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PRElIMINARII

În viziunea UNESCO, unul dintre cei patru piloni ai învăţării este acela de „a învăţa să trăieşti 
împreună cu alţii”, ceea ce implică o nouă viziune asupra educaţiei în sensul formării şi consolidării 
deprinderilor, abilităţilor de relaţionare pozitivă cu ceilalţi, de respectare a pluralismului şi 
diversităţii.

Potrivit Declaraţiei de la Salamanca, “şcolile trebuie să recunoască şi să răspundă diferitelor 
nevoi ale elevilor, să permită stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, precum şi să asigure o educaţie 
de calitate prin intermediul unor programe adecvate de învăţare, unor aranjamente organizaţionale, 
tehnici de predare, folosirea resurselor şi parteneriat cu comunităţile”.

În ultimii ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe reforme, care 
au avut drept scop transformarea şcolii “tradiţionale”. Elevul nu mai poate fi considerat o problemă, 
dacă nu se adaptează ritmurilor propuse de învăţarea şcolară. El este un model de învăţare, expresie şi 
dezvoltare. Politicile şi strategiile naţionale au la bază ideea de educaţie pentru toţi (fig. 1).

Modelele de educaţie incluzivă implementate astăzi în cadrul sistemului educaţional din Republica 
Moldova au ca scop soluţionarea problemelor în cadrul sistemului educaţional în raport cu nevoile 
sociale şi individuale ale celor care învaţă. Intervenţiile conceptuale şi metodologice în acest sens 
reclamă: conceptualizarea curriculumului în corespundere cu principiile centrării pe elev, şcolii 
prietenoase copiilor; formarea unei culturi şi mediu şcolar prietenos copilului, care ar favoriza 
dezvoltarea şi integrarea fiecărui copil, centrarea pe obiecte de studiu concepute funcţional, în raport 
cu nevoile sociale şi individuale ale celor care învaţă; dinspre profesor către cel care învaţă, mai 
exact, către performanţele şi progresul său continuu ca persoană autonomă; dinspre predare către 
învăţare; către o evaluare care valorizează competenţele pentru viaţă; formarea cadrelor didactice din 
perspectiva lucrului cu diferite categorii de elevi, luînd în considerare particularităţile individuale ale 
fiecărui copil; centrarea pe parteneriat atît în planul relaţiilor interşcolare, cît şi trans-şcolare (industrie, 
agenţi economici), recunoaşterea rolului cadrelor didactice ca agenţi ai dezvoltării valorilor europene, 
individuale şi sociale.

Fig. 1. Educaţia pentru toţi. Apud, 3, p. 10 (Adaptat: Inclusion in Action, Atlas Alliance, 2007)
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Aşadar, pentru implementarea conceptului educaţiei incluzive, elevii trebuie priviţi aşa cum sînt, 
adică diferiţi, performanţele lor trebuie raportate la capacităţile lor diferite, conţinuturile trebuie să fie 
legate de viaţă, strategiile educaţionale utilizate trebuie să fie diferenţiate, iar evaluarea trebuie să fie 
una formativă, care va evidenţia progresele elevilor.

I. FORMAREA UNUI COMPORTAMENT SOCIAl INTEGRATOR Al ElEVIlOR  
lA TREAPTA PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Curriculum modernizat pentru învăţămîntul primar constituie o abordare sistemică şi coerentă a 
ofertei de educaţie, valorificînd standardele învăţămîntului din Republica Moldova şi sincronizîndu-se, 
pe de altă parte, cu sistemele de învăţămînt europene. Un rol deosebit în formarea unui comportament 
social integrator al elevilor revine competenţelor de autocunoaştere şi autorealizare, competenţelor 
interpersonale, civice, morale, competenţelor culturale şi interculturale. Potrivit Curriculumului 
aceste competenţe se prezintă astfel:

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare - vizează capacitatea elevului de înţelegere şi 
apreciere a Sinelui; de reflecţie asupra comportamentului său în societate; valorificarea propriilor 
talente şi capacităţi; autodeterminarea şcolară, profesională, socială; construirea unui plan al vieţii 
sale etc.; formarea personalităţii sale.

Competenţe interpersonale, civice, morale. Competenţe de relaţionare interpersonală cuprind 
toate formele comportamentale care trebuie stăpînite pentru ca un individ să fie capabil să participe 
eficient şi constructiv la viaţa socială şi să rezolve conflictele, dacă e cazul. Abilităţile interpersonale 
sînt necesare pentru interacţiunea efectivă, în mod individual şi în grup, şi sînt utilizate atît în domenii 
private, cît şi în domenii publice.

Competenţe culturale, interculturale (a recepta şi a crea valori) - vizează aproprierea valorilor 
culturii (naţionale şi general-umane) pe care elevul trebuie să le cunoască şi să le interiorizeze: 
aprecierea particularităţilor culturii naţionale, a etniilor conlocuitoare şi a celei universale; bazele 
culturologice ale fenomenelor şi tradiţiilor de familie, sociale; rolul ştiinţei şi religiei în viaţa omului, 
influenţa lor asupra lumii; cultura timpului liber. Exprimarea culturală cuprinde aprecierea importanţei 
exprimării creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor prin intermediul diferitelor medii, incluzînd 
muzica, expresia corporală, literatura şi artele plastice.

Toate disciplinele de învăţămînt îşi asumă responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal, 
social şi profesional al elevilor. Etapele de formare a competenţelor specifice sînt interdependente, 
constituind un proces continuu, care prin utilizarea strategiilor educaţionale au drept scop avansarea 
performanţei.

În perspectiva formării competenţelor de autocunoaştere şi autorealizare, competenţelor 
interpersonale, civice, morale, valorificării interdisciplinare a conţinuturilor din cadrul orelor de 
Educaţie Moral-Spirituală şi Educaţie civică, au fost proiectate subcompetenţe, corelate cu obiective 
operaţionale, conţinuturi, activităţi de predare/învăţare/evaluare. (tab.1).
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Tabelul 1

Subcompetenţe Obiective operaţionale Conţinuturi Activităţi de predare / 
învăţare / evaluare

1. Achiziţionarea 
cunoştinţelor 
fundamentale (a şti):
Identificarea 
asemănărilor /
deosebirilor între 
persoane, pe
baza unor criterii ca: 
rasă, limbă, religie, 
sex, cerinţe educative 
speciale (CES)

-  să se identifice ca 
persoană, în diferite 
grupuri (familie, şcoală, 
prieteni etc.);

-  să argumenteze unicitatea 
persoanei;

-  să identifice asemănări şi 
deosebiri între oameni;

-  să analizeze situaţii 
de viaţă reală privind 
noţiunea de dizabilitate;

-  să recunoască în baza 
studiului de caz tipurile 
de dizabilităţi: de auz, 
de vedere, dizabilitatea 
fizică, dizabilitatea 
intelectuală;

-  să descrie problemele cu 
care se confruntă copiii 
cu dizabilităţi;

-  să denumească instituţiile 
care pot interveni în 
soluţionarea problemelor 
de ordin personal şi 
interpersonal.

Dizabilitatea. Tipuri de 
dizabilităţi
1.Asemănări şi deosebiri.
2. Ce este dizabilitatea?
3. Dizabilitatea de auz.
4. Dizabilitatea de 

vedere.
5. Dizabilitatea fizică.
6. Dizabilitatea 

intelectuală.

Dificultăţile cu care 
se confruntă copiii cu 
dizabilităţi. Drepturile 
copilului
1. Problemele cu care 
se confruntă copiii cu 
dizabilităţi
2. Convenţia cu privire 
la Drepturile Copilului

Comunicarea cu 
persoanele cu 
dizabilităţi
1.Ce înseamnă a 

comunica? 
2.Cum să comunicăm 

pentru a fi ascultaţi, 
auziţi, acceptaţi?

Cum îi poţi ajuta tu pe 
aceşti oameni?
Dorinţe ale unui copil.

-  discuţii în baza textelor 
şi imaginilor;

-  exerciţii de descriere 
a propriei persoane în 
relaţie cu ceilalţi;

-  exerciţii de recunoaştere 
a diferenţelor şi unicităţii 
persoanelor;

-  studiul de caz;
-  portofolii individuale;
-  jocuri de rol;
-  exerciţii de dialog în 

baza unor situaţii reale, 
imaginare;

-  exemplul;
-  discuţii de grup 

despre importanţa 
respectării regulilor de 
comportament în diferite 
situaţii;

-  povestiri orale;
-  relatarea unor fapte bune 

din experienţa proprie 
sau a altor persoane;

-  exerciţii de descriere 
a propriei persoane în 
relaţie cu ceilalţi;

-  recunoaşterea după 
imagini a situaţiilor de 
respectare şi de încălcare 
a drepturilor copilului;

-  prezentarea, comentarea 
unor situaţii din 
experienţa proprie;

-  jocuri didactice;
-  simularea situaţiilor 

de comunicare şi 
comportare în diferite 
circumstanţe.

2. Transformarea 
cunoştinţelor 
fundamentale 
în cunoştinţe 
funcţionale (a şti să 
faci):
Aplicarea unor
reguli de conduită 
prin care se poate 
manifesta solidaritatea 
faţă de ceilalţi

-  să aplice regulile de 
comportament moral-
civic în diferite situaţii;

-  să exerseze abilităţi 
de ascultare active a 
opiniilor celorlalţi;

-  să demonstreze modele 
de comportament demne 
de urmat;

-  să stabilească 
corespondenţe între 
calităţile personale şi 
faptele personale;

-  să distingă modalităţi 
de soluţionare a unor 
tensiuni, conflicte, ca 
urmare a diferenţelor 
dintre persoane;

-  să formuleze enunţuri 
simple pro si contra, 
în soluţionarea unor 
probleme.
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3. Interiorizarea 
cunoştinţelor şi 
formarea atitudinilor 
(a şti să fii):
Acceptarea 
diferenţelor
dintre persoane

-  să conştientizeze 
necesitatea dirijării 
reacţiilor afective;

-  să încurajeze fapte bune, 
comportament adecvat 
faţă de sine, cei apropiaţi, 
colegi;

-  să manifeste respect faţă 
de sine şi de ceilalţi.

4.Exteriorizarea 
cunoştinţelor (ştiu să 
devin):
Prevenirea conflictelor
care apar, deseori, ca 
urmare a diferenţelor 
dintre persoane.

