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INFORMAŢII UTILE 

 

Dragi elevi, vă prezentăm structura anului şcolar care tocmai a început 

Anul școlar 2022 - 2023 se structurează astfel: 

• cursuri: luni, 5 septembrie 2022 - vineri, 21 octombrie 2022; 

• vacanță: sâmbâtă, 22 octombrie 2022 - duminică, 30 octombrie 2022; 

• cursuri: luni, 31 octombrie 2022 - joi, 22 decembrie 2022 

• vacanța de iarnă: vineri, 23 decembrie 2022 - duminică, 8 ianuarie 2023; 

• cursuri: luni, 9 ianuarie 2023 - vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, 

sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului 

București, după caz; 

• vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului Bucuresti, 

în perioada 6 - 26 februarie 2023; 

• cursuri: luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 

2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, după caz, până 

joi, 6 aprilie 2023; 

• vacanță de Paște: vineri, 7 aprilie 2023 - marți, 18 aprilie 2023; 

• cursuri: miercuri, 19 aprilie 2023 - vineri, 16 iunie 2023; 

• vacanță: sâmbătă, 17 iunie 2023 - duminică, 3 septembrie 2023. 

În ziua de 5 octombrie (Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare 

legală prevazute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri. 

Programul național „Școala altfel“ și Programul „Săptămana verde“ se desfașoară în perioada 27 

februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare 

rămâne la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același 

interval de cursuri (modul de învățare). 

Clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și 

din învățământul postliceal organizează activități de instruire practică în perioadele dedicate 

programelor „Școala altfel“ și „Săptămana verde“. 

Detalii suplimentare: Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023. 

 
   Sursa: Ministerul Educaţiei 

 

 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_%203505_2022_2023.pdf
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EVALUARE NAŢIONALĂ 2023 

 

Calendarul probelor și afișării rezultatelor de la Evaluarea Națională 2023 este 

următorul: 

6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională 

9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

• 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă 

• 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă 

• 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă 

• 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 

• 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea 

contestațiilor 

• 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor 

• 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 
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BACALAUREAT 2023 

Examenul de Bacalaureat 2023 debutează pe 12 iunie 2023 cu proba de evaluare a 

competențelor în limba română, potrivit calendarului obținut pe surse de EduPedu.ro. Și în 

2023, ca la BAC 2022, se începe cu probele de evaluare ale competențelor, după ce în 2020 

și în 2021 au fost echivalate din cauza contextului pandemic. 

Elevii de clasa a XII-a termină cursurile pe 2 iunie 2023, iar perioada de înscriere 

pentru sesiunea de vară începe din 29 mai. În perioada 26-29 iunie sunt probele scrise, 

iar afișarea primelor rezultate va avea loc pe 3 iulie 2023 

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2023, Sesiunea iunie – iulie 2023 

29 mai – 02 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 

2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 

• 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română 

– proba A 

• 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă 

– proba B 

• 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D 

• 19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională – proba C 

• 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 

• 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 

• 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 

• 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 

• 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea 

contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00 

• 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor 

• 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale 

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023 

17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a 

candidaților care au promovat examenele de corigențe 
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• 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – 

proba A 

• 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – 

proba B 

• 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D 

• 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională – proba C 

• 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 

• 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 

• 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 

• 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 

• 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea 

contestațiilor (orele 12:00 – 18:00) 

• 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor 

• 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale 

 Programele pentru Bacalaureat 2023 au fost anunțate de Ministerul Educației – sunt cele 

dinainte de pandemie. Ce autori trebuie studiați pentru examenul de Limba și literatura 

română 

Programele de examen pentru elevii care vor susține anul viitor Bacalaureatul 2023 revin 

la forma pe care o aveau înainte de pandemie, potrivit proiectului de ordin care stabilește 

regulile, obținut de Edupedu.ro. Draftul a fost discutat în ședința comisiei de dialog social 

de la Ministerul Educației, care a avut loc la ora 10:00 luni 29 august, cu sindicatele, 

asociațiile de părinți și cele de elevi. 

• Documentul consultat de Edupedu.ro este un document de lucru. Acesta poate suferi modificări până 

la publicarea în Monitorul Oficial. 

• Începând de anul viitor o să avem o tranziție spre normalitate. Sigur că programa 

va fi simplificată și anul viitor, cu ceea ce s-a predat în clasa a X-a și eventual în 

clasa a IX-a, dar vom avea deja conținuturi complete pentru clasele a XI-a și a XII-

a”, a spus oficialul la acel moment. 

• Ce prevede acum proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului 

național de bacalaureat – 2023 elaborat de Ministerul Educației 

• (1) Programele de bacalaureat pentru disciplina matematică sunt cele prevăzute în 

anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind 
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organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

• (2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi 

comunicare, economie sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013.  

• (3) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie este cea prevăzută în anexa 

nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017. . 

•  (5) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în 

sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2023, este prevăzută în 

anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4923/2013, privind 

organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2014. 

• (6) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în 

limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat – 2023, 

este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale, 

interimar, nr. 4950/2019, privind organizarea și desfășurarea examenului de 

bacalaureat național – 2020, cu modificările și completările ulterioare. 

• (7) Programele pentru disciplinele examenului național de bacalaureat, altele decât 

cele menționate la alin. (1) – (6), valabile în sesiunile anului 2023, sunt cele 

aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul 

de bacalaureat – 2011”. 
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CURRICULUM ŞCOLAR 

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la 

clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023 -  
 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație(CNPEE) - 

Serviciul Dezvoltare Curriculum și cu sprijinul Unității de Cercetare în Educație, în parteneriat cu 

Centrul de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic(CNDIPT), a coordonat 

realizarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul 

școlar 2022 - 2023 (disponibile mai jos).  

