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Preliminarii 

 
Practica „Debutul şcolar” se desfăşoară în semestrul III, în prima 

săptămână a lunii septembrie şi include următoarele componente: 

- studierea nivelului pregătirii copiilor pentru instruirea în şcoală 

(pregătirea fizică, intelectuală, social - psihologică, emoţional – volitivă, 

specială); 

- cercetarea particularităţilor adaptării şcolare (dificultăţile 

multiple de adaptare generate fie de o bază psihologică precară), 

instabilitate neuropsihică, fie de fixaţie şi conflictele de natură 

sociofamilială (încăpăţinare, negativism), fie de însuşi mediul şcolar 

(sarcini copleşitoare, învăţări dificile fără experienţă etc.). De aici 

comportamentele de retragere în sine compensare prin mijloace nedorite. 

- ajutorul acordat învăţătorului în asigurarea  unei adaptări mai 

uşoare a copiilor la noua situaţie şcolară, la noul regim, la activitatea de 

învăţare. 

Pentru acest stagiu de practică sunt prevăzute 60 de ore (30 – 

contact direct, 30 - indirect) și 2 credite transferabile. 

Evaluarea finală se va desfăşura sub formă de examen.  

La organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice a studenţilor se 

va ţine cont de următoarele acte normative: 

 Legea Învăţămîntului Republicii Moldova; 

 Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS); 

 Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de 

Studiu (SNCS); 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic 

în Univesitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pe baza ECTS şi 

SNCS; 

 Planul de învăţămînt elaborat pentru specialitatea 142.03/142.02 

Pedagogie în Învăţămîntul Primar și Pedagogie preșcolară. 
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Obiectivele practicii de inițiere„Debutul şcolar” 

 

1. Educaţia la  studenți a dragostei faţă de viitoarea profesie – 

învăţător în şcoala primară. 

2. Formarea competenţor psihopedagogice la viitorii învăţători. 

3. Formarea la studenţi a capacității de a se adapta la noua situaţie în 

şcoala primară în rol de observator activ. 

4. Dezvoltarea abilității de a colabora cu învăţătorul şcolii primare, a 

comunica cu el şi cu  elevii. 

5. Formarea deprinderilor de a observa, a analiza şi a aprecia 

fenomenele social - pedagogice real existente cauzele, condiţiile şi 

caracterul apariţiei şi dezvoltării lor. 

6. Dezvoltarea capacității de a înţelege şi a explica particularităţile 

comportării copiilor în situaţii concrete. 

7. A-i obişnui să fixeze la timp şi corect concluziile în timpul practicii 

şi a prelucra informaţia obişnuită în rezultatul organizării 

cercetărilor. 

 

Obligaţiunile studentului – practicant. 

1. Să studieze profund obiectivele şi conţinutul practicii. 

2. Să repete preventiv materialul teoretic, care va servi ca temei 

pentru desfăşurarea practicii. 

3. Să manifeste inteligenţă, conştiinciozitate şi demnitate, 

responsabilitate, spirit creativ şi activ în organizarea activităţilor cu 

elevii mici. 

4. Să se prezinte la practică la timp şi să fie pregătit pentru activitatea 

de observare şi cercetare. 

5. Să manifeste faţă de copii atitudine binevoitoare. 

6. În relaţiile cu colegii, părinţii, lucrătorii şcolii primare să manifeste 

tact pedagogic, să găsească limbaj comun şi tonul potrivit. 

7. Să pregătească un set de materiale didactice. 

8. Să participe activ la şedinţele de pregătire, dirijare şi  totalizare a 

practicii. 
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9. Să programeze în agendă conţinutul activităţilor de observare şi 

cercetare. 

10. Să prezinte la control metodicianului documentaţia pentru  

practică. 

 

Documentaţia studentului – practicant. 

 

Pe parcursul practicii „debutul şcolar” studentul – practicant 

pregăteşte şi prezintă următoarele documente; 

1. Zilnicul (agenda) la practică. 

2. Setul de materiale didactice. 

3. Caracteristica nivelului pregătirii pentru şcoală şi adaptării școlare 

a unui elev. 

 

Conţinutul şi forma caietului – zilnic al studentului la 

practică 

1. Foaie de titlu al caietului – zilnic (vezi Anexa 1). 

2. Structura caietului-zilnic: 

− Pagina 1. Obiectivele practicii de iniţiere (psihopedagogice). 

− Pagina 2. Obligaţiunile studentului-practicant. 

− Pagina 3. Lista elevilor clasei.  Numele, prenumele elevului 

cercetat. 

− Pagina 4. Orarul lecţiilor şi orarul sunetelor. 