-  să acţioneze pentru 
respectarea drepturilor 
copilului;

-  să demonstreze prin 
exemple concrete 
reguli şi norme de 
comportament civic, în 
situaţii concrete;

-  să participe la 
soluţionarea problemelor 
ce privesc propria 
dezvoltare.

II. INClUZIUNEA IN PROCESUl DIDACTIC 

2.1. Argument în favoarea strategiilor didactice incluzive

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul 
şi specificul său de a învăţa. Copiii cu cerinţe educative speciale necesită un sprijin suplimentar, 
activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor învăţării, care diferă de activităţile şi modul de abordare 
al majorităţii copiilor. Aceşti copii se confruntă cu diferite tipuri de dificultăţi:
a) dificultăţi de ordin general:

-  dificultăţi de deplasare şi mişcare pentru cei cu dizabilităţi fizice;
-  dificultăţi de exprimare şi comunicare, pentru cei cu deficienţe senzoriale;
-  dificultăţi de adaptare la modul de viaţă cotidian şi la exigenţele vieţii sociale, pentru cei cu 

dizabilităţi mintale şi intelectuale;
-  dificultăţi de întreţinere pentru persoanele lipsite de venituri şi resurse.

b) dificultăţi de ordin profesional:
-  dificultăţi legate de instruirea şi pregătirea profesională a persoanelor cu diferite forme şi grade 

de deficienţă;
-  dificultmăţi de plasare în locuri de muncă adecvate profesiei sau absenţa unor locuri de muncă 

în condiţii protejate.
c) dificultăţi de ordin psihologic şi social:

-  bariere psihologice care apar între persoanele cu şi fără dizabilităţi ca urmare a dificultăţilor 
întîmpinate în activităţile cotidiene, profesionale sau sociale, precum şi din cauza unor 
prejudecăţi sau a unor reprezentări deformate cu privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor 
cu dizabilităţi.

Persoanele cu dizabilităţi au aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca şi ceilalţi:
-  nevoia de afecţiune şi securitate; 
-  nevoia de apreciere şi întărire pozitivă; 
-  nevoia de responsabilitate şi independenţă; 
-  nevoia de încredere în sine. 



8

Incluziunea în procesul didactic reclamă:
-  învăţare centrată pe elev axată pe valorificarea calităţilor fiecărui elev, creînd situaţii în care 

aceştia au posibilitatea să se afirme; 
-  crearea unui mediu şcolar în care fiecare elev se simte în siguranţă;
-  iniţierea elevilor în arta unei comunicări eficiente;
-  abordare individualizată a elevilor prin crearea de situaţii favorabile fiecărui elev pentru 

descoperirea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare proprii, acceptarea diversităţii 
caracterelor şi a independenţei de spirit.

Strategii pentru a optimiza procesul de învăţare şi a-l face mai agreabil  
(adaptate după UNESCO)

1. Procesul didactic se desfăşoară într-un mod activ, formativ, cu accent pe situaţiile motivaţionale 
favorabile învăţării şi pe evaluarea formativă.

2. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi construirea competentelor lui psihosociale, procesul 
de învăţare este mai important ca produsul.

3. Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu se adaptează ritmurilor propuse de învăţarea 
şcolară. El este un model de învăţare, expresie şi dezvoltare. 

4. Elevul este partener pentru profesor şi, în acelaşi timp, învaţă în parteneriat cu ceilalţi elevi. 
5. Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvîrşeşte în urma interacţiunilor din clasă şi 

pune în valoare progresele fiecărui elev. Predarea este, în acest sens, un proces de provocare la 
discuţii şi analize în grup. Elevii primesc feedback periodic privind procesul de învăţare şi modul 
în care pot obţine progres.

6. Proiectarea lecţiilor noi se realizează pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea 
experienţelor zilnice ale elevului.

7. Sînt utilizate strategii de micro-grup, activ-participative, cooperative, colaborative, parteneriale 
şi socializante prin implicarea elevilor în activităţi ce presupun cooperare pentru rezolvarea unor 
probleme, unde pot învăţa atît să negocieze, să asculte, să accepte opinii diferite, indiferent de 
statutul sau rolul pe care îl deţin în grup, cît şi să rezolve unele sarcini de lucru în perechi sau 
grupuri mici;

8. Acordarea de funcţionalitate învăţării. Obiectivele formulate presupun antrenarea sistematică a 
capacităţilor elevilor de a cunoaşte, înţelege, reacţiona, transfera cunoştinţele în practica vieţii.

9. Trezirea interesului pentru conţinut prin folosirea povestirilor, studiilor de caz. Utilizarea situaţiilor 
de joc în învăţare. Folosirea călătoriilor şi excursiilor.

10. Folosirea problematizării pe secvenţe didactice şi aplicarea practică a rezultatelor prin metode şi 
procedee de expresie: desen, povestire, modelaj, lucru manual etc.;

11. Raportarea învăţării la alte materii, domenii de cunoaştere şi interes personal şi de grup. Realizarea 
interdisciplinarităţii se face într-un mod cît mai atractiv posibil la această vîrstă, stimulînd interesul 
copiilor pentru cunoaştere, prin corelarea activităţilor. 

Strategii cooperative (Latas, Parrilla A , 1992):  

-  împărţirea pe grupuri de lucru (clasa este împărţită în grupuri de 4-6 membri, dintre care unul 
cu cerinţe educative speciale; membrii au roluri specifice, pe care le schimbă ulterior prin rotație; 
toate grupurile primesc aceeaşi sarcină, care este rezolvată prin contribuţia tuturor membrilor);

-  învăţarea în grupuri cooperative (cînd sarcinile de învăţare per grup sînt elementele componente 
ale unei sarcini mari, complexe, la nivel de clasă, atunci învăţarea se realizează în grupuri 
cooperative);

-  învăţarea în grupuri competitive (grupurile de lucru pot deveni la un moment dat competitive, 
pe o secvenţă dată);
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-  învăţarea competitiv-aditivă tip PUZZlE (sarcinile de învăţare sînt divizate pînă la nivelul 
fiecărui membru component, pentru a se reîntregi ulterior din juxtapunerea atent-selectivă a 
contribuţiilor parţiale);

-  învăţarea competitiv-aditivă tip JIGSAW (grupurile primesc aceeaşi sarcină, care se divizează 
membrilor; „omologii de sarcină “din grupuri se întîlnesc, lucrează în comun pentru descoperirea 
soluţiilor , apoi se reîntorc în grup).

Criterii de măsurare a învăţării incluzive în clasă

1. Nevoile, stilurile de învăţare şi ţintele fiecărui elev sînt identificate. 
2. Există o corespondenţă între mediul de învăţare individual şi nevoile elevilor. 
3. Progresul şi rezultatele obţinute de elevi sînt recunoscute şi înregistrate. 
4. Prezentarea schematică detaliată a activităţii este elaborată în prealabil.
5. Oportunităţile de învăţare sînt planificate şi se desfăşoară astfel încît să răspundă unei game de 

nevoi individuale ale elevilor. 
6. Elevii primesc feedback periodic privind procesul de învăţare şi modul în care pot obţine 

progres.
7. Personalul şcolii apreciază şi utilizează experienţa elevilor în cadrul procesului de predare. 

2.2. Diferenţierea şi individualizarea instruirii

Potrivit Declaraţiei universale a drepturilor copilului, “Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea 
deplină a personalităţii umane şi consolidarea respectului faţă de drepturile omului şi faţă de libertăţile 
sale fundamentale”. Este deci, dreptul fiecărui individ de a fi tratat în aşa fel, încît să se asigure o 
dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, în funcţie de dominantele sale de inteligenţă şi tipul său 
de personalitate.

Abordarea individualizată este necesară pentru a favoriza dezvoltarea optimă a capacităţilor fiecărui 
elev, pentru a interveni în împrejurări nefavorabile (de boală, deficienţe auditive, vizuale etc.).

În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza 
cu adevărat potenţialul fiecărui copil cu cerinţe educative speciale, trebuie să reformulăm toate 
componentele educaţiei: obiective/scopuri; curriculum; resurse procedurale, materiale, organizatorice; 
evaluare; relaţii între partenerii educaţiei; resurse umane.

Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerinţe 
educative speciale în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cît 
mai rapidă a copiilor cu cerinţe educative speciale, vom valorifica sensibilitatea deosebită a acestora 
şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. Ne apropiem de copilul cu cerinţe 
educative speciale cu încredere şi disponibilitate de a face tot posibilul să-l ajutăm. În aceste condiţii 
va accepta observaţia critică, chiar şi dojana, reacţionînd spre corectare, nu izolîndu-se.

Alt aspect care trebuie avut în vedere este acela de a-i trata în mod egal cu ceilalţi copii, atît cît este 
posibil. Indiferent de activitate nu vom spune unui copil cu cerinţe educative speciale: “Tu nu poţi 
participa la… vizită, excursie, serbare etc.”. Dimpotrivă, îl vom încuraja să acţioneze şi vom interveni 
cu sprijin.

Potrivit principiului accesibilităţii şi individualizării învăţămîntului, organizarea şi desfăşurarea 
procesului de învăţămînt trebuie să se realizeze pe măsura posibilităţilor reale ale elevilor, ţinîndu-se 
seama de particularităţile de vîrstă, sex, nivelul pregătirii anterioare, precum şi deosebirile individuale, 
de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui elev.  

Învăţătorul poate face apel la o gamă variată de reacţii pentru a suscita şi a menţine atenţia grupului 
pe parcursul orei. 