Acestea au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire 

profesională, după caz, oferind îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea 

și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare. 

Marți, 30 august 2022, Ministerul Educației a publicat  83 de repere metodologice: 

• 31 de materiale pentru învățământul liceal și învățământul profesional  - discipline de 

cultură generală, inclusiv discipline de limba și literatura maternă (pentru minorități 

naționale), precum și pentru învățământul vocațional pedagogic, respectiv pentru 

învățământul vocațional militar; 

• 17 materiale pentru învățământul profesional și tehnic (IPT): un îndrumar general 

pentru IPT și 16 materiale partajate pe domenii de pregătire de bază (domenii de 

calificare profesională), realizate în coordonarea CNDIPT;  

• 35 de materiale pentru învățământul profesional special (IPS-18) și pentru 

învățământul liceal special (LPS-17). 

Înainte de începerea școlii, vor fi publicate și Reperele metodologice pentru aplicarea 

curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023 pentru disciplinele Religii (structurat pe 

culte) și Biologie. 

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 

2023 vin în completarea reperelor publicate anul trecut, valabile pentru clasa a IX-a și în acest 

an școlar, în vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare 

pentru gimnaziu și pentru liceu/învățământ profesional. 

În conformitate cu Nota nr. 31.346/19.08.2022 și având în vedere noutățile legislative referitoare 

la structura anului școlar 2022 - 2023, cât și necesitatea coroborării curriculumului gimnazial cu 

cel liceal, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/al Municipiului București, în perioada 22 

- 31 august 2022, au fost organizate întâlniri de lucru pe discipline școlare în vederea prezentării 

modului în care au fost utilizate Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului  

http://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://www.edu.ro/structura_an_scolar_2022_2023
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la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022 , precum și pentru continuarea aplicării acestora în 

anul școlar 2022-2023. Au participat cadre didactice care vor preda la clasa a IX-a în anul școlar 

2022 - 2023, precum și cadre didactice care au predat la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022, 

cu prezentarea unor exemple de bune practici. În perioada următoare, la nivelul fiecărui 

inspectorat școlar județean/al Municipiului București, vor fi organizate întâlniri de lucru pe 

discipline școlare în vederea prezentării modului în care se recomandă utilizarea Reperelor 

metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 

2023, publicate astăzi, 30.08.2022. 

Astfel, pentru toate cadrele didactice, pe discipline școlare, vor fi abordate teme ce vizează 

procesul de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2022 - 2023, cu accent pe proiectare 

curriculară și evaluarea formativă a competențelor, care se va realiza in conformitate cu ROFUIP 

aprobat prin OME 4183/2022 

Vă invităm să consultați mai jos aceste repere, în funcție de aria dumneavoastră de interes! 

Pentru a consulta/descărca materialele, vă rugăm să accesați linkurile de interes.  

În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră, acestea se deschid în pagini distincte sau se 

descarcă local în mod automat. 

• Limba și literatura română 
• Limba latină 

• Limbi moderne ( fișier actualizat în data de 31.08.2022 ) 

• Matematică (fișier actualizat în data de 05.09.2022) 
• Fizică 

• Chimie (fișier actualizat în data de 05.09.2022) 
• Biologie (data adăugării: 05.09.2022) 
• Istorie 
• Geografie 

• Educație muzicală (fișier actualizat în data de 31.08.2022) 
• Educație plastică 
• Educație fizică 
• Informatică 

• TIC 
• [NOU] Religie (Cultul Ortodox, Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Evanghelic C.A., 

Cultul Adventist de Ziua a Șaptea, Cultul Greco-Catolic, Cultul Ortodox de Rit Vechi - ruși lipoveni, 
Cultul Romano-Catolic de limba română, Cultul Creștin Penticostal, Cultul Unitarian, Cultul Musulman, 
Cultul Ortodox Ucrainean) - data adăugării: 02.09.2022 

• Religie: Cultul reformat și Cultul evanghelic S.P 

• [NOU] Religie: Cultul Romano-Catolic de limba maghiară ( data adăugării: 02.09.2022 ) 

• Socio-umane (fișier actualizat în data de 31.08.2022) 

• Vocațional pedagogic 
• Pregătire militară 
• Pregătire sportivă teoretică 
• Pregătire sportivă practică 
• Vocațional artistic 

• Învățământ în limbile materne 

• Învățământ profesional și tehnic (IPT)  

https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_LB_LIT_ROM%C3%82N%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_LB_LATIN%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_LB_MODERNE_EN_JAP_FRANC_IT_SP_PORTUG_2022_2023_1.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_MATEMATICA_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_FIZIC%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_CHIMIE_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_BIOLOGIE_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_ISTORIE_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_GEOGRAFIE_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE%20-%20Educa%C8%9Bie%20Muzical%C4%83%20-%20clasa%20a%20X-a%201.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_EDUCA%C8%9AIE_PLASTIC%C4%82(VIZUAL%C4%82)_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_EDUCA%C8%9AIE_FIZIC%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_INFORMATIC%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_TIC_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_RELIGIE_CULTE.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_RELIGIE_CULT_REFORMAT_EVANGH_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_RELIGIE_CULT_ROMANO_CATOLIC_LB_MAGHIAR%C4%82_2022-2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_SOCIO_UMANE_2022_2023_1.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_VOCA%C8%9AIONAL_PEDAGOGIC_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_PREG%C4%82TIRE_MILITAR%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_PREG_SPORTIV%C4%82_TEORETIC%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_PREG_SPORTIV%C4%82_PRACTIC%C4%82_2022_2023.pdf
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/REPERE_METODOLOGICE_ARTE_PLASTICE_STUDII_FUNDAMENTALE%20-%20Arta_actorului_2022_2023.zip
https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/Repere%20metodologice%20limbi%20materne.zip
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o [NOU] Repere metodologice - Introducere IPT ( data adăugării: 31.08.2022 ) 