− Pagina 5. Programul la practica pedagogică. 

− Pagina 6. Evidenţa activităţii practicii. 

 

 

Conţinutul practicii: 

Tema: Pregătirea copiilor pentru şcoală. Adaptarea şcolară. 

1. Observarea şi analiza lecţiilor. 

2. Conversaţie cu învăţătorul, directorul – adjunct despre 

particularităţile contingentului de elevi din clasa întâi, despre 

pregătirea lor pentru şcoală, despre specificul activităţii  

didactice şi extracurriculare cu elevii mici.               
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Întrebări pentru observare şi analiză. 

1. Aspectele pregătirii copiilor pentru şcoală. 

2. Cerinţele actuale faţă de învăţământul primar. 

3. Conţinutul, organizarea şi metodele de instruire în clasele 

primare la debutul școlar. 

4. Structura lecţiei. 

5. Organizarea elevilor la lecţie, cerinţele faţă de conduita lor. 

6. Tempoul activităţii la lecții. 

7. Activitatea extracurriculară cu elevii  clasei întâi, conţinutul şi 

formele ei. 

 

Tema: Pregătirea fizică a copiilor pentru şcoală. 

Scopul: Determinarea particularităţilor dezvoltării fizice. 

 

  Programul de cercetare: 

- capacitatea de a se aranja în coloană, rând, cerc corect; 

- capacitatea de a se orienta în spaţiu, de a reacţiona la comandă; 

- capacitatea de a menţine distanţa la mers şi alegere; 

- priceperea de a-şi păstra poziţia, tehnica îndeplinirii mişcărilor; 

- ce deprinderi motrice posedă copilul? 

- ce deprinderi de acurateţe, cultural – igienice sînt  formate la 

copii? 

- cum sînt dezvoltate calităţile fizice şi trăsăturile volitive de 

caracter? 

 

 

Tema: Pregătirea intelectuală pentru şcoală. 

Scopul: Determinarea nivelului pregătirii intelectuale pentru 

şcoală. 

Program de cercetare: 

1. Ce cunoştinţe posedă copilul despre mediul înconjurător, viaţa şi 

activitatea oamenilor, natură? 

2. Cum e dezvoltată la copii activitatea de cunoaştere, interesul faţă 

de această activitate? 
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3. Observaţi dacă copiii ştiu să cerceteze în mod planic obiectele şi 

fenomenele, să evidenţieze însuşirile lor. 

4. Determinaţi dacă copiii se orientează în timp, spaţiu. 

5. Cum e dezvoltată gândirea copilului? 

Cercetaţi dacă copilul ştie să evidenţieze principalul în obiectele  şi 

fenomenele mediului ambiant, dacă ştie să compare, să vadă elemente 

asemănătoare, să raţioneze, să găsească cauzele diferitor fenomene, să 

facă concluzii. 

6. Care sunt particularităţile limbajului copiilor? 

Determinaţi, dacă copilul vorbeşte cursiv, poate povesti de la 

persoana a treia, poate recita expresiv, emoţional o poezie, ştie să-şi 

exprime gândirile, dacă n-are defecte în vorbire. 

7. Care sînt particularităţile atenţiei, memoriei, percepţiei, 

imaginaţiei copiilor? 

 

Tema: Pregătirea copiilor pentru activitatea de scris-

citit, matematică. 

Scopul: Determinarea nivelului pregătirii copiilor 

pentru însuşirea scrisului şi cititului. 

Program de cercetare 

1. Ştie să se orienteze în foia de hârtie, să ţină corect pixul, creionul; 

2. Posedă capacitatea de a respecta liniile din caiet, de a repartiza 

literele; 

3. Manifestă interes faţă de scris; 

4. Analiza caietului şi materialului pentru scris; 

5. Posedă capacitatea de a-şi păstra poziția corectă la scris; 

6. Starea elevului în procesul scrisului. Evitarea apariţiei oboselii; 

7. Ce deprinderi de scris are elevul? 

8. Modalitatea de înlăturare a erorilor. 

9. Cercetaţi cum este pregătirea specială a copilului pentru şcoală. 

a) Ce cunoştinţe matematice posedă copilul? 

- cunoaşte cifrele; 

- ştie să numere; 

- cunoaşte formele geometrice; 
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- ştie să alcătuiască probleme simple şi să le rezolve; 

- cunoaşte relaţiile spaţiale; 

- se orientează în timp. 

b) Cum cunoaşte copilul sunetele, literele, noţiunea de 

silabă, cuvânt, propoziţie, etc. 

11. Concluzii, propuneri. 

 

Program al conversaţiei cu copilul pentru a  determina 

atitudinea lui faţă de şcoală şi învăţătură. 

