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Abordarea de tip interdisciplinar in ciclul primar – 

necesitate si provocare 

                                                                     Prof. Rugină Dănuţ 

Interdisciplinaritatea -factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate 

 

,, Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este 

specific ci prin ceea ce are în comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la 

altul ,, 

                                                                                                              Louis Croft 

În perioada contemporană reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat 

cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva 

interdisciplinară.  

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de 

oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul  

Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu 

asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai 

uşor scopurile de mijloace. 

 Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer 

cu grade diferite de implicare sau finalizare. Ea  apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare 

de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează 

pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt 

analizate separat. Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale 

dezvoltăii copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea 

asigură formarea sistematică şi pogresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în 

învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgeea cu succes a treptelor următoare în 

învăţare, pentru învăţarea permanentă. 
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În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între 

diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun 

permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. 

În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor 

minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învăţămând sau de programele disciplinelor 

sau ariilor curriculare. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, 

obiectivelor, dar se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-

şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă, individual. O analiză a obiectivelor cadru 

din programa clasei a III-a evidenţiază un prim punct comun al disciplinelor şcolare şi anume 

dezvoltarea capacităţii de comunicare, de colaborare în realizarea unor produse. La fiecare 

disciplină acest obiectiv este formulat astfel: 

• Limba română: dezvoltarea capacităţii de exprimare orală• Matematică: formarea capacităţii 

de a comunica utilizând limbajul matematic 

• Ştiinţe: înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor 

naturii 

• Educaţie civică: dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi 

exprimării opiniilor personale în cadrul grupului 

• Educaţie plastică: realizarea unor compoziţii libere şi a unora după model 

• Educaţie muzicală: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului muzical 

• Abilităţi practice: dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 

• Educaţie fizică: dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării, în funcţie de reguli 

acceptate.Adâncirea analizei programei şcolare relevă un număr mai mare de obiective de 

referinţă şi activităţii de învăţare ce permit abordarea interdisciplinară, însă cele mai 

interesante conexiuni pentru copii se realizează la nivelul conţinuturilor. Un conţinut şcolar 

structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii descrise şi asigură o percepere 

unitară, coerentă fenomenelor (Exemplu – Datinile şi sărbătorile neamului românesc invită la 

căutări şi conexiuni între diferitele domenii de cunoaştere). 

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ,  predarea – învăţarea 

interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de 

învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea 
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flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea 

cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să 

fie mai bine însuşită.Posibilităţile de corelare a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de 

învăţământ sunt nelimitate.  

Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de 

realizare a eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să 

se pregătească din timp şi să apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – învăţarea prin 

corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează 

creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu 

o cultură vastă. 

Trebuie, așadar făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu care se lucrează. 

Astăzi, acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev. Astfel, importante devin metodele 

cu care se prelucrează conţinuturile şi prin intermediul cărora este implicat educatul în 

procesul de dezvoltare a sa. Soluţia este aceea de a regândi atât conţinutul cât şi metoda, 

plecând de la studiul educatului. Metafora lui John Dewey sugerează direct că elevul devine  

,, soarele în jurul căruia gravitează,, dispozitivele pedagogiei. Educatul, cu toate resursele sale 

psihologice, este centrul în jurul căruia gravitează conţinutul, metodele, mijloacele de 

învăţământ, profesorul, spaţiul clasei, organizarea clasei, organizarea instruirii.  

Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însuşirea 

de cunoştinţe, devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrându-se pe dezvoltarea 

competenţelor. Teoriile actuale ale personalităţii arată că nu există om fără calităţi.  

Pedagogia modernă a demonstrat eficienţa utilizării metodelor interactive la lecţie 

(conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul de rol, dezbaterea, metode şi 

tehnici de lucru individual sau pe echipe). Educatorul trebuie să îşi adapteze conţinuturile la 

specificul educatului şi să găsească cele mai bune metode de valorificare a acestuia. Este un 

proces dificil dar merită a fi realizat pentru că cel mai important lucru în procesul instructiv-

educativ este să contribui la dezvoltarea educatului şi să obţii tot ce este mai bun la el. 

