea la un 
moment dat oboseala, sentimentul de rutinare, de neputin , de interes diminuat, numit tiin ific
burn-out. Dar, dup  exemplul P s rii Phoenix, din cenu  va rena te ceva nou; astfel omul î i
g se te un nou interes, o nou  abordare a lucrurilor care îi vor ermite s  aduc  calitatea activit ii
sale la un nivel superior. 

 Educa ia este i ea o activitate uman  care urmeaz  ciclul acesta entuziasm / implicare / 
oboseal  / revenire. Profesorul, unul din actorii implica i în actul didactic urmeaz i el un drum 
bine-cunoscut. La începutul carierei didactice, vine plin de energie i de dorin a de a face o 
diferen  în via a elevilor s i (cognitiv, afectiv, motiva ional). De-a lungul anilor, poate ap rea un 
sentiment de neputin , datorat: încorset rilor legislative, limit rilor curriculare, lipsei de interes a 
elevilor, neimplic rii p rin ilor, remunera iei necorespunz toare etc. Profesorii de educa ie special
se pot confrunta i mai pregnant cu aceste probleme, deoarece progresul elevilor cu CES este lent 
(dar cu atât mai valoros i apreciat), p rin ii sunt deseori cu probleme socio-economice severe, 
materialele didactice concrete nu sunt suficiente, elevii au fiecare particularit ile lor i pentru 
fiecare trebuie un demers adaptat (lucru care cere timp, energie etc.)  În acest context, profesorul 
poate c uta ie irea din burn-out prin diverse metode. Una foarte la îndemân  este participarea la 
cursuri de formare/ perfec ionare, parteneriate, proiecte. Un exemplu concret este cel al 
profesorilor no tri de educa ie special , care s-au implicat în ultimii doi ani în numeroase proiecte 
cu finan are european  din cadrul Programelor de înv are pe tot parcursul vie ii (Longlife learning 
programme).

 Ca date statistice, avem o implicare a colii în dou  parteneriate colare multilaterale 
Comenius, 13  profesori care au participat la cursuri Comenius de formare continu , 3 profesori 
care au participat la vizite de studiu pentru factori de decizie, un profesor care a participat la o 
vizit  preg titoare, iar coala a fost acceptat  pentru a g zdui un asistent Comenius. Cursurile la 
care au participat profesorii de educa ie special  au vizat aspecte precum: IT, prelucarere foto, 
educa ie în mediul liber, alternative pegagogice Montessori, managerierea conflictelor, terapie 
emo ional , cre terea motiva iei elevilor, metode de lucru cu elevii cu CES integra i etc. 
Parteneriatele se bazeaz  pe ideea principal  a schimbului de experien e cu alte cadre didactice 
implicate  în educa ia special  din toat  Europa. 

  Toate aceste implic ri ale profesorilor le permit dezvoltarea unui interes personal i
profesional deosebit, dobândirea de noi strategii / viziuni care îi ajut  s  treac  de momentele 
tensionate i s - i asimileze un nou entuziasm i o nou  maturitate profesional . i, cum institu ia
este suma indivizilor, CSEI nr.1 Sibiu este suma acestor noi experien e acumulate de profesorii s i,
este o institu ie care poate oferi noi oportunit i / abord ri / instrumente  principalilor beneficiari ai 
acestor form ri, ELEVII.  

Prof. Laura Opri , director adjunct CSEI nr.1 Sibiu 
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Prof. Bianca Ene 

În perioada 07-12 iunie 2012 am participat în Copenhaga, Danemarca, la seminarul 
”CONFLICT MANAGEMENT; A SOCIAL  CONSTRUCTIONIST & APPRECIATIVE APPROACH TO 
REPAIRING RELATIONS” (Managementul conflictului – medierea rela iilor interumane i
abordarea apreciativ  a rela iilor sociale), seminar care face parte din programul de preg tire 
POSDRU finan at i sus inut de UE si ANPCDEFP, proiecte COMENIUS .  

Conflictele sunt un ingredient de via . Conflictele reflect  faptul c  persoanele i
grupurile sunt pozi ionate diferit, în cadrul unei organiza ii / de afaceri sau în societate, i
fiecare aduce diferite valori i experien e cu el. Toat  lumea în elege i descrie evenimentele 
din perspective diferite, care duc adesea la neîn elegeri i conflicte. Furia i vina sunt hr nite 
de vise i speran e frustrate. Diferen ele pot duce la conflicte, dar ele pot fi, de asemenea, un 
poten ial de cre tere i o deschidere spre noi posibilit i de schimbare i dezvoltare. Acest 
lucru se datoreaz  faptului c  diferite perspective sunt necesare pentru a crea o poveste mai 
complet  despre realitate i pentru a dezvolta solu ii mai creative i durabile. 

Obiectivele cursului au fost:           

În elegerea modelelor  de dezvoltare a conflictelor, precum i  abordarea conflictelor din 
perspectiv  sistemic i apreciativ

Exersarea tehnicilor de ascultare activ  pentru a descoperi visul ascuns din spatele 
frustr rii persoanei care este într-o situa ie conflictual

Exersarea de diferite tehnici de dialog pentru a explora a tept ri i dorin e, i de a crea 
c i alternative de a aborda  diferen ele dintre a tept ri i dorin e

Oportunitatea de a aborda o situa ie conflictual  din diferite pozi ii (ca diriginte, coleg, 
consultant, educator)

Am ales acest curs deoarece în munca mea m  confrunt aproape zilnic cu situa ii 
conflictuale care se nasc atât între elevi dar i între profesori-elevi. Acest curs mi-a fost de un 
real folos datorit  faptului c  am deprins tehnici moderne de mediere a conflictelor dar mai ales 
am experimentat abordarea diferitelor tipuri de conflicte din mai multe pozi ii sociale si 
profesionale (profesor, consultant, coleg, pedagog).  

Cursul s-a desf urat pe parcursul a cinci zile, prezent rile teoretice alternând cu 
aplica iile practice. Am exersat, prin urmare, diferite tehnici de dialog pentru fiecare parte 
teoretic i am experimentat deprinderea de a pune întreb rile potrivite pentru a dizolva 
conflictul si a repara rela iile sociale. Con inutul cursului a fost structurat în mai multe etape, 
fiecare etap  abordând pa ii specifici în medierea conflictelor, abordarea acestora din mai 
multe pozi ii dar i aprecierea i repararea rela iilor sociale: 
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I. ABORDAREA APRECIATIV  A CONFLICTULUI I MANAGEMENTUL SITUA IILOR 
CONFLICTUALE: 

a. Fazele conflictului          

b. Bunele inten ii

II. ASCULTAREA I APRECIEREA CELORLAL I:

a. Clarificarea perspectivelor fiec ruia dintre p r ile care iau parte la conflict 
b. Reflectarea 
c. Separarea ac iunilor de interpret ri

III. DIZOLVAREA CONFLICTULUI:  

a. APLICA II PRACTICE: EXTERNALIZAREA CONFLICTULUI 
b. EXPLORAREA VIITORULUI: 
c. Construirea de intreb ri circulare 

IV. RESTABILIREA RELA IILOR: EXPLORAREA INI IATIVELOR UNICE, ÎMPREJUR RILE I
SENSUL AC IUNILOR: 

            a) Deconstruc ia conflictului prin mediere 
            b) Repararea rela iilor prin mediere folosind interviul alc tuit din întreb ri circulare.    
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Granturile Comenius nu mai sunt de foarte mult timp o noutate pentru cadrele didactice din 
România.

Întrucât sistemul de înv mânt norvegian este considerat un etalon în spa iul european, am 
ales s  particip la cursul cu titlul Basis for Inclusive Education. Grunnlaget methodology - 
Concept teaching model, care s-a desf urat în perioada 10.06.2012 – 16.06.2012, în localitatea 
Voss- Norvegia. În acest sens, am inten ionat s  identific modalit i i abord ri noi de realizare a 
educa iei incluzive, deoarece la acest capitol, consider c  sistemul de înv mânt românesc este înc
în perioada de tatonare. La noi, înc  este greu s  înl tur m prejudec ile, este greu s  renun m la 
etichet ri i stigmatizare i în locul acestor atitudini s
asigur m o atmosfer  mai primitoare i de acceptare, s  ne 
schimb m radical mentalitatea i atitudinea referitoare la 
persoanele cu dizabilit i i s  încerc m s  le oferim o via
normal . Cine i-ar dori s  aib  un copil cu dizabilit i?...De ce 
trebuie s -i ocolim când îi vedem pe strad i s -i ar t m cu 
degetul? Oare nu sunt i ei oameni? Oare nu au acelea i
drepturi?

Acest curs de formare ofer  r spunsuri, care prezint  o 
abordare de predare bazat  pe cercet ri relevante în ceea ce 
prive te procesele neuropsihologice legate de gândire i de 
înv are. Metodolgia Grunnlaget (CTM - Modelul de înv are al conceptelor) este bazat  pe dovezi, i
s-a dovedit a preveni dificult i de înv are i de neajuns ale 
copiilor cu bariere în procesul de înv are (se evit  etichetarea 
lor drept copii cu nevoi speciale), dar prezint  eficien  la orice 
nivel i orice materie predat  în coal .

Stagiile acestea de formare reprezint  oportunitatea de 
a intra în contact cu 
profesori din alte 

ri i cu sisteme 
diferite de 
înv mânt, de a 
identifica puncte 
comune i diferen e de politic  educa ional , lucru benefic 
pentru eventualele colabor ri pe viitor. Accesul direct la 
informa ii provenind de la institu ii abilitate, cum este cazul 
celor amintite mai sus, comunicarea într-o limb  de 
circula ie interna ional , utilizarea competen elor TIC sunt 
alte beneficii ale unui astfel de curs.  

Pentru a putea ajuta to i copiii s  înve e într-un context de diversitate în ceea ce prive te
condi iile pentru înv are e nevoie s  particip m la astfel de cursuri. În societatea actual i a viitorului 
e nevoie s  ne form m i s  înv m mereu, s  ne adapt m eficient la lumea care se afl  într-o 
schimbare accelerat .