o Anexa 1: Mecanică 
o Anexa 2: Electromecanică 
o Anexa 3: Electronică_Automatizări 
o Anexa 4: Protecția Mediului și Silvicultură 
o Anexa 5: Materiale de construcții 
o Anexa 6: Electric 
o Anexa 7: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
o Anexa 8: Agricultură 
o Anexa 9: Chimie industrială 
o Anexa 10: Economic - Comerţ 
o Anexa 11: Turism și alimentație 
o Anexa 12: Industrie alimentară 
o Anexa 13: Fabricarea produselor din lemn 
o Anexa 14: Industrie textilă şi pielărie 
o Anexa 15: Tehnici poligrafice  
o Anexa 16: Estetica și igiena corpului 

Învățământ profesional special 

• Anexa 1 
• Anexa 2  
• Anexa 3 
• Anexa 4 
• Anexa 5 

• Anexa 6 
• Anexa 7 
• Anexa 8 
• Anexa 9 

• Anexa 10 
• Anexa 11 
• Anexa 12 
• Anexa 13 
• Anexa 14 

• Anexa 15 
• Anexa 16 
• Anexa 17 

• Anexa 18 

Învățământ liceal tehnologic special 

• Anexa 1: Biologie 
• Anexa 2: Chimie 
• Anexa 3: Economie 
• Anexa 4: Educație fizică 
• Anexa 5: Educație plastică 

• Anexa 6: Electronică + automatizări 
• Anexa 7: Engleză 
• Anexa 10: Fizică 
• Anexa 11: Geografie 

• Anexa 12: Istorie 
• Anexa 13: Kinetoterapie 

https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/curriculum/repere%20metodologice%2022-23/IPT_REPERE_METODOLOGICE_GENERAL_2022_2023.pdf
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PAGINA DE SĂNĂTATE 

 

“Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament" (Hipocrate) 

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ LA VÂRSTA ȘCOLARĂ 

 

Alimentaţia, ca factor important al creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a 
copiilor, a devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-se cu exactitate cu ce şi cum trebuie să se hrănească 
aceştia, în funcţie de vârstă şi de natura activităţilor zilnice.  

Omul modern, din cauza multiplelor activităţi desfăşurate zilnic, acordă o importanţă redusă 
alimentaţiei, mulţumindu-se cu mese nesănătoase, constituite din semipreparate şi servite în cea mai 
mare grabă. Uită astfel că nevoia organismului de substanţe nutritive este continuă şi că lipsa acestora 
provoacă apariţia unor grave afecțiuni. O alimentaţie corespunzătoare este importantă pentru 
sănătatea organismului: pentru menţinerea unei greutăţi corporale adecvate, pentru îmbunătăţirea 
stării de bine şi reducerea riscului numeroaselor boli, inclusiv boli de inimă, atac cerebral,  cancer, 
diabet si osteoporoză. 

 

 Grupa 1: pâine, cereale şi cartofi 

 Grupa 2: fructe şi legume 

 Grupa 3: lapte şi produse lactate 

 Grupa 4: carne, peşte  

 Grupa 5: prăjituri, biscuiţi, grăsimi, dulciuri  
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RECOMANDĂRI! 

 

 Renunțați la zaharuri! 

 Cum ştii dacă un aliment este bogat în zahăr? 

 Poţi începe prin a te uita pe etichetă. Lista de pe etichetă începe cu ingredientul majoritar. Dar aveti 
grija la celalalte cuvinte care descriu surplusul de zahăr cum ar fi zaharoza, glucoza, maltoza, 
fructoza, siropul de porumb şi mierea. 

 O alta modalitate prin care poti sa-ti dai seama care este cantitatea de zahar din produs este 
verificarea carbohidratilor de pe eticheta. Partea rea este ca nu poti vedea zaharul adaugat. 

 Nivelul mare de zahar  este 15 grame pentru 100 de grame si nivelul mic este 5 grame pentru 100 de 
grame. 

 Mâncaţi alimente diversificate! 

 Mâncaţi cantităţi adecvate pentru menţinerea unei greutăţi corporale corespunzatoare (controlul 
porţiilor)! 

 Mâncaţi multe fructe, legume şi peşte! 

 Mâncaţi alimente bogate în amidon şi fibre! 

 Nu mâncaţi multe alimente care contin multa grăsime (mai ales grasime saturata)! 

 Nu consumaţi prea des alimente şi băuturi bogate în zahăr! 

 Mai puţină sare (nu mai mult de 6 g/zi)! 

 Beti multa apă! 

 Nu uitaţi de micul-dejun! 

 Mâncaţi cu placere, dar fiţi activi!  

