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Investitori Majori în Fiecare Copil în Grădiniță

Printre reforme şi legi noi, educaţia şi 
profesorii se reinventează permanent. 
Atât la nivel instituţional cât şi 
individual, redefinirea rolului educaţiei 
provoacă o tensiune, o platformă de 
dialog la care ne alăturăm şi noi cu 
proiectul ,,Planeta Șotron”.

Acest ghid, adresat celor care vor să 
exploreze noi frontiere în designul 
activităților de învățare, este  o 
încercare de a cristaliza experienţa 
noastră la firul ierbii din ultimii 10 
ani. Precum un copac în curtea şcolii, 
proiectul Șotron a crescut înconjurat 
de mulţi grădinari mari şi mici şi în 
fiecare an ne aşteaptă să organizăm 
Ateliere de Vară la umbra sa.

Demersul inovativ şi pragmatic 
propune o privire integrată asupra 
conţinuturilor de învăţare şi 
reinterpretează ideea de sală de clasă.

1 aprilie 2011
 

Înainte de a răsfoi acest ghid vă rog să reflectați asupra 
invitației de a organiza un Atelier de Vară.  

În urmă cu 10 ani începeam o activitate cu mamele și copiii 
săraci din Bacău.  În vara anului 2001, o grupă de peste 20 
de copii între 3 și 12 ani pășeau pentru prima oară într-o 
școală. Pentru a-i atrage să vină în fiecare zi, am amenajat cu 
multă grijă o sală: oglindă la intrare, multe creioane colorate 
și hârtii de tot felul, clopoței de vânt la geam, scoici și 
frunze, cărți și hărți. Pe parcurs am adunat idei fel de fel, am 
cunoscut o multitudine de oameni mici și mari și am 
(re)descoperit frumusețea planetei noastre. ,,Și pentru 
că toate acestea /Trebuiau să poarte un nume”, le-am 
numit ,,Șotron” și le-am adunat în acest ghid care detaliază 
atelierele menționate în ghidul de implementare a 
proiectului Fiecare Copil în Grădiniță. 

Cele două ghiduri explică ceea ce s-a reuşit, dar şi ceea ce 
a rămas de făcut pentru a ne ține promisiunea față de copii 
de a-i sprijini să ajungă mari.

Mileniul care a început este un timp al copiilor și al 
educaţiei în spiritul responsabilităţii faţă de cei și ceea ce ne 
înconjoară. Lumea în care trăim acum este din ce în ce mai 
fragilă şi mai complicată şi viitorul nostru, al tuturor, depinde 
mai mult ca oricând de învățare și de inovație.

Ghidul prezintă modul în care vă propunem să lucrăm 
împreună pentru a construi împreună cu copiii și părinții 
din comunitatea noastră un pod către lume și către un viitor 
mai bun.

Maria Gheorghiu
Director Executiv
Asociația Ovidiu Rom

Dragi colegi,

EUROPE
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Dragi exploratori mari și mici,

Vă invităm alături de noi în Atelierele de Vară pentru a călători împreună şi pentru 
a explora ceea ce ne înconjoară. 

Pe parcurs vom înţelege mai bine dansul naturii, al numerelor şi al literelor. 

Poate că unii dintre voi vor şovăi, dar mergând pe drumuri noi vom învăţa despre 
noi înşine şi despre ceilalţi locuitori ai Planetei Albastre, despre ceea ce ne leagă 
de locul natal şi despre curajul de a zbura spre viitor.

Imaginile, textele şi exerciţiile prezentate sunt doar elemente care pot fi 
combinate asemeni unui caleidoscop uriaş care generează în permanenţă situaţii 
de învăţare noi.  

Multe dintre ideile și activitățile propuse au fost șlefuite în timp și se regăsesc în 
edițiile anterioare ale ghidului. O contribuție importantă în conturarea modulului 
de training pentru profesori este cea a Danielei Stoicescu. Unele dintre activitățile 
propuse au fost implementate pentru prima oară de echipa noastră din Bacău, 
în special Oana Cincă, Aurelian Ignat și Carmen Butnaru. Un rol deosebit în 
adaptarea metodologiei îi revine colegei noastre Daniela Muntean care, alături de 
echipele locale, amenajează spațiile de învățare pentru copii.

Notă ECO:  

Hârtia utilizată provine dintr-un copac sau dintr-o copacă 
printre crengile cărora s-au jucat mulți copii și s-au perindat 
multe vieţuitoare.  Acum se poate juca doar cu ideile voastre 
şi vă rugăm să le scrieţi degrabă,  pentru a continua jocul 
naturii.

Maria Gheorghiu, grup mixt de copii, Delta Dunării 
Jocul de cunoaştere a facilitat descoperirea unei noi planete: ,,Planeta Maliuc” 

Proiect în parteneriat cu Asociația Casiana – campania ,,Copiii închiși în paradis”

Note: 

Moment inedit din Atelierele de Vară 2010

Alegeți-vă un moment inedit din 

ateliere și prezentați-l în structura 

de mai sus (poză, nume, info copii, 

localitate și o scurtă descriere a 

activității de învățare) și opțional 

informații despre proiect.
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1. Politici publice în acțiune: creșterea accesului la educație preșcolară

1.1 Dezvoltarea strategiei locale privind educația preșcolară
1.1.1 Dezvoltarea Grupului de acțiune locală
1.1.2 Includerea proiectului pe agenda Consiliului Local 
1.1.3 Implicarea Inspectoratului Școlar Județean

1.2 Înscrierea la grădiniţă a tuturor copiilor de 3-6 ani 
1.2.1 Identificarea tuturor copiilor săraci de 3-6 ani 
1.2.2 Înscrierea la grădiniță a copiilor identificați

1.3 Măsuri socio-economice pentru asigurarea frecvenței
1.3.1 Informarea și consilierea părinților
1.3.2 Tichete sociale condiționate de prezența zilnică la grădiniță
1.3.3 Resurse educaționale
1.3.4 Îmbrăcăminte și încălţăminte

2. Formarea echipei
2.1 Optimizarea managementului educațional
2.2 Implicarea părinților
2.3 Ateliere de Vară Şotron pentru copii
2.4 Schimb de idei și bune practici

3. Campania de conştientizare ,,Şcoala te face mare“
3.1 Informarea opiniei publice la nivel naţional
3.2 Informarea comunității la nivel local şi judeţean

un proiect integrat pentru a asigura accesul la educație 
al copiilor de 3-6 ani din familii foarte sărace

Toţi copiii au dreptul la o educaţie care să le permită 
dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii , a aptitudinilor 
şi personalităţii astfel încât să fie pregătiţi să contribuie la 

dezvoltarea societăţii . 

Asociația Ovidiu Rom sprijină grădiniţele şi comunităţile să integreze cu succes 
în sistemul educaţional copiii din familii sărace.

Numele asociației este inspirat de poetul latin Publius Ovidius Naso și evidențiază ideea de METAMORFOZĂ, 
de schimbare pozitivă a societății românești prin EDUCAȚIE.

Legea Educaţiei Naţionale
Art. 28 (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele 
şcolare asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a 
învăţământului preşcolar.

13 locații noi selectate prin concursul național
7 locații vechi în care se continuă implementarea

Harta comunităților Fiecare Copil în Grădiniță
 2010-2011

Botoșani

Iași

Vaslui

Galaţi
2010

Schela

Vrancea

Buzău
2010

Prahova
2010

Ialomiţa 2010

Călărași

Giurgiu

Olt

Vâlcea

Sibiu
Roşia

Alţâna
Brateiu

Gorj

Mehedinţi

Caraș-Severin

Hunedoara
Timiș

Arad

Cluj

Sălaj Jibou

Satu Mare
Maramureș

Coroieni

Bistriţa-Năsăud

Suceava

Bălan

Harghita

Covasna

Araci
Hăghig

Întorsura
Buzăului

Tulcea 2010

Dolj
2010

Bacău
Buhuși

Bacău
2001 - 2010

București
2004-2010

Ilfov
2008

Școala 147
Sector 5

Teleorman
2007-2009

Neamţ
2008

Brăila
2007

Argeș
2007-2009

Vizurești
Potlogi

Gura Şuţii

Dâmboviţa
2006-2010

Brașov
2007, 2010

Săcele

Tărlungeni

Mureș
2007, 2010

Band

Alba
2006-2010

Bihor
2007

Castelu

Constanţa
2008-2010

București

Roșia 
Montană
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Atelier de formare

Module Grup copii Manageri Perioada Nr. 
sesiuni

Teme trans-
disciplinare Titlu Idee centrală Focus Subiecte de investigat

Șotron Zero ante-
preșcolari

profesor 
învățământ 
preșcolar

ianuarie - 
mai

15 Cine suntem? Eu și familia 
mea

La grădiniță învățăm 
despre noi înșine și familia 
noastră

Studii sociale - ce ne place
- familia

Ateliere de Vară Șotron Zero ante-
preșcolari

profesor 
învățământ 
preșcolar

iulie - 
august

15 Cine suntem? Eu și colegii 
mei

La grădiniță învățăm 
despre noi înșine și ne 
facem prieteni

Studii sociale - asemănări și deosebiri
- colegii

Ateliere de Vară Șotron preșcolari profesor 
învățământ 
preșcolar

iulie - 
august

15 Cine suntem? Simțurile Simțurile ne ajută să 
înțelegem și să interpretăm 
lumea din jurul nostru

Științe - cum adunăm informațiile cu ajutorul 
simțurilor
- cum ne putem proteja
- cum putem admira ceea ce ne înconjoară

Ateliere de Vară Caleidoscop elevi profesor 
învățământ 
primar și 
gimnazial

iulie - 
august

15 Cum împărțim 
resursele 
planetei noastre?

Apa Apa este un element 
esențial pentru susținerea 
vieții

Științe - de unde vine apa
- cum folosim apa
- distribuția apei
- responsabilitatea noastră pentru apă

Unde ne 
poziționăm în 
timp și spațiu?

Expediții și 
exploratori

Expedițiile au fost un 
catalist al schimbării și au 
modelat lumea

Studii sociale - ce efecte au avut expedițiile și descoperirile
- ce i-a motivat pe inventatori
- expediții din zilele noastre
- ce impact au noile tehnologii pentru 
exploratori

Unde ne 
poziționăm în 
timp și spațiu?

Idei, invenții, 
inventatori

De-a lungul timpului 
oamenii au inventat fel de 
fel de lucruri pentru a-și 
îmbunătăți viața

Studii sociale - invenții, inventatori și viața lor
- cum au schimbat inventatorii lumea
- ce i-a motivat pe inventatori

Note: 
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Caracteristici

Design inovativ pentru adulţi - sesiuni plenare cu discuţii panel, sesiuni de întrebări şi 
răspunsuri, studii de caz, ateliere pentru grupuri mici, aplicații practice și întâlniri opţionale, 
înainte și după curs, care creează posibilitatea unei „polenizări” a ideilor prin interacţiunea 
informală a participanţilor. 

3 module tematice şi o sesiune specială de evaluare finală - durată totală de 60 de ore, din 
care 38 ore sunt alocate activităţilor practic-aplicative şi studiului individual (vezi pagina 17; 
varianta I - 60 de ore, varianta II - 30 de ore, varianta III - 12 ore). 

Trainerii oferă exemple practice care ţin seama de specificul local, pentru a facilita transferul 
de cunoștinţe și abordarea practică a diferitelor situaţii de învăţare. 

Numărul optim de participanți: 20.

Cursul se finalizează cu un portofoliu individual de soluţii adaptate la situaţiile specifice în 
care se vor desfăşura Atelierele de Vară.

Resurse (vezi anexe)

Cartea-caiet Comoara din orașul celor opt oglinzi prezintă copiilor povestea a 8 oglinzi din 
locuri diferite, care îi invită pe copii să exploreze lumea iar pe profesori să dezvolte unităţi de 
investigare structurate pe teme transdisciplinare. Este o structură modulară, repetitivă, pe care 
copiii o înţeleg ușor, deoarece prezintă elemente noi într-un context familiar, care îi ajută să 
realizeze conexiuni interesante. 

program de formare structurat în 3 module

1. Ateliere de Vară - DA sau NU?

2. Managementul educațional în Atelierele de Vară

3. Demersuri de învățare în Atelierele de Vară

O caracteristică a atelierelor este atenția acordată investigației, manifestată în diferite 
moduri, cum ar fi: explorare, reflecție, formularea de întrebări, experimentare, cercetare, 
clarificare de idei, creare și testare de ipoteze și teorii.  

Această investigare structurată credem că este necesară pentru înțelegerea conceptelor și 
temelor abordate atât pentru copii cât și pentru adulți. 

Foto: Davin Ellicson
Prezentarea cărții-caiet Comoara din orașul celor opt oglinzi - 

Șotron Zero, martie 2011, Araci, județul Covasna

Standarde ocupaționale

Atelier de formare
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plan individual de învățare

K W L (know, want, learn)

ce știm?   ce vrem să știm?   ce am învățat?

Scop
Dezvoltarea competențelor profesorilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial de 
preveni insuccesul școlar al copiilor cu dificultăți socio-economice. 

Atelier de formare

Note: 

Competențe vizate
Programul îşi propune să faciliteze dezvoltarea următoarelor competenţe (vezi standard 
educațional):

1. Asumarea responsabilă a rolului social al profesorului  
Criterii de performanță:

1.1 Explică valențele Atelierelor de Vară
1.2 Organizează Ateliere de Vară în comunitatea în care lucrează  

2. Comunicare  
Criterii de performanță:

2.1 Identifică modalitățile de comunicare eficientă în diverse situații de învățare     

3. Adaptarea strategiilor didactice la particularitățile individuale și de grup 
Criterii de perfomanță:

3.1 Selectează metodele de învățare adecvate grupului de copii   

4. Utilizarea optimă a factorilor spațio-temporali       
Criterii de perfomanță:

 4.1 Adaptează designul clasei și agendei la factorii de spațiu și timp    

5. Programarea activități de învățare   
Criterii de perfomanță:

5.1  Corelează activitățile de învățare cu obiectivele 
5.2  Elaborează designul unui Atelier de Vară din pespectiva diversității stilurilor de învățare, 

a particularităților grupului de copii și a resurselor locale.  