Prof. Cosmina-Diana P v luc, C.S.E. I. Nr.1, Sibiu 
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În perioada 28.05.2012 - 02.06.2012 am participat la cursul  “Social and emo ional learning: 
Experience the power of education!”, cu num rul de referin COM – 12-666- CG – CY, care s-a 
desf urat la Limassol – Cipru, valoarea grantului fiind de 1800 Euro. Cursul a fost organizat de 

Association for the Development of Life Skills
în colaborare cu SYNTHESIS Center for 
Research and Education din Cipru. Comisia 
European  recunoa te "Competen ele Sociale 
i Civice" i "A Înv a s  Înve i" ca fiind 

dou  din cele  8 competen e-cheie pentru 
înv area pe tot parcursul vie ii, necesare 
pentru a tr i în societatea contemporan .

La curs au participat 16 profesori din 
10 ri europene: România, Suedia, Finlanda, 

Estonia, Letonia, Lituania, Spania, Fran a,

Slovacia, Grecia. În acest context 
multicultural, cursul a oferit participan ilor 

cuno tin e teoretice i practice cu privire la înv area social i emo ional , a ar tat posibilitatea cre rii 

mediilor bune de înv are i a oferit oportunitatea de a împ rt i experien ele profesionale cu al i
membri ai grupului, sprijinind în felul acesta 
îmbun t irea metodelor de lucru a fiec rui

participant. 

Competen ele sociale i emo ionale au 

devenit tot mai importante i necesare în via a
oamenilor de zi cu zi, în special în via a copiilor 
i tinerilor care sunt solicita i  s  fac  fa  unor 

provoc ri diferite în rela iile i contactele lor cu 
colegii de coal  sau p rin ii, profesorii i al i

adul i.

Consider c , prin participarea la acest 
curs, mi-am îmbog it competen ele psiho-pedagogice astfel încât s  pot influen a i mai mult succesul 

actului educativ, s  favorizez dezvoltarea abilit ilor sociale i a stimei de sine a elevilor cu cerin e

educative speciale cu care lucrez, în vederea unei dezvolt ri cât mai armonioase a personalit ii lor i a 
integr rii optime a acestora în societate. 

Profesor itinerant Elena Br nici, CSEI Nr. 1 - Sibiu 
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- Mobilitate individual  – Floren a, Italia - 

Cursul cu tema “CHILD ECOSYSTEM - THE ETHOLOGICAL METHOD TO THE 
SERVICE OF THE MAN CUB” s-a desf urat în Floren a, Italia, în perioada 25-30 iunie 2012 i a 
fost finan at prin Programul Comunitar de Înv are pe tot Parcursul Vie ii, Comenius, organizat de 
GRUF (GRUPO PER LA RICERCA A LIVELLO UNIVERSITARIO DI FIRENZE).

Cursul a avut ca obiective principale în elegerea principiilor de baz  ale dezvolt rii copilului în 
perioada 0-6 ani din punct de vedere biologic, psihologic i neurofiziologic, precum i introducerea în 
metodele descriptive, practice de studiere a comportamentului copiilor, a propriilor comportamente 
educa ionale fa  de copii i fa  de al i adul i.

Pentru aceasta, au fost organizate prezent ri ale 
teoriei ata amentului i a modelelor opera ionale interne cu 
experimentare direct  a acestora prin jocuri de rol, 
prezentarea metodei Montessori ca model neuro tiin ific de 
cercetare i a metodei etologice de observare a copiilor. A 
fost prezentat  viziunea montessorian  asupra dezvolt rii
sinelui. S-au f cut observa ii în laboratorul experimental 
BELL asupra modului de folosire a materialelor Montessori 

i a efectului pe care acestea îl au asupra copiilor.  

Nu în ultimul rând, organizatorii ne-au oferit o excursie în 
regiunea Toscana i ne-au prezentat câteva elemente 
reprezentative pentru cultura i istoria italian . Am vizitat 
Fiesole, ora ul mam  al Floren ei de ast zi, San Giminiano, 
renumit pentru turnurile caselor, Volterra, faimos pentru 
produsele de alabastru, i, bineîn eles, Floren a, leag nul artei 
renascentiste.

În urma acestui stagiu, am intrat în contact cu oameni, cu o cultur i civiliza ie de o mare 
bog ie dat  de trecutul ei istoric, oameni cu experien  profesional  vast , mi-am îmbog it cuno ti ele
legate de educa ie, mi-am format o alt  viziune despre abordarea pedagogic  a copilului, mi-am exersat 
i îmbog it capacitatea de comunicare i interrela ionare cu ceilal i participan i, ceea ce m  va ajuta în 

plan personal i profesional, în rela ia cu coala, colectivul ei, comunitatea local , în adoptarea unor 
strategii noi de abordare a copiilor în munca mea de zi cu zi, mi-a crescut interesul i încrederea pentru 
a participa la aceste cursuri organizate la nivel european, care îmbog esc atât prin calitatea 
con inutului, cât i prin experien a interac iunii cu persoane de culturi diferite.

Prof. Florentina Schiau 
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Motto: „Natura este singura carte în care
fiecare fil  p streaz  câte un adev r.“

Johann Wolfgang von Goethe 
În perioada 03.06.2012 – 09.06.2012, am avut ansa i pl cerea de a participa la o 

mobilitate individual  Comenius în Sco ia, mai exact în Parcul Na ional Glenmore Lodge. Cursul 
cu denumirea Outdoor Environmental Education – 
Experential Approaches To Learning (abord ri ale 
înv rii prin experien a direct ) face parte din 
programul de înv are pe tot parcursul vie ii. 

Am fost prezente 18 cadre didactice din 11 ri 
(România, Ungaria, Cehia, Lituania, Grecia, Cipru, 
Suedia, Italia, Spania, Turcia i Finlanda), limba 
englez  fiind puntea de leg tur  dintre noi. 

Obiectivul general al cursului a fost 
identificarea i compararea diferitelor abord ri
privind educa ia în aer liber, a vizat explorarea 

posibilit ilor de utilizare a aerului liber i a cadrului 
natural ca spa iu de înv are i formarea 
profesorilor pentru a lucra tematic, folosind acest 
spa iu într-un mod interdisciplinar.   
În cele 45 de ore de curs, s-au desf urat atât 
activit i practice, cât i teoretice, vizând crearea de 
situa ii educa ionale care s  înt reasc  încrederea în 
sine, inând orele în aer liber, f r  a utiliza 
manualele i solicitând folosirea altor sim uri. A fost 
o experien  pe care a  dori s  o pot retr i i pe care 
o recomand cu c ldur  tuturor colegilor mei.

Cursul este disponibil i poate fi g sit consultând adresele  www.ode.kinda.se sau www.llp-ro.ro . 

Profesor de educa ie fizic i sport,  Mihaela Mure anu, CSEI NR.1 SIBIU 
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Catedra de Educa ie fizic  a organizat în 
data de 31.05.2012 o excursie cu vizitarea colii  
C.S.E.I.Turnu Ro u i o expedi ie la Mân stirea 
Turnu Ro u. La excursie au participat 13 elevi ai 
colii noastre, din clasele V-VIII, care au fost 

recompensa i astfel pentru participarea la 
activit ile i competi iile sportive de-a lungul 
întregului an colar. Elevii au fost înso i i de 
profesorii Mihaela Mure anu, Adriana Cioroag i
Ionu  Mih il .

În data de 15.06.2012, organizat tot de 
catedra de Ed. Fizic , a avut loc, în parcul  “Sub 
Arini”, concursul de Orientare turistic , unde au 
participat to i elevii colii i toate cadrele 
didactice. Elevii, grupa i pe clase, au primit h r i
i foi de concurs i au urm rit  dou  trasee, unul 

mai scurt pentru clasele I-IV i altul mai lung 
pentru clasele I-VIII, ultimul având 17 puncte de 
control, cu întreb ri de cultur  general i
ghicitori. Copiii s-au bucurat de o zi petrecut  în 
natur i de c utarea punctelor de control din 
parc, traseul fiind str b tut în aproximativ o or .
Primele 3 locuri au fost recompensate cu diplome 
i medalii pentru clasele I-IV i diplome i cupe 

pentru clasele V-VIII.  

Prof. Adriana Cioroag
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În urma cursului ” Outdoor Environmental Education – Taking Learning Outdoors” 
(Educatie ecologic  în aer liber - Utilizarea mediului înconjur tor în procesul de înv are) pe 
care l-am efectuat în Suedia în perioada 21-28 august 2011 prin programul LLP, mobilit i
individuale COMENIS, am ini iat un proiect de parteneriat împreun  cu Gr dini a nr. 15 Sibiu, 

coala nr. 2 Sibiu i coala nr. 13 Sibiu. Acest proiect face parte din partea de diseminare a 
cursului sus inut în Suedia.

Obiectivele acestui proiect au fost: dezvoltarea abilit ilor de înv are prin activit i
desf urate în aer liber; dezvoltarea competen elor de rela ionare social  prin proiecte 
desf urate în mediul natural. 

Pentru a atinge obiectivele propuse am ini iat, organizat, i desf urat, al turi de echipa de 
proiect compus  din prof. Mure anu Mihaela, Cioroag  Adriana, Prodea Delia (C.S.E.I. nr. 1 
Sibiu), Hurbean Cosmina ( coala nr. 2 Sibiu) i Bu a Gabriela (Gr dini a nr. 15 Sibiu) activit i
care s-au desf urat în mediul înconjur tor.

        Activit ile au avut teme diferite, îns  metodele i mijloacele utilizate în cadrul acestora au 
fost exclusiv înv area prin descoperire i jocul didactic (metode) i mediul înconjur tor
(resurse materiale i de spa iu). De asemenea, în cadrul ”S pt mânii Altfel” am organizat 
activit i în mediul înconjur tor atât în cadrul CSEI nr. 1 Sibiu cât i cu o grup  a Gr dini ei nr. 
43 pe teme ecologice i nu numai.  desf urate cu pre colarii au avut ca subiect ”IEPURA UL”
iar cele desf urate cu colarii i copiii mai mari subiectul a fost ”ARICIUL”. Prezint în 
continuare câteva fotografii de la aceste activit i, fotografii pe care le consider gr itoare pentru 
aceste activit i desf urate. Copiii care au participat la aceste activit i au fost foarte încânta i
de loculde desf urare dar mai ales de jocurile i ac iunile la care au luat parte. Pot s  afirm cu 
mândrie c  obiectivele propuse pentru acest proiect au fost pe deplin îndeplinite. Voi încerca, 
în continuare, s  sus in asemenea activit i deoarce consider ca educa ia nonformal  are un rol 
deosebit în dezvoltarea armonioas  atât din punct de vedere fizic cât i psihic a tuturor copiilor.