Cîteva dintre tehnicile relaţiei profesor-elev în această direcţie sînt: 
•	 distribuirea echitabilă a ocaziilor de afirmare a elevului („Voi fi solicitat în timpul acestei ore”);
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•	 ajutorul acordat individual membrilor grupului („Învăţătorul îmi acordă atenţie şi vrea să 
reuşesc”);

•	 investigarea comportamentului învăţătorului (“Învăţătorul face eforturi speciale ca să mă ajute să 
răspund”); 

•	 problematizarea la nivel superior („Învăţătorul se aşteaptă să gîndesc la această problemă”); 
•	 aprobarea sau corectarea activităţii elevului („Mi se va spune cu promptitudine dacă activitatea 

mea este acceptabilă sau nu”);
•	 lauda („Învăţătorul este deosebit de mulţumit de activitatea mea”); 
•	 conştientizarea motivelor de laudă („Învăţătorul îmi va spune motivul/ele pentru care este 

mulţumit de realizările mele la oră”); 
•	 atenţia faţă de ceea ce au de spus elevii („Învăţătorul este interesat de ceea ce am de spus”); 
•	 acceptarea sentimentelor elevilor („Învăţătorul îmi înţelege sentimentele şi mi le respectă”); 
•	 respectul/politeţea faţă de elevi („Învăţătorul mă respectă”); 
•	 interesul personal faţă de elevi („Sînt mai mult decît un simplu elev pentru învăţătorul meu; 

aceasta mă măguleşte”); 
•	 sentimentele („Învăţătorului îi place de mine/ mă apreciază”); 
•	 amînarea unei reacţii („Învăţătorul este nemulţumit de ceea ce fac, dar nu este nemulţumit de 

mine ca persoană”).

2.3. Strategii de evaluare

Formarea atitudinilor şi învăţarea valorilor este un demers complicat şi de durată. Evaluarea 
utilizată în cadrul orelor va fi una autentică, valorificînd punctele forte ale fiecărui elev, evidenţiind 
progresele elevilor; antrenînd rezultatele colaborării active dintre părinţi şi învăţători, precum şi dintre 
învăţători şi copii.

Metodele de evaluare vor reflecta evoluţia abilităţilor de comunicare; a gradului de integrare: 
acceptare şi respect; gradului de sociabilitate: relaţionare şi interacţionare socială – activităţile pe 
grupe; gradului de participare – cooperare; gradului de implicare – iniţiativă şi creativitate in oferta 
de soluţii; capacităţii de autoevaluare obiectivă şi co-evaluare.

Fiecare determinare a evaluării poate fi utilizată în proces în funcţie de parametrii educaţionali ai 
procesului corelate cu cei ai elevului şi cei ai clasei, în ansamblu.

În practica şcolii primare vor fi utilizate următoarele metode şi tehnici de evaluare: 
1.  observaţii privind progresul elevului, comentarii, descrieri, caracteristici, portrete-tip, portofolii, 

listă cu comportamente, proiecte individuale şi de grup, activităţi practice; 
2.  exprimarea ideilor şi argumentelor personale prin: poster, desen, colaj, autoevaluare, joc teatral 

etc. 
Progresele copiilor vor fi evaluate prin: observări; povestiri; discuţii libere; expoziţii;
Prin metoda de evaluare, elevii vor fi sprijiniţi să manifeste iniţiativă; să pună întrebări; să planifice 

şi să organizeze activităţi; să ia decizii; să accepte responsabilităţi (pot picta, desena, aduna materiale, 
confecţiona accesorii pentru jocurile de rol).
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Metodele de evaluare vizează în mod prioritar (Gronlund, 1981):

Aptitudini Atitudini Comportamente prin care se exprimă

Aptitudini de comunicare Vorbirea, tăcerea, ascultarea, comunicarea non-
verbală

Atitudini faţă de activitate şi sarcini curente Eficienţa planificării, consecvenţa în performarea 
sarcinilor eşalonate în timp, utilizarea timpului şi 
a altor resurse, spiritul de iniţiativă, creativitatea, 
încrederea în sine, dorinţa de autoperfecţionare

Atitudini sociale Preocuparea pentru bunăstarea celorlalţi, respectul 
faţă de norme şi faţă de bunuri, receptivitatea faţă de 
problemele comunităţii, dorinţa de a coopera, de a 
oferi ajutorul, preocuparea pentru calitatea relaţiilor 
interumane şi respectarea intereselor legitime ale 
celorlalţi.

Atitudini intelectuale Receptivitatea faţă de nou, spiritul critic şi interogativ, 
preocuparea pentru întemeierea raţională a deciziilor 
şi comportamentelor, curiozitatea.

Aptitudini emoţionale Gestionarea sentimentelor şi stărilor afective, 
exprimarea sentimentelor şi aprecierilor, manifestarea 
satisfacţiei faţă de activitate, tonusul afectiv.

Aptitudini de adaptare modulare a 
comportamentului

Reacţia la autoritate, preluarea de responsabilităţi, 
integrarea în grupul de lucru, gestionarea stărilor de 
conflict, adaptarea la schimbare.

Prin intermediul observării sistematice a activităţii şi comportamentului elevului, învăţătorul 
înregistrează informaţii legate de progresul şcolar al elevului şi particularităţile sale de personalitate. 
Pe baza acestora, învăţătorul realizează individualizarea cerinţelor şi a activităţilor de învăţare în care 
antrenează elevul.

Model orientativ (după Gronlund, 1981):
1. date generale despre elev: numele şi prenumele, vîrsta, climatul educativ al mediului căruia îi 

aparţine;
2. particularităţi ale proceselor intelectuale: gîndire, limbaj, imaginaţie, memorie, atenţie şi spirit 

de observaţie, alte caracteristici;
3. aptitudini şi interese;
4. trăsături de afectivitate;
5. trăsături de temperament;
6. atitudini;

- faţă de sine;
- faţă de disciplină, obligaţiile şcolare;
- faţă de colegi.

7. evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelului de integrare.

În rîndurile de mai jos sint descrise o listă de abilităţi sociale pe care învăţătorul îşi poate propune 
să le formeze la elevi. El poate urmări consolidarea acestor abilităţi şi le poate înregistra în fişa de 
observare a elevului:
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Abilităţi sociale:
- recunoaşterea şi acceptarea diferenţelor;
- cultivarea de relaţii positive cu ceilalţi;
- rezolvarea non-violentă a conflictelor;
- asumarea de responsabilităţi;
- participarea la negocierea şi adoptarea soluţiilor;
- participarea la menţinerea unui climat stimulativ şi plăcut;
- a pune întrebări;
- a cere ajutorul;
- a demonstra empatie;
- a asculta cu răbdare;
- a lucra în echipă;
- a colabora;
- a lua decizii;
- a înterpreta roluri;
- a evalua.

În activitatea curentă, pentru evaluarea aptitudinilor, atitudinilor şi comportamentului elevului 
performate cu ajutorul unei sarcini de învăţare (de exemplu, cu prilejul realizării în clasă a unei 
activităţi în forma învăţării prin cooperare), învăţătorul poate utiliza următoarele criterii, sistematizate 
în tabelul de mai jos (adaptată după Gronlund, 1981):

Componenta evaluată Standard minim Standard mediu Standard superior

Domeniul cognitiv
(cunoştinţe şi nivelul de 
înţelegere)

organizarea 
cunoştinţelor: 
răspunde la 
întrebări simple

capacitatea 
de sesizare a 
esenţialului, 
de sintetizare a 
cunoştinţelor;

capacitatea de 
interpretare, 
priceperea de a 
regăsi informaţii

capacitatea de sesizare a semnificaţiilor, 
originalitatea în expresie sau prezentarea 
ingenioasă a ideilor;

capacitatea de aplicare a cunoştienţelor în 
contexte noi

Domeniul afectiv-
atitudinal
(atitudini pozitive faţă 
de activitate; interes faţă 
de valorile de participare 
şi responsabilitate; 
sentimente, convingeri, 
manifestări afective, 
volitive)

contribuţia 
la realizarea 
activităţii grupului

receptivitate 
faţă de ceilalţi 
membri ai 
grupului, 
angajarea în 
îndeplinirea 
rolului

capacitatea de a orienta discuţia spre 
concluzii pozitive, productive

Domeniul psihomotor
(priceperi şi deprinderi 
practice, capacitatea 
de punere în practică 
a cunoştinţelor 
achiziţionate 
(transferabilitate).

capacitatea de a 
asculta; 
capacitatea de 
a-şi exprima cu 
claritate ideile 
proprii

capacitatea de a 
argumenta pro şi 
contra unei idei;
deprinderea de 
investigaţie

capacitatea de a coordona activitatea 
grupului, capacitatea de a-i învăţa pe alţii;
capacitatea de a coordona activitatea către 
performanţe-activităţi orientate către 
un scop; gradul de reuşită al acestora 
(de realizare a unei sarcini de învăţare, 
explorări, rezolvări originale a sarcinilor;
capacitatea de a orienta activitatea spre 
luarea deciziei şi trecerea la aplicarea ei.
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III. PROIECTAREA DIDACTICĂ. RECOMANDĂRI METODICE

3.1. Etape în elaborarea unui proiect didactic

Evidenţiem următoarele etape de elaborare a unui proiect didactic:

Nr. Etapa
Problema 

educaţională care 
se rezolvă

Operaţii

1. Identificarea 
competenţelor/ 
obiectivelor

De ce voi face? 1.  De ce este valoros pentru elevi acest subiect? 
2.  Cum se corelează cu cunoştinţele anterioare ale 

elevilor?
3.  Cum se corelează cu experienţa lor personală şi cu 

interesele lor?
4.  Stabilirea cît mai clar şi co rect po sibil:

−  ce va şti,
−  ce va şti să facă,
−  cum se va comporta, ce atitudine va avea elevul la 

sfîrşitul activităţii di dac     tice (lecţiei).
5.  Corelarea celor stabilite cu curri culumul pentru treapta 

primară de învăţămînt.
6.  Determinarea posibilităţilor de re  a lizare a celor 

preconizate în in  tervalul de timp avut la dispo ziţie. 

2. Selectarea 
conţinuturilor

Ce voi face ? 7.  Selectarea şi prelucrarea con ţi nu tu rilor adecvate obiec ti-
velor pre ci zate.

8.  Analiza condiţiilor concrete de mun că în clasa respectivă 
(par  ti  cu la rităţile elevilor şi con di ţiile ma te riale).

9.  Folosirea experienţelor zilnice ale elevului.

3. Analiza 
resurselor

Cu ce voi face ? 10. Cu ce unităţi de conţinut ar mai fi potrivite să completez 
tema?

11. Cum poate fi examinată tema la alte discipline?

4. Elaborarea 
stra te giei

Cum voi face? 12. Determinarea tipului de lecţie adec vat obiectivelor   
 stabilite şi du ratei lecţiei.