 Fructele sunt dintre cele mai sănătoase alimente ; sunt pline de vitamine, minerale, conţin antioxidanţi 
şi fibre, au conţinut foarte sărac în grăsimi şi calorii, deci pot fi consumate în cantităţi mari. Românii 
spun : „un mar pe zi, ţine doctorul departe” ; dar puteţi să mâncaţi şi mai mult decât un măr/zi, pentru 
că sunt uşoare şi oferă o rezervă optimă de vitamine, mai ales dacă nu le decojiţi – dar spălaţi-le bine 
înainte. Fructele congelate sunt şi ele bune de mâncat, nu numai cele proaspete ; cele conservate în 
siropuri conţin prea mult zahar. Sucurile proaspete, preparate în casă, sunt o sursă importantă de 
vitamina C şi nu conţin fibre. 
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Si acum, vă punem la dispoziție  câteva materiale utile celor mici,  material pe care doamnele educatoare și 
învățătoare  să le ofere, spre memorizare, învățăceilor pe care îi au sub îndrumare. 

Fructele toamnei  

Hai, copii,veniţi cu mine! 
În livadă-i tare bine. 
Fructele ne-aşteaptă toate 
Să mâncăm pe săturate. 
Mere, pere, nuci şi prune 
Şi gutui, sunt tare bune! 
Iar de urcaţi sus,la vie, 
Aici altă bogăţie. 
Strugurii s-au strâns gramadă 
Iar ciorchinii stau să cadă. 
Hai, pe gânduri nu mai staţi! 
Sunt zemoşi şi aromaţi. 
Fructele-s gustoase toate 
Însă trebuie spălate. 
Că praful necugetat 
Pe ele s-a aşezat. 
Doar şi mămica le spală  

Când le-aşează în cămară 

 

Ca toată iarna s-avem 
Compot, dulceaţă şi gem.  

(Niculina Mureşan) 

 
Merişorul  

În grădină, printre flori, 
Am sădit un merişor. 
Îl udăm, îl îngrijim, 
De omide îl ferim. 

 
Pomişorul a crescut; 
Cât de mândru s-a făcut!  

Este mai înalt ca noi 
Şi dă muguri; şi dă foi. 
Şi-o să fie mai voinic, 
Fiindcă-l îngrijim de mic. 
Iar când mare o să crească 
Mere-o să ne dăruiască

                                                                                                    ( Ştefania Titu ) 

 

Linkuri utile: 

Înv. Preșcolar 

▪ Alimentație sănătoasă - Ce ar trebui să mănânci ca să fii sănătos? 
https://www.youtube.com/watch?v=omRSETbaJ70  

▪ Povestea educativă Nil și alimentația https://www.youtube.com/watch?v=yo54f3tdDSw  

▪ Povestea educativă cu Zoo G - Sa crestem sanatosi!https://www.youtube.com/watch?v=cnrqJtqzgEw  

Înv. Primar 

▪ Ce este piramida alimentara sau piramida alimentelor sanatoase? 
https://www.youtube.com/watch?v=kQP8t4FT-Ls  

▪ Povestea educativă Împărăția lui Lăcomilă Împărat 
https://www.youtube.com/watch?v=w78HPMF0bII  

▪ Țara fructelor fermecate (poveste terapeutică) https://www.youtube.com/watch?v=9Utd9dGDT0s  

Înv. Gimnazial/Liceal  

▪ Piramida alimentelor: https://m.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA  

▪ 6 combinații de alimente de evitat: https://youtu.be/aCVqmGmKIXg  

Alimentația sănătoasă - 10 reguli de bază    https://www.youtube.com/watch?v=m8pD6oUXvFc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=omRSETbaJ70
https://www.youtube.com/watch?v=yo54f3tdDSw
https://www.youtube.com/watch?v=kQP8t4FT-Ls
https://www.youtube.com/watch?v=w78HPMF0bII
https://www.youtube.com/watch?v=9Utd9dGDT0s
https://m.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://youtu.be/aCVqmGmKIXg
https://www.youtube.com/watch?v=m8pD6oUXvFc
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LECȚIA DE ROMÂNĂ CU HAR 

 

Clasa a V-a a învățat despre câmpul lexical, respectiv despre substantiv, jucându-ne ! 

Copacul ideilor,  

Vrăjitorul a greșit magia, iar noi a trebuit să îndreptăm lucrurile. Am introdus în ulcică substantivele adecvate, 
în funcție de ceea ce denumesc: ființe, lucruri, fenomene ale naturii, stări sufletești, sentimente, acțiuni, relații 
dintre oameni. 
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Iar la clasa a X-a, am vizionat filmul inspirat de nuvela 

realistă,, Moara cu noroc,, 
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ABORDAREA  EVALUĂRII  INIȚIALE LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN 

CONTEXTUL CURRICULUMULUI ACTUAL 

Evaluarea inițială la clasa a IX-a 

Material prezentat în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de limba și literatura română 

desfășurat la nivelul județului Dolj 

Prof. limba română, Mariana VÎNĂTORU 

Dincolo de orice atitudine subiectivă,  este  știut faptul că disciplina noastră de studiu ocupă un 

loc privilegiat în curriculum, având și un accentuat rol la nivel identitar. Programa școlară pentru limba 

și literatura română( clasele V-VIII) se subordonează unei noi paradigme educaționale, viziunea 

comunicativă fiind înlocuită cu cea a dezvoltării personale. Elevii care încep acum clasa  a IX-a au 

structurate competențele de comunicare în limba romana și de sensibilizare și exprimare culturală, 

conform documentului intitulat Profilul de formare al absolventului elaborat de ISE. 

După cum știm, o acțiune importantă, în armonizarea achizițiilor învățării, o constituie evaluarea 

inițială, în urma căreia putem beneficia de o reprezentare a potențialului de învățare al elevilor la 

începutul clasei a IX-a, dar și a  eventualelor achiziții ale învățării/competențe, în cazul  cărora este 

necesară recuperarea sau completarea. 