(Goodson, 1994) 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt: 

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 
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• clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 

• creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare; 

• permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 

• constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 

 Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 

învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 

fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa 

realizării conexiunilor între diferitele discipline. 

Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui 

care învaţă ar putea reprezenta cadrul integrator care va înlocui curriculumul centrat pe 

disciplinele de învăţământ. Formarea experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să 

fie doar obiective scrise pe hârtie. Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste 

competențe, de a şti cum să le implementăm  în activitatea  zilnică de predare, învăţare şi 

evaluare, de a descoperi valorile ce se ascund în fiecare din elevii noștri. Reușita va depinde 

mult de calitatea actului didactic și a parteneriatului educator-educat. 
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PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ-ETAPĂ 

IMPORTANTĂ ÎN FORMAREACOMPETENŢELOR LA 

ŞCOLARUL MIC. 

EXEMPLE DIN PRACTICA ŞCOLARĂ 

 

 

Formarea competenţelor-cheie reprezintă finalitatea şcolarităţii obligatorii. 

Termenul de competenţă are numeroase accepţiuni. A migrat uşor dinspre domeniul 

profesional-tehnic către educaţie, căpătând valenţe complexe în acest domeniu. 

Proiectarea curriculum-ului pe baza competenţelor, vine în întâmpinarea achiziţiilor 

cercetărilor din psihologia cognitivă, conform cărora, prin competenţă, se realizează 

transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii/contexte noi şi 

dinamice 

În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza 

(identifica, activa şi combina) un ansamblu integrat de cunoştinţe, desprinderi, 

atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de învăţare. Competenţa este un 

potenţial care trebuie demonstrat de elev. 

Competenţa presupune: 

 Cunoştinţe a şti 

 capacităţi a şti să faci 

 comportamente a şti să fii şi să devii 

Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu, se formează pe durata 

şcolarităţii şi au un grad mare de generalitate. 

Competenţele specifice sunt definite pe obiect de studiu şi se formează pe durata 

unui an şcolar. 

Evaluarea competenţelor se realizează prin metode şi instrumente moderne, 

trecând de la evaluarea/verificarea a ceea ce ştie elevul, la ceea ce ştie să facă. Are 

în vedere: 

a) resursele: cunoştinţe (a şti), deprinderi-abilităţi (a face), atitudini/valori (a fi, a 

deveni) 

b) situaţiile concrete în care elevul învaţă şi pune în practică acel potenţial 
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Astfel, pentru evaluare pot fi folosite următoarele instrumente de evaluare: 

chestionarul, interviul, observaţia, analiza documentelor, discuţii de grup, jocul de 

rol, jurnalul, portofoliul, proiectul. 

Abordarea interdisciplinară a devenit o preocupare în practica şcolară pentru ase 

ajunge la formarea competenţelor. 

„Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale 

cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând 

schimburi de ordin conceptual şi metodologic”.(G. Văideanu, 1988). 

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi 

eficient cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor 

discipline în vederea rezolvării unor situaţii problemă. 

Interdisciplinaritatea poate fi privită ca o punte între discipline. 

Interdisciplinaritatea are numeroase avantaje: stimulează realizarea de planificări 

corelate(corelarea în timp) a predării conţinuturilor, la diverse discipline; încurajează 

colaborarea directă şi a schimbului între specialişti în diferite discipline; încurajează 

pedagogiile active şi a metodologiilor participative; ajută la formarea strategiilor de 

rezolvare de probleme; sunt analizate teme din mai multe perspective; se formează 

competenţe transversale, integrate, cheie şi transdisciplinare. 

Interdisciplinaritatea presupune abordarea predării din perspectivă integrată. 

Predarea integrată are ca referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, 

comună mai multor discipline. 

Pornind de la o unitate tematică, profesorul realizează un design instrucţional, astfel 

încât să atingă conţinuturile din programă în realizarea unor competenţe, ţinând cont 

de stilul de învăţare al elevului, dar şi de stilul personal de predare. 