6. Evaluare
Criterii de perfomanță:

6.1 Adaptează instrumentele de evaluare în funcție de obiectivele urmărite și de paricularitățile
individuale/de grup.

6.2 Prezintă rezultatele copiiilor

7. Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional
Criterii de perfomanță:

7.1 Reflectă asupra altor filosofii educaționale 
7.2 Selectează ideile noi din punct de vedere al posibilităţilor de aplicare   

cum am învățat?
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Programa de formare

Atelier de formare

Evaluarea finală a cursului
Sinteze şi perspective 
de autoformare după 
încheierea programului

Evaluarea portofoliului 
Prezentarea designului unui Atelier de Vară
Completarea chestionarului de evaluare a programului de formare
Discutarea perspectivelor de autoformare după încheierea 
programului

Nr. 
crt.

COMPETENŢE SPECIFICE TITLUL 
MODULULUI

CONŢINUT TEMATIC METODE/ 
FORME DE 
ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE, 
MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

CRITERII DE PERFORMANŢĂ 60 ore 30 ore 12 ore

Varianta 
I

Varianta 
II

Varianta 
III

nr. ore teorie/practică

1 Asumarea responsabilă a 
rolului social al profesorului

Ateliere de Vară 
DA sau NU?

Proiectul ,,Fiecare Copil în 
Școală”
Profilul psiho-social al 
copiilor cu dificultăți socio-
economice
Rolul profesorului 
Valențele Atelierelor de Vară

analiză, lectură 
selectivă, dezbatere

laptop, videoproiector, 
film documentar, 
flipchart, fișe de lucru, 
markere

1.1 Explică valențele Atelierelor de Vară 
1.2 Organizează Ateliere de Vară în comunitatea 
în care lucrează
1.3. Explică profilul psiho-social al copiilor care 
provin din familii aflate în dificultate
1.4. Emit opinii argumentate despre factorii care 
contribuie la coeziunea şi la excluziunea socială, 
precizînd rolul pe care un profesor şi-l poate 
asuma în acest context în cadrul Atelierelor de 
vară

10 ore
4/6

4 ore
2/2

3 ore
2/1

2 Comunicarea eficientă Comunicarea verbală
Comunicarea nonverbală

analiză, exemplificare 2.1 Identifică modalitățile de comunicare 
eficientă în diverse situații de învățare 

* * *

3 Adaptarea strategiilor 
didactice la particularitățile 
individuale și de grup ale 
copiilor

Managementul 
educațional în 
Atelierele de Vară

Management grup de copii
Probleme posibile într-un 
grup de copii în cadrul 
Atelierelor de vară
Adaptarea strategiilor 
didactice la particularităţile 
grupului de copii
Formularea întrebărilor

prezentare interactivă, 
studiu de caz, 
exemplificare, analiza 
video, exercițiu

laptop, videoproiector, 
flipchart, fișe de lucru, 
markere, film

3.1 Selectează metodele de învățare adecvate 
3.2. Realizează combinaţii de metode, mijloace 
şi tehnici de predare pentru a realiza obiectivele 
Atelierelor de vară 
3.3. Precizează soluţii de rezolvare pentru situaţii 
concrete ce pot apărea în grupul de copii
3.4. Formulează întrebări care vizează operațiile 
superioare ale gândirii

15 ore
10/5

16 ore
10/6

4 ore
3/1

4 Utilizarea optimă a factorilor 
spațio-temporali

Management spațiu de 
învățare
Management timp

sarcini de citit, 
exerciții individuale și 
de grup

laptop, videoproiector, 
flipchart, fișe de lucru, 
markere

4.1 Adaptează designul clasei și agendei la  
factorii de spațiu ș timp 

5 Proiectarea activităților de 
învățare

Demersuri 
de învățare în 
Atelierele de Vară

Demersuri de învățare
Teorii ale învățării
Teoria inteligențelor multiple

prezentări 
participative
exemplificare, jocuri 
de rol structurate, 
modele conceptuale

laptop, videoproiector, 
flipchart, fișe de lucru, 
markere

5.1 Corelează activitățile de învățare cu 
obiectivele
5.2 Elaborează designul unui Atelier de Vară din 
pespectiva diversității stilurilor de învățare

35 ore
25/10

10 ore
3/7

5 ore
2/3

6 Evaluare Modalități de evaluare 6.1 Adaptează instrumentele de evaluare 
în funcție de obiectivele urmărite și de 
paricularitățile individuale/de grup.
6.2 Prezintă rezultatele copiiilor

* * *

7 Manifestarea unei conduite 
metodologice inovative în 
plan profesional

Proiecte educaționale: Project 
Zero, Reggio Emilia

exemplificare, analiza 
video, demonstrația, 
reflecție/evaluare

laptop, videoproiector, 
flipchart, fișe de lucru, 
markere, film

7.1 Emite opinii și reflecții asupra altor filozofii 
educaționale
7.2 Selectează ideile noi din punct de vedere al 
posibilităţilor de aplicare

* * *
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„Copiii au o mie de feluri de a se juca, de a gândi sau vorbi ...
O mie de feluri de a asculta, de a se minuna, de a se iubi , de a se 
bucura, de a cânta şi de a înțelege ... 
O mie de lumi de descoperit, o mie de lumi de inventat, o mie de 
lumi de visat.”

Loris Malaguzzi

Ateliere de Vară - DA sau NU?

a. Conceptele „Școala, Inima Comunității” și  „Atelierul de Vară”

b. Profilul psiho-social al copiilor care provin din familii aflate în situații de risc

c. Succesul școlar/Abandonul școlar

d. Variante de ateliere

Modulul I

De ce Ateliere de Vară?

pentru că uneori marea și muntele sunt prea departe...

pentru că zilele de vară sunt lungi și sălile de clasă duc dorul copiilor...
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Competențe pentru secolul XXI

Critical thinking Collaboration Problem-solving

Leadership Adaptability

ResponsibilitySelf-directionGlobal awareness

CreativityWritten and oral communication

Competențe Ateliere de Vară

comunicare orală și scrisă a învăța să înveți

Competențe Legea Educației Naționale 
Art. 68. – (1) Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se axează 

pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului.

matematică, științe 
și tehnologie

sociale și civice antreprenoriale

sensibilizare și 
expresie culturală

utilizare a tehnologiei 
informației

comunicare în limba română 
(și maternă) 

a învăța să înveți

În cadrul european și național (Legea Educației Naționale, art.4) competențele cheie sunt definite ca 
un pachet multifuncțional și transferabil de cunoștințe, de deprinderi/abilități și atitudini necesare 
pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune socială și inserție profesională. Aceste 
competențe se formează până la finalizarea educației obligatorii și acționează ulterior ca un fundament 
pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.

Cunoștințe

Deprinderi/abilități

Atitudini/valori

Adulți
Cunoștinte:   teorii ale comunicării
Abilități:  de a selecta modalități de comunicare

de a transmite informații
Valori/atitudini:  respect 

  
Copii preșcolari

Cunoștinte:   litere, cuvinte, simboluri, texte
Abilități:   de a înțelege și a transmite intenții, gânduri

de a utiliza corect structurile verbale
de a utiliza desene, simboluri pentru a transmite mesaje

Valori/atitudini:  entuziasm

Modulul I - Ateliere de Vară - DA sau NU? 
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Domenii experienţiale/Comportamente

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

foloseşte corect formule de salut, ştie să se prezinte şi să facă prezentări;

ia parte la conversaţii despre subiecte cunoscute, exprimându-se coerent, în propoziţii complete;

întreabă şi răspunde la întrebări;

ascultă şi reacţionează adecvat la poveşti, poezii, alte tipuri de text (ghicitori, glume, informaţii) 
transmise fie prin citire sau povestire de către un adult, fie prin mijloace audio-vizuale (disc, casetă 
audio sau video etc.);

utilizează cuvinte noi în contexte adecvate;

îşi recunoaşte numele propriu oriunde îl întâlneşte şi, eventual, îl scrie cu majuscule;

leagă cuvântul oral de imagine şi de cuvântul scris alăturat (format din cel mult 3 litere), 
înţelegând că  acestea sunt nume ale obiectelor, fenomenelor sau persoanelor;

recunoaşte (,,citeşte”) în viaţa zilnică şi în cadrul jocurilor de rol indicatoare pentru ,,staţie de 
metrou”, ,,staţie de autobuz”, ,,ieşire”, ,,intrare”,  nume de instituţii: grădiniţă, spital, şcoală etc;

utilizează corect instrumentele de scris, respectând normele asociate cu actul scrierii;

recunoaşte şi identifică după formă literele şi cifrele şi le denumeşte.

ŞTIINŢE

numără crescător  în limitele 1-10;

recunoaşte şi denumeşte cifre în intervalul 1-10;

descoperă care cifră lipseşte într-un şir dat;

efectuează operaţii de adunare cu 1-2 elemente, în limitele 1-10, prin manipulare de obiecte (ex.: 
2 maşinuţe + 3 maşinuţe);

descoperă şi comunică despre elementele componente ale lumii înconjurătoare;

observă procese, exprimă idei şi formulează întrebări în legătură cu cele observate;

cunoaşte tipurile de activităţi zilnice desfăşurate în comunitatea în care trăieşte (sănătate, 
educaţie, transporturi, agricultură, meşteşuguri etc);

respectă regulile de igienă individuală şi colectivă;

respectă regulile de convieţuire socială manifestând un comportament civilizat în relaţiile cu cei 
din jur (copii, adulţi).

ESTETIC ŞI CREATIV 

diferenţiază sunetul vorbit de cel cântat şi sunete produse de diferite obiecte sonore;

cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual  împreună cu sau acompaniat de cadrul didactic;

cunoaşte materialele de lucru specifice activităţilor artistico-plastice;

utilizează corect instrumentele de lucru (creion, pensulă, carioca, cretă, ceracolor etc.) în exprimarea 
liberă a gestului grafic; 

redă prin desen obiecte/personaje reale sau imaginare; 

obţine efecte plastice prin combinarea culorilor sau alte tehnici (fuzionare, presare, suprapunere, 
decolorare, stropire, plierea hârtiei);

elaborează creaţii individuale şi colective cu şi fără temă dată;

propune posibilităţi de valorificare a lucrărilor (expoziţii, aniversări, decorări, concursuri, tombole).

OM ŞI SOCIETATE

se prezintă pe sine, se descrie, îşi prezintă membrii familiei, colegii, prietenii, vecinii;

interacţionează în mod egal cu toţi copiii din comunitate, indiferent de gen, limba vorbită, etnie sau 
performanţe (copii cu CES);

învaţă să aştepte într-o situaţie dată; acceptă şi oferă sprijin;

conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale de comportament asupra sa şi 
asupra celorlalţi;

acceptă diversitatea de opinii şi atitudini;

are autonomie în activitatea zilnică; se autoserveşte în situaţii simple care impun acest lucru (masă, 
spălător, dormitor, activităţi).

PSIHOMOTRIC

cunoaşte şi foloseşte echipamentul specific la activităţile de educaţie fizică;

cunoaşte schema corporală;

răspunde motric la o comandă dată;

se raportează la un reper dat;

joacă jocuri de mişcare pentru copii adecvate temei studiate, utilizând corect mişcările şi regulile.

Competenţe pe care ar trebui să le aibă copilul de 6-7 ani 
la intrarea în clasa I

selecţie din noul curriculum, aprobat prin OM la 1.09.2008 (Anexa 4)

Modulul I - Ateliere de Vară - DA sau NU? 
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O problemă unanim recunoscută de specialişti este decalajul educațional al copiilor din familii în situaţii 
de risc faţă de copiii din familii care nu se confruntă cu sărăcia. Caracteristicile familiei joacă un rol 
deosebit de important în stabilirea pragului progresului pe care un copil îl poate atinge. 

Diferenţe la nivelul alfabetizării
Atunci când un copil are părinţi educaţi, i se citeşte mai mult şi este încurajat mai mult să citească în 
continuare, atunci când creşte. 

Un copil de 5 ani care începe grădiniţa după ce a răsfoit numeroase cărţi de poveşti şi are deja 
abilitatea de a recunoaşte anumite cuvinte va fi mult mai uşor de instruit decât un copil care a ţinut în 
mâini o carte foarte rar sau deloc. Astfel încep diferenţele la nivelul alfabetizării. 

Nu e important doar ca părinţii să le citească copiilor; e important şi cum o fac. Numeroase studii 
confirmă că părinţii cu un nivel ridicat de educaţie le citesc copiilor cu voce tare într-un anume fel. 
Părinţii cu un nivel mai scăzut de educaţie adesea le impun copiilor să asculte fără să întrerupă, iar 
uneori silabisesc cuvinte. 

Diferenţe la nivelul abilităţilor verbale

Există diferenţe clare nu numai în modul în care părinţii le citesc copiilor, ci şi în modul în care discută 
cu aceştia. Rezultatele la examene sunt influenţate nu numai de cititul de la o vârstă fragedă, ci şi de 
discuţiile legate de evenimentele care au loc în lume, pe care familiile le discută zilnic. Prin aceste 
conversaţii, copiii îşi dezvoltă vocabularul şi se familiarizează cu contexte care le vor permite o mai 
bună înţelegere a textelor citite la şcoală. Părinţii cu un nivel ridicat de educaţie sunt mai înclinaţi să 
aibă asemenea conversaţii cu copiii lor, chiar de la vârste foarte fragede. 