Propun, în cele ce urmează, un model  de evaluare inițială la începutul ciclului liceal, luând în 

considerare învățarea din gimnaziu, în contextul progresiei competențelor specifice din programa 

școlară, dar și al celor vizate de evaluarea națională pe care tocmai au susținut-o.

 

Test inițial 

Clasa a IX-a 

 septembrie 2021 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Se acordă zece puncte din oficiu.  

Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.  

SUBIECTUL I                                                                                                                       (70 de puncte)  

 

 

Citește textele de mai jos pentru a răspunde  cerințelor formulate 

 

 

Totu-i alb în jur cât vezi 

Noi podoabe pomii-ncarcă 

Şi vibrează sub zăpezi 

Satele-adormite parcă. 
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Doamna Iarnă-n goană trece 

În caleşti de vijelii – 

Se turtesc de geamul rece 

Nasuri cârne şi hazlii. 

Prin odăi miroase-a pâine, 

A fum cald şi amărui 

Zgreapţănă la uşă-un câine 

Să-şi primească partea lui… 

Tata iese să mai pună 

Apă şi nutreţ la vacă; 

Vine nins c-un fel de brumă 

Şi-n mustăţi cu promoroacă. 

Iar bunicul desfăşoară 

Basme pline de urgie, 

Basme care te-nfioară 

Despre vremuri de-odinioară, 

Vremi ce-n veci n-au să mai fie. 

Iarna de Nicolae Labiș  

 

Textul 2 

Iernile de altădată 

 

Cine s-ar fi gândit că iarna va veni cu frig și multă zăpadă în România? Anul ăsta, la fel ca anul trecut, la 

fel ca acum 2 ani ….Cred că televiziunile exagerează știrile despre gravitatea situației, despre cât de grea 

e iarna. Auzim peste tot declarații cum că asta e cea mai grea iarnă din ultimii 20,30, 40 de ani, vedem 

reportaje cu bătrâni care spun că nu au mai văzut atâta zăpadă de când sunt ei, dar dacă ne gândim mai 

bine și anul trecut televiziunile aveau același circ mediatic. Reportaje cu drumuri acoperite de zăpadă, 

sate pierdute prin munți unde nu se poate ajunge cu mașina, magazine goale (care de fapt sunt pline, 

dar dă bine la vânzări să sperii consumatorii) și alte exagerări. Îmi dau seama că există și situații grave. 

Bătrâni care chiar au nevoie de ajutor, oameni care sunt separați de civilizație, nu au curent, căldură etc. 

Problema este că televiziunile, în goana după audiență, prezintă doar situațiile negative, exagerează 

intenționat ceea ce se întâmplă, deformează realitatea. Alea nu mai sunt știri, ci manipulări. Căutam 

niște poze din copilărie cu iernile de altădată dar nu le-am găsit, deci va trebui să improvizez. Iernile de 

altădată erau la fel ca cele de acum, pline de zăpadă, cu drumuri blocate, circulație îngreunată, oameni 

rupți de restul lumii. Ba poate chiar era mult mai multă zăpadă. Doar că oamenii nu se plângeau, nu 

acordau interviuri pentru emisiunile de știri, ci își rezolvau problemele, puneau osul la muncă, fiecare 

cum putea.Țin minte din copilăria la țară că erau ierni cu zăpezi de 2-3 metri, cam atât se aduna zăpada 

prin curte și pe drum, de făceam noi copiii tranșee prin zăpadă, tuneluri, ba improvizam chiar și pârtii 

pentru sănii, că aveam de unde să luăm materie primă.Oamenii își luau lopețile cu ei în casă iarna, 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmariussescu.ro%2Fiernile-de-altadata%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmariussescu.ro%2Fiernile-de-altadata%2F
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preventiv. De fapt, prima chestie e că oamenii aveau lopeți de zăpadă și nu așteptau să vină alții să îi 

salveze. După ce se termina ninsoarea fiecare dezăpezea în jurul casei, mai ieșea la drum să facă o 

cărare, mai dădea o mână de ajutor vecinilor. Cred că în continuare se face asta, doar că unii s-au s-au 

obișnuit să aștepte salvarea din alte părți, să vină autoritățile, televiziunea, armata, pompieri și…desigur, 

televiziunile.Nu mai zic de amintirile părinților sau ale bunicilor despre iernile de altădată. Întrebați un 

bunic să vă spună cum era înainte, când zăpezile erau cât casa și satele erau rupte de oraș săptămâni 

întregi. Da nu murea nimeni, se ajutau unii pe alți, se descurcau cum puteau.Să trimitem alimente 

pentru sinistrați? Nu zic, sunt unii care chiar au nevoie, dar de regulă la țară iarna fiecare are provizii în 

cămară,  nu se bazează nimeni pe cumpărăturile săptămânale de la Carrefour. Deci îmi e greu să cred că 

după 2-3 zile în care drumurile au fost închise oamenii chiar nu mai au ce mânca.Autoturisme blocate de 

nămeți? Dacă te-a prins ninsoarea pe drum e nasol, dar dacă știai că drumurile sunt închise sau că 

urmează ninsori și tot ai plecat la drum ca și cum ar fi vară afară e problema ta. Dacă ai plecat fără niște 

chestii absolut necesare în mașină ești inconștient, ca să nu spun prost. 