GR DINI A 43 

03.04.2012 

prof. Bianca Ene 
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CSEI NR.1 SIBIU 

05.04.2012

COALA NR.2 

   SIBIU
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În luna noiembrie a anului trecut, am organizat un workshop cu tema ”Educa ie 
ecologic  în aer liber - Utilizarea mediului natural în activitatea didactic ”, activitate 
la care au participat cadre didactice din CSEI Nr. 1 Sibiu.  

Activitatea a avut loc în P durea Dumbrava i a constat în 
activit i i jocuri diverse i interactive, precum i activit i cu 
carcater practic tiin ific. Imaginile vorbesc de la sine: 

 11.11.2011 

GR DINI A

NR. 15 

SIBIU

WORKSHOP C.S.E.I. NR 1 

SIBIU
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Articol realizat de: prof. B rda  Daniela i prof. Felder  Bianca, CSEI Nr. 1, Sibiu

TEMA: “GRIJA PENTRU PLANETA MEA”

“S RB TOAREA PA TELUI” “M RI I OCEANE”

“ORA UL MEU “   “SATUL I ORA UL”

*dezvoltarea creativit ii copiilor prin implicarea lor în realizarea unor lucr ri

artistico- plastice (machete si colaje) dar i

*dezvoltarea sentimentului de dragoste fa  de natur i a con tiintei ecologice, 

prin transpunerea acestora în practici ecologice de colectare i utilizare a 

materialelor reciclabile.

Activit ile s-au desf urat în cadrul “S pt mânii Altfel” cu elevi ai C.S.E.I. Nr.1, Sibiu 
i au avut ca obiective principale :
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Prof. Lidia Dr ghi

În cadrul acestui proiect, elevii 
clasei  a VIII-a B au sus inut un 

moment  poetic, recitând din 
pastelurile lui Vasile Alecsandri: 

Iarna, La gura sobei, Miezul iernii, 
Sania.

     Ghicitorile cu tematica anotimpului 
de iarn  au antrenat spectatorii, 
colegii de la colile de mas , care 
trebuiau s  ghiceasc  chiar titlul 

poeziei ce urma a fi recitat . Plan ele
pictate cu tematica anotimpului 

amintit au completat presta ia elevilor 
la acest eveniment, care au mai urcat 

câteva trepte pe scara integr rii
sociale.

      Cu aceast  ocazie, 
biblioteca colii Generale
Nr.2 din Cisn die a omagiat 
acest eveniment. 
    Clasa a VIII-a B, model de 
clas  special  organizat  în 

coala obi nuit , a 
parrticipat la activitatea 
desf urat .
      Elevii au aflat despre 
publica iile marelui scriitor - 
nuvele, teatru, poezii - i au 
împrumutat c r ile acas .
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„Altfel”

  S pt mâna „Altfel” 

s-a desf urat în perioada 2-6 aprilie 2012, fiind dedicat  activit ilor educative 

extracurriculare i extra colare, în cadrul programului numit „ coala altfel”. În aceast

s pt mân , la Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Nr. 1 Sibiu, orele de 

matematic , român , geografie, istorie etc. au 

fost înlocuite cu activit i recreative i

educative în acela i timp, în cadrul unor 

ateliere de lucru (artizanat, educa ie rutier ,

pictur , concursuri sportive, gospod rie,

activit i în aer liber).
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Aceast  s pt mân  a fost un pas spre înt rirea rela iei profesor - elev, în absen a

presiunii clopo elului i a lec iei, care trebuie parcurs  în 45 de minute. 

„S pt mâna altfel", o premier  pentru înv mântul românesc, a fost una special ,

fiind tr it  atât de elevi, cât i de profesori, cu sentimentul câ tig rii unor experien e noi.  

Copiii au fost veseli, dornici de a 

participa la orice ac iune, de a 

experimenta sau exersa, iar 

profesorii dispu i s  socializeze cu 

elevii lor, într-un context non-formal, 

atipic pentru înv mântul

românesc.

Un zâmbet de copil poate schimba 

o zi întreag ! Un zâmbet de copil 

ne înva  c  lumea aceasta poate fi 

mai bun !

Atmosfera din „S pt mâna altfel” a fost una special , fiind tr it  atât de elevi, cât i de 

profesori, cu sentimentul câ tig rii unor experien e noi. 

 Realizat de prof. psihopedagog Maria Her oiu
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Spectacolul „Altfel”, organizat la ini iativa doamnei 
Mihaela Miron, director al Centrului colar pentru 

Educa ie Incluziv  Turnu Ro u, a avut loc în data de 4 
aprilie 2012, la Sala Thalia.  

       În cadrul spectacolului, au participat copii din Centrul colar pentru Educa ie 
Incluziv  Nr.1 Sibiu, Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Nr.2 Sibiu, Centrului colar 
pentru Educa ie Incluziv  Turnu Ro u, Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Media ,
Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Dumbr veni.

       Copii cu diverse dizabilit i au prezentat cântece 
i poezii de prim var  (C.S.E.I.Nr.2 

Sibiu, C.S.E.I 
Media , C.S.E.I 
Turnu Ro u), o 
inedit  parad  a 
modei cu costume 
confec ionate din 
materiale reciclabile i un 
vals „Altfel” al copiilor cu deficien e
locomotorii, imobiliza i în scaunul cu rotile 
(C.S.E.I.Nr.1 Sibiu), momente folclorice (C.S.E.I. 

Nr. 1 Sibiu i C.S.E.I Turnu Ro u), dansuri 
moderne i break dance (C.S.E.I.Nr.2 Sibiu, 
C.S.E.I Dumbr veni). Ace ti copii au impresionat 
numerosul public printr-un 
spectacol de 
excep ie. A 
fost o 
sear  în 
care
aplauzele 
au înro it
palmele, 

amintindu-ne c  dragostea de cei de lâng  noi este 
indispensabil . Un merit deosebit l-au avut i colectivele 
cadrelor didactice, remarcându-se reu itele acestora de buni organizatori. 

Realizat de prof. psihopedagog Maria Her oiu         
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S rb toarea Halloween-ului a fost marcat  de elevii clasei  a VIII-a B special ,
al turi de colegii lor de la c. Gen. Nr. 2 Cisn die, la sfâr itul lunii octombrie, 
2011. Elevii au vizionat o prezentare power point, Origini and Tradition, Tradition 
and Safety i au primit premiul III la sec iunea-concurs „Tradi ii i pove ti de 
Halloween”.

Profesor diriginte Lidia Dr ghi
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Protocol de colaborare între

Teatrul pentru Copii i Tineret GONG i

elevii clasei I A de la C.S.E.I. Nr. 1 Sibiu 

- fa a v zut i
       nev zut  a teatrului
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Acest protocol de colaborare are ca scop stimuarea 
poten ialului artistic i creativ al elevilor cu cerin e
educative speciale. S-a  urm rit : 

- familiarizarea elevilor cu evenimente artistice prezentate 
în cadrul Teatrului pentru Copii i Tineret Gong  

- facilitarea accesului elevilor cu C.E.S. la activit i cultural    artistice 
realizate de Teatrul pentru Copii i Tineret Gong  

- îmbog irea culturii generale, formarea sim ului estetic, dezvoltarea 
personal i socializarea cu elevii cu C.E.S. 

- ini ierea în arta teatrului 

      - înv area i utilizarea unui 
limbaj specific 

      - îmbun t irea rela iei de 
parteneriat între cele dou  institu ii

Activitatea din aprilie a constat în confec ionarea de flori i m m ru e. Fiind în preajma 
s rb torilor pascale, d-na Aurelia le-a f cut cadou elevilor ou  pictate 

scenograf C linescu Aurelia 
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    Joi, 10 mai 2012, în CENTRUL DE ZI "CASA LUMINII", 

pentru copiii cu deficien e

neuro-psiho-motorii 

severe i medii, ceas de 

s rb toare; este ZIUA POR ILOR DESCHISE. Este o ocazie 

în care reprezentan ii centrului se pot face cunoscu i pentru 

to i cei care doresc s tie mai bine: "Cine sunt ei?". 

Sunt un grup de cadre didactice: profesori 

psihopedagogi, psiholog, logoped, pedagogi de recuperare, 

al turi de asisten i sociali, ofer, îngrijitor, care ofer  educa ie, recuperare i îngrijire pentru 24 de 

copii cu vârste cuprinse între 3 i 18 ani. Copiii sunt împ r i i pe trei grupe în func ie de vârst i

de gradul de deficien  al copilului. 

 Activit ile desf urate în cadrul celor trei grupe sunt: activit i educative; activit i de 

socializare, integrare i recreere; interven ii terapeutice de reabilitare; recuperare individualizat ;

logopedie, consiliere psihologic  a copiilor i a familiilor 

acestora i alte servicii (îngrijire, transport). 

 Pentru "Ziua por ilor deschise", a fost amenajat  o 

expozi ie de fotografii, care s  creeze un tablou cu activit ile 

din centru de pe tot parcursul anului colar. Fiecare grup  a 

prega tit o activitate reprezentativ  în func ie de abilit ile 

copiilor i în concordan  cu programul zilnic la care vizitatorii 

au putut asista. În jurul orei 11 a fost prezentat un moment artistic, sus inut de copiii celor trei 

grupe, în curtea centrului. Poeziile, cântecele i dansurile copiilor au încântat privirile oaspe ilor. 

Proiectul “Casa Luminii” a început în anul 2000, la ini iativa Funda iei "Sion Interna ional", 

oameni de bine din Olanda, care au sesizat c  în Sibiu este nevoie de un Centru pentru copiii cu 

dizabilit i severe. Ei au pus bazele centrului împreun  cu o parte din institu iile statului care au 

dorit s  sus in  acest  ini iativ . Ace tia sunt : 

- Consiliul Jude ean Sibiu;  

- Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Sibiu;  

- Inspectoratul colar Jude ean Sibiu;  

- Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  Nr. 1 Sibiu;  
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Invita i la “Ziua por ilor deschise” au fost partenerii 

proiectului mai sus men iona i, alte centre similare cu care 

exist  o colaborare permanent : Asociatia Diakoniewerk 

International; Centrul de zi pentru persoane adulte cu 

handicap psihic Gabriela, Gr dini a Prichindelul; al i parteneri: 

SPAS Sibiu, “Mishmaill playground”, p rin ii copiilor din 

centru, mass-media local i… por ile au fost deschise pentru 

toat  comunitatea sibian  interesa  de activitatea desf urat  la “Casa Luminii”. 