13. Raportarea învăţării la alte materii.
14. Alegerea formelor de organi za re.
15. Selectarea metodelor de pre da      re – învăţare.
       Acordarea de funcţionalitate învăţării.
16. Alegerea mijloacelor necesare de învăţămînt.
17. Combinarea conţinuturilor, for me lor, metodelor şi  

 mijloa ce lor în strategii didactice centrate pe obiec tivele  
 preconizate.

18. Imaginarea scenariului acti vi tăţii didactice în  
 ansamblu.

5. Elaborarea 
sis te mu lui de 
evaluare

Cum voi şti dacă 
s-au realizat obiecti-
vele pre conizate? 

19. Alegerea tipului de evaluare corespunzător obiectivelor  
 preci zate.

20. Alegerea metodelor şi proce de elor respective de  
 evaluare.

21. Alegerea mijloacelor (sarci ni lor didactice) pentru  
 realizarea eva lu ării procesului de desfăşurare a lecţiei  
 şi evaluării nivelului de atingere a obiectivelor stabilite.
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6. Evaluarea 
(auto eva-
luarea) în 
ansamblu 
a activităţii 
didac tice 
proiectate.

Ce mai trebuie să 
pre cizez?

22. Concluzii privind precizarea obiec tivelor formulate.
23. Concluzii privind meto do lo gia aleasă.
24. Concluzii privind sistemul de eva luare propus.
25. Precizarea, în ansamblu, a stra tegiei de predare –  

 învăţare – eva luare în cadrul activităţii didactice  
 (lecţiei) proiectate.

Aplicarea „Teoriei inteligenţelor multiple” în cadrul orelor va asigura transferul unui sistem de 
valori de la o disciplină la alta, transformarea valorilor în modele atitudinale şi comportamentale.

La proiectarea unei lecţii pe baza teoriei inteligenţelor multiple trebuie pornit de la următoarele 
întrebări: 
•  Cum pot folosi cuvîntul scris sau vorbit? (inteligenţa lingvistică);
•  Cum pot introduce numere, calcule, logică, clasificări, deprinderi de gîndire? (inteligenţa logico-

matematică);
•  Cum pot folosi culoarea şi materialele vizuale? (inteligenţa spaţială);
•  Cum pot aduce în lecţie sunetul, muzica, ritmul? (inteligenţa muzicală);
•  Cum pot mişca trupul şi mîinile elevilor? (inteligenţa kinestezică);
•  Cum pot aduce natura la lecţii? (inteligenţa naturistă);
•  Cum pot motiva elevii să coopereze în învăţare? (inteligenţa interpersonală);
•  Cum pot evoca sentimente şi amintiri personale? (inteligenţa intrapersonală). 

Valorificînd aceste tipuri de inteligenţe, încă de la clasa I, fiecare elev va conşientiza punctele tari 
şi slabe pe care le posedă, va încerca să le fructifice pe cele tari şi să le amelioreze pe cele slabe. În 
acelaşi timp elevii vor înţelege că lucrînd individual sau în echipă şi valorificînd tot ceea ce pot ei 
oferi mai bun, pot obţine rezultate maxime. 

Putem realiza cu elevii proiecte pe diferite teme, care presupun iniţiativă, creativitate, originalitate, 
cercetare, studiu individual, muncă în echipă, în selectarea şi prelucrarea informaţiilor utile, în alegerea 
modalităţilor de ilustrare a informaţiilor, în organizarea şi realizarea dosarului colectiv, în realizarea 
suporturilor pentru ilustrare şi evaluare. 

Pentru fiecare tip de inteligenţe se propun metode respective.
•  Pentru copiii cu inteligenţă lingvistică sînt binevenite tehnicile: exerciţii de comunicare dialogată 

în baza imaginilor, povestirea unor întîmplări personale ale copiilor, utilizînd cuvintele-cheie, 
studiul de caz, asalt de idei etc.

•  Pentru copiii cu inteligenţă logico-matematică: propunem completarea enunţurilor, 
problematizarea, studiul de caz etc.

•  Pentru copiii cu inteligenţă muzicală pot fi aplicate tehnicile: interpretarea cîntecelor, colindelor 
etc.

•  Pentru copiii cu inteligenţă spaţial-vizuală pot fi aplicate tehnicile: redarea prin desen a 
personajelor, confecţionarea dirijată a mărţişoarelor, desenarea ilustratelor pentru fiinţele dragi 
etc.

•  Pentru copiii cu inteligenţă naturalistă se propun exerciţii de observare a mediului înconjurător.
•  Pentru copiii cu inteligenţă corporal-chinestezică se aplică exerciţii de simulare a unor norme de 

comportare civilizată, alcătuirea dialogului în baza unei situaţii etc.
•  Pentru copiii cu inteligenţă interpersonală pot fi aplicate tehnicile: caracterizarea personajelor 

în raport cu faptele săvîrşite, comentarea comportamentelor şi stabilirea trăsăturilor de caracter, 
învăţătura poveştii, comentarea proverbelor etc.
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3.2. Proiecte de lecţii
unui copil

3.2.1.Subiectul:Asemănări şi deosebiri
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Identificarea asemănărilor / deosebirilor între persoane, pe baza unor criterii ca: 
rasă, limbă, religie, sex, cerinţe educative speciale.

Obiective operaţionale
- să se identifice ca persoană, în diferite grupuri (familie, şcoală, prieteni etc.)
- să argumenteze unicitatea persoanei
- să manifeste respect faţă de sine şi de ceilalţi

DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Diferiţi dar la fel
1. Învăţătorul va cere elevilor să se grupeze în 

dependenţă de următoarele criterii:
- ziua de naştere,
- culoarea părului;
- culoarea ochilor;
- ocupaţii preferate;
- gen (fete, băieţi) etc.

2. După realizarea sarcinii, copiii vor fi întrebaţi 
despre emoţiile trăite în cadrul grupului? 
Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc 
grupurile create?

3. Cum s-ar fi simţit dacă nu ar fi aparţinut la nici 
un grup? 

4. Bazîndu-se pe regulile jocului, învăţătorul va 
concluziona asupra valorii diversităţii. Se va 
menţiona, că sîntem diferiţi, dar avem multe 
lucruri în comun. Cel mai important lucru e că 
sîntem oameni.

Joc didactic 10 minute

Activitatea 2
Explicaţia învăţătorului:
Oamenii cu dizabilităţi pot avea aceleaşi abilităţi 
ca şi tine, dar şi competenţe ce diferă de ale tale. 
Ei au emoţii şi sentimente asemănătoare nouă. 
Ca şi noi, ei trăiesc, uneori, clipe de bucurie şi 
fericire, iar alteori sînt singuratici, neajutoraţi, îşi 
fac multe griji, nu au încredere în propriile forţe. 
Pentru a se simţi bine, persoanele cu dizabilităţi 
au nevoie să fie acceptate, înţelese şi respectate 
de comunitatea în care convieţuiesc.
Se vor explica noţiunile: 

Abilitate: îndemînare, iscusinţă, pricepere, 
dibăcie.

A convieţui: a trăi împreună, în acelaşi loc cu 
cineva.

  Explicaţia 10 minute
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REAlIZAREA 
SENSUlUI

REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3
Învăţătorul va cere elevilor să completeze 
desenul Asemănări şi deosebiri din cartea 
Punte către înţelegere. Educaţie, toleranţă, 
acceptare.
Discuţii dirijate:
1.Compară răspunsurile tale cu cele ale cole-
gilor. Observă asemănările şi deosebirile.
2. Prin ce te asemeni cu elevii cu care ai dis-
cutat? Dar prin ce te deosebeşti ? 
3. Ai fost vreodată tratat cu indiferenţă din 
cauză că eşti diferit de alţi oameni? Poves-
teşte despre cum ai procedat

Activitatea 4
Imaginea clasei
1.Profesorul va solicita elevilor să-şi desene-
ze o floare preferată.
2. În mijlocul florii elevii îşi vor lipi propria 
fotografie.
3. Florile vor fi puse laolaltă pentru a alcătui 
un buchet.
4. Buchetul va fi lipit pe un afiş în clasă.
Învăţătorul va menţiona că prin această ac-
tivitate, elevii au elaborat o imagine a clasei 
noastre.

Notă:
În funcţie de timpul avut la dispoziţie şi de 
materialele disponibile, această activitate po-
ate fi adaptată în mai multe moduri, de exem-
plu: elevii pot desena, pot tăia şi decora ei 
înşişi florile, sau li se dau flori deja decupate 
pe care să le decoreze.
Profesorul poate pregăti centrul florii, elevii 
crează petalele.
Fotografiile sînt decupate astfel încît să intre 
în centrul florii.

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre 
ceea ce ai făcut azi la lecţie şi ce te-a impre-
sionat cel mai mult.

Joc didactic

Resurse 
educaţionale:
(Cartea “Punte 
către înţelegere. 
Educaţie, toleranţă, 
acceptare”)

Joc didactic

Resurse 
educaţionale: 
(creioane, foi A4, 
fotografia elevului)

15 minute

10 minute
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Fişa 1

Asemănări şi deosebiri, diversitate

Categoria Asemănări Deosebiri

Membru al familiei
 

Cele trei asemănări între mine şi 
membrii familiei mele sînt:
1.
2.
3.

Cele trei deosebiri între mine şi 
membrii familiei mele sînt:
1.
2.
3.

Prieteni Cele trei asemănări între mine şi 
prieteni sînt:
1.
2.
3.

Cele trei deosebiri între mine şi 
prieteni sînt:
1.
2.
3.

Oameni din alte ţări Cele trei asemănări între mine şi 
oamenii din alte ţări sînt:
1.
2.
3.

Cele trei deosebiri între mine şi 
oamenii din alte ţări sînt:
1.
2.
3.

Animale Cele trei asemănări între mine şi 
animale sînt:
1.
2.
3.

Cele trei deosebiri între mine şi 
animale sînt:
1.
2.
3.