De când a venit prima zăpadă am pus în mașină lanțurile de zăpadă, lopata, cablurile pentru curent, șufa 

de remorcare și un săculeț cu nisip, în condițiile în care eu umblu cu mașina prin oraș, nu plec la drum 

lung pe vremea asta. Dacă trebuie să ies din oraș mai pun o pătură, niște apă de băut și fac plinul la 

benzinărie, că nu se știe. Nu ai cum să pleci la drum iarna nepregătit. Iarna nu e ca vara.  

Concluzia? Nu avem ierni mai aspre ca înainte, doar noi am devenit mai slabi, mai leneși și mai comozi. 

Așteptăm să ne salveze alții în timp ce ne uităm la breaking news la televizor. 

Sunt curios, voi ce vă amintiți despre iernile de altădată? 

(https://marius sescu.ro/iernile-de-altadata/) 

 

1. Transcrie, din textul 2, doi termeni din câmpul lexical al iernii 2 puncte 
 

 2. M o t i v e a z ă ,  î n t r - u n  e n u n ț ,  s c r i e r e a  c u  i n i ț i a l ă  m a j u s c u l ă  a  

c u v â n t u l u i , , I a r na ”  d i n   textul 1 

2 puncte  

        
 

3. Identifică și numește două figuri de stil prezente în textul 1 

2 puncte 

  

 
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 

2 puncte  

Anotimpul geros este diferit de iernile de altadată fiindcă:  

a) vremea este mai aspră 

b) pentru că  oamenii nu mai au încredere în Dumnezeu.  

                c) pentru că așa îl prezintă unele televiziuni 

http://www.zvoner.ro/mic-ghid-de-deszapezire/
http://l.profitshare.ro/l/4662916
https://marius/
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                  d) nu mai există spirit de solidaritate între semeni 
 

Răspunsul corect:  

 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia,  bazându-te pe informațiile din cele două texte.                                                          6 puncte 

 

 

 

ENUNȚUL CORECT INCORECT 

1. Tot- i alb în jur, în primul text   

2. Anotimpul descris în primul text este primăvara   

3. Atmosfera evocată este una feerică, specifică 

basmelor 

  

4. Iernile actuale nu mai sunt la fel cu iernile de 

odinioară 

  

5. Oamenii din ziua de azi sunt considerați slabi, leneși 

și comozi 

  

6. Unele televiziuni, din motive de audiență, prezintă o 

viziune apocaliptică asupra acestui anotimp 

  

 

6. Comentează, din perspectiva stilului, următoarea secvență: 

Prin odăi miroase-a pâine, 

A fum cald şi amărui 

 

 6 puncte 
 

 7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un 

element de conținut.                                         6 

puncte  

                                                                                                      

8. Crezi că este important ca, în situații de criză, oamenii să se descurce singuri și sa nu apeleze 

la ajutorul autorităților? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte, valorificând textul 2             

  6 puncte                                        

 

             9. Asociază textul liric,, Iarna”, de Nicolae Labiș, cu un alt text literar studiat la clasă sau citit 

ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte,o valoare culturală comună, prin referire la 

câte o secvență relevant din fiecare text.         6 

puncte 
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B. 
 

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

În cuvintele totu-i, te-nfioară există 

b) două,  respecti v  t rei  

s i l abe  

c) d o u ă ,  r e s p e c t i v   

p a t r u  s i l a b e  

 2 puncte 
 

Răspunsul corect: 

 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Seria care conține doar cuvinte care conțin diftongi este: 

a) odăi, podoabe 

b) vijelii, urgie 

c) odinioară, fie 

 

 2 puncte 
 
 

Răspunsul corect:  
 
 

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.  

Se regăsesc doar omonime în seria: 

a) gura,  punga .  

b) mătușă, inimă. 

c) liliac, blana. 

d) rugăciune, post. 

 2 puncte 
 

Răspunsul corect:  
 
 

4. Indică inonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: „Noi podoabe pomii-ncarcă 

Şi vibrează sub zăpezi ”  

 2 puncte

  
 

5. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la  i m p e r f e c t  la mai mult ca perfect:  6 puncte 

 
Țin minte din copilăria la țară că erau ierni cu zăpezi de 2-3 metri, cam atât se aduna zăpada prin curte 
și pe drum, de făceam noi copiii tranșee prin zăpadă, tuneluri, ba improvizam chiar și pârtii pentru sănii, 
că aveam de unde să luăm materie primă.Oamenii își luau lopețile cu ei în casă iarna, preventiv 
 

6. Alcătuiește o propoziție interogativă, în care substantivul  ,, bunicul” să stea în cazul vocativ                                                           

               6 puncte 
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7. Scrie, în 2-3 enunțuri, opinia ta despre solidaritate și spirit civic de într-ajutorare.                6 puncte                                                                                    
    

8. Rescrie enunțurile următoare, corectând greșelile de orice natură! 6 puncte 

      ,, Nu avem ierni mai aspre ca ânainte doar noi am devenit mai slabi, mai leneși, și mai comozi. 

Așteptăm să ne salveze alți, în timp ce ne uităm la breaking news pe  televizor. 

Sunt curios, voi ce vă amintiți de iernile de altă dată? 

 
 
 
SUBIECTUL AL II-LEA                                                                                                   (20 de puncte) 
 

Redactează un text de cel puțin 150 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare neobișnuită petrecuta 

la bunici, în timpul vacanței de iarnă. Vei folosi o secvență dialogată si una descriptivă 
 

Punctajul pentru rezumat se acordă astfel: •

 conținutul compunerii – 12 puncte 

• redactarea compunerii– 8 puncte (coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; 

corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor 

de ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://l.profitshare.ro/l/4662916
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Din activităţile noastre 

Prietenii nostri, pompierii ! 
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Sărbătoarea  Crăciunului 
Priviți ce încântare joacă în ochii cuminți ai acestor,, fulgișori,, de nea! Cu ce mândrie și veselie 

poartă aceste straie, ca pentru sărbătoarea  Nașterii Pruncului Sfânt! 