Cercetătorii din Kansas au urmărit de asemenea frecvenţa cu care părinţii îşi încurajează verbal copiii, 
precum şi cât de des îi mustră. Copiii de 1-3 ani cu părinţi intelectuali au o medie de şase încurajări la o 
mustrare, în timp ce copiii din alte familii au două încurajări la o mustrare ajungând până la o încurajare 
la două mustrări. Copiii ale căror iniţiative sunt încurajate de la o vârstă fragedă au șanse mai mari să îşi 
asume responsabilitatea pentru propria învăţătură. 

Diferenţe în privinţa modelelor

Diferenţele sociale înseamnă modele diferite, ceea ce are un impact inevitabil asupra evoluţiei copiilor. 
Părinţii săraci spun că se aşteaptă de la copiii lor să ia note bune, dar iau rar măsuri de a recompensa 
sau pedepsi rezultatele şcolare ale copilului. Educatorii pot evidenţia rezultatele bune obţinute de un 
copil dintr-o familie săracă, dar aceste laude vor fi estompate de imaginea de sine a copilului, formată la 
o vârstă fragedă şi întreţinută zi de zi în familie.

Diferenţe în privinţa locuinţelor şi nivelului de sănătate

În general, copiii din familii sărace au un nivel de sănătate mai scăzut. Văd mai puţin bine, în parte 
din cauza unor condiţii prenatale şi pentru că încă de când sunt foarte mici se uită prea mult la 
televizor,  ceea ce înseamnă că ochii lor nu focalizează bine. Atunci când încearcă să citească, ochii 
le fug şi le e mai greu să-şi concentreze vederea. O bună parte din multele cazuri de copii din familii 
sărace identificaţi ca având dificultăţi de învăţare pot fi puse pe seama unor afecţiuni oftalmologice 
nediagnosticate, care ar putea fi uşor tratate. 

Copiii din familii sărace au o igienă orală mai scăzută, suferă mai des de astm, beneficiază de o nutriţie 
mai proastă, îngrijiri medicale mai puţin adecvate, sunt mai expuşi la riscurile fumatului şi la o mulţime 
de alte probleme de sănătate. Toate acestea îi fac să lipsească mai des de la şcoală, iar atunci când sunt 
prezenţi pot fi ameţiţi şi slăbiţi din cauză că problemele de respiraţie (sau altele) nu le-au permis să se 
odihnească bine pe timpul nopţii. 

Oricare din aceste diferenţe cu impact asupra stării de sănătate poate avea un efect substanţial asupra 
rezultatelor la învăţătură ale unui copil; luate împreună, efectul lor este probabil uriaş. 

Accesul scăzut la locuinţe adecvate pentru familiile sărace are de asemenea un impact asupra 
performanţei academice a copiilor. Copiii din familii care au probleme în găsirea unei locuinţe stabile se 
mută des, iar mobilitatea este o cauză importantă a rezultatelor slabe la învăţătură. Este greu de găsit o 
modalitate prin care profesorii, indiferent cât de buni ar fi, să poată fi la fel de eficienţi cu copiii care vin 
pe perioade scurte, faţă de copiii care frecventează şcoala zilnic.

Decalajul educațional al copiilor din familii sărace 

Rezumat al studiului ,,Clase și școli” de Richard Rothstein

Modulul I - Ateliere de Vară - DA sau NU? 
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Crezul cadrului dicactic

Când și de ce ai ales cariera didactică?

Dăruiește-mi aripi

Scrieți un eseu

„Există două daruri nemuritoare pe care li le oferim 
copiilor noştri… Rădăcini şi Aripi”

Hodding Carter

Heinz Yanisch, Selda Marlin Soganci, Ed. Nemira 2008

,,Din cele mai vechi timpuri oamenii şi-au dorit să zboare, să plutească. 
Artiştii au dat viaţă lucrărilor imaginându-şi zborul în fel şi chip, asemeni lui 
Brâncuşi . Inginerii au construit aripi cu care au încercat să zboare, pictorii au 
creat lumi diferite prin tablourile lor.  Pentru a putea zbura ai nevoie de aripi , 
de orice fel de aripi ... deşi nu se văd, fiecare dintre noi putem avea şi putem 
dărui aripi . Sigur, toţi oamenii au simţit că plutesc atunci când şi-au îndeplinit 
o dorinţă sau când au atins fericirea. În meseria mea dau aripi copiilor în fiecare 
zi , prin informaţii , noutăţi şi idei . Cunoştinţele dobândite de copii sunt de fapt 
aripi ce îi vor purta în universul cunoaşterii . Aripile dăruite de noi nu se văd, 
dar se simt şi cu fiecare zi ele cresc şi iau forme diferite .” Aurelian , Buhuşi

Modulul I - Ateliere de Vară - DA sau NU? 
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Ateliere Șotron Zero

Criterii de eligibilitate
1. Există în comunitate un grup de 10-15 copii săraci de 2-4 ani care nu frecventează grădinița 
din următoarele motive:

nu mai sunt locuri în grădiniță
nu s-au adaptat la programul zilnic
nu au împlinit vârsta de 3 ani
părinții sunt încă reticenți

2. Există un cadru didactic calificat și cu experiență de minim 3 ani care să lucreze cu copiii

Notă: OvR poate asigura plata dacă se respectă integral metodologia

3. Există un spațiu disponibil dimineața sau după-amiaza

Notă:  zile recomandate: marți, miercuri sau joi, iar dacă se lucrează în două ture se poate alege 
ca zi sâmbăta.

Corelare între proiectul Fiecare Copil în Grădiniță și 
modulul educațional  Şotron Zero 

pregătire copii 2-3 ani pentru înscriere la grădiniță
integrare copii 3-5 ani care nu frecventează grădinița 
diversificare ofertă educațională pentru copiii mici și părinții lor

pregătire echipă locală pentru Atelierele de Vară Șotron 

De ce?

Legea Educaţiei Naţionale, Art. 23. – (1) Sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul 
antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), 

care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi 

clasele I—IV;[...]

Creierul unui copil are miliarde de celule cu funcții diferite. Pentru ca aceste celule să lucreze 
împreună eficient este necesară antrenarea lor. 50% dintre celule se dezvoltă în primii 5 ani 
de viață.  

Educația timpurie nu este doar despre cunoștințe, ci despre un mozaic cerebral, o platformă 
flexibilă, care va influența capacitatea ulterioară a copilului de a învăța și a se dezvolta.

O perioadă de acomodare pentru copii și părinți cu mediul structurat de învăţare din 
grădiniță.

O călătorie în care copiii se cunosc pe ei înşişi şi ceea ce îi înconjoară începând cu 
grădinița.

Copiii se familiarizează cu elementele:

mediului apropiat: familia, grădinița, comunitatea în care trăiesc

mediului îndepărtat: planetele şi stelele din galaxia noastră. 

Caracteristici

Foto: Davin Ellicson

Obiective Șotron Zero - competenţe interdisciplinare:

Cunoaşterea de sine şi a elementelor universului apropiat şi îndepărtat (focalizare pe 
familie și grădiniță)

Dezvoltarea capacităţii de comunicare

O1

O2
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Ateliere de Vară Șotron

Povești, Pepeni pătrați, Pitici și .....De ce?
„...o călătorie în care explorăm ceea ce 
ne înconjoară, de la lucrurile familiare 
până la stelele îndepărtate. O poveste-joc 
în care întrebările creează curcubee de 
răspunsuri , o invitație la creativitate, 
curaj şi succes. ”

Cartea caiet ,,Comoara din Oraşul celor opt oglinzi” 
Am pornit de la premisa că investiția în viitorul copiilor reprezintă cheia dezvoltării locale durabile, 
iar primul pas în acest proces este asigurarea unei educații timpurii de calitate. În fiecare zi copiii 
interacţionează cu ceva nou prin activităţi în care învăţă despre ei înşişi şi despre ceilalţi locuitori ai 
planetei, despre animale, plante, aer, apă - despre VIAŢĂ. 

Punctul de referință în structurarea acestui material este Teoria Inteligenţelor Multiple lansată de 
psihologul Howard Gardner. Această teorie, preluată de educatori, părinţi şi cercetători din toată lumea, 
propune un set de opt inteligenţe care pluralizează conceptul tradiţional de educaţie: naturalistă, 
lingvistică, corporal-kinestezică, logico-matematică, intrapersonală, muzicală, vizual-spaţială şi 
interpersonală. Fiecăreia dintre ele îi corespunde câte un fragment din povestea noastră: Oglinda naturii, 
Oglinda literelor, Oglinda sporturilor, Oglinda numerelor, Oglinda sinelui, Oglinda muzicală, Oglinda 
vizuală, Oglinda prieteniei.

Etapele de lucru parcurg traseul de la cartea de poveşti la caiet şi se pot extinde în mici proiecte de 
cercetare şi explorare. Le citiţi copiilor în fiecare zi o parte din poveste, apoi lucraţi împreună o pagină 
de scriere și una de jocuri și exerciții. La finalul fiecărei etape copiii răspund întrebărilor libere în casetele 
special realizate – aici pot scrie, pot desena, pot realiza colaje din  hârtie colorată, fiecare prin modalitatea 
de exprimare pe care o preferă şi pe care o stăpâneşte cel mai bine.  

Materialele didactice suplimentare sunt utile pentru a îmbogăţi experienţa copiilor. Atunci când se 
apleacă asupra cărții-caiet aveţi grijă să aibă la îndemână o cutie a creaţiei şi a cercetării (creioane colorate, 
bucăţi de hârtie, calendare vechi, vederi, lipici, foarfece, oglindă, lupă, busolă, ceas,  materiale din natură 
precum frunze, conuri de brad, scoici etc.) şi cărţi cu imagini (atlase, enciclopedii, albume de artă sau de 
călătorii). Toate acestea le pot îmbogăți copiilor experiența de explorare a lumii care se întinde dincolo de 
fereastra casei sau a şcolii. 

Exerciţiile sunt un punct de pornire – pietre pe care copiii traversează oceanul cunoaşterii – şi au 
rolul de a le lărgi orizonturile. Orice răspuns al lor (cuvânt, desen, privire, întrebare) este unic şi se poate 
adăuga acestei  poveşti. ,,Putem oferi copiilor noştri două daruri nemuritoare: rădăcini şi aripi”, ne învață 
Hodding Carter. Așadar, vă propunem să le oferim copiilor cu multă răbdare un pic din toate, astfel încât 
să îi încurajăm să înveţe cum să înveţe. Pentru că aceasta este adevărata comoară care aşteaptă să fie 
descoperită şi ale cărei puteri magice vor influenţa dezvoltarea micuţilor exploratori. 

Dragi copii ,

Veţi călători alături de Safir, o fetiţă 

curioasă şi tare prietenoasă, şi veţi  învăţa 

împreună despre voi înşivă şi despre 

lumea care ne înconjoară. Ploaia de 

întrebări va crea curcubee de răspunsuri . 

Puteţi lucra acasă sau la grădiniţă/şcoală, 

înăuntru sau afară, vara sau iarna, în 

avion sau în submarin , zi de zi sau din 

când în când, alături de un adult sau de 

un alt copil . 

Oraşul celor opt oglinzi îşi deschide 

porţile, aşteptându-vă să descoperiţi 

jocurile, exerciţiile şi întrebările care pot 

deveni jurnalul călătoriei voastre .

Foto: Elena Mocăniță
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Ateliere de Vară Caleidoscop

o invitaţie de a examina CE, CUM şi CÂND ar fi eficient să înveţe copiii şi adulţii pentru a putea ,,funcţiona” 
azi, peste 10, 20 sau 50 de ani.

Globalizarea, revoluţia digitală şi descoperirile ştiinţifice transformă mai rapid ca oricând viaţa şi implicit 
educaţia noastră. Toate aceste aspecte se regăsesc, activ sau pasiv, în fiecare dintre clasele noastre şi ţine 
de noi să ne revitalizăm viziunea personală.

Pământul viu
Pământul nostru este unic în sistemul solar. Dintre cele nouă planete care orbitează Soarele nostru, 
Pământul este singurul pe care se știe că există viață. De fapt, planeta noastră este plină de viață: sunt 
peste 6 miliarde de oameni, 4,4 miliarde de animale domestice, 1.667.000 miliarde de animale sălbatice, 
580.000 miliarde de creaturi acvatice, și mult mai multe miliarde de insecte, plante de pământ și apă și 
bacterii! Sunt foarte puține locuri pe Pământ unde nu există viață.

De ce?

Dacă planeta 
noastră ar avea diametrul 

doar de câțiva centimetri și dacă ar 
pluti la câțiva centimetri deasupra unui 

câmp, oamenii ar veni de pretutindeni să se 
minuneze. S-ar învârti în jurul său și s-ar minuna 
de apele mari, de apele mici, de apele care curg 
între. Oamenii s-ar minuna de ridicături și găuri. 

S-ar minuna de stratul de aer care o înconjoară și de 
particulele de apă evaporate. Oamenii s-ar minuna 
de creaturile care merg la suprafață și de cele care 

trăiesc în apă. Oamenii ar declara-o sacră și ar 
proteja-o cu viețile lor pentru că ar ști că vieților 

lor nu ar fi nimic fără ea. Dacă planeta 
noastră ar avea diametrul doar de 

câțiva centimetri.
Joe MillerMingea
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Dacă ai vrea să zbori de la New York la Hong Kong, ce rută ai alege?

Surprinzător, cea mai scurtă rută între aceste două orașe trece direct prin Polul Nord. Mingea Planetă și 
o bucată de sfoară vă ajută să găsiți distanța cea mai scurtă dintre două puncte. Puteți marca distanța 
și/sau timpul de zbor pe sfoară. Un jet zboară cu aproximativ 885 km/oră. Cât de departe sunteți de 
Polul Sud și cât de mult v-ar lua să zburați acolo? Câte ore v-ar lua să zburați în jurul Ecuatorului dacă nu 
ar trebui să vă opriți să alimentați?

Pe Mingea Planetă, cele mai mari orașe din lume chiar strălucesc în întuneric!