 

Scopul: Cercetarea dorinţei copilului de a frecventa şcoala. 

1. Ai dorit să vii la şcoală? 

2. De ce vreai (nu vreai)? 

3. Te-ai pregătit pentru şcoală? 

4. Cum te-ai pregătit ( cine te-a pregătit?) 

5. Îţi place la şcoală? 

6. Ce îţi place (nu-ţi place) mai mult? 

7. Dacă vei înceta să vii la şcoală cu ce te vei ocupa acasă? 

8. Dacă învăţătoarea îţi propune să alegi tema unei lecţii libere cu ce 

ai vrea să te ocupi, ce ai vrea să afli? 

9. Imaginează-ţi că treci în altă clasă. Cu cine ai vrea să te duci? Cu 

învăţătoarea? Cu prietenii? Singur? 

10. Ai vrea să te întorci la grădiniţă? 

 

Convorbire standardizată despre şcoală. 

Scopul: A determina spre care laturi ale instruirii (formale sau 

esenţiale se orientează copilul. 

Material: 7 itemi 

Tehnica de aplicare: Practicantul stă de vorbă cu fiecare copil în 

parte. Întrebările se pun într-o strictă consecutivitate, evitîndu-se 

aplicările, uimirea, dezaprobarea. Nu se admite, de asemenea, nici 

sugerarea răspunsurilor la întrebări. Pentru fiecare întrebare a de dorit să 

se obţină un singur răspuns clar şi precis. 
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Cucerind încrederea şi bunăvoinţa copilului, studentul îi adresează 

următoarele întrebări: 

1. Vrei să frecventezi şcoala? De ce? 

1 punct: Pentru că la şcoală voi învăţa. 

0 puncte: Aici sînt mulţi copii. 

Mă pot juca cu ei.... 

Port geantă... 

2. Dacă n-ai fi frecventat şcoala, cu ce te-ai fi ocupat când ceilalţi 

copii de seama ta s-ar fi dus la şcoală? 

1 punct: Totuna aş fi învăţat a citi şi socoti. 

0 puncte: M-aş fi jucat... M-aş fi dus la grădiniţă... Aş fi 

stat acasă. 

3. Dar cum crezi tu , ce trebuie să facă elevii la şcoală? 

1 punct Să înveţe să scrie, să citească. 

0 puncte: Să stea în bănci... să asculte învăţătorul.... Să 

doarmă la amiază... Să se joace. 

4. La şcoală, după cum ştii, se studiază mai multe obiecte....... Tu ai 

asistat şi la lecţii de matematică şi la lecţii de muzică, şi de 

educaţie fizică.... La care ţi-a plăcut (sau nu ţi-a plăcut) mai mult ?. 

1 punct: La lecţiile de matematică, de limbă română. 

0 puncte: desenul, muzica, educaţia fizică, recreaţia.... 

5. De când frecventezi şcoala, ce ai învăţat a face? 

1 punct: Am învăţat a scrie, a socoti, a citi.... A sta liniştit în bancă. 

0 puncte: Am învăţat a ridica măna, a cânta în cor. 

6. Închipuie – ţi, acum, că eu nu prea ştiu ce trebuie să facem la lecţia 

viitoare.... Dacă te-aş ruga pe tine să-mi spui, tu ce ai vrea să 

facem? 

1 punct: Aş vrea să învăţăm a scrie, a citi, a povesti, a socoti. 

0 puncte: Aş vrea să ne citiţi o poveste...... Să ne ducem la 

plimbare....... să facem educaţie fizică. 

7. Să presupunem, acum, că acasă, după ce te-ai întors de la şcoală, 

mămica ţi-a propus să înveţi o poezie frumoasă, doar tocmai atunci 

au venit prietenii tăi să te ia la joacă........ Tu ce ai face? Te-ai duce 

cu prietenii la joacă ori ai rămâne să înveţi poezia?. 
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1 punct: M-aş duce cu prietenii la joacă. 

0 puncte: Fiecare item se cotează cu 1 sau 0 puncte în 

funcţie de gradul de generalizare şi de calitatea răspunsului. În timpul 

convorbirii (studentul) îşi notează punctele acumulate de către copil. 

Interpretare 5-7 puncte denotă o pronunţată orientare instructivă 0-

3 puncte – orientarea instructivă lipseşte. 

 

 

Tema: Studierea atitudinii emoţionale a copilului faţă de 

şcoală. 

Scopul:  A determina atitudinea emoţională a copiilor pentru 

şcoală. 

 

Material: două ilustrate, două cerculeţe pe care sînt reprezentate 

feţe  de copii. 