Au venit în întâmpinare  în straie albe, asemenea scutecelor lui Iisus, copilașii clasei a III-a A. 

Cât despre misiunea de a sădi în conștiința  și-n sufletul lor sentimentul creștin, aceasta  ne revine 

dascălilor, lucru pe care doamna învățătoare Doina Nicolăiță îl împlineşte cu onoare și vocație în fiecare 

an 
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 Momentul  nu a fost trecut în  anonimat nici de către elevii 

îndrumați de dna profesor Denisa Dragomir 
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         Macheta intitulată ,,Nașterea Domnului ", realizată și asamblată de elevii claselor a IX-a A și a 

X-a A,  pe 15 decembrie 2021, sub atenta coordonare a profesorului de religie, Dragomir Gabriela-

Denisa readuce în actualitate un străvechi simbol al religiei creștine- nașterea pruncului Iisus, asociată 

mântuirii, credinței și prevenirii căderii în erezie.  
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un 
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La nivelul județului nostru,  s-a implementat proiectul POCU/665/6/23/135711“Acces la programe de educație și 

formare profesională pentru tinerii și adulții din județu l Dolj,  care au părăsit timpuriu școala (I)” 

Obiectivul general al proiectului îl constituiereșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața 

muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala,  prin  participarea  acestora  

la  programul  “A  doua  șansă”  pentru  învățământ secundar  inferior,  orientat  pe  nevoile  elevilor,  în  vederea  

finalizării  învățământului obligatoriuProgram de formare continuă adresat persoanelor care elaborează 

materiale de predare,   învățare   și   evaluare   pentru   programe   de   tip   “A   doua   șansă”   și persoanelor 

care predau în programe de tip “A doua șansă Program “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior (30 

de grupe, 600 de persoane) furnizat la nivelul celor 10 unități de învățământ preuniversitar ce oferă și pregătire 

profesională, între care și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
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Pe data de 31 ianuarie 2022, a avut loc, în școala noastră, întâlnirea de promovare și informare în cadrul 

activității A.3.2. Programului,, A doua șansă,,pentru învățământul secundar inferior, în vederea constientizării 

importanței proiectului care dă celor care au părăsit timpuriu școala posibilitatea de a -și continua studiile. La 

întâlnire a fost prezentă insp. Monica Sună.Absolvenții acestui program vor beneficia de echivalarea ciclului 

inferior, precum și de stimulente materiale.  

 

De asemenea, în perioada 26 ianuarie- 4 februarie a.c.,  numeroase cadre didactice din unitatea scolara au 

participat la cursul de pregătire  și abilitare în vederea elaborării de materiale didactice destinate programului 

ADS, formator, Cristina Manea.Acestia vor funcționa ca experți- cadru didactic, cadre abilitate pentru predare în 

cadrul programului la nivelul scolilor din judetul Dolj. 

Prezint, în cele ce urmează, câteva modele de activități practice pe care le-am derulat în cadrul acestui stagiu de 

pregătire 
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Modele de bună practică pentru evaluarea în cadrul  programului ”A doua 

șansă” 

Itemi de reflecție 

Profesor: VÎNĂTORU  MARIANA 

Modulul 2: Cuvântul și textul 

Anul de studiu:I 

Text de bază: fragment selectat din romanul,, Cel mai iubit dintre pământeni,, 

de Marin Preda 

Pentru evaluarea finală a modulului al II-lea, testul  administrat grupului-

țintă cuprinde 4 subiecte grupate sub 4 verbe de comandă, care  permit 

înțelegerea corectă a cerinței și corespund competenței de evaluat: 

❖ Demonstrează ceea ce știi!( cuprinde itemi  A/ F,  itemi-pereche, 

întrebări structurate, itemi cu alegere multiplă); 

❖ Poți face!( Argumentare opinie); 

❖ Folosește-ți cunoștințele și deprinderile!(redactarea unui eseu structurat 

care să cuprindă, pe lângă alte repere integrabile, identificarea unor 

asemănări /deosebiri tematice/ structurale între textul de bază și un alt 

text studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară) 

❖ Reflectează!/ Debriefing 

REFLECTEAZĂ! 

Încercuiește litera corespunzătoare afirmației pe care o consideri 

corectă: 

1.  Când ești solicitat  a sintetiza informația dintr-un text: 
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formulezi ideile principale; 

scrii o felicitare unui 

prieten; descrii un peisaj; 

rezumi  textul 

1.   Răspuns corect:A, D 

2.  Pentru a scrie un text pe o anumită temă: 

citești textul produs de  mai multe 

ori; întocmești un plan  de idei; 

copiezi paragrafe din alte texte pe aceeasi temă; 

te informezi din diferite surse 

2.  Răspuns corect:A, B, D 

MODEL ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE- LIMBA ROMÂNĂ 

Activitate de învățare pentru programul ”A doua șansă” 

Profesor:  VÎNĂTORU MARIANA 

Modulul: Limba și literatura română, Modulul I( ABC-ul comunicării) Anul de studiu: I 

Tema:  L.C: Situația de comunicare:roluri, factorii comunicării 

Competențe specifice: 