Activități educaționale

Noapte și zi
Plasați Mingea Planetă pe o masă însorită, în așa fel încât zona în care sunteți să fie în sus, iar polul Nord 
să fie îndreptat către Nord. În acest fel, razele soarelui vor pica pe minge la fel cum pică pe Pământ, în 
realitate. Observați unde este zi și unde este noapte. Unde pe Pământ răsare soarele acum? Unde apune? 
Încercați experimentul la diferite ore din zi și în diferite anotimpuri, când soarele strălucește în unghiuri 
mai înalte sau mai joase.

Creați-vă propria hartă a vieții animalelor
Animalele sălbatice - de la dinozauri la mamifere, păsări și pești pot fi arătate în habitatele lor naturale pe 
Mingea Planetă. Desenați animalele pe hârtiuțe auto-adezive și lipiți-le pe minge în zonele potrivite.

Cât este ceasul? 
Mingea Planetă funcționează și ca un ceas internațional care indică timpul oriunde pe planetă. După 
cum știți, durează 24 de ore ca Pământul să facă o rotație completă. Deoarece liniile mingii împart 
planeta în 6 secțiuni egale, distanța est-vest în fiecare secțiune reprezintă 4 ore. Pentru a determina ora 
în orice punct de pe planetă, pur și simplu adăugați la ora voastră 4 ore pentru fiecare secțiune înspre 
est sau scădeți 4 ore pentru fiecare secțiune înspre vest. Pentru a calcula distanțe mai mici, împărțiți 
secțiunile în 4 segmente de câte o oră. Ați observat că pe măsură ce vă îndepărtați de Ecuator, distanța 
est-vest necesară pentru a traversa zone cu diferențe orare este mai mică? 

Luna Pământului nostru
Luna noastră este la aproximativ 450.000 km de Pământ și are un sfert din mărimea acestuia  - 3476 km în 
diametru. Cu Mingea Planetă puteți folosi un obiect cu diametrul de 10 cm, spre exemplu un grapefruit. 
Pentru a păstra proporțiile corecte ale distanței dintre Pământ și lună ar trebui să țineți grapefruitul la 
11,6 m de minge. Nu este fascinant că luna, de la așa o distanță, poate crea în fiecare zi fluxul și refluxul? 
Imaginați-vă distanța imensă pe care astronauții de pe Apollo au parcurs-o până pe lună și înapoi.
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Module Titlu unitate de 
investigare Idee centrală Alfabet Grafic Ciclu de viață Invitat Excursie Film Hartă Experiment

Șotron Zero Eu și familia mea La grădiniță învățăm 
despre noi înșine și 
familia noastră

Majuscula 
prenumelui

Culori preferate Pui de animale Medic Grădiniță Planet Earth, 
desene 
animate

Contur 
România

Dizolvare 
acuarele, plutire-
scufundare

Ateliere de Vară 
Șotron Zero

Eu și colegii mei La grădiniță învățăm 
despre noi înșine și ne 
facem prieteni

Alfabetul 
numelor

Culori preferate
Zile de naștere

Fluturele Director 
grădiniță

Parc, centru Planet Earth, 
desene 
animate

România Evaporare apă, 
îngheț-dezgheț

Ateliere de Vară 
Șotron

Simțurile Simțurile ne ajută 
să înțelegem și să 
interpretăm lumea din 
jurul nostru

Alfabetul 
naturii

Mâncarea preferată
Animale preferate

Fluturele
Fasolea
Eu la naștere, la 
grădiniță, la școală

Veterinar, artist Cabinet 
veterinar/
muzeu

Planet Earth, 
Fantasia 2000

România/
localitate/
traseu/
excursie

Evaporare, 
condensare apă
Plantare semințe 
de fasole
Umbra

Ateliere de Vară 
Caleidoscop

Apa Apa este un element 
esențial pentru 
susținerea vieții

Alfabetul 
apei

Prenume
Apă vs. uscat

Circuitul apei în 
natură
Anotimpuri

Marinar, 
pescar, biolog 
marin, chimist, 
meteorolog

Baltă/lac/mare/
ocean/bazin 
de acumulare/
stație meteo/
muzeu

Planet Earth, 
Fantasia 2000

România/
planiglob

Evaporare, 
condensare apă
Semințe cu/fără 
apă

Expediții și 
exploratori

Expedițiile au fost un 
catalist al schimbării și au 
modelat lumea

Alfabetul 
expedițiilor

Steaguri
Comparații expediții

Apariția vieții pe 
pământ

Explorator, 
muzeograf

Muzeu Planet Earth Terra/
Sistemul 
Solar/hărți 
istorice

Inventatorii De-a lungul timpului 
oamenii au inventat fel 
de fel de lucruri pentru 
a-ți îmbunătăți viața

Alfabetul 
invențiilor

Linia timpului Apariția vieții pe 
pământ

Inventator, 
muzeograf, 
chimist, 
arheolog

Muzeu Planet Earth Terra/
Sistemul 
Solar

Modulul I - Ateliere de Vară - DA sau NU? 

Matricea Atelierelor de Vară
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Realitatea zilnică demonstrează că modificarea legislației şi a 
managementului şcolilor nu conduce în mod automat la schimbarea 

practicilor în clase . Cei care au puterea şi responsabilitatea 
schimbării în profunzime sunt educatorii .

Management educațional 
în Atelierele de Vară

a. Managementul grupului de copii
Aplicații

b. Managementul spațiului și al resurselor materiale
Aplicații

c. Managementul timpului
Aplicații

Scop 
Explorarea unor noi frontiere în designul activităţilor de învăţare

Obiective 
La sfârșitul acestui curs, fiecare participant va putea: 

Să înţeleagă necesitatea și valențele Atelierelor de Vară în contextul  educaţiei pentru 
fiecare copil

Să schimbe (de fond și nu de formă) micromediul educațional (factori spațiali, temporali și 
umani)

Să stabilească cel mai potrivit mix al activităţilor pentru Atelierele de Vară

Să genereze demersuri educaţionale adaptate contextului  local 

Modulul II

Note: 

Întâlnirea de dimineață la American International School of Bucharest

O1

O2

O3

O4
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Managementul grupului de copii

Regulile grupului de copii

Indiferent de vârstă oamenii au nevoie de reguli și vor reguli pentru a putea să își regleze 
comportamentul. Numărul optim de reguli este decis în funcție de relevanța formulării: regulile prea 
generale nu se potrivesc nici unei situații reale, cele prea specifice generează tot timpul alte reguli. Pe 
lângă criteriul relevanței este necesară și respectarea criteriilor de transparență și pozitivitate. 

Pentru K. P. Kasambira o regulă adecvată este univocă (nu lasă loc pentru interpretări), necesară (nu 
este impusă doar pentru a mai exista o regulă) și poate fi impusă (respectarea va fi recompensată și 
încălcarea nu va fi tolerată). 

Regulile se negociază și se introduc pe rând în săptămâna zero pentru a acoperi secvențele zilnice: 
intrarea în clasă, mișcarea în timpul activităților, modalități de adresare, de interacțiune etc.  

Afișarea în zona de întâlnire facilitează referirea rapidă și persistența zilnică în câmpul vizual. 

Reguli recomandate pentru ateliere:

Vorbim pe rând și cu voce de interior

Vorbim politicos

Folosim cuvintele pentru a ne rezolva problemele

Ascultăm ce spun ceilalți

Avem grijă de noi înșine

Avem griă de materialele din clasă

Avem grijă de ceea ce ne înconjoară

Mergem în șir indian

Lucrăm în liniște

Ne străduim să lucrăm cât mai bine

Ne concentrăm când avem de lucru

Pentru alte situații se creează reguli specifice (reguli pentru excursie, pentru mers la teatru, pentru 
recreație, pentru când avem un invitat).  Acestea sunt de fapt subseturi de reguli care nuanțează 
comportamentul dezirabil al copiilor și se discută înaintea activității vizate pentru a le actualiza.

,,În rezumat, un bun management al clasei implică stabilirea de reguli clare acolo unde este nevoie, evitarea 
celor inutile, eliminarea pe cât posibil – a celor punitive, revizuirea lor periodică, schimbarea sau eliminarea lor 
când este cazul.  

Să mai amintim că, pe lângă scopul lor pragmatic și imediat, acela de a face controlabilă o situație școlară 
dată, negocierea și asumarea regulilor vizează o finalitate pe termen lung: formarea unor mentalități și 
atitudini democratice în raport cu norma și cu exigențele acesteia.“ 

Emil Stan, Managementul clasei, editia a II-a, rev. - Iași: Institutul European,2009

Regulile pot fi ilustrate cu fotografii,  desene ale copiilor, 
simboluri grafice etc.
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Managementul grupului de copii

Filosofia ta funcționează? (Anexa 1)

Este de ajuns să urmezi programa şi să participi la cursuri de perfecţionare ca să fii un bun 
educator? Sau este mai important să-ţi bazezi curriculumul pe lucrurile de care elevii sunt cu 
adevărat interesaţi şi care îi învaţă să iubească viaţa?

Sunt întrebări pe care orice educator şi le ridică în momentele de răscruce. Un exemplu de 
educator de excepţie este cel al lui Ron Clark, câştigătorul ediţiei din 2000 a premiului „The 
Outstanding Teacher of the Year” - un tânăr profesor  energic, creativ şi idealist care îşi părăseşte 
orăşelul din Carolina de Nord pentru a preda într-o şcoală publică din Harlem, New York. Datorită 
utilizării cu pasiune a unui set de reguli ale clasei, a unor tehnici de predare inovative şi a unui 
devotament permanent pentru elevii săi, Clark reuşeşte să schimbe viaţa acestora.

Cele 11 reguli/ calităţi esenţiale pe care le aplică Ron Clark sunt:

Entuziasm  Aventură  Creativitate 
Reflectivitate    Echilibru  Compasiune  
Încredere   Valorizare  Simţul umorului    
Flexibilitate   Raţiune/ Bun simţ

Reguli pentru profesori

E. Wragg citat de Emil Stan* sintetizează reguli pentru profesori care pot constitui premise pentru 
managementul clasei:

Începe prin a fi ferm(ă) cu elevii: poți deveni mai relaxat ulterior.

Impune liniștea în sala de clasă înainte de a începe să vorbești. Folosește o voce joasă și calmă.

Dacă este posibil, controlează intrarea elevilor în sala de clasă.

Învață și spune pe nume elevilor.

Pregătește lecțiile în detaliu.

Fii în sala de clasă înaintea elevilor.

Pregătește materialele și aparatele necesare înainte de venirea elevilor.

Învață modul de utilizare a aparatelor și execută măcar o dată experimentele înainte de a le 
prezenta elevilor.

Fii dinamic(ă), mergi printre bănci.

Începe lecția cu ceva captivant; încearcă să menții interesul și curiozitatea.

Oferă instrucțiuni clare.

Învață să îți controlezi vocea.

Pregătește exemple alternative și materiale auxiliare pentru a face față nevoilor de claritate ale 
elevilor.

Când vorbești, privește clasa și învață cum să observi totul.

Structurează lecțiile astfel încât învățarea să se producă în perioade de timp optime.

Utilizează tehnici de predare cât mai variate.

Anticipează problemele de disciplină și acționează rapid.

Fii ferm(ă) și consecvent(ă) în aplicarea pedepselor.

Expune standardele proprii cu claritate și insistă asupra lor.

Privește-te ca pe un ajutor/facilitator al procesului de învățare a elevilor.

*Emil Stan, op. cit.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Zilele de naștere 
sunt speciale pentru cei sărbătoriți și pentru cei din  jurul lor: familie, colegi, prieteni.

Activitătile listate mai jos ajută copiii să se cunoască mai bine și să marcheze acest moment 
special din viața fiecăruia.

afișare nume copii, grupați pe anotimpuri sau luna în care s-au născut 

joc ,,Tortul” - Copiii se iau de mână și formează un cerc mare. Copilul sărbătorit se așează 
în centru și își alege x prieteni pentru a juca rolul de lumânare. ,,Lumânările”  își ridică 
mâinile deasupra capului pentru a imita lumânările aprise. La sfârșitul cântecului de 
,,La mulți ani!”  copilul sărbătorit se duce la fiecare lumânare și o stinge. Apoi își pune o 
dorință. 

graficul zilelor de naștere 

așezarea în cerc/linie în funcție de data nașterii
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Graficul prenumelorÎntâlnirea de dimineață

Pregătește 
activitățile de învățare 

formală prin promovarea comunicării și 
a respectului pentru fiecare copil. Toate exercițiile 
(salut, numărătoare, jocuri de cuvinte, de mișcare, 

povestiri) dezvoltă capacitatea de a asculta, de autocunoaștere 
și de cunoaștere a altora, fără comparații sau rețineri. Învățarea este 

prezentată ca o modalitate de a trăi, de a te organiza, de a-ți dezvolta 
gândirea creativă, de a te simți bine cu tine însăți/însuți, acestea fiind premise 

ale învățării continue. 

Repetiția structurată este foarte importantă deoarece creează rutine zilnice naturale 
și facilitează autocunoașterea și autodisciplina/ajustarea versus abordarea robotică.  

Așezarea în cerc permite discuții interesante despre „ieri” și  „mâine”. Plasarea copiilor 
în trecut, prezent și mai ales în viitor îi ajută, pe de o parte, să înțeleagă legătura 
între generații și, pe de altă parte, să distingă între cauză și efect, să anticipeze 

consecințele și să-și dezvolte competențele de auto-organizare.  

Exersarea regulilor grupului și feed back-ul pozitiv (cum salută, cum 
își spun numele, cum ascultă) le permit copiilor să descopere și să 

se aventureze, având grijă de ei înșiși și de ceea ce îi înconjoară. 
Întâlnirea de grup este o abordare împletită din elemente 

conceptuale și mai ales experiențiale, iar succesul 
depinde de nivelul de participare și de aderare 

la valorile grupului.
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i educatori. Este un timp dedicat atât dezvoltării grupului, cât și celebrării individualității fi ecăruia.