Tehnica de aplicare: Copiilor li se demonstrează două imagini pe 

care sînt reprezentate şcoala (grădiniţa de copii)şi un copil. 

Faţa copilului nu e desenată. 

Mai apoi se propun 2 cerculeţe pe care-s reprezentate feţe de copii 

(vesel şi trist) şi se pun întrebări: 

Acest băiat (fetiţă) a venit la şcoală (grădiniţă). 

Care faţă tu îi vei încleia?iar acum copilul se duce de la grădiniţă. 

Care faţă îi vei încleia? 

Concluzii. Propuneri. 

 

Tema: Regulile de comportare în şcoală. 

Scopul: Determinarea reprezentărilor copiilor despre regulile 

de comportare. Studierea particularităţilor disciplinei şi organizării 

copiilor la lecţie. 

Program de cercetare: 

1. Ce reguli de comportare în clasă şi la recreaţie cunoaşteţi? 

2. De ce fiecare elev trebuie să respecte aceste reguli? 
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Mai apoi se va studia: 

 

1. Capacitatea elevilor de a pregăti totul pentru lecţie; 

2. După sunet să ocupe locul lângă bancă  şi în picioare să aştepte 

învăţătorul; 

3. De a reacţiona repede la cerinţele învăţătorului; 

4. De a nu se distrage; 

5. De a nu încurca colegilor; 

6. De a lucra în timp; 

7. De a nu rămâne în urmă; 

8. De a-şi strânge rechizitele după lecţie; 

9. De a se pregăti de lecţia următoare; 

10. A ridica corect mâna; 

11. De a se ridica şi aşeza fără gălăgie; 

12. De a şedea corect în bancă. 

 

La recreaţie se va determina: 

1. Capacitatea de a-şi găsi ocupaţie utilă (joc, relaţii prietenoase cu 

colegii); 

2. De a se comporta în corespundere cu regulile. 

 

Întrebări pentru analiză: 

 

1. Care-s particularităţile manifestării şi organizării a disciplinei 

copiilor la lecţii şi la recreaţie? 

2. Care e atitudinea copiilor faţă de rechizitele şcolare şi ce 

deprinderi de autoservire posedă? 

3. Cum se comportă copilul cu colegii, învăţătorul? 

4. Care-s reprezentările copiilor despre regulile de comportare în 

şcoală? 

5. Ce cerinţe înaintează învăţătoarea faţă de comportarea copiilor? 

6. Ce condiţii creează învăţătoarea pentru îndeplinirea acestor 

cerinţe? 
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Tema: Studierea cunoştinţelor şi competenţelor matematice ale 

elevilor. 

Obiectiv: A determina nivelul de cunoştinţe şi competenţe 

matematice ale elevilor la debutul şcolarităţii. 

Program de cercetare: 

1. Stabiliţi dacă elevii cunosc: 

- Mulţimile şi componenţa lor; 

- Descoperirea lor, sistemul de mulţimi; 

- Numărul de obiecte (elemente( într-o mulţime; 

- Numere (recunoaşterea, ordonarea, ordonarea, descoperirea în 

două sau cîteva numere mai mici de la 1 pînă la 10); 

- Crearea problemelor, exerciţiilor; 

- Relaţiile spaţiale (sus, jos, la stînga, la dreapta etc.); 

- Timpul (poate fi măsurat cu ceasornicul); 

- Figurile şi corpurile geometrice; 

2. Cercetaţi dacă elevii au competenţe; 

- De a alcătui mulţimi din 1,2,3....10 elemente; 

- A utiliza cuvinte ce denumesc  numeralele cardinale şi ordinale 

în limita 10; 

- De a compune şi rezolva probleme simple cu ajutorul 

materialului didactic; 

- De a utiliza corect semnele (+);(-); (=); (   ); (   ); 

- De a determina sensul mişcării: înainte, înapoi, la stânga, la 

dreapta; 

- De a folosi etaloane nestandardizate în efectuarea în efectuarea 

diferitelor măsurări în diverse situaţii; 

- Găsirea asemănărilor şi deosebirilor între figurile geometrice 

cunoscute (cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi); 

- De a stabili deosebirea şi a numi corect corpurile geometrice; 

sfera, cubul, conul, cilindrul; 

- De a evidenţia succesiunea zilelor săptămânii, a lunilor, 

anotimpurilor şi a orei exacte la ceasornic. 
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Tema: Studierea gradului de pregătire pentru scris – citit. 

Obiectiv: Determinarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe 

pe care le are elevul pentru a realiza activitatea de scris – citit. 

