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Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV 

 

 

 

Program de formare continuă de tip blended learning pentru 

cadrele didactice din învăţământul primar 
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Managementul clasei 
 

    

   Management educational = gestionarea 

într-un anumit context a resurselor date, 

pentru atingerea cu eficiență a 

obiectivelor organizaționale propuse 
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Management educational 
Categorii de resurse: 

•resurse umane: elevi, profesori, personal didactic auxiliar si 

administrativ, reprezentanti ai comunitătii educative; 

•resurse materiale: baza didactico-materială, spatiul 

educational 

•resurse financiare: bugetul, contributiile comunitătii locale 

•resurse informationale: documente si materiale curriculare, 

baza de date existentă în scoală în bibliotecă, videotecă, 

laboratoare etc. 

•resurse de timp: timpul scolar, extrascolar 
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Managementul clasei 
Managementul spatiului 

Constructii 

Intalnirea de 
dimineata 

Biblioteca 

Calendar 
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Managementul clasei 
Managementul spatiului 
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Managementul clasei 
Managementul  spatiului 
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Managementul clasei 
Managementul spatiului 

Resurse la 
indemana 
elevilor, 
etichetate 
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Managementul clasei 
Mascota grupului 
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Managementul clasei 
Prezenta 

VARIANTA 1 
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Managementul clasei 
Prezenta 

VARIANTA 2 
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Managementul clasei 
Prezenta VARIANTA 3 
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Managementul clasei 
Calendarul zilelor de nastere 

Primavara sunt 
nascuti patru copii 

VARIANTA 1 
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Managementul clasei 
Calendarul zilelor de nastere VARIANTA 2 
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Managementul clasei 
Managementul resurselor umane 

Regulile grupului: 

•Salutăm si răspundem la 

salut. 

•Suntem politicosi. 

•Ne jucăm împreună.  

•Avem grijă de lucruri. 

•Ascultăm ce spun ceilalti. 
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Managementul clasei 
Intalnirea de dimineata 
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Intalnirea de dimineata 
 

•Salutul individual/salutul grupului: Bună dimineaţa! 

•Jocuri de intrare în atmosferă: Cum vă simţiţi astăzi? 

•Identificarea  zilei:  - Astăzi este ... 

- Astăzi suntem în data de ...(marcarea datei verbal şi practic, în 

cadrul lunii în curs, cu ajutorul calendarului magnetic etc.) 

•Meteo: 

•descrierea zilei din punct de vedere meteorologic – marcare cu 

pictograme  

•completarea calendarului naturii 

•Prezența: nr. fete,  nr.băieţi, nr. total, absenţi (motive cunoscute) 
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Intalnirea de dimineata 

 

•Responsabilitati: managementul resurselor din centrele de 

lucru- Biblioteca, Arte, Ludoteca etc. 

•Noutăţi: ale copiilor (relatarea evenimentelor semnificative din 

viaţa lor, petrecute în ziua anterioară) sau ale profesorului 

(anunţarea unor musafiri, vizite, excursii, evenimente etc.) 

•Orarul zilei: anunţarea temei zilei si a activităţilor  

•Regulile clasei: norme explicite si implicite 

•Mesajul zilei: scurtă poveste, ştire dintr-un ziar, ştire radio, joc, 

care îi poate introduce pe copiii în unitatea tematică etc. 
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Autoportret 
“Noi, elevii  

clasei pregatitoare” 

Managementul clasei 
Proiecte tematice 
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Managementul clasei 
Proiecte tematice 

 

“Mancarea 
preferata” 
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Managementul clasei 
Expunerea produselor elevilor  

 

Pliant insotit de 
explicatia in cuvinte 
a desenului 
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Managementul clasei 
Expunerea produselor elevilor  
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Managementul clasei 
Expunerea produselor elevilor  

 

Muzeu tematic 
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Managementul clasei 
Management in relatia cu familia 

Ateliere interactive 
parinti-copii 
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Managementul timpului 

O ZI IN CLASA PREGATITOARE 

ORA I - 30/35 min. curs + 10/15 min. activități liber-alese, recreative 

 

Intalnirea de dimineata 

 

 

•un altfel de salut (fiecare copil salută pe fiecare, rostindu-i prenumele și adresându-i un compliment: Bună 

dimineața, Ana, ce frumos ți-ai împletit părul!)  

•prezenţa – elevul care are această responsabilitate în săptămâna respectivă numără fizic câte fete sunt 

prezente, câţi băieţi, câţi copii (învățătoarea sau un elev care știe să scrie numerele respective le va trece pe o 

coală de flip-chart sau pe tablă)  

•cum este vremea?  -responsabilul meteo din săptămâna respectivă va prezenta buletinul meteo (în cazul în 

care există un calendar magnetic se vor fixa coordonatele zilei, respectiv ziua, luna, anul și semnele 

convenționale pentru vreme)  

•agenda zilei- învățătoarea prezintă activitățile din ziua respectivă  

•regulile grupului –reactualizare  

•introducerea în activitate- se va face prin predicții pe bază de titlu dat (învățătoarea va anunța că în ziua 

respectivă vor învăța lucruri noi despre un personaj dintr-o poveste cu titlul  Omida cea flămândă, scrisă de Eric 

Carle; îi va invita pe copii să spună despre ce cred că este vorba în poveste și ce dovezi au în sensul 

afirmațiilor) 

•se citește povestea continuându-se predicțiile pe parcurs 

•pe marginea poveștii se formulează întrebări care dezvoltă gândirea critică a elevilor. 
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Managementul timpului 

15 min: activitate recreativă - desene  

pe asfalt  

Sarcină: desenează personajul 

preferat din povestea Omida cea 

flămândă, de Eric Carle. 

 

ORA a II-a - 30/35 min. curs + 10/15 min. activități liber-alese, 

recreative 

Experiment: Plutește sau se scufundă? (copiii au câteva obiecte la 

îndemână și un vas cu apă; prima sarcină este aceea de a aprecia dacă 

obiectele se scufundă sau plutesc, notând răspunsul într-un tabel; apoi 

verifică experimentând și validează sau nu răspunsul) 
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15 min: activitate recreativă – joc de 

mișcare - Omizile vesele, triste, supărate, 

furioase etc.  

Sarcină: mimă în grup  

Managementul timpului 

ORA a III-a - 30/35 min. curs + 10/15 

min. activități liber-alese, recreative 

•decorare de omizi sau fluturi cu 

elemente grafice, folosind instrumente și 

materiale diverse 

 

15 min.: activitate liber aleasă  
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ORA a IV-a - 30/35 min. curs + 10/15 min. 

activități liber-alese, recreative 

Activitati posibile: 

-fluturi decor 

-insecta preferata 

-reproducere dupa Fluturi de 

 Elena Bessinger 