Managementul grupului de copii

Număr litere prenume

N
um

ăr
 p

er
so

an
e

Exemplu: Maria - 5 litere
Daniela - 7 litere
Nadia - 5 litere
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„Locurile în care învață copiii ar trebuie să 
fie la fel de frumoase ca şi copiii înşişi”

Spațiul educativ este structurat în așa fel încât să îi atragă pe copii și părinți încă 
de la prima vizită. 
Un mediu bine pregătit pentru a ușura învățarea, independența și explorarea, este dat de un spațiu:

funcțional
minimalist și confortabil
construit pentru copii, în întâmpinarea nevoilor și particularităților vârstei lor (exemplu: 
elementele educaționale se afișează la nivelul ochilor copiilor, resursele sunt așezate în așa fel 
încât copiii să ajungă la ele etc.)

Spațiul de învățare se construiește și se schimbă împreună cu copiii. 
Principii:

aspect estetic, aerisit, curat și ordonat - fără elemente kitsch (flori de plastic, colaje cu vată, 
mălai, orez, globuri pisate) 

zone de învățare care reflectă teoria inteligențelor multiple. 

elemente naturale - plante, animale vii, frunze, roci, scoici

modalități variate de expunere a lucrărilor copiilor.

Argumente PRO expunere:

Lucrările învăluie copiii cu frumusețea pe care ei înșiși au creat-o.  Ele vorbesc despre 
interesele și nevoile copiilor și despre tipuri de inteligență specifice.

Oricât de stângace sau naive ar fi modalitățile de exprimare ale copiilor, ele 
influențează pozitiv încrederea de sine a copiilor dacă sunt apreciate.

Informațiile obținute prin proiecte și explorări, sub forma desenelor, a colajelor, 
fotografiilor sau diverselor obiecte realizate, îi motivează pe copii să învețe mai mult.

Văzând lucrările copiilor, familia și ceilalți membri ai comunității înțeleg mai bine 
procesul de învățare.

Afișând rezultatele activității copiilor, îi facem să vorbească și să se gândească la 
munca lor anterioară și să facă planuri pentru viitor.

Managementul spațiului 
și al resurselor materiale

Spațiu pentru lectură amenajat în sala de clasă
Avizier zile de naștere realizat din desenele copiilor, după citirea poveștii elefantului Elmer
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Paşi în amenajarea spațiului: 
Într-o sală goală se mută pe rând mobilierul necesar şi apoi resursele educaționale selectate pentru atelier.

Managementul spațiului și al resurselor materiale

se schițează aranjamentul elementelor listate mai jos – minim două variante. 

într-o sală golită complet (3600) și curățată se mută pe rând DOAR mobilierul necesar, în 
conformitate cu schițele, alegându-se varianta optimă de aranjare a zonelor de învățare. 

se adaugă DOAR resursele educaționale selectate

Note: 
se alege sala cea mai ,,frumoasă” din comunitate
designul minimalist (DOAR) are valențe educative (se poate observa dinamica procesului 
de învățare)  și practice atât la amenajarea inițială și întreținerea zilnică, cât și la predarea 
spațiului la finalul atelierului.

Elemente recomandate pentru amenajarea atelierelor:
Mobilier: covor, masă scundă pentru zona de întâlnire, rafturi, scaune și bănci modulare pentru 
copii, cuier,  birou/catedră, tablă, flipchart

Resurse educaționale: hârtie, creioane, lupă, busolă, hartă România, (plani)glob, cărți, planșe, o 
plantă (denumire populară și științifică), forme geometrice bi și tridimensionale, o operă de artă 
(reproducere sau original), alte materiale didactice legate de unitatea de investigare grupate în 
zona muzeului tematic, calculator, aparatură audio-video.

Note:
selecția elementelor listate se realizează pentru a respecta particularitățile de vârstă ale copi-
ilor, precum și gradul de funcționalitate.

1
2

3

Centru de scriere cu modele de felicitare, listă de cumpărături, scrisoare, mini-carte 
și copertă de carte

Portofolii copii, expuse la îndemâna copiilorIdentificați un element pe care îl folosiți în activitățile cu copiii
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Muzeu tematic

Lumea înseamnă culoare, dimensiune, formă, umbră, sunet, 
atingere, gust, miros etc. Copiii trăiesc într-o lume a simțurilor, 

deci clasa în care îşi petrec o mare parte din timp nu are de ce să fie 
cu nimic mai prejos decât lumea de dincolo de fereastra şcolii .

Note: 

O suprafață verticală (avizier, perete, geam, panou) și o suprafată orizontală (masă, raft, pervaz) 
unde copiii și adulții pot aduce diverse obiecte (cărți, elemente din natură, afișe, desene, 
fotografii etc.) legate de unitatea de investigare, pentru a fi observate, analizate, prezentate, 
discutate.  

Tot aici se poate construi schema unitătii de investigare: titlu, idee centrală, întrebările copiilor 
și ale profesorului, lucrări ale copiilor.

Managementul spațiului și al resurselor materiale

Titlul unității de investigare: Călătorii. Întrebări predefinite ale profesorilor și întrebări 
ale elevilor, împreună cu lucrările lor. 
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„ ... timpul este, poate, cea mai preţioasă resursă din viaţa 
unui om, de aceea avem responsabilitatea de a-l gestiona cu 
eficienţă.”

Agenda

   9:00 – Sosire – Bună dimineaţa, Ionuţ! Cum te simţi azi? 

Folosirea numelui şi interesul arătat ajută copilul să se simtă valorizat.

Copiii primesc câte un ecuson și sunt ajutați de cadrul didactic sau de voluntari să-și scrie 
prenumele cu majuscule și să decoreze ecusonul.

   9:30 – Întâlnirea de dimineaţă – în cerc, pentru ca toţi copiii să se vadă între ei.  

exerciții de dezgheț: „Cercul numelor” - fiecare copil își spune prenumele, apoi copiii trimit 
de la unul la altul o jucărie de pluș, numind copilul spre care trimit jucăria

prezentarea clasei - zone de învățare, materiale și mod de lucru

agenda zilei - se prezintă ceea ce se va face în ziua respectivă

exerciții de comunicare - întrebări de genul: Unde ne aflăm? Câte fete sunt în grup? 
Câți băieți? Câți copii? Se completează căsuțe cu răspunsul la aceste întrebări pe coala de 
flipchart care conține și agenda zilei.

buletin meteo - se lucrează pe calendarul magnetic; un copil este prezentatorul

regulile grupului - propuse de copii și realizate apoi sub formă de desen sau afiș; se discută 
în fiecare zi.

10:00 – Activitate de limbă și comunicare

10:30 – Gustare

Ce mâncăm la micul dejun? (discuții despre alimentație) Se precizează regulile de igienă și 
autoservire.

11:00 – Activitate de matematică și/sau științe

11:30 – Circle time - feed-back Ce ai învățat astăzi? În funcție de participare, copiii pot alege câte
un dar din Cutia Magică.

La revedere! Ecusoanele se așează la loc; dacă este cazul, se rearanjează spațiul de lucru. 
Rămâne la consiliere individuală/discuție un copil.

Managementul timpului

Elemente de management al timpului

Note: 

Stânga:
Agenda zilei cu imagini și cuvinte și 
zilele săptămânii

Jos:
Numărătoare zile de școală/grădiniță, 
prezența ilustrată cu pozele și numele 
copiilor
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„Lumea complexă de azi ne cere să educăm nu numai pentru 
cunoştințe, dar şi pentru înţelegere, nu numai pentru a gândi , 
dar şi pentru a face .”

David Perkins, Senior Co-Director Project Zero

Demersuri de învățare 
în Atelierele de Vară

a. Model conceptual al curriculumului internațional 

b. Teoria inteligențelor multiple: Cine este și ce susține Howard Gardner?

c. Abordarea integrată: multi-, inter- și transdisciplinaritate

d. Gândirea critică

Modulul III

Foile de desen cu pete negre s-au transformat peste noapte în dalmațieni
Foto: Otilia Brebenel
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Curriculum internațional

I. Cine suntem? Who We Are?
Un studiu asupra credințelor și valorilor noastre; sănătății personale, fizice, mentale, sociale și spirituale; 
familiilor noastre, prietenilor, comunităților și culturilor; drepturilor și responsabilităților; a ce înseamnă să fii 
om. A study of our beliefs and values, of personal, physical, mental, social and spiritual health; of our families, friends, 
communities and cultures; of our rights and responsibilities; of what means to be human.

II. Unde ne plasăm în timp și spațiu? Where We Are in Time and Space?
O explorare a orientării noastre în spațiu și timp; a istoriei noastre personale; a istoriei și geografiei din 
perspectiva locală și globală; a caselor și călătoriilor noastre; a descoperirilor, explorărilor și migrațiilor omenirii; 
a contribuțiilor indivizilor și civilizațiilor. An exploration of our orientation in place and time; of our personal 
histories; of history and geography from local and global perspectives; of our homes and jurneys; of our discoveries, 
explorations and migrations of humankind; of the contributions of individuals and civilizations.

III. Cum ne exprimăm? How We Express Ourselves?
O explorare a modurilor în care ne descoperim și exprimăm natura, ideile, sentimentele, credințele și valorile 
prin limbă și arte. An exploration of the ways we discover and express our nature, ideas, feelings, beliefs and values 
through language and arts.

IV. Cum funcționează lumea? How does the world work?

Lumea fizică și materială: fenomene naturale și cauzate de om; lumea științei și tehnologiei.  The physical and 
material world: natural and man-caused phenomena, the world of science and technology.

V. Cum ne organizăm? How We Organize Ourselves?
O explorare a sistemelor și comunităților umane; a lumii muncii, a naturii și valorii ei; a locurilor de muncă, a 
șomajului și a impactului acestora. An exploration of human systems and communities; of the world of work, its 
nature and value; of employment and unemployment and their impact.

VI. Cum împărțim resursele planetei? How We Share Our Planet?
Drepturile și responsabilitățile noastre, întrucât împărțim resurse finite cu alți oameni și alte organisme vii; 
comunități și relațiile în și dintre ele. Our rights and responsibilities as we try to share the finite resources with other 
people, with living things; communities and the relationships within and between them.

Caracteristici ale programului 
Organizației de Bacalaureat Internațional

6 teme transdisciplinare

limbă și comunicare

știință și tehnologie

studii sociale

m
at

em
at

ică

ed
uc

aț
ie

 p
er

so
na

lă,
 

so
cia

lă 
și 

fiz
ică

arte

concepte

abilități

atitudini

acțiune

Cum împărțim 
resursele planetei? Cine suntem?

Unde ne 
poziționăm în 
timp și spațiu?

Cum funcționează 
lumea?

Cum ne exprimăm?

Cum ne 
organizăm?
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Cine suntem? Își pun întrebări Apreciere Gândesc

Reflectivitate
Cum știm?

Unde ne 
poziționăm în timp 

și spațiu?

Integritate Abilități de gândire Perspectiva
Care sunt punctele 

de vedere?

Încredere Își asumă riscuri Cum ne exprimăm? Funcție
Cum funcționează?

Dăruire

Au cunoștințe 
vaste

Abilități de 
comunicare

Cum funcționează 
lumea?

Schimbare
Cum se schimbă?

Sunt principiali Creativitate Cauza
De ce este așa?

Le pasă Cum ne 
organizăm?

Responsabilitate
Care este 

responsabilitatea 
noastră?

Cooperare Abilități sociale Curiozitate Respect

Abilități de 
organizare

Sunt toleranți Empatie Sunt echilibrați Conexiuni
Cum este conectat 

cu alte lucruri?

Forma
Ce formă are?

Entuziasm Sunt comunicativi Abilități de 
cercetare

Sunt reflexivi

Independență Cum împărțim 
planeta?

Toleranță

Atitudini

Concepte

Abilități

Curriculum internațional
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Idealul educațional

Art. 3 Legea Educației Naționale
(3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă 
a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem 
de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune 
socială și pentru angajare pe piața muncii.

Profil educațional

Curriculum internațional

Note: 
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Fragment din jurnalul unei unități de investigare

Strategia pedagogică a unităţii de investigare ,, Bărcile şi navigaţia de-a lungul timpului” a fost 
structurată pe baza teoriei inteligenţelor multiple a lui Howard Gardner.  Această teorie extinde 
înţelegerea conceptului de învăţare. Inteligenţa lingvistică şi cea matematică sunt doar două 
dintre tipurile de inteligenţă.  Inteligenţa spaţială - capacitatea de a percepe forme şi a exprima 
grafic ideile - este la fel de importantă. Sunt copii care înţeleg mai bine învăţarea vizuală decât 
logica lineară.  

Avantajul utilizării acestei strategii educaţionale se materializează în mai multe puncte de intrare 
(e.g. citiţi biografia unui navigator, analizaţi traseele expediţiilor semnificative /Fernando Magellan, 
Cristofor Columb, adunaţi bucăţi muzicale reprezentative pentru traseul unei expediţii, investigaţi 
expediţiile relevante pentru istoria naturală) şi de asemenea în mai multe puncte de ieşire (e.g. 
scrieţi un jurnal de călătorie, desenaţi o hartă cu traseele studiate, compuneţi un cântec/dans 
pentru întoarcerea unei echipe de exploratori, realizaţi un afiş cu plantele care au fost descoperite 
de către navigatori).

Am ales această strategie deoarece consider învăţarea prin unităţi de investigare ca fiind o 
modalitate eficientă de atingere a obiectivelor de învăţare transdisciplinară. Ideea centrală 
,,Navigatorii au un rol important în istoria omenirii” se modelează treptat, rolul ei fiind de a oferi o 
schiţă pe care copiii adaugă informaţii personalizate.