Program de cercetare: 

1. Stabiliţi dacă elevii posedă cunoştinţe despre: 

 Structura sonoră a cuvântului, structura lexicologică a 

propoziţiei; 

 Semnificaţia locului sunetului în cuvânt, a cuvântului în 

propoziţie, a propoziţiei în text; 

 Literele de tipar şi de mână, regulile de comportare cu cartea, 

caietul; 

 Regulile elementare de scris; 

 Linie verticală, orizontală, oblică, curba, frântă. 

2. Care competenţe de scris –citit au elevii? 

 Îmbinarea sunetelor, literelor în silabe, cuvinte, a cuvintelor în 

propoziţii; 

 Modelarea cuvintelor mono – şi bisilabice; 

 Analiza structurii cuvântului şi a propoziţiei; 

 Recunoaşterea vizuală a literelor; 

 Orientarea în pagină, foaie, caiet, carte; 

 Haşurarea cu linii orizontale, verticale, oblice; 

 Compunerea ozoarelor din diverse linii; 

 Scrierea grafismelor. 

 

Tema: Studierea cunoştinţelor şi competenţelor  copiilor la 

arta plastică. 

Obiectiv: A determina nivelul de cunoştinţe şi competenţe ale 

elevilor la arta plastică la începutul şcolarităţii. 

Program de cercetare: 

1. Stabiliţi dacă elevii posedă cunoştinţe despre: 

 Elementele de bază din domeniul artei plastice (pictură, grafică, 

sculptură, arhitectură, artă decorativă aplicată); 

 Unele genuri (peisaje, portrete, animalist); 
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 Unele mijloace plastice (linia, pata, culoarea, forma, punctul); 

 Unele mijloace artistice(simetria, ritmul, armonia culorilor, a 

liniilor); 

 Tehnologiile de reprezentare artistică (modelarea, sculptura, 

colaj, pictura, desen grafic, lucrări brodate, ţesute, împletite etc.); 

 Denumirea şi autorul a 3-5 opere de artă plastică; 

 Denumirea şi destinaţia materialelor, a instrumentelor, 

rechizitelor folosite la activităţi; 

 Denumirea culorilor de bază (roşu, galben, albastru, verde, 

cafeniu, negru) şi a unor nuanţe de culori (roz, oranj, violet, 

azuriu, vişiniu, galben deschis etc.) 

2. Cercetaţi dacă elevii dispun de competenţe: 

 De a exprima în imagini plastice unele idei, impresii, doleanţe; 

 De a selecta culorile, materialele şi mijloacele de reprezentare 

adecvată a ideii concepute; 

 De a plasa reuşit elementele decorative pe suprafaţă ( în dependenţă 

de formă, folosind diverse mijloace artistice: ritmul, simetria, 

proporţionalitatea; 

 De aprecia cu argumente lucrările din punct de vedere estetic, 

compoziţional şi tehnic; 

 De a utiliza cu iscusinţă expresivitatea materialelor plastice şi altor 

materiale imprimate; 

 De a exprima chipurile artistice (cu penelul, burete, deget etc.) în 

guaşă, acuarelă, coloranţi naturali (sucuri de legume, infuzie de 

plante etc.); 

 De a modela chipuri din bucată integrată şi din bucăţi asamblate, 

plăci decorative; 

 De a crea compoziţii în tehnica colajului cu diverse materiale 

(hârtie, seminţe, frunze etc.). 
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Tema: Studierea cunoştinţelor şi competenţelor copiilor din 

domeniul literaturii. 

Obiectiv: Determinarea nivelului de  cunoştinţe şi competenţe 

din domeniul literaturii artistice ale elevilor la debutul şcolar. 

Program de cercetare. 

1. Stabiliţi dacă copii cunosc: 

 Texte folclorice (poezioare, poveşti, ghicitori, proverbe etc. Şi 

termenii respectivi; 

 Texte pentru copii din literatura noţionale şi cea universală, de 

autori clasici şi contemporani; 

 Caracteristicile elementare ale noţiunilor: carte, autor, imagine, 

foaie, pagină, copertă; 

 Structura elementară a textului (început, conţinut); 

 Modalităţile de reproducere a textelor (recitare, repovestire, 

dramatizare). 

2. Determinaţi dacă elevii posedă următoarele competenţe: 

Receptarea integră a textului literar; 

 Delimitarea textelor în versuri de cele în proză; 

 Perceperea mesajului emotiv şi de idei al textelor de mic volum; 

 Interpretarea expresivă a diverselor texte literare; 

 Reproducerea independentă a textelor învăţare; 

 Utilizarea elementelor limbajului expresiv (intensitatea vocii, 

tonul, intonaţia şi elementele ei (pauza,accentul); 

 Deosebirea limbajului plastic de cel cotidian; 

 Aplicarea competenţelor dobândite în diverse situaţii (joc, 

dramatizare, desen, modelaj); 

 Compunerea independentă a povestirilor, poveştilor, 

poezioarelor, ghicitoarelor. 
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Tema: Studierea cunoştinţelor şi a competenţelor limbajului. 