3.2.2. Subiectul: Ce este dizabilitatea?
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Identificarea asemănărilor /deosebirilor între persoane, pe baza unor criterii ca: 
rasă, limbă, religie, sex, cerinţe educative speciale

Obiective operaţionale

- să analizeze situaţii de viaţă reală privind noţiunea de dizabilitate
- să aplice regulile de comportament moral-civic în diferite situaţii
- să încurajeze fapte bune, comportament adecvat faţă de sine, cei apropiaţi, colegi
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DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Să ne cunoaştem
1. Copiii vor fi grupaţi în perechi.
2. Pe coli de hartie A4, elevii vor desena mîna pro-

prie.
3. La următoarea etapă, fiecare elev va scrie pe pal-

mă: numele propriu şi ziua de naştere. 
Pe degetele palmei, fiecare elev va scrie următoare-
le:
-    degetul mare: numele membrilor familiei;
-    degetul arătător: adresa unde locuieşte;
-    degetul mijlociu: ce doreşte să facă? (să danseze, 

privească televizorul, povestească)
-    degetul inelar: cine sînt prietenii lui?                                                                                                        
-    degetul mic: o dorinţă.
După aceasta, copiii vor discuta în perechi.
După discuţiile în perechi, copiii vor forma un cerc. 
Fiecare pereche va prezenta mîna colegului sau co-
legei sale. Desenele vor fi fixate sau expuse pe perete 
în sala de clasă, pentru a permite cunoaşterea mai 
bună a elevilor.

Joc didactic 15 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2
Explicaţia învăţătorului:
Dizabilitatea se referă la pierderea abilităţilor de a 
vedea sau de a auzi, de a se deplasa sau de a mişca 
părţile corpului, limitînd persoanele în activităţile pe 
care le practică zi de zi. Dizabilitatea nu trebuie să 
excludă aceşti oameni. Ei, ca şi noi, au vise şi spe-
ranţe.
Orice om poate avea o dizabilitate temporară. De 
exemplu, cînd te doare capul şi nu poţi învăţa po-
ezia, cînd ţi-ai frînt mîna şi nu poţi scrie, cînd ţi-ai 
fracturat piciorul şi nu poţi merge.

Se vor explica noţiunile: 
A exclude: a îndepărta, a da afară, a elimina.
A fractura: a-şi rupe un os, un membru al corpului.

Activitatea 3
Învăţătorul va iniţia elevii în discuţie:
Ce îţi reuşeşte cel mai bine acasă, dar la şcoală?

1. Enumeră greutăţile cu care te confrunţi acasă sau 
la şcoală în realizarea anumitor sarcini. 
2. Cum te simţi cînd nu poţi îndeplini unele dintre 
aceste obligaţiuni?

Explicaţia 

Discuţie

10 minute

10 minute
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REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3
Calităţile mele
1. Elevii sînt grupaţi în perechi. Fiecare elev îşi va 

alege un partener cu care se simte cel mai confor-
tabil. Vor discuta în perechi despre calităţile lor. 
În cadrul discuţiilor vor reflecta asupra întrebări-
lor: Care sînt lucrurile pe care le fac bine? Care 
sînt lucrurile pe care nu le fac atît de bine? Care 
sînt calităţile bune şi cele mai puţin bune?

2. Pe coli de hîrtie A4, elevii vor trasa silueta proprie 
trasînd o linie la mijlocul desenului. Pe o parte a 
siluetei vor desena cu cine seamănă cînd fac lu-
cruri bune.

3. Făcînd referire la părţile corpului, profesorul va 
adresa elevilor următoarele întrebări:

- Cap: Ai succese la anumite obiecte pe care le stu-
diezi la şcoală?
- Gură: Preferi să interpretezi cîntece, să povesteşti 
istorioare, poveşti?
- Inimă: Ai o inimă generoasă? Prin ce îţi exprimi 
dragostea faţă de alţii?
- Mîini: Ce lucruri bune faci cu mîinile? (scriu, dese-
nez, pregătesc bucate, spăl, calc...):
- Picioare: Ce lucruri bune faci cu picioarele? (dan-
sezi, alergi)

Pe partea opusă a siluetei, copiii vor desena cu cine 
seamănă cînd nu fac lucruri bune.
Făcînd referire la părţile corpului, profesorul va 
adresa elevilor următoarele întrebări: 
Capul: Care sînt lucrurile rele la care te gîndeşti? 
Eşti atît de încăpăţînat?
Gura: Care sînt lucrurile rele pe care le spui?
Inimă: Ce faci cînd eşti supărat?
Mîini: Ce faci cu mînile cînd loveşti oamenii sau eşti 
lovit de cineva?
Picioare: Ce faci cînd te confrunţi cu probleme?
Elevii vor fi întrebaţi dacă şi-au descoperit calităţile 
pozitive şi cele negative. Se va menţiona că este im-
portant să recunoaştem punctele tari şi cele slabe ale 
fiecărei persoane. 
Profesorul va menţiona că orice calitate care con-
tribuie la desăvîrşirea omului este o valoare: since-
ritatea, respectul, demnitatea, hărnicia, altruismul, 
răbdarea, mila, iertarea, iubirea de aproapele tău 
etc. Calităţile opuse ca sens distrug esenţa umană, 
de aceea fiecare om trebuie să ştie să facă alegerea 
corectă dintre valoare şi nonvaloare. Numai urmînd 
calea valorilor adevărate ne facem oameni cu inimă 
şi cu suflet mare, oameni adevăraţi.
Elevilor li se va solicita să dea exemple despre cum 
anumite valori pot să se transforme în fapte.

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre ceea ce 
ai făcut azi la lecţie şi ce te-a impresionat cel mai 
mult.

Joc didactic
Modelare

Resurse 
educaţionale: 
(foi A4, 
creioane 
colorate)
Fişe cu sarcini 
de activitate

15 minute
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3.2.3. Subiectul: Dizabilitatea de auz
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Aplicarea unor reguli de conduită prin care se poate manifesta solidaritatea faţă  
                            de ceilalţi

Obiective operaţionale

- să recunoască în baza studiului de caz dizabilitatea de auz 
- să aplice regulile de comportament moral-civic în diferite situaţii
- să încurajeze fapte bune, comportament adecvat faţă de sine, cei apropiaţi, colegi

DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
1. Copiii sînt grupaţi în cerc. În mijlocul 
cercului, pe podea, sînt amplasate inimi de 
hîrtie de diferite culori. Pe fiecare inimă 
este scris numele unui copil din clasă şi fi-
ecare inimioară este legată cu un fir de aţă. 
În mijlocul cercului este şi o inimă pentru 
profesor, cu numele lui/al ei. 

2. Învăţătorul va încuraja pe copii să ia parte 
la conversaţie:

-  Fiecare copil va lua inima cu numele altui 
copil scris pe ea.

   Învăţătorul va adresa copiilor următoarele 
întrebări:
-  Ce-mi place la acest copil? 
-  Ce-am făcut deja pentru ea/ el?
-  Ce mi-ar lipsi dacă n-ar fi cu noi aici?
-  Alte întrebări care mai pot fi incluse: ce-

ar putea spune o altă persoană despre 
acest copil, de exemplu, un profesor, un 
bărbat sau o femeie, el însuşi/ ea însişi, 
un prieten, altcineva din clasă, şcoală 
sau comunitate?

3. Fiecare copil vorbeşte despre colegul său 
şi-i aduce inima cu numele acestuia/ al 
acesteia.

4.  Fiecare copil îşi păstrează inimioara pri-
mită, pe care o va purta pe durata lecţiei.

5.  Învăţătorul va adresa următoarea întreba-
re: „De ce credeţi că inimile au culori dife-
rite şi nu doar una singură?”

Joc didactic
Conversaţie

Resurse 
educaţionale: (inimi 
de hîrtie de diferite 
culori)

15 minute
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REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 3
Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură ur-
mătorul text:
Povestea Nicoletei
Nicoleta s-a născut cu auz normal, fiind o fe-
tiţă veselă şi foarte vorbăreaţă. La vîrsta de 
4 ani s-a îmbolnăvit grav. Boala i-a afectat 
auzul: de atunci nu a mai putut auzi bine, nu 
înţelegea ce îi spuneau părinţii cînd i se adre-
sau, motiv pentru care a început să vorbească 
din ce în ce mai rar şi mai puţin.
Nicoleta are prieteni dragi şi îi place foarte 
mult să se joace cu ei. Ea preferă să privească 
poze cu diferite animale, să confecţioneze şi 
să dăruiască mărţişoare.

Lectura 10 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 4
Explicaţia învăţătorului:
Ce este dizabilitatea de auz 
O persoană cu deficienţe de auz vede oamenii 
vorbind, dar, din păcate, nu poate auzi ce spun 
aceştia. Persoanele cu dizabilitate de auz sînt 
lipsite parţial sau total de auz, ele înţeleg cu 
greu cuvintele rostite de către cei din jur.
Totuşi, unii oameni cu dizabilitate de auz pot 
vorbi şi citi pe buze. Ei recurg la un limbaj 
aparte în care un rol important îl au mimica 
feţei şi gesturile care, ca şi semnele făcute ra-
pid cu mîna sau zîmbetele, ne exprimă emo-
ţiile şi gîndurile. 
Învăţătorul va menţiona că compozitorul ger-
man Ludwig van Beethoven la vîrsta de 30 
ani şi-a pierdut auzul. Însă acest fapt nu l-a 
împiedicat să compună din memorie simfo-
nia a 9-a. În prezent, această compoziţie mu-
zicală este imnul Uniunii Europene. 
Explicarea cuvintelor:
Grav: periculos, primejdios.
A afecta: a dăuna sănătăţii, producînd boli, 
răni etc.

Activitatea 5
1. Fiind faţă în faţă cu alt elev, încearcă să 

redai prin gesturi următoarele enunţuri, de 
exemplu: „Mă numesc Ionel. M-am rătă-
cit.” sau alte propoziţii.

2. Ce ţi-a părut complicat în timpul discuţi-
ei?

3. Cum procedezi cînd comunici cu o persoa-
nă cu dizabilitate de auz?

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre 
ceea ce ai făcut azi la lecţie şi ce te-a impresi-
onat cel mai mult.

Discuţie dirijată

Joc de rol

10 minute

10 minute
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3.2.4. Subiectul: Dizabilitatea de vedere
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Aplicarea unor reguli de conduită prin care se poate manifesta solidaritatea faţă  
                            de ceilalţi

Obiective operaţionale

- să recunoască în baza studiului de caz dizabilitatea de vedere
- să aplice regulile de comportament moral-civic în diferite situaţii
- să conştientizeze necesitatea dirijării reacţiilor afective

DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Cadou imaginar
1. Fiecare elev trebuie să se gîndească la o 

trăsătură deosebită a colegului său şi ce ca-
dou imaginar ar putea să-i ofere.