Copiii înţeleg care este scopul activităţilor de învăţare, ce legături există între conţinuturile studiate 
şi viaţa cotidiană. Tema aleasă ,,Bărcile şi navigaţia de-a lungul timpului” este suficient de largă 
astfel încât copiii să facă legături directe cu lumea/viaţa lor. Am utilizat tabelul cu trei coloane: 
„Ce ştim? Ce vrem să ştim? Ce am învăţat?”,  dar recomand adăugarea înaintea ultimei coloane de 
evaluare a uneia suplimentare:  „Cum aflăm?”, care va ghida activităţile de învăţare. Aceste întrebări 
îi ajută pe copii să îşi structureze modul de învăţare astfel încât să poată face conexiuni între ceea 
ce ştiu deja, să poată să-şi manifeste interesul față de ceea ce vor să ştie, să propună modalităţi de 
a afla răspunsuri la propriile întrebări şi, în final, să evalueze ceea ce au învăţat.

Howard Gardner

Teoria inteligențelor multiple

Note: 

Teoria Inteligenţelor multiple a fost formulată pentru prima oară în 1985 de către Horward Gardner 
şi este considerată una dintre cele mai importante descoperiri în domeniul învăţării umane. Teoria lui 
porneşte de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce conduc la modalităţi diverse 
de cunoaştere, înţelegere şi învăţare. Gardner consideră că inteligenţa nu este o însuşire pusă în lumină 
prin forţe standard, ci capacitatea de a rezolva probleme şi a realiza produse în situaţii concrete de 
viaţă.

Astfel, capacitatea cognitivă a omului este descrisă printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale 
pe care Gardner le numeşte ,,inteligenţe”. Toţi indivizii posedă fiecare din aceste inteligenţe într-o 
anumită măsură. Ceea ce-i diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi natura unică a combinării lor. În 
acest sens, Gardner subliniază ideea că o inteligenţă trebuie să fie probată de existenţa unei zone de 
reprezentare pe creier şi prin existenţa unui sistem propriu de expresie.

activităţi: puncte de acces multiple

evaluare: puncte de ieşire multiple

Inteligența lingvistică 

capacitatea de a rezolva probleme şi dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic

întrebări:   cum comunici când vizitezi o ţară străină?

puncte de intrare: scrie alfabetul numelor
    citeşte biografia unui călător

puncte de ieşire:  compunere - invită un prieten să mergeți într-o expediție 
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Povestirile
Îi ajută pe copii să îşi amintească ceea ce au trăit şi implică vizualizare, analiză, observaţie, 
creativitate lingvistică (descriere jucăuşă) care dezvoltă capacitatea de gândire narativă.

Poveştile
Poveştile oferă o structură care are coerenţă, moralitate şi ordine a întâmplărilor.  Pe lângă aceste 
valenţe, în cadrul Atelierelor de Vară ne focalizăm pe activităţile pre-citire.  

Spunerea poveştilor este utilă în modelarea activităţii de ascultare, prin crearea unei situaţii în care 
copiii se pot bucura de experienţa imaginativă prin exersarea vizualizării, a limbajului interior.  

Cărţile de poveşti pot  îmbogăţi experienţa de învăţare prin ilustraţii.  E necesar să echilibrăm însă 
tendinţa de ilustrare cu exersarea potenţialului imaginativ al copiilor. Astfel copiii pot recunoaşte 
uşor pe Albă ca Zăpada, dar aceasta nu înseamnă că orice prinţesă are păr lung sau pielea albă. 
Dacă nu sunt particularizate, un personaj sau o casă pot avea orice culoare, orice mărime, orice 
formă. Pentru a preveni stereotipurile de reprezentare grafică recomandăm nuanțarea discuțiilor și 
evitarea fișelor de colorat cu „prințese”.

Omida foarte flămândă
În lumina lunii un ou mic  stătea pe o frunză. Într-o duminică dimineaţa, pe la răsăritul soarelui, 
din micul ou – poc! -  ieşi o omidă micuţă şi foarte flămândă. Porni să caute ceva de mâncare.

Luni a mâncat   printr-un măr,   dar tot îi era foarte foame.

Marţi a mâncat  prin două pere,   dat tot îi era foarte foame.

Miercuri a mâncat  prin trei prune,   dar tot îi era foarte foame.

Joi a mâncat   prin patru căpşuni,  dar tot îi era foarte foame.

Vineri a mâncat  prin cinci portocale,  dar tot îi era foarte foame.

Sâmbătă a mâncat  printr-o prăjitură de ciocolată, printr-o îngheţată, 
   printr-un castravete murat, printr-o felie de caşcaval, 
   printr-o bucată de salam, printr-o acadea, 
   printr-o felie de plăcintă cu cireşe, printr-un cârnat, 
   printr-o brioşă și printr-o felie de pepene.

Noaptea aceea a avut o durere de burtă!  Ziua următoare era duminică din nou. Omida a mâncat 
printr-o frunză verde şi apoi s-a simţit mult mai bine.

Acum nu mai era nici flămândă şi nici mică.

Era o omidă mare şi grasă.

A construit în jurul corpului său o casă, care se numeşte cocon.  

A stat înăuntru peste două săptămâni.

Apoi a făcut o gaură mică prin care a ieşit ... un fluture minunat!

Notă: traducerea respectă varianta originală în limba engleză, evitând astfel adaptarea. 

Gândirea critică

În literatura americană pentru copii există 
structuri repetitive care facilitează ,,citirea” poveştii 

prin consolidarea unor structuri lingvistice. 

Pentru exemplificare prezentăm mai jos ,,Omida 
foarte flămândă” de Eric Carle, povestire care a fost 

lansată acum peste 40 de ani şi este considerată 
cea mai faimoasă dintre cărţile sale,  tradusă 

în peste 30 de limbi şi vândută în peste 22 de 
milioane de exemplare.

Despre Eric Carle
Autor şi grafician al multor cărți pentru copii care au fost premiate, s-a 
născut la New York, în 1929, dar a petrecut cea mai mare parte a copilăriei 
în Germania. Una din cărțile pe care le-a avut ca copil a fost cu Mickey 
Mouse . Îşi aminteşte picturi colorate, coli mari de hârtie şi pensule foarte 
mari în grădinițele din Statele Unite ale Americii . Lui Carle i-a plăcut 
întotdeauna să facă poze. Abia după ce a depăşit 40 de ani a început să 
facă ilustrații pentru copii . Cărțile lui sunt foarte cunoscute în Germania 
şi în Statele Unite . „Omida foarte flămândă” a fost tradusă în peste 30 de 
limbi şi este savurată în case şi clase din toată lumea.

Foto: Elena Mocăniță
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A. Învăţarea activă, învăţarea prin colaborare şi gândirea 
critică, aplicate la textul „Omida cea flămândă” de Eric Carle

1. Predicţie pe baza unor termeni daţi

Copiii sunt aşezaţi pe scăunele, în semicerc, sau pe covor, astfel încât fiecare să îl vadă pe fiecare. 
Educatorul se va afla cât mai aproape de ei şi la acelaşi nivel.

Cere-le să-şi imagineze că peste noapte ar putea să se transforme în animalul preferat. Care ar fi 
acesta şi de ce?

Explică-le apoi că le vei citi o povestire despre un animal, mai precis despre o insectă. În povestire 
vor apărea şi următoarele cuvinte: omidă, luni, pere, cinci. 

Timpul de gândire este de 1-2 minute, după care se va lucra în perechi. 

Fiecare îi va spune colegului despre ce crede că va fi vorba în povestire, folosind termenii daţi. Se 
vor asculta una sau două versiuni. În timpul lecturii textului copiii vor fi atenţionaţi să fie atenţi la 
asemănările şi deosebirile dintre povestirea pe care şi-au imaginat-o ei şi povestirea citită.

În timpul lecturii este indicat cel puţin încă un moment de exersare a predicţiilor. De exemplu, 
după ziua de vineri, când omida a mâncat 5 portocale, te poți opri şi-i poți întreba pe copii ce 
cred că se va întâmpla şi pe ce se bazează presupunerile lor (ce dovezi au).

Predicțiile se pot face și în scris, într-un tabel de forma:

Ce crezi că se va întâmpla? Pe ce te bazezi? Ce s-a întâmplat?

2. Întrebări care dezvoltă gândirea critică a copiilor: 

Dacă ai putea să alegi între fluture şi omidă, cu care ai dori să semeni şi de ce?

De ce omida cea mică a ieşit din ou dimineaţa/ ziua şi nu noaptea?

Ce mănâncă cu adevărat o omidă?

Ce mănâncă un fluture?

Ce mănânci tu?

Ce înseamnă mâncare sănătoasă? Dă exemple de lucruri sănătoase pe care le mănânci.

Cât timp a stat omida în cocon până s-a transformat în fluture?

De ce unii fluturi sunt foarte coloraţi alţii nu?

De ce sunt importante omizile și fluturii?

Cum ar putea continua povestirea?

Ce este adevarat și ce este fals în povestire?

Dacă fluturele și-ar găsi un prieten, cine ai vrea să fie acesta? De ce?

Ce face un fluture toată ziua? Dar noaptea?

Omida e fată sau băiat?

Fluturele e fată sau băiat?

Dacă omida este fată, atunci de ce fluturele e băiat?

Ce flori preferă fluturii? De ce?

Note: Note: 

Gândirea critică

Detalii în Anexa 2
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Concentrează-te pe ciclul evenimentelor din „Omida cea flămândă”, creând cu elevii o hartă a poveștii. 
Întreabă-i cum a început povestea. Când copiii menționează oul, desenează un ou mic pe tablă sau 
pe flipchart și scrie-i denumirea. Stimulează copiii să continue povestea în timp ce vei desena harta 
poveștii.

Gândirea critică

Despre insecte
Insectele sunt creaturi incredibil de adaptabile și au evoluat cu succes în majoritatea mediilor de viață 
de pe Pământ, inclusiv în deșert și Antarctica. Singurul loc în care insectele nu sunt găsite așa ușor 
sunt oceanele. Insectele sunt uimitor de diferite în mărimi, forme și comportament, dar toate au patru 
caracteristici în comun.

Toate insectele au:
trei părți ale corpului - cap, torace și abdomen
trei perechi de picioare
două antene prin care simt lumea din jurul lor
exoschelet (schelet interior).

Dacă aceste patru componente nu se regăsesc la animal, atunci respectivul nu poate fi numit insectă. 

Păianjenii nu sunt insecte deoarece au opt picioare și nu au trei părți ale corpului. Centipedele și 
miriapodele au prea multe picioare pentru a fi numite insecte. Majoritatea insectelor au aripi, dar aripile 
nu sunt neapărat o caracteristică a insectelor.

Insectele au o greutate mică, dar un exterior gros. Mușchii și organele lor sunt în interiorul corpului. 
Exoscheletul le protejează de dușmanii din jurul lor. De asemenea, în acest strat de protecție au multe 
organe de simț pentru a detecta lumina, presiunea, sunetul, temperatura, vânturile și mirosurile.

Organele lor de simț pot fi găsite oriunde pe corpul insectelor.

Capul este folosit de obicei pentru a se hrăni, a simți sau a aduna informații. Gura insectelor a 
evoluat pentru mestecat, ciupit și supt, pentru tăiere și pentru a mesteca.

Insectele au două antene pentru a le ajuta în găsirea hranei și a le proteja față de dușmani.

Toracele protejează corpul și oferă suport celor trei perechi de picioare și, pentru multe insecte, pentru 
cele două perechi de aripi. Picioarele se adaptează la alergare, sărituri, înot și săpat.

Sistemul nervos al insectei trimite mesaje de la organele de simț (vedere, miros, auz) către creier și 
înapoi. Creierul este localizat în cap și procesează informații, iar unele informații sunt procesate de către 
centrii nervoși din diferite părți ale corpului.

Mărimea lor mică și abilitatea de a zbura le ajută să scape de dușmani și să zboare către locuri noi. Faptul 
că sunt atât de mici ajută, deoarece nu au nevoie de multă hrană și pot trăi în spații mici și crăpături ale 
pământului. Insectele se pot reproduce foarte repede.

Insectele sunt folositoare oamenilor prin producerea de miere, mătase, ceară și alte produse. Sunt 
foarte importante deoarece polenizează terenurile agricole și devin uneori hrană pentru alte animale. În 
același timp pot fi și dușmani mari ai oamenilor, deoarece pot distruge culturile și pot răspândi boli.

ou

omida mică

hrană

omida mare

cocon

fluture Omida foarte flămândă
de Eric Carle
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Gândirea critică

De două ori zece
Exercițiu de observare și descriere propus de Patricia Palmer și Jessica Ross

Sir Noël Coward (1899 - 1973)

Ce titlu ați pune acestei picturi?

1. Privește cu atenție cel puțin 30 de secunde
2. Listează 10 cuvinte, propoziții, fraze despre pictură.

3. Repetă pașii 1 și 2 și listează alte 10 cuvinte, 
propoziții, fraze despre pictură.

Hai să ne jucăm de-a fluturii

6968



Vizionare film
Explanation Game/Jocul explicațiilor
Debbie O’Hara, grupa pregătitoare, International School of Amsterdam    

Îl aplic în diverse contexte educaționale. Uneori folosesc cutia cu artefacte deoarece îi ajută pe copii să 
gândească și să comunice altora ideile lor. Azi lucrăm pe o pictură abstractă realizată de Steve, elev în clasa a 
XII-a. Vreau să gândească despre pictură. Sunt curioasă ce idei vor avea.  

Înainte de a vă arăta pictura vreau să vă amintiți ce este jocul explicațiilor. 

Ce vedem?     Ce observăm?    De ce?                   Despre ce este?                     Ce ne comunică?

O să scriu ceea ce spuneți voi în cazul în care o să fie necesar să ne amintim mai târziu ce ați spus.

Ce observați la pictură? Ce credeți că este?
a. Eu văd puncte negre.
b. Nu sunt puncte.
c. Eu văd pielea unui dalmațian. 
d. Animale care merg. 

De ce spui aceasta? 
Văd un leu care aleargă. 
Poți să ni-l arăți?

e. Eu văd un crocodil.