Unicitatea Centului const  în faptul c  se adreseaz

copiilor pre colari care au nevoie de o îngrijire special  ce nu 

le poate fi asigurat  în gr dini ele de mas , precum i copiilor 

de vârst colar  care nu au reu it s  fac  fa  cerin elor 

colii de mas  sau speciale. Activit ile educative se 

desf oar  în baza unor planuri individualizate menite s

asigure fiec rui copil un program adaptat nivelului s u de 

dezvoltare. 

În acest ceas de s rb toare: Ziua por ilor deschise la Centrul de zi "Casa Luminii", multe 

zâmbete, voie bun , c ldur , respect, activitate, programe, jocuri, fotografii, filmule e cu diverse 

activit i  desf urate în centru, flori i aprecieri. 

Au fost luate interviuri invita ilor de c tre reprezentan ii mass-media, au fost adresate 

cuvinte de laud i încurajare pentru copii i pentru personal i au fost transmise gânduri bune 

i putere de munc  pentru întreg personalul i membrii centrului.

logoped  Florentina  Scheau 

educatoare Silvia Laz r

psiholog Adina Stoi or

prof. Ruxandra R doi

prof. Maria Oana   
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      În acest an colar, s-a derulat proiectul educa ional « Datini i obiceiuri pe în elesul copiilor 
la Muzeul ASTRA », la care au participat elevii cu CES integra i în colile sibiene, îndruma i de 
profesorii de sprijin. Tema proiectului a fost aleas  din dorin a de a cultiva la elevii cu CES 
dragostea fa  de locul natal, fa  de obiceiurile i tradi iile acestuia, de a-i familiariza cu aspecte 

ale civiliza iei i artei populare 
tradi ionale, de a cunoa te obiceiuri i
tradi ii române ti, s se ti, maghiare, 
rrome, precum i de a realiza lucr ri 
practice folosind cuno tin ele asimilate. 
        Activit ile propuse s-au desf urat în 
incinta Muzeului de Etnografie Universal
« Franz Binder » din cadrul Complexului 
Na ional ASTRA i în Muzeul în aer liber, 
unde s-au organizat activit i practic-
aplicative, întâlniri cu muzeografi, arti ti
plastici, me teri populari.

   Utilizarea metodelor interactive i a procedeelor 
de lucru au avut impact deosebit asupra copiilor, 
sporindu-le încrederea în for ele proprii, 
îmbog indu-le orizontul de cunoa tere, facilitând 
crearea de prietenii.  

“Tot ceea ce nu avem de la na tere i ne va trebui 
când vom fi mari ne este dat prin educa ie.”

(Jean Jacques Rousseau)
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« Scopul nostru este ca, prin intermediul acestei terapii 
ocupa ionale, copiii i tinerii s  î i dezvolte încrederea în sine, 
spiritul de ini iativ , abilit ile practice, lucrul în echip i
comunicarea »,

explic  pedagogul 
muzeal Raluca 
Andrei.

Prof. Delia Prodea, Cristina Salomie

Design : Elena Branici
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OPTIMIZAREA CAPACIT ILOR DE COMUNICARE I RELA IONARE 

a COPIILOR cu CES 

prin TEHNICI PSIHODRAMATICE 
În cadrul activit ilor comisiei metodice a profesorilor itineran i, în luna mai 2012, am desf urat 

activitatea demonstrativ : ”Optimizarea capacit ilor de comunicare i rela ionare ale copiilor cu CES, 
utilizând tehnici psihodramatice”. 

Aceast  activitate, s-a constituit într-o edin  de fallow-up, a programului de autocunoa tere i
dezvoltare personal   ce a vizat dezvoltarea inteligen ei emo ionale a copiilor cu CES – program pe 
care l-am organizat i desf urat în  coala Radu Selejan.  

Cele 10 sesiuni bis pt mânale cu durata de 50-60 minute fiecare au avut loc în biblioteca 
colii, un cadru pl cut unde copiii se simt în siguran . În grupul de lucru au fost inclu i elevi cu vârste 

între 8 i 11 ani,  dintre care ase sunt cu CES, iar doi cu tulbur ri u oare de comportament.   

Ce este i cum func ioneaz  psihodrama?

Psihodrama este considerat  de p rintele ei, J.L. Moreno, ca fiind o metod  de a tr i,
nelimitându-se la a fi o metod  de psihoterapie. i pentru c  a tr i presupune existen a „celorlal i”, a 
rela iei, ac iunii, a unui spa iu i timp, Moreno aduce toate astea în psihodram .

 Psihodrama este o metod  de psihoterapie de grup centrat  pe individ, iar fundamentul ei îl 
reprezint  „experien a prin ac iune”, convertirea „reprezent rii în untru” în „reprezentare în afar ”.

Psihodrama la copii

 - se constituie într-un câmp de experimentare a rela iilor

 - creeaz  cadrul necesar expresiei libere, spontaneit ii i creativit ii

 - stimuleaz  autocunoa terea, cunoa terea i dezvoltarea armonioas

Obiective generale ale activit ilor
•  Activarea i optimizarea capacit ilor de  autocunoa tere, rela ionare i comunicare 

interpersonal  prin:               
            -  facilitarea contactului interpersonal 

 -  valorizarea în rela ie cu cei din jur 
 -  sensibilizarea la tr irile celorlal i i antrenarea r spunsului empatic 
 -  în elegerea contextelor în care se manifest  o emo ie sau alta 
 -  creionarea imaginii de sine empatice 

•  Cre terea asertivit ii i expresivit ii personale 
•  Activarea resurselor creative 
•  Dezvoltarea autonomiei personale i a strategiilor de  rezolvare a problemelor 
•  Dezvoltarea coeziunii i dinamicii de grup 
Exemple de activit i propuse pentru atingerea obiectivului

”Saluturi i Complimente” 

Scopuri: crearea unei st ri de bun dispozi ie i cre terea stimei de sine.
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Consemn: ”Fiecare îl arunc  pe Happy (marioneta) unui coleg, spunându-i numele, îl salut  în felul 
s u, propriu. Apoi, îl arunc  altui coleg i îi face un compliment .” 

„Exerci iu de încredere” (Ma inu ele)

Scopuri: dezvoltarea încrederii în cel lalt;  provocarea asum rii r spunderii. 

Consemn:  ”V  alege i perechi. În fiecare pereche, A devine o ma inu  care închide ochii, i se las
condus de B, care devine ofer i conduce ma inu a prin sal  în timp ce aceasta st  cu ochii închi i. 
La semnalul meu, v  opri i i inversa i rolurile.

Feedback. Cum v-a i sim it în fiecare din cele dou  situa ii?” 

Tehnica folosit  – jocul  

„Deseneaz  un copac”

Scopuri: activarea i optimizarea expresivit ii i creativit ii i autoexplorarea i recunoa terea
propriilor emo ii

Consemn:  ”Fiecare ia un bile el. În func ie de ceea ce scrie pe bile elul sau, fiecare va desena un 
copac:  vesel, trist, furios, sau un copac speriat. Stop! Acum fiecare va arata desenul sau colegilor, i
vor spune de ce crede c  se simte copacul vesel, trist, furios sau speriat.  

Fiecare va gasi un moment in via a lui, în care s-a sim it asemeni copacului desenat, i îl va povesti 
colegilor de grup”. 

Tehnica utilizat : desenul cu tem , povestirea i metafora terapeutic .

Evaluarea
Au fost utilizate trei tipuri diferite de probe pentru evaluarea ini ial i final . Testul de 

inteligen  emo ional  aplicat la începutul i la încheierea interven iei au pus în eviden  faptul c
elevii cu CES:

• nu sunt suficient orienta i spre cunoa terea de sine i a oamenilor, sub raport emo ional;
• nu au abilit i de conducere în rela iile interpersonale 
• au ob inut un scor foarte mic la itemii ce privesc: motiva ia proprie, st pânirea agresivit ii, 

ini iativa schimb rilor în activitatea proprie - ca indicatori ai inteligen ei emo ionale.
Este necesar antrenamentul în planul inteligen ei emo ionale i al abilit ilor sociale - pentru 
optimizarea  integr rii  în coal i în comunitate.  

Modific ri importante ob inute în urma interven iei
 optimizarea capacit ii empatice i a competen elor de comunicare 
 cre terea încrederii în sine 
 imagine de sine pozitiv
 optimism i perseveren
 afirmare i asertivitate 
 ie irea din iner ie, concretism, situativitate 
 mod democratic de rela ionare
 orientare spre nou, curaj  

Programul de dezvoltare individual i optimizare emo ional  a adus reale beneficii elevilor 
participan i. Rezultatele înregistrate la sfâr itul programului desf urat (martie 2012), men inându-se 
în timp; ele fiind eviden iate i demonstrate în fa a profesorilor itineran i în cadrul edin ei comisiei 
metodice din mai 2012. Elena Br nici, profesor de sprijin, coala Radu Selejan

    (psiholog / psihoterapeut)
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R BDAREA CARE VINE 
DIN IUBIRE 

Un copil, la gr dini , încerca 
s  î i încal e cizmuli ele. Pentru c  nu 
se descurca, a cerut ajutor educatoarei. 
Cu tot trasul i împinsul, cizmuli ele
nu voiau nicidecum s  intre.

Pân  când a reu it s -l
încal e, educatoarei i-au ap rut
broboane de transpira ie pe frunte. De 
aceea aproape c  i-au dat lacrimile 
când copilul i-a zis: ”Doamna, dar 
sunt puse invels…” Într-adev r, erau 
pe picior gre it…

Nu a fost cu nimic mai u or s
îi scoat  cizmuli ele decât s  i le pun ,
totu i a reu it s  î i p streze calmul 
pân  când cizmuli ele erau înc l ate,
tot cu sudoare pe frunte, dar de data 
aceasta a a cum trebuia.

Îns  atunci când b ie elul a zis:”Cizmuli ele astea nu sunt ale mele!”, în loc s  strige la el ”De ce nu mi-ai
spus?”, educatoarea i-a mu cat buza i înc  o dat  s-a chinuit s  îl descal e.

Când s-a terminat chinul desc l atului, b ie elul i-a spus: ”Sunt cizmuli ele flatelui meu. Mama mi-a zis 
s  le încal  pe astea azi.” 

Acum ea nu mai tia ce s  fac … S  plâng  sau s  râd ? A reu it totu i s  aib  suficient  r bdare
pentru a se lupta din nou cu cizmuli ele.  