Fiecare elev va oferi un cadou imaginar şi va 
transmite un compliment colegului său.

2. Elevii vor recunoaşte trăsăturile pe care le 
posedă prin primirea cadoului imaginar de 
la colegul lor.

3. Elevul care va oferi cadoul va spune: “Îţi 
ofer acest cadou (de exemplu un bilet la tea-
tru), deoarece eşti înţelegător, onest, priete-
nos, cumpătat, binevoitor etc.”

4. Profesorul va face generalizări asupra fap-
tului cum s-au comportat copiii cînd au 
primit cadoul şi complimentul.

Joc didactic 10 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2
Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură ur-
mătorul text:
Studiu de caz
Povestea lui Ionel 
Familia lui Ionel locuieşte în scara casei noas-
tre. Ionel nu vede şi, atunci cînd iese la plim-
bare, este însoţit întotdeauna de către sora 
lui mai mare. Băieţelul de 9 ani şi-a pierdut 
vederea după ce colegul lui de clasă a făcut 
un „experiment” cu o petardă găsită în stradă. 
Părinţii l-au internat în spital, însă medicii au 
constatat că micuţul nu va mai putea să vadă. 
Din fericire, Ionel are o capacitate de memo-
rare extraordinară şi o voce frumoasă. 

Lectura 10 minute



23

REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3

Explicaţia învăţătorului:

Ce este dizabilitatea de vedere ?

O persoană cu dizabilitate de vedere poate 
realiza activităţile pe care le fac ceilalţi oa-
meni. Aceste persoane sînt lipsite total de ve-
dere sau au vederea foarte slabă. Ei nu disting 
obiectele din jur şi îşi închipuie statura unui 
om după natura glasului. Cu ajutorul pipăitu-
lui percep dacă un obiect este mare sau mic, 
dacă suprafaţa este aspră sau fină, dură sau 
moale, caldă sau rece etc. Mirosul fin le per-
mite să găsească magazinul. 
Ochelarii, lupa, ecranul unui computer spe-
cializat sînt instrumente de cunoaştere a lu-
mii. Cîinii special dresaţi, adevăraţi prieteni 
ai persoanei cu dizabilităţi de vedere, îi con-
duc în drum spre şcoală, magazin, spital sau 
parc.
Se va menţiona că oamenii cu acest tip de 
dizabilitate resuşesc să se afirme. De exem-
plu cîntăreaţa de origine rusă Diana Gurţska-
ya este oarbă. Talentul, dragostea pentru mu-
zică şi voinţa au ajutat-o pe Diana să devină 
vedetă.

lucru în pereche:
1. Realizaţi o cursă de distanţă scurtă. Trasaţi 

o cărare pe podea.
2. Împărţiţi-vă în perechi. Legaţi un fular la 

ochi sau închideţi ochii. 
3. Copilul legat la ochi este însoţit de un co-

leg. Împreună parcurgeţi traseul desem-
nat.

4. După parcurgerea cursei, inversaţi roluri-
le.

5. Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat cînd aţi 
realizat sarcina?

6. Cum v-aţi simţit atunci cînd nu puteaţi ve-
dea?

7. Cum a fost să-ţi conduci partenerul?

Explicaţia

Simulare

10 minute

10 minute
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Discuţie:
Cum putem ajuta persoanele cu dizabilita-
te de vedere? 
1. Oferă-i braţul tău persoanei care nu vede.
2. Permite persoanei cu dizabilităţi de vede-

re să-ţi atingă mîinile şi faţa. Aceasta îl va 
ajuta să te cunoască mai bine.

3. Povesteşte-i despre obiectele şi oamenii 
din jur.

4. Spune-i din timp despre schimbarea de di-
recţie pe care trebuie să o facă: la stînga ori 
la dreapta, unde se află scara şi cîte trepte 
sînt de urcat sau de coborît. 

5. În cazul în care apar obstacole în cale, fă o 
scurtă pauză, înainte de a continua.

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre 
ceea ce ai făcut azi la lecţie şi ce te-a 
impresionat cel mai mult.

Discuţie 5 minute

3.2.5.Subiectul: Dizabilitatea fizică
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Aplicarea unor reguli de conduită prin care se poate manifesta solidaritatea faţă  
                            de ceilalţi 

Obiective operaţionale

- să recunoască în baza studiului de caz dizabilitatea fizică
- să aplice regulile de comportament moral-civic în diferite situaţii
- să conştientizeze necesitatea dirijării reacţiilor afective

DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1

1. Fiecare participant va primi chipul unei pă-
puşi de hîrtie. Profesorul va cere elevilor 
să-şi imagineze că păpuşa de hîrtie este o 
versiune mică a chipului lor.

2. Copiii vor avea sarcina să deseneze faţa pă-
puşii, să confecţioneze haine pentru păpuşă, 
utilizînd materiale.

3. Elevii vor fixa păpuşa pe un suport.
4. Copiii vor forma grupuri a cîte 3. În cadrul 

grupului, copiii se vor prezenta pe sine.

Joc didactic 15 minute
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5. După aceasta copiii vor forma un cerc. 
Fiind dispuşi în cerc, copiii se vor prezenta 
pe sine răspunzînd la următoarele întrebări:

-  Cred că numele meu semnifică... Oameni cu 
acelaşi nume ca mine...

-  Oameni cu acelaşi prenume ca mine...
-  Ceea ce prefer eu este .......... 
-  Mi-ar plăcea să fiu .......... 
-  Jocul meu preferat este ......... 

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2

Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură 
următorul text:
Povestea lui Cristi
Cristi are 8 ani. Din cauza unui tragic 
accident rutier, nu poate să meargă ca toţi 
ceilalţi copii şi este imobilizat în căruciorul 
cu rotile. La şcoală, în pauze, joacă şah cu 
colegii de clasă, care i-au devenit şi cei mai 
minunaţi prieteni din lume. 

Explicaţia învăţătorului:

Ce este dizabilitate fizică?

Oamenii cu dizabilitate fizică, deşi se 
deplasează cu dificultate, pot fi activi şi 
independenţi. De asemenea, se poate întîmpla 
să arate diferit de ceilalţi oameni. Unii nu au o 
mînă sau un picior, alţii sînt de statură foarte 
mică sau au spinarea încovoiată. Mişcarea sau 
deplasarea în spaţiu este una dintre dificultăţile 
pe care le întîmpină aceste persoane.

Învăţătorul va menţiona că datorită efortului 
depus, oamenii cu dizabilitate fizică reuşesc să 
se afirme în viaţă. 

Se va descrie exemplul unei fetiţe pe nume 
Alina, care s-a născut cu dizabilitate fizică şi 
foloseşte scaunul rulant. Mama ei, profesoară 
de fizică, a îndrumat-o să înveţe bine. Alina 
a ascultat de sfatul mamei sale, iar munca i-a 
fost răsplătită: astăzi ea este autoare a multor 
cărţi pentru copii.

Explicarea cuvîntului:

Imobilizat: care nu se poate mişca.

Lectura

Explicaţia

5 minute

10 minute
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REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3

Lucru în echipă:
1. Legaţi o eşarfa astfel încît să vă imobilizeze 

braţul drept şi scrieţi pe tablă ce simtiţi în 
momentul respectiv.

2. Legaţi o eşarfa sub genunchi, imobilizînd 
picioarele, şi deplasaţi-vă pînă la tablă.

3. Cum v-aţi simţit cînd au apărut anumite ba-
riere pentru realizarea sarcinilor ?

4. Cum poţi ajuta aceste persoane să depăşeas-
că obstacolele?

Cum putem ajuta persoanele cu dizabilitate 
fizică? 

Nu fi mirat şi nu-i arăta cu degetul 1. 
cînd îi întîlneşti.
Nu rîde de ei, mai ales cînd 2. 
procedează altfel decît tine. 
Încearcă să te împrieteneşti cu aceste 3. 
persoane, să le zîmbeşti – toate 
acestea îi vor ajuta foarte mult în 
viaţă.

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre 
ceea ce ai făcut azi la lecţie şi ce te-a 
impresionat cel mai mult.

Simulare 15 minute

3.2.6.Subiectul: Dizabilitatea intelectuală
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Aplicarea unor reguli de conduită prin care se poate manifesta solidaritatea faţă  
                           de ceilalţi

Obiective operaţionale

- să recunoască în baza studiului de caz dizabilitatea intelectuală
- să aplice regulile de comportament moral-civic în diferite situaţii
- să încurajeze fapte bune, comportament adecvat faţă de sine, cei apropiaţi, colegi
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DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Portretul chinezesc
Elevii vor completa următoarele enunţuri:
Dacă aş fi o floare...
Dacă aş fi un animal...
Dacă aş fi o culoare...
Dacă aş fi o jucărie...
Dacă aş fi un instrument muzical...
Dacă aş fi o altă persoană...
Elevii vor discuta în perechi despre calităţile 
personale.

Jos didactic 10 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2
Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură urmă-
torul text:
Povestea Dianei
Diana s-a născut într-un sat din raionul Orhei. 
Dianei îi place să meargă la şcoală, dar însu-
şeşte cu greu temele şi oboseşte destul de re-
pede. De curînd a luat premiul I la un concurs 
de cîntece populare moldoveneşti.
Explicaţia învăţătorului:

Ce este dizabilitatea intelectuală?
Oamenii cu dizabilităţi intelectuale pot dan-
sa, cînta. Ei participă la competiţii sportive şi 
pot îndeplini multe alte activităţi. Ei întîmpină 
dificultăţi de învăţare, ascultare, scris, vorbit, 
citit şi gîndire. 
Totodată se va menţiona, că aceşti oameni pot 
face multe alte lucruri.
Se va descrie cazul unei fetiţe Veronica, care 
avea probleme de învăţare. La şcoală unii din-
tre colegi o tratau cu răutate, punîndu-i porecle 
şi făcînd haz pe seama ei. Fetiţa nu înţelegea 
de ce nimeni nu vrea să îi fie prieten. Deşi 
acest lucru o supăra foarte tare, Veronica nu 
a renunţat la visul ei. Ea a fost întotdeauna o 
bună alergătoare şi, după ce a absolvit şcoala, 
a decis să practice atletica uşoară, înscriindu-
se într-o echipă sportivă. A început să alerge în 
fiecare zi şi să participe la competiţii. Munca 
a dat roade. Veronica a obţinut locul II în to-
pul celor mai bune 100 de femei la proba de 
alergare.

