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TEHNICI  DE  ÎNVĂŢARE 
Opţional ca disciplină nouă 
înv. Antohe  Cristina 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa I A 
 

O problemă a şcolarului mic este eficienţa învăţării. Acest opţional a fost conceput pentru a 
rezolva  unele aspecte ale consilierii şcolare în sens curricular. 

O instruire efectivă şi eficientă reprezintă, neîndoielnic, sursa primară a unei învăţări 
generatoare de succes. Cum să învăţ? găseşte soluţii în rezolvarea unor probleme ale elevilor legate 
de tematica propusă atât în şcoală (în sala de clasă) dacă învăţătorul asigură climatul favorabil, dar şi 
în afara acesteia. Temele propuse conştientizează elevii de propriile probleme şi le oferă o paletă 
largă de acţiune, individuală şi colectivă, în sensul rezolvării acestora; constituie o soluţie la 
problemele fiecărui elev. 

A învăţa înseamnă să cunoşti de la o zi la alta cât mai multe despre lucrurile, fiinţele, 
fenomenele lumii care te înconjoară. Fiecare copil începe să înveţe de când se naşte. Învaţă cum să 
mănânce, să vorbească, să meargă. Începe să cunoască şi să înveţe despre natura înconjurătoare, 
învaţă să se poarte. Dorinţa de a cunoaşte, de a şti, de a învăţa, o simte din prima zi de şcoală. A 
aşteptat cu nerăbdare acea zi şi a fost bucuros de fiecare dată când, întors acasă, i-a putut arăta 
mamei că la şcoală a învăţat să scrie, să citească, să socotească, să cânte, să picteze, să confecţioneze 
jucării. La şcoală şi-a putut răspunde la întrebarea: ,,de ce învăţ?” pentru că aici este locul unde se 
aprinde lumina minţii. 

Acest opţional poate fi un centru de interes şi pentru părinţi, oferindu-le o direcţie de acţiune 
în sensul rezolvării eventualelor probleme ridicate de propriii copii. 
 
MATEMATICĂ  DISTRACTIVĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
înv. Vătămănescu Margareta 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa I B 
 
 „Obiectul matematicii este atât de serios încât este util să nu pierdem ocazia pentru a-l face 
puțin mai distractiv.” (B. Pascal) 
     Argumente privind integrarea acestui curs opţional: 
 Acest opţional este un element deschis şi flexibil ce îi ajută pe elevii cu înclinaţii diferite. 

Textele - probleme în versuri, vehiculând personaje îndrăgite, îi ajută pe copii să-şi învingă 
sentimentele de teamă şi inhibiţie, să gândească logic, să înţeleagă anumite concepte matematice. 
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 Elevii pot descoperi rezolvând problemele: lumea fascinantă a poveştilor şi a poeziilor, 
minunata vrajă a cuvintelor. 

Opţionalul propus: 
 Menţine interesul elevului pentru studiul matematicii. 
 Informaţiile sunt prezentate într-un ansamblu sistematic, accesibil. 
 Reconsideră locul şi rolul jocului în învăţarea matematicii. 
 Adoptă şi teme de interes pentru elevi, care transced graniţile diferitelor discipline, 

organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. 
 Valorizează achiziţiile anterioare ale fiecărui elev, considerându-le ancoră în achiziţionarea 

noilor abilităţi şi capacităţi. 
 Învăţătorul şi părintele pot observa copilul, îl pot aprecia şi-i pot sprijini evoluţia. 
 Abordează matematica din ciclul primar ca un fundament al culturii generale. 
 Asigură pregătirea pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa cotidiană prin 

cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru început. 
 Obiective transdisciplinare: 

- Familiarizarea elevilor cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii. 
- Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unor concepte matematice desprinse dintr-un text 

literar.  
- Îmbogăţirea, activizarea, precizarea şi nuanţarea vocabularului elevilor în procesul 

rezolvării unor probleme de limbaj. 
 
Limba ENGLEZĂ 1.   ENGLEZA  DISTRACTIVĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Diaconu Cosmina, Nistor Nicoleta 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa I A, B 
 

Cursul îşi propune să familiarizeze copiii cu noţiuni şi structuri de bază ale limbii engleze, 
urmărind dezvoltarea abilităţilor de vorbit şi ascultat printr-un proces de învăţare activă ce implică 
mişcare, joc simbolic, joc de rol, cântece şi scurte poveşti puse în scenă. 

Cursul urmează să asocieze informaţiile prezentate cu o imagine/un set de imagini pentru ca 
elevii să aibă o percepţie totală a subiectelor/temelor prezentate. Accentul se pune pe dezvoltarea de 
competenţe de comunicare prin folosirea limbii engleze în context stimulativ, antrenându-i pe elevi 
în învăţarea de cântece, poezii şi joc de rol, activităţi agreabile. Activităţile de învăţare orientează 
elevii spre participare activă şi afectivă: întâlniri plăcute cu personaje îndrăgite ale căror aventuri le 
pot vedea, auzi, desena, colora. De asemenea, elevii sunt încurajaţi să se joace, să deseneze, să 
confecţioneze obiecte, să pună întrebări, să numere, să completeze propoziţii scurte etc. 
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