Când în sfâr it l-a înc l at, înainte de a-l trimit afar  la joac , l-a întrebat: ” i acum, unde î i sunt 
m nu ile? Trebuie s i le pun în mâini ca s  po i pleca afar !” R spunsul ? ”Le-am b gat în cizmuli e ca s  nu le 
pield…”

Morala:

Aceast  povestire este un omagiu adus celor care, cu r bdare i iubire, îngrijesc, educ
i înso esc elevii pe drumul vie ii lor: educatori, înv tori, profesori. 

Text preluat i adaptat de Elena Br nici – profesor de sprijin, c. Radu Selejan, Sibiu 
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În cadrul proiectului „Hai la drum, mici pietoni!”, Serviciul Rutier Sibiu a 

desf urat activit i de preven ie rutier  în 

rândul copiilor, ocazie cu care au fost 

prelucrate i au fost discutate cu ace tia

aspecte cotidiene referitoare la circula ia pe 

drumurile publice. 

Pornind de la exemplul unei colege 

de-a lor, presupus  victim  a unui accident 

de circula ie, micu ii au înv at cum s  se 

comporte în trafic, pentru a nu fi, pe viitor, 

victime ale unor evenimente rutiere.  

 „Ca urmare a proiectelor comune pe care le 

avem în derulare, a parteneriatelor cu 

unit ile de înv mânt de pe raza 

municipiului Sibiu, ast zi am derulat o 

activitate preventiv  în rândul copiilor din 

cadrul spitalului de Psihiatrie  <<Gheorghe  

Preda>> Sibiu”, a spus inspectorul Bogdan 

Maxim, coordonatorul acestei activit i.

Activitatea s-a încheiat cu un moment 

artistic, sus inut de pre colarii Gr dini ei Nr. 

18, Sibiu. 
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 E vacan  pentru cei mici, 

colari i pre colari.  

 Totu i, mereu dornici de ceva 

deosebit, s-au adunat cu to ii în coal

pentru o activitate în cadrul 

proiectului ,,EMO II  DE  

TOAMN ”.

Copiii au realizat obiecte diverse 

dedicate toamnei i au uitat pentru 

câteva momente c  sunt suferinzi i

interna i în spital.

Ei au lucrat pe centre tematice, 

au realizat machete de toamn , juc rii 

cu materiale din natur , colaje 

specifice anotimpului i decora iuni.

      Activitatea s-a încheiat cu o expozi ie. 
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În cadrul parteneriatului educa ional coal  – biseric  „L SA I COPIII 
S  VIN  LA MINE”, copiii din spital – colari i pre colari, împreun  cu 
pre colarii din Gr dini a Nr.18, au avut parte de un Mo  Nicolae special. Al turi
de preotul Ciprian Cândea, care le-a povestit despre tradi iile religioase i
formarea virtu ilor cre tine, clownul Tibolo i-a încântat cu prezen a lui, dar i
cu daruri minunate. 
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Grup int :

· pre colarii;

· colarii mici (cl. I-IV);  

· elevii din cl. V-VIII. 

Resurse: 

· arbu ti ornamentali;  

· lope i;

· g le i cu ap ;

· fi e de lucru;  

· creioane, culori; 

· aparat foto;

· hârtie colorat , lipici, foarfece, acuarele, blocuri de desen.

S PT MÂNA  ALTFEL 

ZIUA  ÎNTÂI 

ECOLOGIZAREA  ZONEI:  „ COLI  PENTRU  UN  VIITOR  VERDE” 

Scopul – dezvoltarea capacit ii de cunoa tere i

în elegere a mediului înconjur tor; formarea i exersarea 

unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a mediului 

înconjur tor în vederea educ rii unei atitudini pozitive; 

cultivarea interesului pentru înfrumuse area zonei 

(realizarea parcului). 

Obiective:  

 s  participe con tient la ac iuni de p strare i

îmbun t ire a calit ii mediului înconjur tor;

 s  ia atitudine fa  de situa iile care duc la 

degradarea mediului; 

 s  discearn  între ac iuni pozitive i negative în 

rela ia cu mediul; 

 s  promoveze valorile ecologice; 

 s  argumenteze necesitatea protej rii mediului 

înconjur tor;

 s  semnaleze situa ii de înc lcare a normelor de 

protec ie a mediului; 

 s  se implice în ac iuni de sensibilizare prin 

plantarea de arbu ti ornamentali. 

Calendarul activit ilor: 02.04.2012 

Evaluare (rezultate): 

· album foto; 

· fi e de concurs. 

Anexe:  

· fi e de lucru;  

· fi e cu texte specifice;  

· fi e de concurs. 
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ZIUA  A  DOUA 

O  MINTE  S N TOAS   ÎNTR-UN  CORP  S N TOS

Scop: familiarizarea copiilor cu obiectele de uz personal i modul corect de folosire al acestora.

                                                                                Obiective: 

 s  descrie comportamente s n toase i

comportamente de risc; 

 s  identifice principalele p r i ale 

corpului,utilizând termeni simpli de 

anatomie;

 s  exerseze în mod regulat ac iunile legate 

de igien  personal  utilizând adecvat 

obiectele necesare; 

 s  execute ac iuni simple de între inere a 

unui mediu curat i s n tos, perierea hainelor i a înc l mintei, aerisirea înc perii, men inerea 

cur eniei în natur ;

 s  realizeze conexiunea cauz -efect vizând factorii naturali ap , aer, soare asupra individului i a 

grupului; 

 s  identifice i s  deosebeasc  factorii favorabilii men inerea s n t ii i cei nocivi; 

 s  completeze corespunz tor fi ele de lucru.  

Grup int :

·pre colarii,  

· colarii mici (cl. I-IV), 

·elevii din cl. V-VIII 

Resurse:

· h r i i imagini cu organismul uman,  

· imagini cu activit i sportive pentru între inerea

s n t ii,

· bro uri medicale de prevenirea îmboln virii, 

recomandate de cadrele medicale din cadrul Spitalului 

de Psihiatrie ”Ghe. Preda”,  

· fi e de lucru,  

· creioane, culori 

· hârtie colorat , lipici, foarfece, acuarele, blocuri de 

desen,

· aparat foto 

Calendarul activit ilor: 03.04.2012 

Evaluare (rezultate):  album foto 

Anexe:  

· album foto, 

· fi e de lucru,  

· imagini cu activit i sportive, 

· bro uri medicale 
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ZIUA  A  TREIA 

      ,,SEMNELE  DE  CIRCULA IE TE  ÎNDRUM   ÎN  ORICE  SITUA IE”

Scop: familiarizarea elevilor cu norme, reguli i semne de circula ie rutier  în vederea îmbun t irii

conduitei rutiere. 

Obiective:   

 s  identifice semnele de circula ie;

 s  recunoasc  regulile elementare de circula ie; 

 s  recunoasc  regulile elementare de circula ie; 

 s   alc tuiasc  enun uri integrând termeni din 

vocabularul specific educa iei rutiere; 

 s   r spund  la întreb ri referitoare la situa ii

concrete; 

 s  exprime p reri proprii în leg tur  cu consecin ele nerespect rii regulilor de circula ie; 

 s  explice semnele folosite de agentul de circula ie în dirijarea traficului rutier/pietonal; 

 s  explice ce este un pieton i de ce trebuie s  respecte semnele de circula ie; 

 s  enun e reguli de circula ie care trebuie s  fie respectate de pietoni / bicicli ti;

 s  participe activ la un concurs pe teme de 

circula ie.

Grup int :

· pre colarii,

· colarii mici (cl. I-IV), 

· elevii cl. V-VIII 

Resurse: 

· bro ura LEC IA DE CIRCULA IE elaborat  de 

Carmen Voinea, Lucia Bu iu i Julieta Toma;  

· materiale oferite de Poli ia Municipiului Sibiu: pliante 

cu semnele de circula ie PRIETENUL MEU 

SEMAFORUL; orare cu semnele de circula ie; imagini 

cu situa ii întâlnite în circula ie,

· fi e de lucru, creioane, culori , hârtie colorat , lipici, 

foarfece, acuarele, blocuri de desen,  

· aparat foto 

Calendarul activit ilor: 04.04.2012 

Evaluare (rezultate):

· album foto, 

· fi e de concurs 

Anexe:  

· fi e de concurs, fi e de lucru,  

· bro ura LEC IA DE CIRCULA IE

· materiale oferite de Poli ia Municipiului 

Sibiu: pliante cu semnele de circula ie

PRIETENUL MEU, SEMAFORUL, orare cu 

semnele de circula ie, 

· imagini cu situa ii întâlnite în circula ie
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ZIUA  A  PATRA 

”CINA  CEA  DE  TAIN ” – PA TELE  ORTODOX 

Scop: educarea virtu ilor cre tine prin 

cunoa terea însemn t ii s rb torilor pascale

Obiective:   

 s  respecte reguli de comportare în 

societate/biseric  ; 

 s  disting  o zi obi nuit  de o zi de 

s rb toare ; 

 s  descrie obiceiuri i tradi ii legate de 

Pa te ; 

 s  recunoasc  salutul oamenilor din aceste zile de s rb toare;

 s  memoreze o poezie religioas ;

 s  completeze corespunz tor fi ele de lucru; 

Calendarul activit ilor: 05.04.2012 

Evaluare (rezultate): 

• album foto 

Anexe:  

• album foto, 

• fi e de lucru,  

• imagini religioase specifice Pa telui

Grup int :

• pre colarii,

• colarii mici (cl. I-IV),  

• elevii din cl. V-VIII 

Resurse: 

• imagini religioase specifice Pa telui,

• fi e de lucru,  

• creioane, culori 

• hârtie colorat , lipici, foarfece,  

• acuarele, blocuri de desen,  

• aparat foto
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ZIUA  A  CINCEA 

ÎNCONDEIEREA  OU LOR – TRADI II  ROMÂNE TI

Scop: dezvoltarea rela iilor sociale prin încurajarea muncii în echip ; dobândirea de abilit i practice 

prin realizarea de încondeieri de ou , picturi i desene respectând tematica religioas .

Obiective:   

 s  povesteasc  despre însemn tatea  s rb torii

Pascale;

 s  realizeze picturi cu teme religioase; 

 s  încondeieze ou  prin diferite tehnici de lucru; 

 s  recite poeziile înv ate;

 s  aleag i s  participe la unul dintre atelierele 

propuse; 

 s  cânte despre prim var i Pa ti.