Lectură 15 minute
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REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3
Întrebări adresate elevilor:
1. Cînd trebuie să dai dovadă de stăpînire de 

sine în clasă? Dar acasă?
2. În ce cazuri te-a ajutat răbdarea?
3. Care rezultate consideri că sînt mai bune: 

cele obţinute prin supărare sau cele 
obţinute prin indulgenţă?

4. Care ar fi primul pas spre înţelegere în 
clasa voastră?

Cum puteţi ajuta persoana cu dizabilitate 
intelectuală? 

Oferiţi-i sprijinul vostru pentru ca să 1. 
înţeleagă tema, lecţia, mai ales dacă vă 
cere ajutorul.
Nu faceţi glume pe seama acestor 2. 
persoane, trataţi-i cu îngăduinţă.
Fiţi înţelegători şi învăţaţi să aveţi răbdare: 3. 
de exemplu, să mai explicaţi o dată ceea 
ce nu au înţeles. 

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre 
ceea ce ai făcut azi la lecţie şi ce te-a 
impresionat cel mai mult.

Explicaţia

Discuţie dirijată

15 minute

3.2.7. Subiectul: Problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Acceptarea diferenţelor dintre persoane

Obiective operaţionale

-  să descrie problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi
-  să distingă modalităţi de soluţionare a unor tensiuni, conflicte, ca urmare a diferenţelor dintre 

persoane
-  să formuleze enunţuri simple pro si contra, în soluţionarea unor probleme
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DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Linia vieţii
1. Învăţătorul prezintă imaginea unui rîu. 

Sînt descrise însuşirile rîului: adînc, 
îngust, lat etc.

2. Rîul este comparat cu viaţa omului: în 
viaţă avem momente plăcute şi mai puţin 
plăcute.

3. Pe coli de hîrtie A4, elevii vor scrie 
momentele fericite şi mai puţin fericite din 
viaţa lor folosind rîul ca metaforă.

4. Elevii vor face schimb cu desenele.
5. Elevii vor fi întrebaţi ce au învăţat în 

cadrul jocului.
6. Profesorul va accentua, că în situaţii 

dificile putem apela la ajutorul prietenilor, 
oamenilor apropiaţi.

Joc didactic 10 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2
Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură 
următorul text:
Ana, din cauza bolii, nu a fost niciodată la 
şcoală. Profesorii vin acasă la ea şi o ajută 
să-şi pregătească temele. Ea nu are prieteni şi 
se simte singură. Părinţii i-au dăruit o pisică, 
pe care Ana a îndrăgit-o foarte mult. Totuşi, 
cel mai mult Ana îşi doreşte să se joace cu 
copiii. 
Întrebări adresate elevilor:
1. Cu ce probleme se confruntă Ana?
2. De ce are nevoie Ana ca să simtă bine?
3. Ce poţi face tu pentru Ana?

Lectura

Discuţie

15 minute

Activitatea 3
Explicaţia învăţătorului:
Copiii cu dizabilităţi, la fel ca şi semenii 
lor, au nevoie de dragoste, atenţie, prietenie, 
familie, educaţie. Ei vor să frecventeze 
şcoala, să meargă în vizită la prieteni 
sau după cumpărături. Însă, din păcate, 
aceşti copii se confruntă uneori cu diverse 
probleme. 

Explicaţia 5 minute
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REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 4
Învăţătorul îndeamnă elevii să analizeze 
situaţii concrete din viaţa reală în care 
colegii lor de clasă, prietenii, elevii mai mici 
sau mai mari, sau chiar ei înşişi se confruntă 
cu dificultăţi.
Lista de locuri şi situaţii pe care o 
menţionează elevii ar putea să includă, după 
cum urmează:
Locuri:
- sala de clasă;
- curtea şcolii;
- drumul către şcoală;
Situaţii:
- ceartă şi dezacord;
- am uitat să-mi fac tema;
- am fost bătut/ bătută;
- nu am nici un prieten;
- nu am o haină călduroasă de iarnă;
- nu am îmbrăcăminte de sport adecvată.
Învăţătorul va solicita elevilor să-şi asume 
rolurile de mici vrăjitori şi să identifice 
soluţii pentru aceste situaţii.

Activitate pentru acasă
Comunică părinţilor şi la 2 prieteni despre 
ceea ce ai făcut azi la lecţie şi ce te-a 
impresionat cel mai mult.

Disuţia

Simulare

15 minute

3.2.8. Subiectul: Convenţia ONU privind Drepturile Copilului
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Prevenirea conflictelor care apar, deseori, ca urmare a diferenţelor dintre persoane

Obiective operaţionale

- să denumească instituţiile care pot interveni în soluţionarea problemelor de ordin personal şi 
interpersonal

- să acţioneze pentru respectarea drepturilor copilului
- să participe la soluţionarea problemelor ce privesc propria dezvoltare
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DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Se scrie pe tablă cuvîntul COPIL

Li se cere elevilor să numească activităţi 
pe care ei au dreptul să le facă acasă sau la 
şcoală. Fiecare răspuns se scrie pe tablă în 
jurul cuvîntului COPIL.
Li se cere apoi copiilor să numească activităţi 
pe care trebuie să la facă ei acasă sau la 
şcoală. Se scriu ideile astfel încît să poată fi 
grupate apoi pe drepturi şi responsabilităţi.

Ciorchinele 10 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2
Explicaţia învăţătorului Convenţia privind 
Drepturile Copilului este o înţelegere comună 
între ţările care şi-au asumat obligaţiunea de 
a respecta şi proteja drepturile copiilor. În 
acest document sînt înscrise toate drepturile 
copilului. Copiii cu dizabilităţi, ca şi ceilalţi 
copii, au dreptul la educaţie, dreptul la 
odihnă şi joacă, dreptul la familie, dreptul la 
un nume etc. 

Explicaţia 5 minute

Activitatea 3
Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură 
următorul text:
Vasilică a împlinit 7 ani şi visul său este să 
meargă neapărat la şcoală. El nu se poate 
mişca de sine stătător, de aceea foloseşte un 
scaun cu rotile. Bunica, care are grijă de el, 
i-a spus că nu va putea urma şcoala, deoarece 
ea se află la o distanţă mare şi nu dispune de 
rampe. 
Întrebări adresate elevilor:
1. Ce drepturi ale lui Vasilică sînt încălcate?
2. Ce trebuie de făcut ca să fie respectate 

drepturile lui Vasilică?
3. În ce mod sînt respectate drepturile 

copilului în clasa şi în şcoala voastră?
4. Ce putem face pentru copiii ale căror 

drepturi sînt neglijate?
5. Redactează o compunere pe tema: „Toţi 

copiii sînt egali în drepturi”.

Explicarea cuvintelor:
Neapărat: în mod necesar; cu orice preţ, 
numaidecît.
Rampă: construcţie care permite deplasarea 
în scaunul rulant

Lectura

Discuţie dirijată

10 minute



32

REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 4
Elevii sînt împărţiţi în 5 grupe. Fiecare 
grup primeşte o povestioară care sugerează 
un drept al copilului şi are sarcina de a 
reprezenta printr-un desen povestioara 
primită şi de a-i da un titlu sugestiv:

Grupa nr.1 primeşte următoarea povestioară:
Maria are o surioară nou-născută. Tatăl ei şi 
mama au hotărît să-i dea numele Ana. Azi 
tata a adus certificatul de naştere al micuţei. 
De acum familia lor mai are un membru: Ana 
Vasilache.

Grupa nr. 2 primeşte următoarea 
povestioară:
Este prima zi de şcoala. Marin merge la 
şcoală cu ghiozanul plin de caiete. Doamna 
învăţătoare îi va da manualele necesare şi îl 
va ajuta să pătrundă în tainele minunate ale 
învăţăturii.”

Grupa nr.3 primeşte următoarea povestioară:
Alina este bolnavă. Are febră şi tuşeşte 
foarte tare. Părinţii ei sînt tare îngrijoraţi. 
Tatăl fetiţei sună la Serviciul de ambulanţă şi 
solicită venirea unui medic. Salvarea soseşte 
imediat. Doctorul o consultă pe fetiţă şi îi 
prescrie medicamentele necesare.

Grupa nr. 4 primeşte următoarea 
povestioară:
După şcoală, Sorin şi-a făcut temele. Acum 
el iese afară împreună cu prietenii săi. Şi-a 
luat mingea şi bicicleta. Se va bucura de 
frumuseţea zilelor de primăvară.”
Grupa nr. 5 primeşte următoarea 
povestioară:
„Azi în clasa noastră a venit un coleg nou. Se 
numeşte Mihai. El are o dizabilitate fizică şi 
foloseşte scaunul rulant. Mihai este colegul 
nostru.” 

Turul galeriei 20 minute

Elevii vor realiza desene. După terminarea 
acestuia, toate desenele sînt expuse în faţa 
clasei.

După afişarea desenelor fiecare grupă explică 
desenul realizat, precizînd dreptul sugerat de 
text şi motivînd alegerea titlului.
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La sfîrşitul orei, după discutarea drepturilor şi 
responsabilităţilor copiilor se revine la ideile 
menţionate la începutul orei şi se realizează 
conexiunile corespunzătoare. De la cuvîn-
tul COPIL se trag linii la acele activităţi care 
implică un drept al copilului (răspunsurile la 
întrebarea referitoare la ce au voie să facă). 
De la activităţile care implică drepturi se trag 
linii la activităţile care sugerează responsabi-
lităţile corespunzătoare (răspunsurile la între-
barea referitoare la ce trebuie să facă).Toate 
activităţile vor fi încercuite pentru a se crea 
imaginea ciorchinelui.

Se concluzionează spunîndu-li-se elevilor că 
fiecare drept implică şi responsabilităţi: atunci 
cînd primeşti trebuie să şi dai ceva în schimb.