Ideile lor îi inspiră pe ceilalți. Sunt ca mici sclipiri printre copii în timp ce gândesc.
f. Arată ca o zebră.
g. Arată precum cuvintele japoneze.

Dacă v-aș spune că nu are nimic de-aface cu animalele ce alte explicații ați găsi?
h. Oameni care aleargă.
i. Îmi amintesc de părul mamei mele pentru că sunt gri, albe și negre.

Aveți alte idei?
j. Este multă mișcare.
k. Sărituri. 

De ce? 
Liniile  arată așa. 
De ce? 
Nu știu, așa mi-a venit în minte. 

Am fost surprinsă de unele răspunsuri precum cel al Sofiei care și-a amintit de părul  mamei ei. Nu m-au 
surprins răspunsurile referioare la animale. 

M-am bucurat că Millo a prins ideea de mișcare. Cu  cât devine o obișnuință cu atât copiii înțeleg că acesta 
este un mod de a gândi, de a comunica cunoștințe și idei.

Note: 

Evidențiați cum este încurajată comunicarea scrisă, orală și sau gândirea. 

Ce reguli respectă copiii? 

Ce elemente de management al spațiului recunoașteți? 

Cum veți aplica această metodă? 

Ce răspunsuri anticipați?

Visible Thinking
Produs de echipa Visible Thinking (Gândire vizibilă) a Proiectului Zero,

Harvard Graduate School of Education 

Gândirea este deseori invizibilă și evazivă – atât pentru profesori cât și pentru cei care învață.           

Cum putem vizualiza gândirea în clase? 

Cum putea crea o cultură a gândirii care să promoveze înțelegerea?

Gândirea critică
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Metodologie

Grup copii: 

copii cu vârsta de 2-4 ani care nu au frecventat grădiniţa (grupa de maxim 15 copii)

Echipă:

educatoare/învăţătoare
mediator comunitar
ajutor educatoare
asistent echipă-părinte 

1. ianuarie-mai (minim 15 zile)
1.a Sesiuni de orientare (recrutare, vizită grădiniţă)

Explorare grădiniță: fiecare copil vine împreună cu părintele să viziteze grădinița în timpul 
programului de dimineață. În altă zi  se organizează o sesiune de grup.

1.b 11 sesiuni săptămânale pre-atelier (o sesiune = o zi)
Comoara din orașul celor opt oglinzi – familiarizare explorare Planeta Albastră: vieţuitoare, forme, 
culori, numere, litere

evaluare inițială 

1.c festivitate (o zi)

2. iulie-august (15 zile) 

2.a Săptămâna Zero – organizare (4 zile)
evaluare formativă 

2.b Atelier de Vară (10 zile consecutive - fără sâmbătă și duminică)
Comoara din orașul celor opt oglinzi - aprofundare 

evaluare sumativă

2.c Festivitate absolvire (o zi)

,,Copilăria este o mişcare spre înainte, o plecare spre orizonturi 
multiple, o plenitudine de proiecte, o îndrăzneală. Copilăria 
este o vârstă a confruntării cu necunoscutul , vârsta mirării şi 

a curiozităţii incluse în întrebările şi aventurile de cunoaştere 
concentrate în repetatele ,,de ce?” şi ,,cum?”, în înariparea 

cunoaşterii prin imaginaţie .“ Eniko, Araci
Șotron Zer o

Explorare forme geometrice - geoboard

Cartea numerelor de la 1 la 5 - copiii desenează atâtea buline 
câte indică numărul scris pe pagină

Patterns

Foto: Elena M
ocăniță
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Șotron Zero

Ianuarie-februarie 

1.a  Sesiuni de orientare (recrutare, înscriere, vizită explorare grădiniţă – drumul spre 
grădiniță, clădirea, copiii, jucăriile, gustarea) 

vizita individuală

Copilul, părintele și educatoarea merg în ,,excursie” prin grădiniță și poposesc într-o sală de clasă 
unde copilul poate participa la activitățile grupei sau poate explora un joc la alegere.

vizita de grup

Copiii participă împreună cu părinții la prima întâlnire în cerc pentru a-și cunoaște colegii. Se 
organizează o activitate comună sau activități în centre la alegere. Se poate organiza și servirea 
gustării.

Copiii recrutați vizitează de câteva ori grădinița împreună cu părinții, pe o perioadă limitată de timp 
(maxim două ore) pentru a cunoaște locul în care vor veni zi de zi și oamenii mari și mici alături de care 
vor învăța. 

Importanța acestei etape este atât de natură psihologică pentru copii, facilitând o adaptare treptată 
cu noul mediu, precum și de natură administrativă pentru părinte care va realiza înscrierea copilului la 
grădiniță.

Copiii vor explora sala de grupă în ritm propriu, ghidați de educatoare și de părinți, astfel încât primele 
experiențe de învățare să fie pozitive și să creeze o fundație pentru etapele următoare. 

Activitate recomandată: copilul își decorează prenumele pentru a personaliza spațiul în care va reveni și 
pentru a explora materiale din cutia creației.

1.b 11 sesiuni pre-atelier
o sesiune - Eu și Planeta Albastră 

10 sesiuni - Comoara din orașul celor opt oglinzi – familiarizare (focus pe paginile de carte)

evaluare inițială

Copiii participă săptămânal la sesiunile de maxim două ore alături de alți copii din grupul Șotron Zero.  
Părintele poate asista la activitate pentru a facilita adaptarea treptată.

Copiii vor explora în mod structurat sala de grupă și planeta, ghidați de educatoare astfel încât 
experiențele de învățare să devină structurate și să urmeze curriculumul recomandat.

În primele sesiuni se realizează o evaluare inițială prin observarea copiilor la activități (vezi anexa 
evaluare).

Pe parcurs, copiii vor fi sărbătoriți în funcție de ziua de naștere: martie (pentru ianuarie, februarie, martie), 
apoi lunar până în mai când vor fi sărbătoriți în avans ceilalți copii.  Recomandăm bomboanele Chokotoff 
Poiana –cutia hexagonală pentru calitate, număr și mod de ambalare care permite copiilor să păstreze 
bomboana.

Agenda 1  Eu și Planeta Albastră

13:00  sosire 
copiii se dezbracă/descalță singuri

  intrare în sală pe traseu
din sfoară, cretă, hârtie colorată etc se realizează o cale de urmat pentru a ajunge la 
primul centru (sarituri, mers în echilibru etc)

  activități la alegere
patterns, joc de rol, geoboard, construcții, inele, desen, cărți, jocuri etc

  minim două activități, maxim patru

13:30   întâlnirea în cerc
  salut

Bună ziua fete și băieți/George! Bună ziua, d-na/d-ra Ioana.
  prezență 

se ridica in picioare fetele/baieții 
  calendar

Azi e marți. Se numără zilele de ,,grădiniță” – ziua 1
  ce vom învăța azi

povestea călătoriei pe planeta....
  joc de prindere și aruncare

Planeta Albastră - Am început călătoria în jurul planetei albastre. Noi toți, mari și mici, 
vom explora împreună cu Safir, o fetiță curioasă, ceea ce este în jurul nostru.  Safir este 
desenată aici în carte și o să ne povestească în fiecare zi câte ceva nou. 

Vom construi palate, vom desena, vom citi povești, vom scrie, vom număra, ne vom 
face prieteni, ne vom juca împreună. Și în fiecare zi la plecare ne amintim ce ați învățat...

13:45   mini lecție de scris-citit
decorare nume pe dosar/portofoliu sau pe o coală de hârtie folosind materiale din 
Cutia Creației

14:00  gustare – autoservire
copiii merg împreună cu părinții la toaletă
copiii se servesc singuri cu suplimentele nutritive, șervețele, tacâmuri și fac curat

14:20   mini lecție de matematică 
cartea numerelor - colorare coperta 1

14:40   întâlnire în cerc
  ce am învățat azi
  cutia magică
  salut
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Șotron Zero

Agenda 2  

13:00 sosire
 pregătire (salut individual, dezbrăcare, recunoaștere ecuson)
 traseu (mers în echilibru, sărituri, tunelul etc)

activități la alegere (dacă aveți TV sau computer în clasă puteți folosi ca fundal imagini din 
Planeta Pământ)

13:20 întâlnirea în cerc (prezența, numărătoare copii, data, menționati copiii sărbătoriți - 
recomandăm servirea bomboanelor la sfârșitul sesiunii, reguli pozitive, agenda zilei, joc de 
mișcare, pagina Șotron, joc cu Planeta Albastră – prindere și aruncare cu două mâini)

13:35 minilecție de Șotron (alegeți o fișă din set care se potrivește cu oglinda zilei – ex: natura -
colorarea unei plante sau a unui animal, observarea unei plante din clasă, discutie despre 
animalul preferat)
Am început călătoria în jurul planetei albastre. Noi toți, mari și mici, vom explora împreună cu 
Safir, o fetiță curioasă, ceea ce este în jurul nostru.  Safir este desenată aici în carte și o să ne 
povestească în fiecare zi câte ceva nou. Vom construi palate, vom desena, vom citi povești, 
vom scrie, vom număra, ne vom face prieteni, ne vom juca împreună.
Și în fiecare zi la plecare ne amintim ce ați învățat...
Azi Safir a descoperit o oglindă în care se vede...

13:55 gustare (copiii se autoservesc)

14:10 mini lecție de scris-citit (fișă cu semne grafice sau o poveste sau memorare poezie – în care
cățelul nu fură, lupul nu decapitează iezii – adica fără infractori etc)   

14:30 joc de mișcare

14:35 minilecție de mate-științe (nr. 1 – o bulină pe cățel – în fiecare sesiune se completează
numărul de buline în cartea numerelor ș altă fișă/activitate legată de mulțimi, forme 
geometrice etc)

14:55 ce am învățat azi?  
Recapitulare, promo următoarea sesiune, servire bomboane dacă sunt sărbătoriți 
La revedere copii!

Martie-aprilie

familiarizarea cu grădinița 

formarea grupului de copiii și adulti  (încurajați și mamele nu numai copiii, transferați la grupele 
zilnice copiii care au împlinit 3 ani) 

activități de colorare, mișcare, comunicare , evaluare... mâncare... cântare... joc... explorare

Agenda 3 

Realizați agenda celei de-a șaptea zile de atelier.

1. Detaliază modul de desfășurare a excursiei. 

2. Detaliază modul de desfășurare a discuției cu un invitat. 

3. Realizează agenda festivității finale. 

Mai
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Ateliere de Vară Șotron

Comoara din oraşul celor opt oglinzi

Structură carte-caiet care se explică în Ziua Zero

scrisoare  – pag 2,3

rama  -  pag 4,5

începutul călătoriei  -  pag 6-9

8 oglinzi – pag 10-41

recapitulare  - pag 42-48

1.  Carte de poveste

2.  Caiet de exerciţii de scriere

3.  Culegere de jocuri şi aplicaţii

4. Jurnal de învăţături

Oglinda naturii Oglinda literelor Oglinda sportului Oglinda cifrelor Oglinda sinelui Oglinda muzicii Oglinda vizuală Oglinda prieteniei

7978



Ateliere de Vară  Șotron

Expediții

Lumea exterioară este un loc minunat pentru învățare, pentru aplicarea conceptelor de culoare, 
formă, mărime dar mai ales pentru a înțelege conexiunile între elementele ce ne înconjoară.

Expediții de cercetare
observație

comunicare

înregistrare date

Experimente

În interior se pot efectua experimente simple care îi familiarizează pe copii cu metoda științifică de 
cercetare.  Savanţii folosesc observaţia şi raţionamentul pentru a propune explicaţii provizorii pentru 
fenomene, numite ipoteze.

8180



Ateliere de Vară Caleidoscop

Piramida învățării

 demonstrații           lecturi  audio-vizual        aplicare 

 utilizare imediată/predare     prelegeri/demonstrații discuții de grup

5%

10%

20%

30%

50%

75%

100%
Evaluare: Bilețele de ieșire

1. Cel mai important lucru învățat azi 

2. O întrebare 

3. Un comentariu (orice lucru pe care nu l-ați spus pe parcurs, sau la care vă gândiți acum)

5 3 4

4 2 3

3 1 2 6 4

6 2 4 3 5

1 5 2

6 5 1

Sudoku

Joc popularizat în 1986 de compania de puzzle Nikoli, sub numele 
de Sudoku care înseamnă un singur număr. A devenit un hit 

internațional in 2005.
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Seminar socratic

Seminarul  socratic este o formă foarte motivantă de exerciţiu intelectual, din care derivă învăţarea 
activă.  Participanţii explorează idei, teme şi valori. 

Metoda aceasta se bazează pe viziunea lui Socrate care considera că este mai important să facilitezi 
gândirea cursanţilor decât să le umpli minţile cu răspunsuri corecte.  

De aceea îşi încuraja elevii să construiască dialogul prin întrebări, în loc de răspunsuri la întrebări. Acest 
proces dezvoltă gândirea divergentă, comunicarea orală şi lucrul în echipă. Cursanţii au oportunitatea 
de ,,a examina” în comun un text literar, o piesă muzicală, o pictură sau o lucrare. 

Întrebările deschise permit gândirea critică, analiza mai multor perspective şi exprimarea ideilor cu 
claritate. Acest design creează un grad crescut de confort emoţional prin focalizarea pe dialog versus 
dezbatere. 

Dialogul este explorator şi presupune ,,abrogarea” temporară a prejudecăţilor și stereotipurilor. 
Dezbaterea este un transfer de informaţie menit să aducă argumente câştigătoare şi să închidă 
subiectul.

Instrucţiuni pentru participare

Veniţi pregătiţi. Aduceţi notiţe şi pagini însemnate care sunt relevante pentru discuţie.

Participaţi, participaţi, participaţi!

Faceţi legătură între povestirile personale, comentariile voastre şi text sau temele acestuia.

Sprijiniţi comentariile cu dovezi din text. Un seminar nu este un test de memorie. 