Obiectiv: Determinarea nivelului dezvoltării limbajului elevilor 

la debutul şcolarităţii. 

Program de cercetare: 

1. De stabilit dacă elevii cunosc: 

 Sunetele limbii române şi valorilor expresive ale distribuţiei 

sunetelor în cadrul grupurilor de sunete, grupurilor de cuvinte. 

 Noţiuni de sunet, silabă, cuvânt, propoziţie, limbaj; 

 Sensul cuvintelor şi al expresiilor; 

 Rolul accentului în cuvînt, al prefixelor, sufixelor, 

desinenţelor. 

2. Determinarea competenţelor limbajului elevilor: 

 Stabilirea relaţiilor de comunicare (elev - învăţător; elev-elev); 

 Perceperea mesajelor orale (enunţate de adulţi învăţător, elevi, 

scrise, citite); 

 Întreţinerea unei conversaţii (cu adulţii,copii) pe orice temă; 

 Adaptarea la elementele situaţiei de comunicare; 

 Descrierea situaţii, întîmplărilor, lecturarea imaginilor; 

 Aplicarea normelor dialogului; 

 Realizarea unor mesaje; 

 Construirea propoziţiei, alcătuirea mesajului; 

 Ascultarea şi susţinerea partenerului; 

 Relatarea corectă, logică a unor evenimente; 

 Recunoaşterea grupului de sunete în enunţul învăţătorului, 

colegilor; 

 Pronunţia corectă a sunetelor limbii, a îmbinărilor de sunete; 

 Posedarea limbei literare, a exprimării verbale relativ bogată; 

 Utilizarea corectă a formelor părţilor de vorbire şi a acordului 

dintre ele; 

 Utilizarea adecvată a accentului, a  lexemelor, ţinînd seama de 

structura (prefix, sufix, desinenţă şi de semnificaţia lor; 

 Sesizarea, corectarea diverselor imperfecţiuni în limbaj; 
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 Utilizarea unui limbaj coerent, flexibil, creativ (expresii plastice, 

expresii frazeologice, cuvinte cu sens figurat). 

 

Tema: Studierea cunoştinţelor şi competenţelor  muzicale ale 

elevilor. 

Obiectiv: A determina nivelul de cunoştinţe şi competenţe 

muzicale la debutul şcolarităţii. 

Program de cercetare: 

1. Stabiliţi dacă elevii posedă cunoştinţe despre: 

 Instruirea diferenţelor de nuanţe şi de intensitate în cîntece şi 

piese muzicale (tare, încet, potrivit); 

 Distingerea nuanţelor de tempo (rar, potrivit, moderat, repede); 

 Distingerea caracterului muzicii (de mers, contabil, vioi, de 

glumă); 

 Instruirea mersului melodic suitor sau coborâtor al melodiei; 

 Intuirea mersului melodic suitor s-au coborât al melodiei; 

 Recunoaşterea cântecelor după un fragment melogic; 

 Recunoaşterea timbrului instrumentelor muzicale (pian, vioară, 

noi fluier, trianglu, xilofon). 

2. Determinaţi ce fel de competenţe muzicale au elevii privind: 

 Intonarea corectă, expresivă şi omogenă, în grup şi individual a 

cântecelor, respectând poziţia corectă, dicţia şi respiraţia în cînt; 

 Recunoaşterea cîntecelor după un fragment melogic; 

 Efectuarea de mişcări expresive în conformitate cu conţinutul 

muzicii; 

 Înscenarea cântecelor – jocuri alcătuirea combinaţiilor simple de 

dans; 

 Distingerea şi compararea cântecului şi muzicile cu caracter diferit; 

 Coordonarea mişcărilor în grup, respectând caracterul şi ritmul 

muzicii. 
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Tema: Studierea cunoştinţelor şi capacităţilor necesare la 

educaţia tehnologică. 

Obiectiv: A determina ce nivel de cunoştinţele şi capacităţi 

necesare pentru educaţia tehnologică posedă elevii clasei întâi la 

începutul micii şcolarităţi. 

Program de cercetare: 

1. Stabiliţi dacă elevii posedă anumite cunoştinţe de menaj cum ar fi: 

- Obiecte de artă şi menirea lor; 

- Denumirea şi destinaţia unor scule, materiale, croşete; 

- Cunoaşterea regulilor de igienă şi securitate în timpul muncii. 