3.2.9.Subiectul: Cum să comunicăm pentru a fi ascultaţi, auziţi, acceptaţi?
Clasele de aplicaţie: a III şi a IV a

Subcompetenţe: Prevenirea conflictelor care apar, deseori, ca urmare a diferenţelor dintre persoane

Obiective operaţionale

- să exerseze abilităţi de ascultare active a opiniilor celorlalţi
- să conştientizeze necesitatea dirijării reacţiilor afective
- să demonstreze modele de comportament demne de urmat

DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
De multe ori, cuvintele nu ne sînt suficiente 
pentru a exprima ce simţim, trăim. Aţi avut si-
tuaţii, cînd aţi spus: Nu pot să exprim în cuvinte 
ceea ce simt sau dimpotrivă: A fost suficient o 
privire şi am înţeles tot.

Discuţii 5 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI

Activitatea 2
Învăţătorul oferă elevilor pentru lectură urmă-
torul text:
Lectura textului
Viorica la vîrsta de 3 ani a suferit arsuri la mîna 
dreaptă, iar după cîteva intervenţii chirurgica-
le complicate, medicii au decis să-i amputeze 
mîna. De aceea părinţii ei au hotărît ca fetiţa să 
înveţe la o şcoală specială, alături de alţi copii 
cu probleme comune. 

Lectura 5 minute
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Fetiţa urmează primele două clase la o şcoa-
lă-internat, situată departe de casă, iar în clasa 
a treia părinţii au adus-o acasă, înscriind-o în 
şcoala din comunitate. Cînd se emoţionează, 
Viorica se exprimă cu dificultate, este timidă şi 
nu comunică cu semenii.
Întrebări adresate elevilor:
1. Cum se simte Viorica în noua clasă?
2. Cum ai ajuta-o tu pe Viorica să comunice 

eficient cu ceilalţi copii?
3. Ce sfaturi le-ai da colegilor de clasă pentru 

ca Viorica să se simtă bine?

Explicaţia învăţătorului:
Pretutindeni – în jurul tău, acasă, la şcoală – 
stabileşti diferite relaţii cu anumite persoane. 
Oamenii comunică între ei în multe moduri, iar 
pentru a se înţelege unul cu altul, ei sînt atenţi 
la ceea ce spun şi cum se comportă. 
De mici, copiii învaţă să comunice pozitiv. Este 
necesar să comunicăm pentru ca:
-   să descoperim lumea înconjurătoare;
-   să ne cunoaştem mai bine (să povestim alto-

ra despre noi);
-   să gîndim;
-   să ne împărtăşim emoţiile unii altora;
-   să aflăm lucruri noi; 
-   să ne facem prieteni. 
Explicarea cuvintelor:
A amputa: a tăia pe cale chirurgicală un mem-
bru al corpului.
A se emoţiona: a fi cuprins de o emoţie; a im-
presiona, a înduioşa.

Discuţie dirijată

Explicaţia

10 minute

5 minute

REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3
Exprimă-ţi emoţiile fără cuvinte
1.  Formaţi două echipe: actori şi spectatori.
2.  Improvizează împreună cu colegii tăi urmă-

toarele situaţii:
-  Vă îndreptaţi undeva şi la un moment dat 

înţelegeţi că aţi uitat un lucru oarecare;
-  Doriţi să întrebaţi ceva, dar nu puteţi vor-

bi;
-  Doriţi să telefonaţi, dar constataţi că nu 

aveţi minute la telefonul mobil;
-  Pe trotuar întîlniţi o persoană cu 

dizabilitate de vedere, care doreşte să 
treacă strada. Îi oferiţi ajutorul vostru ca 
să o traverseze în siguranţă.

A fost uşor sau greu de înscenat? 1. 
Enumeraţi greutăţile cu care v-aţi 2. 
confruntat.

Simulare 25 minute
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3.2.10. Subiectul: Dorinţele unui copil
Subcompetenţe: Aplicarea unor reguli de conduită prin care se poate manifesta solidaritatea faţă 
                            de ceilalţi. ale unui copil

Obiective operaţionale

-  Să acţioneze pentru respectarea drepturilor copilului;
-  Să încurajeze fapte bune, comportament adecvat faţă de sine, cei apropiaţi, colegi;
-  Dezvoltarea competenţelor de comunicare, prin antrenarea participanţilor în activităţi interactive, 

de dezvoltare a creativităţii şi gîndirii critice. 

DEMERS ACŢIONAl

ETAPA ACTIVITĂŢI STRATEGII 
DIDACTICE TIMP

EVOCARE Activitatea 1
Învăţătorul va solicita elevilor să completeze 
fişa: Alfabetul „Punţii pentru înţelegere”.
Elevii vor nota în ordine alfabetică cuvinte le-
gate de titlu cărţii.
Aceste cuvinte le pot găsi singuri sau pe baza 
unor discuţii sau a unor imagini tematice.

Fişa 1.
Joc didactic

10 minute

Activitatea 2
lectura textului Căţelul (Fişa nr.2).
Discuţie dirijată (De ce băieţelul a ales căţe-
luşul şchiop? Ce calitate sufletească poseda 
băieţelul? Cum ai fi procedat tu?).
Generalizări. 
Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple. 
Lucru în grup.
Notă: se vor aplica în dependenţă de contin-
gentul clasei de elevi.

Sarcini:
1.  Inteligenţa verbal-lingvistică
     Realizează un alt sfîrşit al povestirii.
2. Inteligenţa logico-matematică
    Reprezintă printr-un grafic relaţia dintre 

băieţel şi cîine.
3. Inteligenţa muzical-ritmică
    Compune un cîntecel scurt despre 

calităţile băieţelului.
4. Inteligenţa corporal-chinestezică
    Interpretează dialogul dintre vînzătoare şi 

băieţel.
5. Inteligenţa vizual-spaţială
    Reprezintă prin desen băieţelul şi 

căţeluşul.
6. Inteligenţa naturalistă
    Numeşte trei asemănări şi trei deosebiri 

între tine şi animalul preferat.

Fişa 2. 
Căţelul

Fişe cu sarcini de 
activitate 
Resurse 
educaţionale 
(cariocă,
coală de hîrtie A4)

15 minute

10 minute
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7.  Inteligenţa interpersonală
    Cum înţelegi fraza: solidaritate faţă de 

ceilalţi?
Prezentarea răspunsurilor. În timpul 
prezentării sînt înregistrate ideile principale).

REAlIZAREA 
SENSUlUI

REAlIZAREA 
SENSUlUI +
REFlECŢIE

Activitatea 3
1. lectura poeziei: Dorinţe ale unui copil. 
(Cartea Punte către înţelegere).
Lucrul cu textul:
Cine este autorul poeziei ?
Care este dorinţa copilului ?

Activitatea 4
Joc didactic: Visul meu
Fiecărui elev i se va distribui o stea. Steaua 
va simboliza visul lui. Сopiii vor scrie dorinţa 
lor pe partea din dos a stelei. După aceasta 
vor decupa din hîrtie talpa dreaptă şi cea stîn-
gă. Pe talpa dreaptă copiii vor scrie suportul 
de care au nevoie pentru a-şi realiza visul. Pe 
talpa stîngă, copiii vor scrie acţiunile pe care 
trebuie să le realizeze ca dorinţa să devină re-
alitate. Copiii vor fixa talpa de o stea.

Activitate pentru acasă
Copiii vor primi sarcina de a completa cu 
cuvinte noi Alfabetul „Punţii pentru înţelege-
re”.

Fişa nr.3
Modelare
Resurse 
educaţionale:
(hîrtie, cariocă)

10 minute

Fişa 1
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A 
B 
C 
D 
E
F
G
H
I
J
K
L
M

N
O
P
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
X
Z
!

Sugestie de completare

Asemănări, abilitate,
Acceptare ajutor Nume, naţionalitate

Bunătate, bucurie Om, onestitate, obligaţiuni, 
odihnă

Coleg, clasă, Convenţia privind 
Drepturile Copilului, comunitate

Prieten, pricepere, persoane, 
protecţie

Deosebiri,dezvoltare, 
Diversitate, Dizabilitate Răbdare, respect, 

responsabilitate

Educaţie, emoţii, egali Solidaritate, speranţă, 

Familie Şcoală, 

Gînduri Trăsătură

Hotărît Ţinută, talent

Inimă, Îndatoriri, încredere, 
înţelegători Unire

Joacă Viaţă, Vis

Limbaj Zîmbet

Mişcare, muncă Diferiţi, dar Egali !
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Fişa 2 

CĂŢElUl

În vitrina unui magazin de animale, era un afis: 
„Căţeluşi de vînzare“.
Un băieţel de 10 ani, intră şi întreabă care-i preţul unui căţeluş. Vînzătorul îi răspunde că preţul 

este între 100 şi 150 lei.
Băieţelul bagă mîna în buzunar scoate cîteva monezi, numără 3 lei şi întreabă:
 –  Aş putea vedea căţeluşii?
Vînzătorul zîmbeste, fluieră şi din magazin iese afară căţeaua, iar în urma ei 5 căţeluşi frumoşi. 

Al şaselea căţeluş… rămase în urmă şi nu se apropia!
Băieţelul întrebă: 
– De ce căţeluşul ăsta şchioapătă? 
Omul îi răspunse că s-a născut cu o problemă la picior şi va şchiopăta toată viaţa!
– Ăsta-i caţeluşul pe care-l doresc!, a spus băieţelul cu bucurie în glas. 
– Dacă asta-i dorinţa ta, ţi-l dau gratis!
Copilul s-a supărat şi a răspuns: 
– Nu-l vreau gratis, preţul lui e la fel ca şi al celorlalţi căţei, îţi voi da tot ce am la mine acum şi 

în fiecare lună îţi voi plăti 10 lei, pînă voi achita preţul lui întreg!
– Eşti sigur că vrei acest căţeluş? Doar niciodată nu va putea fugi sau să se joace şi să sară ca 

ceilalţi!
Băieţelul s-a aplecat, şi-a ridicat puţin pantalonul şi i-a arătat vînzătorului aparatul de fier ce-i 

susţinea piciorul strîmb.
– Nici eu nu pot alerga, de aceea acest căţeluş are nevoie de cineva care să-l înţeleagă!
Ochii vînzătorului s-au umplut de lacrimi cînd i-a spus copilului: 
– Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibă pe cineva care să-l iubească, aşa cum tu îl vei iubi pe 

acest căţeluş!
În viaţă nu contează cine eşti, contează ca cineva să te preţuiască şi să te iubească necondiţionat!

Fişa nr. 3 desen
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Educaţie, Toleranţă, Acceptare

(suport didactic pentru profesori)

Punte către înţelegere