Grup int :

• pre colarii,

• colarii mici (cl. I-IV),  

• elevii din cl. V-VIII 

Resurse:

• imagini i materiale digitale cu încondeierea ou lor,

• fi e de lucru,  

• creioane, culori 

• hârtie colorat , lipici, foarfece, acuarele, blocuri de 

desen,

• aparat foto 

Calendarul

activit ilor: 

06.04.2012

Evaluare (rezultate): 

• album foto,  

• premii 

Anexe:

• album foto, 

• fi e de lucru,

•imagini i materiale 

digitale cu încondeierea 

ou lor.
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"S n tatea este o comoar

pe care pu ini tiu s  o pre uiasc ,

 de i aproape to i se nasc cu ea". 

Hipocrate

Centrul colar pentru Educa ie

Incluziv  Nr.1, Sibiu – coala cu 

clasele I-VIII Nr. 22 (cu regim 

preventorial) a ini iat, împreun  cu 

coala cu clasele I-VIII, Vurp r, un 

proiect de parteneriat educa ional

numit “S n tatea – darul cel mai de 

pre ”.

Reprezentantul Direc iei  Sanitar  

Veterinare i pentru Siguran a

Alimentelor Sibiu  a prezentat, în 

cadrul acestui proiect, un material PPT 

cu titlul „C pu a - prevenirea  infest rii

cu boala Lyme”. 
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„O via  mai s n toas  într-un 

mediu mai curat” este  un proiect de 

parteneriat educa ional ini iat de Centrul 

colar pentru Educa ie Incluziv  Nr.1, 

Sibiu – coala cu clasele I-VIII Nr. 22 (cu 

regim preventorial) împreun  cu coala cu 

clasele I-VIII Vurp r i Agen ia Regional

pentru Protec ia Mediului  Sibiu.

Reprezentantul Agen iei Regionale 

pentru Protec ia Mediului Sibiu a avut o 

întâlnire cu elevii  colii cu clasele I-VIII 

Nr.22, Sibiu. În cadrul acestei întâlniri a 

prezentat un material despre p s rile

r pitoare din ara noastr , p s ri pe cale 

de dispari ie i ocrotite de lege. 

Întâlnirea a avut un impact puternic 

asupra elevilor, dovedindu-se deosebit de 

interesa i de soarta acestor p s ri i de 

modalit ile de ocrotire a lor.
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IMPORTAN A  LECTURII 

II

Rolul p rin ilor în trezirea interesului pentru lectur  este important c ci  lectura 

este o poart  deschis  spre toate cuno tin ele.

Dac  un copil poate înv a s  citeasc , el nu înseamn  c  a devenit un cititor. 

Dorin a de a citi se formeaz  zi de zi. Este deci important ca un copil s  în eleag

înc  de la început c  nu e vorba doar de a descoperi prin lectur   frumoasele 

istorioare, basme sau legende ci în mare m sur  se poate accede prin lectur  la toate 

cuno tin ele. Astfel  copiii ob in informa ii din toate domeniile: istorie, geografie, 

biologie, astrologie, etc. fapt care-i  va ajuta în formarea lor colar  sau profesional .

Iat  câteva trucuri pentru a-i atrage pe copii spre lumea c r ilor:

amuza i-v  jucând jocuri de cuvinte (Scrabble, cuvinte încruci ate etc.); 

identifica i ce anume îi atrage pe copii i încuraja i-i s  citeasc  cât mai 

multe c r i din domeniul respectiv; 

spune i-le copiilor c  v  place s -i vede i citind; 

l sa i-le c r ile la vedere prin cas  c ci le ve i trezi curiozitatea; 

obi nui i-i s  nu renun e la  povestea citit  de dumneavoastr  înainte de  

culcare ci s  o citeasc  singuri; 

merge i la bibliotec i alege i c r i împreun ;

Obiectivul este ca lectura s  ajung  a fi un gest natural ce-i va înso i pe copii 

pe tot parcursul vie ii.

Prof.  Rodica  Gavril
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VALEN ELE  FORMATIVE 
ALE  LECTURII  EXPLICATIVE  LA  CLASELE  I – IV 

Lucia  BU IU

Cartea este cea mai fidel , în eleg toare i discret  prieten  a ta. Î i r spunde cu r bdare la 
întreb ri i po i citi de câte ori vrei, pân  ai în eles,  f r  s  te ru inezi de ignoran a ta. Ea nu se 
sup r i nu te jigne te, te a teapt  credincioas .

Familiarizarea elevilor cu cititul presupune în primul rând însu irea tehnicii cititului, iar apoi 
înv area instrumentelor muncii cu cartea, a tehnicilor de folosire a c r ii, ca mijloc de autoinstruire. 

Dasc lul l rge te orizontul cultural al elevilor, el este cel care poate dezvolta sau spori 
atrac ia spre lumea c r ilor, cel care îi înva   pe elevi s  gândeasc  singuri. 

Obiectivele majore ale citirii sunt:  
  însu irea de c tre elevi a mesajului unui text, a valorilor multiple ale acestuia 

(cognitive, formativ-educative, cultural-artistice, stilistice etc.);
  familiarizarea elevilor cu capacitatea de a se orienta în textul citit – cu instrumentele 

muncii cu cartea.
Ele sunt inseparabile. Realizarea unuia în detrimentul sau prin neglijarea celuilalt ar avea 

consecin e d un toare asupra elevilor. 
Importan a lecturii este dat  de aspectele educative pe care le implic :

 aspectul cognitiv: prin lectur  elevii î i îmbog esc cuno tin ele despre lume, despre 
realitate; 

 aspectul educativ: lectura contribuie esen ial la educarea copiilor în dimensiunile etice i
estetice; 

 aspectul formativ: lectura are drept consecin  formarea i consolidarea deprinderilor de 
munc  intelectual , dezvoltarea gândirii, a imagina iei, a capacit ii de exprimare corect i
expresiv .

Lectura explicativ 1

Pentru a-i familiariza pe elevi cu instrumentele muncii cu cartea trebuie apelat la o metod  – 
lectura explicativ  – o îmbinare a lecturii (a cititului) cu explica iile necesare, care împreun  duc, 
în cele din urm , la în elegerea mesajului textului. 

Lectura explicativ  reprezint  un instrument de lucru folosit de înv tori, spre a dezv lui 
elevilor con inutul unui text citit i valorile lui multiple. 

Lectura explicativ  e un complex de metode deoarece face apel la conversa ie, la 
explica ie, la povestire, chiar la demonstra ie.

Lectura explicativ  este un fel deosebit de analiz  literar  a textelor pe care le citesc 
elevii din ciclul primar, adaptat  la nivelul capacit ilor lor intelectuale.  

1 Ion erdean – Metodica pred rii limbii române la clasele I – IV - manual pentru liceele pedagogice, specializarea 
înv tori – Editura Didactic i Pedagogic  – 1978, pag. 56 – 59
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Componentele lecturii explicative:
activitate de preg tire a elevilor în vederea lecturii, care are menirea de a introduce 

elevii în
atmosfera general  a textului, în problematica lui. Aceast  preg tire urm re te i
trezirea interesului elevilor pentru text, crearea unui fond afectiv adecvat, pe care s

se desf oare lec ia de citire.  
Preg tirea pentru citire se poate realiza prin: 

conversa ie adecvat
povestirea înv torului (atunci când elevii nu cunosc faptele necesare 

în elegerii textului),
pe baza observa iilor i impresiilor elevilor (realizate prin contactul lor 

nemijlocit cu realitatea despre care vor afla prin citirea textului),  
pe baza unor expuneri libere ale elevilor (atunci când observa iile i

impresiile lor sunt mai puternice).  
intuirea unor tablouri, a unor ilustra ii,
prezentarea unui diafilm sau cu ajutorul altor mijloace audiovizuale.  

Etapele sau componentele lecturii explicative prin care se face receptarea mesajului 
textului2:

  citirea integral  a textului;
  citirea pe fragmente i analiza acestora,
  activitatea în leg tur  cu planul textului,
  conversa ia generalizatoare cu privire la con inutul textului,
  reproducerea textului pe baza planului, printr-o exprimare pe cât posibil 

original ,
  citirea de încheiere.

Componentele lecturii explicative trebuie folosite în mod diferit, în func ie de specificul 
fiec rui text i atrage dup  sine marea diversitate a lec iilor de citire. În organizarea i desf urarea
lec iilor nu se pot stabili structuri general valabile, obligatorii în toate cazurile. 

Problema principal  în folosirea lecturii explicative este tocmai de a asigura pentru fiecare 
text un echilibru corespunz tor între componentele lecturii explicative pentru a putea fi 
valorificate în mod deplin valen ele multiple ale textului citit.

Lec iile de citire au i rolul de a familiariza elevii cu tehnici ale muncii cu cartea, care s  le 
permit  s  se orienteze i independent în textul citit. 

Sarcina înv torului este i familiarizarea elevilor cu valorile informative formativ-
educative, artistice ale unui text, precum i cu instrumentele muncii cu cartea. Calea este aceea i:
lectura explicativ .

Lectura explicativ i tehnicile muncii cu cartea3

Forme de munc  independent  ce pot fi utilizate la lec iile de citire: 
  Lectura integral  a unui text - elevii pot fi orienta i s  reflecteze asupra ideii de 

baz  ce se desprinde din text, eventual asupra structurii textului, a imaginilor artistice etc. 

2 Anca Sîrghie – Metodica pred rii limbii  i literaturii române în înv mântul pre colar i primar – Editura „Alma 
Mater”, Sibiu, 2009, pag. 153 
3 Anca Sîrghie – Metodica pred rii limbii  i literaturii române în înv mântul pre colar i primar – Editura „Alma 
Mater”, Sibiu, 2009, pag. 159 – 162 
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  Prima lectur  integral  a unui text poate fi realizat , fie ca tem  pentru acas , fie 
în clas . Nu orice text poate fi îns  dat pentru a fi citit independent.

  Determinarea structurii unui text, a p r ilor sau fragmentelor sale este o activitate 
destul de dificil  nu numai pentru elevi ci i pentru cititorii cu experien . Pentru a u ura aceast
opera ie se poate apela la delimitarea fragmentelor dup  criteriul logic, fiecare fragment constituind 
o unitate logic  în structura întregii lecturi. 

  Delimitarea fragmentelor depinde de specificul textului, de genul sau specia 
c reia îi apar ine. 