2. Determinaţi dacă elevii au următoarele capacităţi: 

- De a confecţiona diferite lucrări din diverse materiale; 

- Stofă, lozie, panuşi, lut,deşeuri etc.; 

- De a aplica diferite tehnologii de lucru (unire, aplicare, 

fixare, croşetare, vopsire, ţesut etc.); 

- De a respecta regulilor de igienă şi securitate în timpul 

lucrului; 

- De a executa diverse muncii de autoservire, în colţul naturii, 

pe teren. 

 

 

Tema: Specificul programării instructiv / educative în clasa  la 

debutul şcolar. 

Obiectiv: A-i familiariza pe studenţi cu particularităţile de adaptare 

a copiilor la viaţa şi activitatea şcolară, cu organizarea  şi 

desfăşurarea procesului didactic în primele zile ale aflării copilului în 

şcoală. 

Întrebări pentru observare şi analiză: 

1. Ce condiţii sînt create în şcoală pentru organizarea şi desfăşurarea 

procesului didactic cu copii clasei întîi? 

2. Lucrul preventiv cu părinţii şi educatorii instituţiilor preşcolare 

pentru realizarea adaptării copiilor la şcoală. 

3. Climatul emoţional în clasa şcolară. 

4. Stabilirea comunicării emoţional – pozitive a învăţătorului cu elevii. 
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5. Atitudinea individuală a învăţătorului faţă de copii (se ţine cont de 

particularităţile individuale: temperament, interese, trăsături de 

caracter, aptitudini, deprinderi. 

6. Proiectarea activităţii instructiv – educative în primele săptămâni. 

7. Specificul organizării şi desfăşurării procesului instructiv – educativ 

la debutul şcolarităţii pentru asigurarea  acomodării treptate la 

regimul şcolar, la noile condiţii şi cerinţe. 

a) Ce metode şi procedee didactice sînt utilizate?. 

b) Care forme de organizare a activităţii elevilor sînt folosite?. 

c) Ce mijloace didactice sînt aplicate la lecţii?. 

8. Rolul părinţilor în asigurarea adaptării mai uşoare a elevilor la viaţa 

şi activitatea şcolară. 

 

Tema: Studierea cunoştinţelor şi competenţelor copiilor despre plaiul 

natal, natură. 

Obiectiv: A determina nivelul de cunoştinţe şi competenţe ale elevilor 

clasei întâi la debutul şcolarităţii. 

                            Program de cercetare.  

1. Determinaţi dacă elevii cunosc: 

- Numele şi prenumele părinţilor, îndeletnicirea lor, adresa 

domiciliului; 

- Denumirea ţării, a localităţii (satul, oraşul natal, locul de muncă al 

părinţilor, buneilor, naşilor); 

- Denumirea animalelor, păsărilor, gâzelor; 

- Mijloacele de locomoţie şi de transport comun, maşini de destinaţie 

specială, regulile elementare de circulaţie; 

- Momente importante din istoria neamului (obiceiuri, ritualuri, 

sărbători etc.); 

- Importanţa naturii în viaţa omului, rolul omului în transformările şi 

protecţia naturii; 

- Schimbările sezoniere în natură, manifestarea lor; 

- Unele animale, plante tipice ambiante locale; 

- Factorii necesari pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor 

animalelor; 
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- Existenţa relaţiilor biotice între plante şi animale; 

- Consecinţele relaţiilor biotice între plante şi animale; 

- Consecinţele poluării mediului ambiant; 

- Unele măsuri pentru combaterea şi preîntâmpinarea poluării. 

2. Stabiliţi dacă elevii posedă competenţe cum ar fi: 

- Orientarea în localitatea dată; 

- Identificarea, deosebirea animalelor, planetelor; 

- Ocrotirea, îngrijirea animalelor, planetelor; 

- Efectuarea unor lucrări în natură, acordarea ajutorului adulţilor. 
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Anexa 1 

 

Nivelurile adaptării copiilor la situaţia şi activitatea şcolară 

(după G.M. Ciutkina). 

 

Nivelul înalt al adaptării. 

 

Elevul are atitudinea pozitivă faţă de şcoală, cerinţele înaintate le 

receptează adecvat materialul îl însuşeşte uşor, cunoaşte profund şi 

detailat conţinutul de programă; 

 

Soluţionează probleme cu caracter dificil; 

 

Manifestă sârguinţă, atent ascultă indicaţiile şi explicaţiile 

învăţătorului; îndeplineşte sarcinile fără control extern; prezintă interes 

deosebit faţă de activitatea de învăţare independentă, pregăteşte toate 

temele; însărcinările care i se dau le îndeplineşte cu responsabilitate şi cu 

plăcere; are statut pozitiv în clasa şcolară. 