1.1. Folosirea mijloacelor verbale, nonverbale și paraverbale în diverse situații de 

comunicare în rolurile de emițător, respectiv, receptor 

1.4. Scrierea corectă utilizând normele limbii literare la nivel fonetic, morfologic, 

sintactic 

Cunoștințe/ Conținuturi                  Abilități                             Atitudini

Emițător, Receptor, Cod, Canal, 

limbaj      verbal,      paraverbal, 

nonverbal,    context,    Schema 

comunicării lui R. Jakobson 

exprimarea  corectă,  orală  și 

scrisă,  adaptarea la specificul 

situației de comunicare 

Crearea unei atitudini 

pozitive   față   de   școală, 

sensibilizarea  elevilor  față  de 

importanța        actului        de 

comunicare, 

cultivarea  simțului  estetic,  al 

limbii, interes și receptivitate 

pentru   utilizarea   corectă   a 

limbii    române    în    diverse 

contexte de comunicare
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Activitate realizată prin metoda/metodele: DESCOPERIREA, CONVERSAȚIA 

BRAINSTORMINGUL, JOCUL DE ROL, EXERCIȚIUL 

 

Mod de organizare a activității clasei: frontal și individual 

 

Resurse materiale: fișe cu exemple de dialoguri/ situații de comunicare diverse, în care elevii vor 

avea de identificat factorii comunicării: E(emițător), R(receptor), cod, canal, context, mesaj; fișe cu 

exemple de false situații de comunicare( din care lipsesc anumite elemente constitutive, care fac 

imposibilă comunicarea) 

 

Durata activității: 120 minute 

Secvențele activității: 

A. Orientare/energizare/ Pentru început 

Metode folosite: conversația, 

 brainstormingul 

 

Dau elevilor o fișă/ proiectez o imagine cu mai multe situații de comunicare Ex: Un radio transmite 

pe o plajă pustie/O conversație telefonică cu bruiaje etc Elevii sunt solicitați să precizeze daca, în 

exemplele date, există o situație de comunicare si să argumenteze. 
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EXCURSIE 
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a

Ziua internaţională a mamelor
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Paștele în  viziunea copiilor 

Prof. Religie,  

    Denisa  Dragomir

 

Activitățile realizate cu elevii claselor IV-X îi determină pe elevi să conștientizeze importanța 

păstrării credinţei strămoșești, a învăţăturii şi t radiţiei creştine aşa cum le-am primit de la început, 

valorificarea potenţialului intelectual şi artistic al elevilor, sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul 

promovăriicredinţ

şi tradiţiei creştine

cultivarea respectului faţă de valorile spirituale naționale româneşti. 

 

Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină şi, dincolo de semnificația religioasă, există obiceiul 

încondeiatului ouălor. Este o formă de artă populară, care îmbină simbolurile şi conceptele religioase cu 

filosofia populară despre viață și moarte, reprezentări de animale, plante sau chiar activități din viața 

obișnuită a oamenilor de la sate: 
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liniile drepte verticale înseamnă viața, în vreme ce poziționarea lor pe orizontală semnifică moartea; 

liniile duble drepte reprezintă eternitatea,  

dreptunghiul – este simbolul gândirii, al cunoașterii 

liniile șerpuite – simbolul pentru apă; 

spirala – dacă este dublă, reprezintă legatura care se creează între viață și moarte; 

albul – este culoarea purității; 

roșul – simbolizeaza viata, fiind culoarea sangelui, jertfa Domnului Iisus Hristos; 

albastrul – reprezintă elementul vital al apei si al cerului; 

negrul – semnifica fertilitatea, eternitatea, dar și doliul, durerea din momentul răstignirii lui Iisus pe 

cruce; 

galbenul – reprezintă lumina şi tinerețea, bogăția; 

verdele – simbolul renașterii; 

maro – reprezintă pământul. 

 

Pe lângă geometrie și culoare, poți utiliza o mulțime de motive care țin de natură, viața de la țară, 

costumele populare și religie.  

Încondeierea ouălor nu este un proces ușor, dar cu răbdare și ținând cont de sfaturi se pot realiza mici 

opere de artă. Dincolo de reguli și modele, fiecare are libertatea de a-și folosi creativitatea și de a crea 

chiar propriul stil. Fie că le consumăm la masa de Paște sau că le transformăm în obiecte decorative, 

ouale încondeiate au un farmec aparte și, prin simbolurile folosite, spun o poveste fascinantă despre 

viață, moarte și credință. 

 

Ouăle de Paște simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa din morți. De 

aceea, creștinii când sparg ouăle, prin ciocnire și când se salută, își spun: “Hristos a înviat!”, “Adevărat 

a înviat!”.  

Este un lucru migălos, care cere rabdare, pricepere, simț artistic și care face din micii meșteri, adevărați 

artiști populari. 

 

Încondeiat înseamnă pictat manual, talent, dăruire, culoare și lumină! 
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I iunie 

 

Gânduri pentru copii(prof. Lavinia Georoceanu) 

 

De ziua voastră, dragi copii, pe rând vă-mbrățișez 

Și gânduri bune adunând eu astfel vă urez: 
Pe cerul vieții să aveți un veșnic curcubeu 
Și-n sufletele inocente-un soare luminos, 
Naintea pașilor un drum pavat cu flori mereu 
Și în priviri un dor nestins de a trăi frumos! 
Să fie viața pentru voi eternă sărbătoare, 

În suflet să răsune viu un imn de bucurie, 
Să fiți ca fluturii voioși zburdând din floare-n floare, 
Părinții pururi fericiți și mândri să vă fie!  
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Succes tuturor în noul an şcolar! 