Avantajele predării integrate sunt: angajarea responsabilă a elevului în procesul 

învăţării; cadrul didactic este mediator, facilitator; profunzimea, trăinicia şi 

reactivarea rapidă a cunoştinţelor, generate de perspectiva integrată asupra 

cunoaşterii; încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea 

valenţelor formative ale sarcinilor de învăţare în grup. 

Dintre limitele predării integrate pot fi amintite: timp foarte mult alocat de către 

profesor în realizarea designului instrucţional; este dificil de corelat întreaga paletă 

informaţională cuprinse în disciplinele de studiu specifice curriculumului la nivele 

diferite; la nivel gimnazial şi liceal, predarea integrată presupune şi predarea în 
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echipe de profesori de specialităţi diferite ceea ce implică investiţie mare de timp şi 

costuri materiale ridicate; se poate pierde coerenţa în studierea disciplinei de studiu. 

Deşi predarea interdisciplinară a devenit o practică obişnuită pentru elevii claselor 

pregătitoare şi clasa întâi, curriculum-ul pentru celelalte clase, în acest moment, nu 

este foarte ofertant pentru realizarea unei predări interdisciplinare. 

Cu toate acestea, pot fi realizate activităţi care presupun o abordare 

interdisciplinară, ca un prim pas în realizarea competenţelor-cheie pentru elevii din 

ciclul primar. 

O astfel de experienţă am realizat la clasa a doua. 

Au fost abordate cunoştinţe din domeniile: limba şi literatura română, matematică, 

ştiinţe, educaţie plastică, abilităţi practice, consiliere, toate studiate sub tema 

,,Dovleci”. S-a ales această tematică fiind apropiată de universul copiilor , dar şi în 

concordanţă cu momentul anului când s-a desfăşurat activitatea. 

S-au urmărit obiective de referinţă din curriculumul clasei a doua, corelate cu 

anumite competenţe - cheie. 

Competenţele cheie vizate au fost următoarele: 

Limba şi literatura română - Comunicare în limba maternă 

Matematică şi Ştiinţe ale naturii - Competenţe în matematică şi competenţe 

elementare în ştiinţe şi tehnologie la îndemâna copiilor 

Consiliere - Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice 

Evaluarea activităţii s-a realizat prin întocmirea unui portofoliu. Portofoliul a cuprins 

fişele realizate în timpul activităţii, precum şi două fişe care au fost realizate ca temă, 

cu următoarele cerinţe:  

a) Scrie un text de cel puţin cinci enunţuri pornind de la 

enunţul Dacă aş fi un dovleac... 

b) Caută informaţii despre utilizarea dovlecilor. 

Prezintă-le într-o formă preferată. 

În evaluare, au fost apreciate:existenţa pieselor în portofoliu; corectitudinea realizării 

cerinţelor;aşezarea în pagină, scrierea corectă(reguli de punctuaţie, ortografie); 

aspectul fişelor;încadrarea în timp. 

Câteva concluzii pot fi formulate la finalul activităţii: elevii s-au implicat cu mult 

entuziasm în realizarea activităţii; profesorul a îndrumat realizarea sarcinilor; 

sarcinile de învăţare au oferit elevilor posibilitatea de-a corela informaţii din diferite 
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domenii; metodele activ-participative au plasat elevul în centrul activităţii de învăţare; 

modalităţile de organizare a colectivului de elevi pe echipe şi individual au facilitat 

interrelaţionarea, intercunoaşterea şi autocunoaşterea; predarea integrată oferă 

elevilor posibiltatea grupării informaţiilor într-un sistem holistic, asigură durabilitatea 

celor asimilate, precum şi în aplicabilitatea crescută a noilor achiziţii. 

Consider că beneficiile interdisciplinarităţii, din perspectiva învăţării, sunt foarte 

multe. Este un deziderat ca acest tip de organizare a activităţii didactice să se 

regăsească la toate nivelurile de şcolaritate. 
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Interdisciplinaritate prin jocurile didactice 

 

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă 

regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în 

perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. Acţiunea 

de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului educativ 

dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii 

specifice unui învăţământ modern. 