 

Nivelul mediu al adaptării. 

 

Elevul are atitudine pozitivă faţă de şcoală, frecventarea ei nu-i 

produce emoţii negative: înţelege conţinutul materialului, dacă 

învăţătorul îl expune detaliat şi foloseşte intuitivitatea, însuşeşte 

conţinutul de bază al materialului, independent rezolvă probleme tip; e 

atent la îndeplinirea însărcinărilor, indicaţiilor adultului, dar sub controlul 

lui; poate fi concentrat numai în situaţii, când e ocupat cu ceva interesant 

pentru el; îşi pregăteşte temele pentru acasă aproape întotdeauna; 

însărcinările social-utile se  le îndeplineşte cu responsabilitate; e prieten 

cu mulţi colegi din clasă. 

 

Nivelul scăzut al adaptării. 

 

Elevul are o atitudine negativă sau indiferentă faţă de şcoală. 
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Deseori se plânge că se simte rău; domină dispoziţia rea; se 

observă indisciplină; materialul explicat de învăţător îl însuşeşte 

fragmentarelor; activitatea independentă cu manualul este pentru el 

dificilă; nu manifestă intenres faţă de învăţare şi carte; temele nu le 

pregăteşte sistem atic, are nevoie de control permanent, de amintirea 

sistematică a învăţătorului şi părinţilor; păstrează capacitatea de muncă şi 

atenţia dacă i se oferă pauze îndelungate pentru odihnă; are nevoie de 

ajutor din partea învăţătorului şi părinţilor; unele însărcinări social-utile le 

îndeplineşte sub controlul adulţilor,fără dorinţă, e pasiv; prieteni apropiaţi 

nu are, cunoştinţe după nume şi prenume doar pe unii colegi. 
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Anexa 2 

Fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului la debutul 

școlarității 

I. Date personale 

 1. Numele și prenumele_____________________________ 

 2. Locul și data nașterii______________________________ 

 3. Domiciliul______________________________________ 

 4. Școala și clasa în care își face studiile_________________ 

II. Date familiale 

 1. Ocupația și locul de muncă al părinților 

 Tatăl___________________________________________ 

 Mama___________________________________________ 

 2. Structura și componența familiei: 

   a)  Tipul familiei: 

 normală 

 tatăl (mama) decedat 

 părinți despărțiți 

 părinți vitregi (unul, amândoi) 

   b) Frați (surori) mai mari, mai mici. 

Nr. 

crt. 
Vârsta Ocupația 

Nr. 

crt. 
Vârsta Ocupația 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

 

Alte situații__________________________alte persoane (rude) 

apropiate în familie_____________________________________ 

______________________________________________________ 

 3. Atmosfera şi climatul educativ: 

 raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între 

părinţi şi copii; 

 raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare; 

 dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente; 
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 familie destrămată sau pe cale de destrămare. 

4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului: 

 foarte precare; 

 la limită; 

 acceptabile; 

 bune; 

 foarte bune. 

5. Influenţe extrafamiliare (vecini, prieteni, colegi): 

 reduse; 

 ample; 

 frecvente; 

 întâmplătoare. 

III. Dezvoltarea fizică şi sănătăţii 

1. Caracteristici ale dezvoltării fizice. 

2. Îmbolnăviri:___________________________________

____________________________________________ 

   a) anterioare intrării în şcoală 

______________________________________________________ 

   b) pe parcursul şcolarizării 

______________________________________________________ 

 3. Deficienţe, dezabilităţi (senzoriale, motorii) 

______________________________________________________ 

IV. Particularităţi ale debutului şcolarităţii 

 1. Pregătirea copilului pentru a deveni şcolar: 

   a) dezvoltarea motivelor şi intereselor de 

cunoaştere____________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

   b) capacitatea de a efectua acţiuni practice şi 

mentale________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

   c) capacitatea verbalizării reprezentărilor___________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 
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   d) gradul de independenţă a proceselor 

intelectuale___________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 2. Simptomologii ale conduitei: 

 Pozitive, adecvată începerii şcolarităţii; 

 Negative, neadecvată începerii şcolarităţii. 

3. Inserţia în fluxul solicitărilor şcolare: 

   a) caracteristici favorabili de integrare a copilului în activitatea 

şcolară_______________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

   b) caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în activitatea 

şcolară_______________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

V. Concluzii vizând nivelul adaptării la viața și activitatea școlară 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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VI. Recomandări, acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei. 
 

1. Părinţilor: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 2. Învățătorului: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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