 Cele mai multe texte (chiar cele din manualele de citire) pot fi delimitate în 
fragmente dup  criterii determinate fie de structura lor intern , fie de îns i desf urarea
ac iunii. Astfel, unele texte sunt concepute dup  structura clasic  a unei compozi ii: introducere, 
cuprins, încheiere, sau cadrul general al desf ur rii ac iunii. Marcarea limitelor fragmentelor 
poate fi f cut  în func ie de deplasarea în spa iu a ac iunii sau de succesiunea ei în timp.

  Se poate apela la unele puncte de sprijin pentru elevi – idei principale formulate 
dinainte, fie în manual, fie de c tre înv tor. Num rul ideilor arat  num rul fragmentelor,
elevii orientându-se în fragmentarea textului-dup  ideile principale.

Momentul cel mai important al unei lec ii de citire este analiza textului pe 
fragmente - sarcin  prioritar  a citirii. Este cel mai de seam  instrument al muncii cu cartea, 
formând capacitatea cititorului de a se orienta în mod independent într-un text. 

  Efectuarea independent a analizei unui fragment presupune formularea prealabil
a unor cerin e care s  fie cunoscute i urm rite de elevi. 

Îndrumarea atent  a elevilor în timpul cât ei lucreaz  independent este obligatorie i
trebuie f cut  în mod diferen iat, chiar individualizat, în special elevii care întâmpin  greut i, cei 
care au un ritm mai lent de citire. 

  Citirea i analiza independent  a unui fragment este urmat  de verificarea m surii în 
care elevii au în eles con inutul esen ial al fragmentului, de comentarea acestuia în vederea 
valorific rii depline a con inutului lui. 

  O form  eficient  de munc  independent  o constituie citirea în gând, în scopul 
select rii cuvintelor i expresiilor noi. A lucra pe text în mod independent cu elementele de 
vocabular înseamn  a c uta sensul unor cuvinte sau expresii, mai întâi în contextul întâlnit în 
manual, iar apoi a le introduce în contexte noi. De aceea, o asemenea activitate trebuie s
urm reasc  mai ales punerea elevilor în situa ia de a opera în mod independent cu noile achizi ii, 
prin introducerea lor în alte construc ii de limb .

Citirea în gând în scopul reproducerii orale a unui text, integral sau par ial, constituie o 
form  de munc  independent  cu o mare valoare instrumental . Spre deosebire de prima citire, 
citirea în gând urmeaz  dup  analiza textului, dup  cunoa terea integral  a con inutului lui. De 
aceea, citirea în gând în scopul reproducerii orale a textului nu solicit  un prea mare efort din partea 
elevilor. Ea poate fi chiar relaxant , dup  efortul depus în etapele precedente. Valoarea ei 
const  în aceea c  elevii exerseaz  independent citirea în gând, forma cea mai productiv  a citirii, c
având drept obiectiv i reproducerea con inutului textului, angajamentul lor în realizarea actului 
complex al citirii este deplin. În plus, elevii vor realiza, tot în gând, reproducerea oral , într-o 
expunere original , noile achizi ii fiind deci un bun propriu, cucerit prin efort personal i, în 
consecin , ele vor fi durabile. 
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  Frecvent i cu rezultate bune se pot folosi r spunsurile — orale sau scrise — la 
întreb rile sau temele formulate la sfâr itul unor texte sau la cele fixate de înv tori. Calitatea 
întreb rilor i a temelor, indiferent c  sunt, formulate de manual sau de înv tor, este dat  de 
m sura în care ele solicit  efort de gândire din partea elevilor. Întreb rile al c ror r spuns se afl
gata formulat în textul citit, iar elevilor le r mâne simpla sarcin  s -l reproduc  mecanic au o 
valoare limitat  doar la aspectul informa ional, f r  a le angaja resorturile formativ-educative. Unele  
întreb ri sau teme solicit  un r spuns concis, altele se preteaz  la o dezvoltare mai ampl  a 
r spunsului. În cel cel-al doilea caz sunt evidente posibilit ile de a se formula r spunsuri cu un mai 
înalt grad de originalitate. 

Lectura explicativ i formele muncii independente la citire, nu sunt scopuri în sine; ele 
nu reprezint  doar simple modalit i de organizare i desf urare a lec iilor de citire, ci calea cea 
mai eficient  de a-i înv a pe elevi cum s  înve e prin intermediul c r ii.

Lectura explicativ i varietatea textelor de citire4

Func ia instrumental  a citirii, ca disciplin colar  în ciclul primar, se refer  la însu irea de 
c tre elevi a instrumentelor muncii cu cartea. Un cititor ajunge, în mod inevitabil, în fa a unei 
mari diversit i de genuri i specii literare.

Procesul familiariz rii elevilor cu tehnicile muncii cu cartea trebuie s  includ i formarea 
capacit ii ele a folosi aceste tehnici potrivit genului i speciei c reia îi apar ine fiecare oper  citit .
Elevii opereaz  cu elementele lecturii explicative, deci cu instrumente ale muncii cu cartea, pe texte 
extrem de diferite. Ceea ce va deosebi modul de abordare a textelor de citire în func ie de specificul 
lor nu este metoda, care r mâne aceea i, lectura explicativ , ci ponderea diferit  pe care o vor avea 
diversele componente ale lecturii explicative, în func ie de particularit ile fiec rui text. 

Familiarizarea elevilor cu unele tehnici eficiente de activitate cu cartea trebuie rezolvat ,
prin urmare, pornindu-se de la diversitatea textelor de citire care este extrem de mare i ofer  largi 
posibilit i de a-i pune pe elevi în situa ia s  opereze cu instrumentele muncii cu cartea în condi ii
diferite, în func ie de specificul fiec rui text. 

Trebuie avut în vedere c  nu exist  genuri pure; deseori în aceea i crea ie apar elemente 
specifice fiec rui gen literar. O pondere însemnat  o de in, în manuale i în general în lecturile 
colarilor mici, textele cu caracter epic. În ce prive te con inutul lor acesta înf i eaz  fie aspecte 

din via a copiilor sau adul ilor, fie momente din trecutul sau prezentul patriei etc.; basmele, 
pove tile i povestirile fac parte, de asemenea, din lecturile preferate ale colarilor. Acest con inut
oblig  la o tratare diferen iat  a textelor respective. În lectura preferat  a elevilor exist  numeroase
texte cu con inut istoric înf i ând momente glorioase din trecutul neamului i din prezentul 
luminos al patriei. Ele se încadreaz  în genul epic, dar au un specific anume, determinat de marea 
lor for  evocatoare. Unele momente din istoria patriei i a poporului nostru sunt înf i ate sub 
forma legendelor; alte texte istorice, realizate de mae tri ai scrisului românesc, au o mare valoare 
artistic , presupunând o abordare specific . Pot exista texte cu con inut istoric „pur", care îi apropie 
pe elevi de manualul de istorie. Elevii fac, deseori, lectura unor texte care evoc  via a, activitatea i
opera unor personalit i marcante din istoria culturii române ti sau universale. 

Textele care creeaz  dificult i mai mari în în elegerea lor sunt cele care apar in genului
liric. Ele au o pondere mai mic  în manualele colare de citire dar valoarea lor este incontestabil

4 Ion erdean – Metodica pred rii limbii române la clasele I – IV - manual pentru liceele pedagogice, specializarea 
înv tori – Editura Didactic i Pedagogic  – 1978, pag. 60 – 64
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i, în ciuda dificult ilor pe care le impun, creeaz  satisfac ii deosebite. Asemenea texte urm resc
dezvoltarea unor tr iri emo ionale. În elegerea mesajului unui text liric cere un efort suplimentar, 
care poate fi îns  dep it printr-o orientare corect  a lec iilor respective.  

În lectura elevilor se întâlnesc i texte cu con inut tiin ific, a c ror pondere este îns  mult 
diminuat  în manualele de citire, în condi iile în care exist  manuale speciale de cuno tin e despre 
natur . Unele din aceste texte, chiar dac  din punctul de vedere al con inutului informa ional au un 
caracter „ tiin ific" în privin a formei sunt totu i literare. 

Pe lâng  categoriile de texte amintite, un loc aparte îl ocup fabulele, care apar in de fapt 
genului epic (relativ pu ine în manualele colare), ghicitorile, zic torile .a.

Educarea elevilor prin intermediul lecturii porne te de la premisa c  accesibilitatea i
evitarea supraînc rc rii elevilor nu exclude punerea lor în contact cu o literatur  de valoare, 
adresat  anume copiilor. colarii mici sunt capabili s  în eleag i s  guste o crea ie de un nivel 
artistic elevat. Accesibilitatea devine nu atât o chestiune de con inut cât mai ales de metod .

Metoda r mâne aceea i: lectura explicativ . Ceea ce trebuie s  apar  îns  diferit este 
ponderea diferit  ce trebuie asigurat  fiec rei componente a lecturii explicative. 

Folosirea lecturii explicative la analiza textelor care con in o nara iune
Textele cele mai numeroase i mai accesibile pentru elevii din ciclul primar apar in genului 

epic.
Dup  o prim  lectur  (care poate fi repetat  pân  la însu irea sumar  a con inutului), se 

stabile te c  în textul respectiv se poveste te ceva (o întâmplare, o ac iune). Dup  aceasta se pot 
adresa întreb rile:

— Cine poveste te? (autorul) 
— Cine s vâr esc faptele, întâmpl rile povestite de autor? (se numesc personajele, 

individuale i colective). 
Astfel se poate stabili de la început c  e vorba de un text în care se poveste te ceva, în care 

apar personaje, care particip  la aceste întâmpl ri. În aceste texte autorul red  faptele s vâr ite de 
personaje, povestind; de cele mai multe ori el nu particip  la ac iune. 

Copilul poate în elege i gusta cu mai mult  pl cere textul, dac  e condus s  intuiasc
grada ia interioar  a ac iunii, desf urarea, mai mult sau mai pu in dramatic , a acesteia. El 
urm re te „cu sufletul la gur " conflictul dintre bine i r u în basme, în legende, în povestiri unde 
aceste dou  elemente contradictorii sunt mai bine conturate i se bucur  sincer de succesul binelui, 
fiind tot timpul al turi de eroul, preferat. Exist  deci o participare activ , determinat , s-ar putea 
spune, de tendin a înn scut  de a dori triumful binelui. Aceast  tendin  fireasc  a copiilor poate fi 
utilizat  ca punct de plecare pentru în elegerea modului în care autorul unei povestiri, al unui basm 
sau legende î i organizeaz  gradat desf urarea ac iunii, pân  la punctul culminant, care în mod 
firesc îi atrage cel mai mult pe copii i apoi pân  Ia deznod mânt, care d  satisfac ia deplin  a 
triumfului binelui asupra r ului.