 

Interdisciplinaritatea este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai multe 

discipline, care să poată să meargă de la simpla comunicare de idei, până la integrarea 

conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, 

datele şi orientarea cercetării”. 

Specific vârstelor copilăriei, jocul, în general, are importanţă hotărâtoare pentru 

dezvoltarea psihică a copilului, fiind modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoştinţe 

vizând toate domeniile de activitate, o activitate fizică sau mentală cu sau fără finalitate 

practică şi căreia i te dedici de bună plăcere. 

Jocul rezolvă multe dintre problemele interdisciplinarităţii: creează situaţii de învăţare 

noi şi neobişnuite, înlesneşte transferul de valori între discipline, favorizează lucrul în echipă 

şi cooperarea, dispoziţia la dialog, creativitatea. 

În activitatea de învăţare  intervin, de multe ori, constrângerea şi teama. Teoria înstrucţiei şi a 

educaţiei inspirată de psihanaliză a dovedit, din punctul de vedere al eficienţei instrucţiei şi al 

efectelor secundare educative ale acesteia, că mult mai importantă şi mai eficientă este o 

activitate lipsită de sancţiuni. Or, jocul este o activitate lipsită de umbrele inhibitoare ale 

pedepselor. În timpul jocului, elevul se poate regăsi cu plăcere în ceea ce priveşte dorinţele şi 

plăcerile lui, nevoia de mişcare şi de elaborare. Regăsindu-se în joc, el va participa activ la 

acesta. În legătură cu valenţele multiple ale jocului, Erich E. Geissler afirma: 

„Dacă reuşim să îmbrăcăm procesele instructive, în special pe cale cu caracter de exerciţii, 
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în forme de joc, plăcerea funcţională ce acţionează în timpul jocului va crea o nouă formă de 

interes şi de participare care nu poate ajunge la nivelul cantitativ al unor interese obiective 

nemijlocite, dar care va fi însă, în orice caz, mult superioară atenţiei realizate prin 

constrângere, înainte de toate, din cauză că elevul, solicitat de joc, va avea o comportare 

activă. Ocupaţia respectivă devine pentru el o acţiune ludică, aducătoare de plăcere, 

determinată, de tendinţa spre repetare ce acţionează în joc.” 

Jocul didactic interdisciplinar este o activitate care îmbină utilul şi plăcutul şi în care 

se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse – trei-patru discipline într-o 

structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii bune. El reprezintă cea mai accesibilă cale de 

abordare interdisciplinară, deoarece prin joc se realizează importante sarcini formative care 

presupun antrenarea operaţiilor gândirii, dezvoltarea spiritului de observaţie, a spiritului de 

ordine, formarea deprinderilor de lucru corect şi rapid. 

Cu toate că jocurile presupun disciplină, impusă prin reguli, este de remarcat faptul că 

participanţii la joc o consideră naturală, creându-se astfel un echilibru între cerinţele impuse 

prin reguli şi subordonarea acceptată a jucătorilor. 

Jocul, ca prim pas spre cunoaștere, este mijloc de investigaţie, iar şcoala reprezintă pentru 

copil  lumea  fabuloasă  a activităţii ludice, plină de  învăţăminte, o lume a  basmelor şi 

povestirilor minunate. Tocmai jocul, prin farmecul  şi puterea sa nebănuită,  permite crearea 

unei punţi între şcoală şi  viaţă. 

Odată integrat în diferite situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie 

solicitat la un efort mintal similar celui depus într-o activitate didactică obişnuită, să observe, 

să interpreteze, să localizeze, să denumească, să explice, să clasifice, să transforme, să 

compună, să interpreteze; în timpul jocului, elevul efectuează aceste operaţii într-o formă 

plăcută, mobilizându-şi toate resursele pentru îndeplinirea sarcinii jocului. 