Scopul este de a înţelege ideile şi valorile.

Încercaţi să comentaţi afirmaţiile colegilor înainte de a face altele.

Păstraţi discuţia animată, punând întrebări deschise, care provoacă gândirea.

Dezbateţi păreri, nu persoane. 

Folosiţi în mod corect timpii de vorbire (contribuiţi, dar nu acaparaţi discuţia).

Grila de evaluare criterială

A

4

Ofer suficientă analiză solidă, fără a fi solicitat, pentru a avansa conversaţia.
Demonstrez o înţelegere profundă a textului şi întrebării.
Vin pregătit la seminar, cu notiţe şi text comentat.
Ascult activ.
Ofer clarificări şi/sau completări care extind conversaţia.
Fac comentarii care se referă la părţi concrete ale textului.

B

3

Ofer analiză solidă fără a fi solicitat.
Demonstrez o înţelegere bună a textului şi a întrebării.
Vin pregătit la seminar, cu notiţe şi text comentat.
Ascult activ şi ofer clarificări şi/sau completări.
Mă bazez pe text pentru comentarii.

C

2

Ofer ceva analiză, dar am nevoie de îndemn din partea conducătorului seminarului.
Demonstrez o înţelegere bună a textului şi a întrebării.
Sunt oarecum nepregătit, cu câteva notiţe şi fără text comentat.
Ascult activ, dar nu ofer clarificări şi/sau completări.
Mă bazez mai mult pe părerea mea, şi mai puţin pe text pentru a face comentarii.

D

1

Comentez puţin.
Vin la seminar nepregătit, cu puţină înţelegere a textului şi a întrebării.
Nu ascult pe ceilalţi şi nu ofer comentarii pentru discuţii viitoare.

Tipuri de răspunsuri:

C  - comentariu general
O – opinie personală
OR – opinie repetată
Q – incursiune, abordare unică (unique insight)
T – opinie cu referire la text
E – extindere a opiniei altui participant
A – aplicaţie într-o situaţie reală
P - predicţie

Ateliere de Vară Caleidoscop
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http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm

Ateliere de Vară Caleidoscop

Dobândirea sentimentului de apartenență la un anumit loc implică un proces complex pe parcursul 
căruia se dezvoltă o relație puternică între indivizi și spațiul comunității. Aceste legături care se creează 
între oameni și locuri iau forma unei metafore naturaliste –,,a prinde/a avea  rădăcini într-un loc” –, care 
este folosită pentru a sublinia continuitatea/durabilitatea și intensitatea conexiunii. Este important 
pentru copii să cunoască cum s-a modelat comunitatea din care fac parte, precum și contextul mai 
larg în care s-a petrecut acest proces pe parcursul timpului.

Cum putem vizualiza linia timpului și a spațiului

Vă propunem următorul proiect transdisciplinar, care va fi construit pe structura explicată mai jos:

se trasează la nivelul ochilor elevilor o linie  a timpului de-a lungul unui perete de culoar (minim 
30 m) care se împarte în 2 părţi inegale  (înaintea erei noastre şi  era noastră), care la rândul lor 
se împart în segmente de 1 m care reprezintă secolele.

deasupra vor fi însemnate evenimentele care au avut loc la nivel internațional

pe linie se notează evenimente din istoria națională a României

dedesubt se marchează  evenimentele din comunitatea locală

Pe peretele opus se expun hărţi:

harta fizică/politică a lumii, a Europei, a României, a judeţului,  a localităţii

harta marilor descoperiri, hărţi istorice, hărţi biodiversitate etc

De ce axa timpului și a spațiului?Oameni celebri

Note: 
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Ateliere de Vară Caleidoscop

Designul clasei

Un spațiu amenajat evocă mediul unde copiii învaţă să descopere bucuria de a învăţa.  Curat şi col-
orat, mediul fizic educativ oferă o varietate de actitităţi interesante care îi provoacă pe copii să desco-
pere, să gândească, să exerseze şi să creeze. 

Minţile copiilor lucrează atunci când corpurile lor sunt active.  

Cu ajutorul blocurilor de construcţii, copiii recreează lumea şi învaţă despre echilibru, forme şi fizică.   

Seturile de forme geometrice oferă modalităţi concrete de explorare a conceptelor matematice.

Plastelina invită copiii să-şi exerseze muşchii mici şi creează senzaţii tactile unice pentru sculptorii în 
devenire.

Creioanele, culorile şi hârtia sunt mereu la îndemână pentru dezvoltarea dexterităţi şi pentru exersarea 
scrierii.

Lucrările, afişate proeminent,  învăluie copiii cu frumuseţea pe care ei înşişi au creat-o şi le oferă copi-
ilor oportunitatea de a vorbi despre munca lor şi de a face planuri pentru viitor.  

Pretutindeni sunt cuvinte, cuvinte, cuvinte: în cărţile din bibliotecă, pe etichetele resurselor 
educaţionale, pe afişele multicolore, pe agenda zilei care este în centrul zonei de întâlnire. Aşezarea 
copiilor în cerc permite discuţii interesante despre orarul zilei, despre ei înşişi , despre azi şi despre 
mâine, despre comunitatea lor.

Adaptați acest text pentru copiii din învățământul gimnazial.

5%  prelegeri 10% lecturi 20% audio-vizual  30% demonstratii
50% discutii de grup 75% aplicare 90% a preda altora/utilizare imediată

BINGO-intercunoaștere

Realizați o matrice bingo (5x5) și notați în fiecare pătrat ceva care se poate regăsi printre participanți; ex. 
are 3 frați, a fost în Delta Dunării, îi place să citească, cântă la un instrument.   

Fiecare participant merge printre ceilalți și identifică persoanele care se potrivesc cu informațiile 
date. Prima persoană care complează o linie sau o coloană strigă BINGO!

BINGO – geografie/biologie/istorie

Pătrățelele se completează cu întrebări din domeniul ales și participanții pot afla răspunsurile de la co-
legi sau din materiale aflate la dispoziție. 

Cheie Piramida învățării
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Pregătire pentru clasa I
un modul de pregătire a copiilor care vor începe clasa I în septembrie 2011. Ovidiu Rom asigură 
metodologia (resursele sunt deja in marea majoritate în comunități deoarece sunt comune cu 
Șotron Zero), iar implementarea se realizează local.  

Cine:  copiii care vor începe clasa I, o educatoare și o învătătoare  

Ce: modul de pregătire pentru clasa I

De ce:  a)   pentru a contura grupul de copii care vor începe clasa I în anul școlar 2011-2012

  b)   pentru a pregăti terenul pentru cei care vor organiza clasa pregatitoare

Când: luni orele 12-13, în perioada aprilie-mai (6 sesiuni: 3,10,17 aprilie, 8,15,22 mai)

Unde: într-o sală cu mobilier modular

Cum: o întîlnire în cerc la început (rutine) și la sfârșit (Ce am învățat azi?)

o lecție cu temă integrată 

aprilie: activități derivate din ,,Omida foarte flămândă”

mai: activități derivate din ,,Dăruiește-mi aripi”

Exemplu:  

după rutine (prezență, numărătoare, vreme) se citește povestea ,,Omida foarte 
flămândă” cu textul tradus recomandat de Ovidiu Rom.

apoi se introduce fișa de lucru: Este fluturele o insectă? (minilecție de știință – 
alcătuire insecte, limbă și comunicare - minicarte și abilități - decupare, colorare, 
îndoire) - vezi pagina 67 și Anexa 3.

Manager atelier

Responsabilități

I. organizarea grupei de copii

1. vizitează în lunile februarie-martie copiii la domiciliu pentru a cunoaște familia și pentru a 
valida condițiile precare de locuit. 

2. întocmește dosarul de înscriere a copiilor la grădiniță (cerere de înscriere și copie certificat de 
naștere) 

3. actualizează săptămânal fișa de proiect și lista de prezență 

4. *introduce copiii în baza de date OvR

II. activități educative

1. desfășoară activități de învățare și evaluare pentru copiii de vârstă preșcolară și antepreșcolară 
prin adaptarea curriclumului național pentru învățământul preșcolar și a ghidului Șotron 

2. actualizează săptămânal jurnalul de învățare 

3. organizează portofoliul individual pentru fiecare copil

Indicatori de succes
1. rată de prezență a copiilor în perioada februarie-mai 

2. progres copii analizat din compararea evaluării inițiale cu cea finală 

3. numărul copiilor care frecventează grădinita în septembrie 

4. * număr copii care frecventează Atelierul de Vară 

5 3 2 4 1 6
4 6 1 5 2 3
3 1 5 2 6 4
6 2 4 1 3 5
1 5 3 6 4 2
2 4 6 3 5 1

Cheie Sudoku
Note: 
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luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă/
duminică
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luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă/
duminică
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luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă/
duminică

1 2 3

4
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luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă/
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La ce te gândeai chiar înainte să citești această întrebare?

Anexe

Anexa 1: Filosofia lui Ron Clark

Anexa 2: Taxonomia lui Benjamin Bloom

Anexa 3: Agendă curs Ateliere de Vară Șotron 2011

Anexa 4: Selecție curriculum preșcolar
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Filosofia ta funcţionează?
Este de ajuns să urmezi programa şi să participi regulat la cursuri de perfecţionare ca să fii un bun educator/ cadru 
didactic? Sau este mai important să-ţi bazezi curriculum pe lucrurile de care elevii sunt cu adevărat interesaţi şi 
care îi învaţă să iubească viaţa?

Sunt întrebări pe care orice educator şi le ridică în momentele de răscruce din viaţa profesională. Ca educatori 
ar trebui să ne amintim mereu că noi suntem cea mai importantă forţă din clasa noastră, singurul şi definitoriul 
factor care poate decide ce fel de an şcolar vor avea elevii din acea clasă şi mai ales câtă calitate a actului 
educaţional va implica acesta.

Un exemplu de educator de excepţie este cel al lui Ron Clark, câştigătorul ediţiei din 2000 a premiului „The 
Outstanding Teacher of the Year”, decernat de Disney’s American Teacher Awards.

De ce este Ron Clark special?

Ron Clark este un tânăr profesor  energic, creativ şi idealist care îşi părăseşte orăşelul din Carolina de Nord pentru 
a preda într-o şcoală publică din Harlem, New York. Datorită utilizării cu pasiune a unui set de reguli ale clasei, a 
unor tehnici de predare inovative şi a unui devotament permanent pentru elevii săi, Clark reuşeşte să schimbe 
viaţa acestora.

Ron Clark a făcut istorie cu cartea sa „Cele 55 de reguli” („The Essential 55”), transformată ulterior în „Cele 11 reguli” 
(The Essential 11”). Cartea evidenţiază un aspect la care ne gândim prea rar sau chiar deloc: calităţile necesare 
unui educator de excepţie sunt de fapt aceleaşi pe care un elev de succes ar trebui să le deţină. Elevii pasionaţi, 
reflectivi şi creativi au mult mai mare succes în clasă şi apoi în viaţă, educaţia lor beneficiind de experienţe cu 
adevărat autentice.  

Cele 55 de reguli surprind prin caracterul, limbajul lor popular. De exemplu, una dintre ele sună cam aşa: „Dacă 
nu spui „Mulţumesc!” în următoarele 30 de secunde, retrag ceea ce ţi-am dat.” sau „Dacă cineva îţi adresează o 
întrebare trebuie să-i răspunzi şi apoi să-i adresezi şi tu una.” 

Este recunoscut faptul că în SUA există o veritabilă cultură a regulilor. Şi funcţionează...

Cele 11 reguli/ calităţi esenţiale pe care le aplică Ron Clark sunt:

Entuziasm (Enthusiasm)  Aventură  (Adventure)  Creativitate  (Creativity)
Reflectivitate  (Reflection)  Echilibru (Balance)  Compasiune (Compassion) 
Încredere (Confidence)   Simţul umorului  (Humor)  Raţiune/ Bun simţ (Common Sense) 
Valorizare  (Appreciation)  Flexibilitate  (Resilience) 

Sistemul de reguli nu funcţionează însă singur. Ce îi motivează, în primul rând pe elevi, fie ei din mediul 
rural sau urban?

Ron Clark susţine că motivant este faptul că îi faci să înţeleagă cât de mult îţi pasă de ei şi cât de mult eşti interesat 
de succesul lor. Câteodată e nevoie de alt fel de motivare, ca de exemplu, să sari coarda împreună cu ei.

Îţi poţi încuraja elevii să devină autodidacţi? Cum?

Devenind tu însuţi modelul pe care îl aştepţi de la ei. De exemplu, ori de câte ori predai ceva, fie că e matematică, 
ştiinţe sau geografie devii entuziasmat! Când elevii se uită la faţa ta, înţeleg imediat că eşti entuziasmat. Câteodată 
s-ar putea să nu fii chiar aşa, dar e important ca ei să vadă entuziasmul pe care îl capeţi atunci când înveţi.

De ce filosofia lui Ron Clark funcţionează ?

„Pentru că sunt sincer: elevii mei ştiu că mă ţin de cuvânt! Ei ştiu că tot ce fac este pentru ei şi că le ofer tot ce am! 
Când elevii mei conştientizează eforturile pe care le fac, depun, la rândul lor eforturi de patru ori mai mari. Ei ştiu 
că am aşteptări mari de la ei. De asemenea, consider că trebuie să fii creativ ca să fii un bun educator, pentru că nu 
poţi face acelaşi lucru zi după zi.”

Cartea  lui Ron Clark este mai mult decât o simplă listă de 11 calităţi. Fiecare capitol trebuie citit şi savurat pentru 
a-i identifica adevăratul impact. Nu trebuie s-o citeşti pe toată deodată, păstreaz-o pe noptieră şi încearcă să 
parcurgi câte un capitol pe seară. Lasă ideile să te patrundă şi să te inspire.  

Anexa 1

©Asociația Ovidiu Rom 
Programul Fiecare Copil în Grădiniţă

Pachetul educaţional Şotron