Deseori timpul nu prezint  interes, deoarece faptele i caracterele înf i ate sunt general 
valabile, fiind manifest ri ale unor atitudini fundamentale ale omului în fa a vie ii (munca, h rnicia, 
lenea, l ud ro enia, minciuna etc.), iar comentariul asupra expozi iunii poate fi orientat în acest 
sens.

Înv torul poate atrage aten ia elevilor c  adeseori înc  de la începutul textului scriitorul 
simte nevoia s  prezinte locul i timpul ac iunii i principalele personaje, cu tr s turile lor de 
caracter definitorii, potrivit c rora ac ioneaz .
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Intriga textului, al doilea moment al subiectului apare ca o motivare a ac iunii ce urmeaz .
De cele mai multe ori îns  intriga e un moment scurt al subiectului, care determin  desf urarea
ac iunii i, uneori, chiar deznod mântul. Acest moment se afl , de obicei, imediat dup  stabilirea 
locului i timpului subiectului i determinarea lui are menirea de a orienta, în continuare, aten ia
elevilor asupra mersului ac iunii.  

Analiza desf ur rii subiectului este orientat , în continuare, spre receptarea i în elegerea 
punctului culminant, care este momentul cel mai captivant pentru orice cititor. 

Analiza punctului culminant al unui text poate constitui un bun prilej pentru a eviden ia 
tr s turi de înalt inut  moral  ale unor personaje, tr s turi verificate tocmai în acest moment de 
maxim  încordare. Analiza punctului culminant ofer  mari resurse educative, marcând 
momente de maxime tr iri afective. În unele cazuri, punctul culminant dezv luie resurse comice 
care provoac  buna-dispozi ie, dar care au i valen e educative evidente.  

Deznod mântul unei nara iuni nu trebuie privit doar ca „sfâr itul ac iunii''; el nu încheie 
activitatea de analiz  a textului, ci reprezint  un prilej în plus de reflec ii care creeaz  emo ii,
satisfac ii pentru triumful binelui, al adev rului. De aceea, discu iile referitoare la deznod mânt
trebuie astfel dirijate încât elevii s  vad  în rezolvarea conflictului expresia spiritului de dreptate 
care caracterizeaz  în general poporul nostru. 

Deznod mântul poate cuprinde sau poate fi completat cu o înv tur , o maxim  sau un
proverb izvorâte din în elepciunea poporului nostru, din concep ia lui s n toas  despre via .

În aceste texte ideile principale se desprind din ac iunea i comportarea personajelor. 
Con inutul (tematic, de idei etc.) poate fi desprins dup  parcurgerea integral  a textului. 

— Care este ideea central  (principal ) a textului ? 
— Ce alte idei se mai desprind din ac iune ? 
În continuare urmeaz  analiza textului, pentru a se afla cum procedeaz  autorul 

(povestitorul) ca s  poat  transmite cititorului aceste idei (prin înf i area unor momente, a unor 
întâmpl ri legate de subiectul textului, de ideea sa de baz ).

Celelalte momente ale lecturii explicative se desf oar  în continuare, cu accent simultan pe 
con inut i formele de exprimare folosite de autor. 

Analiza textelor cu con inut istoric
Elevii iau cuno tin , în special prin con inutul unor texte de citire, de unele dintre cele mai 

semnificative momente din istoria milenar  a poporului român, fie afl  despre trecutul de lupt  al 
poporului nostru pentru libertate na ional , dreptate social i progres. Contactul pe care elevii 
ciclului primar îl fac cu unele dintre cele mai reprezentative momente din istoria poporului nostru, 
înc  din primele trei clase, în cadrul lec iilor de citire i al altor forme de activitate u ureaz
în elegerea cursului sistematic de istoria patriei, pe care elevii îi parcurg pentru prima dat  în clasa a 
IV-a.

Citirea textelor cu con inut istoric ajut  la familiarizarea elevilor cu unele din cele mai 
importante reprezent ri i no iuni istorice, cum sunt cele cu privire la cronologie (epoc , perioad ,
mileniu, secol etc.), referitoare la via a economic  (munc , unelte de munc ), cu privire la 
organizarea social i via a politic  (clase sociale, forme de stat, r zboi drept i r zboi nedrept) etc. 
în strâns  leg tur  cu reprezent rile i no iunile istorice, studiul istoriei în general, al istoriei patriei 
noastre în special. Trebuie s -i conduc  pe elevi la în elegerea, în m sura posibilit ilor lor, a 
interdependen ei fenomenelor ce au loc în societate, a faptului c  diferitele evenimente sociale sunt 
datorate unor cauze bine stabilite, care pot fi nu numai cunoscute ci i influen ate.
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Pe de alt  parte, cuno tin ele de istoria patriei pe care i le însu esc elevii ciclului primar au 
o valoare educativ  cu totul remarcabil . Dac  unele date, fapte sau no iuni istorice pot fi uitate, 
semnifica ia acestora, sensurile lor declan eaz  puternice tr iri afective, sentimente profunde de 
dragoste fa  de patrie, fa  de popor. 

Textele de citire cu con inut istoric urm resc în maro m sur cultivarea unor sentimente 
nobile, în special a patriotismului. Sentimentele se tr iesc. Se formeaz  tr irile afective adecvate, 
care determin  un comportament corespunz tor. 

Unele texte istorice sunt în proz , altele în versuri. Privite din aceast  perspectiv , textele cu 
con inut istoric determin  o tratare diferen iat  din punct de vedere metodic. 

O categorie aparte a unor asemenea texte evocatoare, cu o mare for  educativ  o constituie 
legendele istorice. Explicând geneza unui lucru, a unei fiin e, a unui fenomen, caracterul aparte al 
unui eveniment istoric, evocând ispr vi neobi nuite ale unor eroi, atesta i sau nu de documente, 
legendele apeleaz , de obicei, la elemente fantastice.  

Experien a acumulat  în citirea legendelor istorice arat  c  solu ia cea mai eficient , care 
asigur  realizarea dezideratului amintit, este aceea ca primul contact al elevilor cu con inutul
legendei s  fie realizat prin povestirea înv torului. Aceasta favorizeaz , pe de o parte, 
accesibilizarea în elegerii mesajului legendei, a con inutului ei, iar pe de alt  parte asigur  crearea 
unui fond afectiv puternic, pe care se poate desf ura, în continuare, activitatea de analiz  a textului. 

O povestire cald , nuan at , expresiv , cu o intona ie adecvat , cu pauzele i accentele 
necesare, cu gesturile cele mai potrivite emo ioneaz  puternic i men ine aten ia elevilor pe tot 
parcursul ei. 

Copiii î i dau seama astfel c  din legende istorice pot afla adev ruri despre trecutul 
îndep rtat al poporului. 

Folosirea lecturii explicative la analiza textelor din lirica peisajist
Textele din lirica peisagist  sunt o categorie de texte care fac de asemenea apel la resorturile 

afective ale personalit ii. analiza lor are numeroase asem n ri cu textele apar inând liricii 
patriotice. Sentimentul naturii, care genereaz  aceast  crea ie, se asociaz  cu dragostea de via , cu 
admira ia pentru frumos, chiar cu patriotismul. Aceste tonalit i trebuie surprinse i analizate cu 
aceea i subtilitate cu care au fost exprimate de poet. 

Aceste poezii nu pot fi încadrate în structura obi nuit  a unei lec ii în care se cite te un text 
con inând o nara iune sau un text cu con inut literar, luat la modul general. Lectura explicativ ,
analiz  literar  specific  folosit  în modul cel mai firesc, în func ie de caracterul crea iei lirice, nu 
numai c  nu supraîncarc  elevii dar accesibilizeaz  în elegerea mesajului unui asemenea gen de 
text. Tratarea lor schematic , dup  structuri de lec ii prestabilite, considerate ca fiind general 
valabile le poate face îns  de-a dreptul inaccesibile. 

Analiza textelor de proz  liric
Cele mai multe crea ii lirice sunt scrise în versuri. Exist  îns i crea ii în proz  în care 

scriitorul exprim  direct, prin intermediul imaginilor artistice, gândurile i sentimentele sale. 
Asemenea texte apar in prozei lirice. 

În aceste texte predomin  descrierea, ele fiind caracterizate prin înf i area în proz  a unor 
tablouri din natur . Nici în aceste texte nu este vorba de ac iune – subiect, de  personaje, de 
înf i area unor întâmpl ri, evenimente etc. Fragmentele devin tablouri, iar „ideile principale" pot 
ap rea, eventual, sub forma titlurilor ce se dau tablourilor. Analiza acestora se face insistând asupra 
în elegerii sensului figurilor de stil utilizate de autor, în special al metaforelor. În elegerea sensului 
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figurat al unor cuvinte si expresii nu se poate confunda cu însu irea unor no iuni tiin ifice; de 
aceea, accesibilitatea unor texte în care predomin  descrierea nu este dat  decât în mic  m sur , de 
num rul metaforelor i al celorlalte figuri de stil. Prin intermediul lor cititorul este pus în fa a unor 
minunate tablouri din natur , în fa a unor str vechi monumente istorice, el vine în contact cu 
oameni i fapte din zilele noastre. 

Dincolo de imaginile în sine, elevii trebuie condu i s  disting  sentimentul de încântare al 
autorului, de admira ie în fa a m re iei naturii, realizând un peisaj în care se topesc propriile sale 
sentimente.  

Misiunea dasc lului
 Dasc lul are astfel dificila misiune de a-l întoarce pe cititor la carte folosind diverse 

metode, cât mai active, mai antrenante i mai atractive.  
 Datoria noastr  r mâne  promovarea unor solu ii directe de stimulare a lecturii

încercând s  ne optimiz m demersul educativ prin realizarea unui schimb de idei, de metode, de 
activit i, de materiale didactice în sprijinul dezvolt rii sferei motiva ionale a elevului.  

Lectura ne dezvolt  imagina ia i creativitatea, treze�te în noi sentimente diverse i
profunde, ne arat  experien�e variate, personaje cu care uneori ne identific m i de care ne leg m
suflete�te, crâmpeie din vie�i trecute, dar care ne fac s  în elegem cine suntem, de unde ne tragem. 

Datoria colii este de a dezvolta gândirea, de a ghida i canaliza eforturile, de a  trezi 
curiozitatea, astfel încât s  experimentam i singuri lumea c r ilor i s  fim capabili s  ne select m
propriile zone de interes.
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