Condiţia realizării  demersurilor didactice o prezintă realizarea conexiunilor dintre 

diferite discipline, utilizarea lor şi în procesul cunoaşterii, în abstractizări şi generalizări. Prin 

jocurile interdisciplinare, se oferă elevilor o mai bună motivaţie, li se trezeşte dorinţa şi 

bucuria de participare de fapt la propria lor formare, realizându-se cea mai autentică învăţare, 

având impresia că se joacă. Astfel, elevul depăşeşte mai uşor sarcinile didactice datorită 
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elementelor de joc care creează motivaţia învăţării, se preîntâmpină monotonia, plictiseala şi 

creşte capacitatea de aplicare practică a cunoştinţelor. 

Îmbinarea armonioasă a acestor  jocuri în cadrul unei lecții asigură participarea 

afectivă a şcolarilor şi le dezvoltă spiritul de echipă şi de competiţie. Recunoaşterea 

schimbărilor pe care le reclamă promovarea interdisciplinarităţii, în toate aspectele activităţii 

şcolare, este de natură să sublinieze însemnătatea pe care o prezintă pentru eficacitatea 

măsurilor de renovare aplicate, coerenţa cestora destinată să asigure funcţionalitatea optimală 

a diferitelor laturi ale activităţii şi a componentelor procesului didactic – un principiu de 

aplicat, o modalitate de gândire şi de acţiune. 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”). 

Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să conțină elemente ludice 

(explorarea, surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea), să provoace, să mențină atenția și 

interesul, să fie o activitate relaxantă. Copilul își afirmă personalitatea, voința, inteligența, 

gândirea. 

La debutul școlarității activitatea de învățare ocupă rolul esențial, dar o bună parte a 

activității se redirijează prin joc, care rămâne o preocupare majoră a întregii copilării. 

J. Fr. Herbart spunea că „plictiseala este păcatul de moarte al predării”. 

Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor predate, 

asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și 

consolidarea acestora sau în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop înlăturarea 

plictiselii și oboselii. Cadrul didactic însuși poate alege și integra jocul potrivit pentru a  

permite acumularea cunoștințelor într-o atmosferă plăcută. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 

uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 
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În ierarhia metodelor active din învăţământul primar, jocul didactic îşi găseşte locul cu 

maximă eficienţă, acesta fiind o punte de legătură între joc – ca tip de activitate dominantă în 

care este integrat copilul în grădiniţă – şi activitatea specifică şcolii – învăţătura. 

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine mai interesat faţă de activitatea ce se 

desfăşoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi capătă cu timpul 

mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi rapiditate în răspunsuri. 

Îmbinarea elementului distractiv cu cel instructiv în jocul didactic duce la apariţia unor 

stări emoţionale complexe. Jocul didactic este atractiv şi eficient numai dacă conţine elemente 

de surpriză, de comunicare reciprocă între copii, recompense, etc. 

Jocul didactic este o activitate impusă/ sugerată. Un psiholog francez aprecia ca element 

definitoriu pentru jocurile celor mici valoarea – din perspectiva lor de activitate integrală: 

„Ceea ce caracterizează efectiv jocul celor mici este faptul că, reprezentând întreaga lor 

activitate, e lipsit de conştiinţa de a fi joc.”(Wallon, 49) 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea 

vor asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor 

probleme, stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un 

conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de 

elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze 

diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor 

individuale,accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe 

posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale implicate în 

desfăşurarea acestora. 

Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau deprinderi. În 

acest sens, este foarte important demersul pe care cadrul didactic îl poate iniţia în direcţia 

stimulării interesului copilului pentru cunoaştere, al interesului pentru a căuta informaţia 

necesară şi pentru a utiliza în cocepte variate, al interesului pentru rezolvarea de probleme 

prin care planifică şi organizează unele activităţi, jocuri cu acest scop. 
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În concluzie, activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie 

la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Jocul este înţelepciune, este o formă de 

manifestare a personalităţii copilului: exprimă bună dispoziţie şi bucurie, previne apariţia 

monotoniei şi a plictiselii, facilitând interdisciplinaritatea. 
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