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Prezentare instrucțiune
• Documentul va fi expediat 

tuturor participanților la seminar.



Recomandări

✔ Activitățile de ocupare a timpului liber pot fi realizate online sau cu ghidare la distanță:
activități pe interese realizate live, dar și concursuri și expoziții on-line, campanii de informare și  dezbateri, 
sesiuni de formare și informare live, excursii virtuale, ateliere și laboratoare deschise, vizionări de film comune 
etc. asistate de diverse mijloace TIC/platforme (Anexa 1);

✔ activități educative împreună cu părinții, activități care valorifică specificul localității, jocuri în aer liber, 
activități de observare și reflecții, sarcini cu mai multe etape, creșterea plantelor, studio fotografic etc (Anexa 2).

✔ Încurajăm crearea parteneriatelor cu centrele de tineret, bibliotecile, centrele de resurse, muzeele, etc., 
care vor permite diversificarea activităților pentru copii și tineri.

✔ Cadrele didactice elaborează un program individual pentru copii/tineri (inclusiv copii cu CES), care nu au 
acces la utilizarea TIC în cadrul activităților la distanță.

✔ Se recomandă ca activitățile propuse să țină cont de necesitățile copiilor, să fie orientate pe diversificarea 
ocupațiilor acestora și să nu îi suprasolicite.



✔ Sugestii de platforme online pentru activități la distanță

Domeniul IT și Robotică; Domeniul Științe/Ecologie; Muzică; Dans; Arte vizuale; Platforme pentru ocuparea 
timpului liber și dezvoltarea memoriei/atenției; Platforme pentru transmiterea informațiilor și sarcinilor cu 
video; Platforme pentru filmarea de video-uri; Platforme pentru crearea de video-uri animate; Platforme 
pentru crearea de cărți (prezentări); Platforme pentru lucru în echipe la distanță;

✔ Sugestii de activități cu ghidare la distanță: link

✔ Exemple de fișe de lucru model privind tipurile de activități la distanță 

























































Spațiu online – un spațiu sigur pentru

copil

Educația media- cum să nu cazi în capcana informațiilor false

Tugarev Laura,

lector universitar, USM

doctor în Științe ale Comunicării

Manager Pixel Media Center



Odată cu explozia tehnologiilor informaționale și evoluția world wide web, s-a schimbat atât paradigma realității, 

cât și paramentrii comunicaționali. Spațiul virtual este o componentă indispensabilă în circuitul existenațial al 

unui individ, acesta aflându-se zilnic conectat la fluxul informațional continuu.

Informația este imperativul acestul secol, iar era digiată a condus la schimbări substanțiale în această zonă, care 

premergător, a produs metamorfoze și a scos în evidență perspective noi asupra percepției și nevoielor

informaționale a individului în particular, dar și a societății în ansamblu. 

Revoluția digitală a schimbat și continuă să schimbe dinamica oricărui proces din sistemul social, dezvoltarea 

tehnologică a impus noi reguli de funcționare a circuitului informațional. Era digitală, presupune trecerea la o 

economie care se axează pe transmiterea, prelucrarea și stocarea de informații, în cantități greu de perceput. 

Evoluția internetului, gadgeturilor, telefoniei mobile, etc. au permis ca informația să circule în timp real și au 

contribuit la distrugerea barierelor spațio-temporale. 



Ce înseamnă educație mediatică și de ce 

avem nevoie de ea?!

 Într-o societate informațională, bazată pe cunoaștere, mass-media se impune ca o componentă
primordială, aceasta fiind un actant în sfera socială, modelând celelalte subsisteme ale societăţii –
politic, cultural, economic, etc. Mijloacele de informare în masă sunt cele, care furnizează, astăzi, în
flux continuu informații din toate domeniile, acoperind astfel, necesitatea informațională a individului
de a fi informat.

 Digitalizarea informațională și transpunerea mijloacelor de informare în masă tradiționale în spațiul
virtual sunt marcate atât de procese cu un impact și efecte pozitive, cât și de fenomene și efecte
negative.

 Printre cele din urmă se regăsește și fenomenul fake news, despre care în ultimii ani se discută tot mai
frecvent atât din perspectiva celor care lansează știrile false urmărind anumite sopuri, cât și din
perspectiva instituțiilor media antrenate în lupta contra acestora și protecția consumatorului de
informații (în astfel de circumstanțe, frecvent, publicul rămâne fără imunitate în fața strategiilor de
manipulare, instrumentelor propagandei, formelor și tehnicilor de dezinformare).



 Educația mediatică este o variabilă necesară în era digitală, pentru că ea se referă la procesul de
accesare, analizare, evaluare și interpretare a mesajelor într-o varietate de forme mediatice, inclusiv
și a celor din sectorul virtual, oferindu-i individului instrumentele necesare în vederea realizării unei
analize a conținuturilor mediatice, cultivându-și abilități și competențe specifice pentru a identifica
informarea corectă și pentru a dejuca persuasiunea, manipularea, dezinformarea, intoxicarea sau
propaganda în materialele de presă.

 Educația mediatică este importantă în Republica Molodva, pentru că ea formează o viziune și o
percepție sănătoasă, asupra înțelegerii tehnicilor de realizare a articolelor jurnalistice,
de recunoaștere a informațiilor înșelătoare, false și trunchiate, de identificare a scopului diferitelor
mesaje, precum şi de evaluare a acestora prin utilizarea unor strategii relevante. Aceasta dezvoltă
gândirea critică, ca o extensie a culturii generale în vederea depistării unei știri false, a unui site
fantomă sau site clonă, care duce în eroare consumatorul de produse mediatice.

 În acest sens, educația mediatică încurajează individul să se informeze din mai multe surse, să pună
un material de presă la îndoială, fortificându-și o gândire critică- proces mental sistemic, de evaluare
și interpretare, bazat pe obiectivitate și pe o înlănțuire și o filtrare logică a informației.

 Desigur că prin transformarea procesului de consumare a mesajelor mediatice într-o activitate critică
și activă, indivizii vor conștientiza mai bine consecințele manipulării în mass-media și deasemenea,
vor înțelegere rolurile pe care mediul online, dar și media le au în construirea unei viziuni a
realității.



Reguli de informare corectă:

 1.  Mereu consultăm cel puțin 2-3 surse veridice (agenții de știri);

 2. Accesez instituții mediatice independente și echidistante;

 3. Dezvolt o gândire critică (îmi formez o viziune ctirică la tot ce aud, văd, citesc)

 (interpretarea imaginilor,  dezvoltarea spiritului de observație, sporirea creativității);

 4. Verific corectitudinea informației citite (încerc să accesez prima sursă);

 5. Consult presa internațională (pentru a avea un tablou general despre evenimentele și 

fenomenele care se petrec la nivel global);

 6. Încerc să ascult/ văd/ particip la evenimente, traininguri/ școli de vară/ seminare care 

vorbesc despre educația media. (Centrul Media pentru Tineri, Artico, stopfals.md: rubrica 

Educația mediatică





Fake news- specific și tendințe

 Știrea falsă- are drept scop dezinformarea și ducerea în eroare a publicului.

 Mediul online este un teren favorabil pentru distribuirea știrilor false (laboratoare care 

fabrică aceste știri false, apare pe un site clonă/ fantomă, apoi sunt distibuite pe rețele 

sociale, pe urmă sunt preluate de unele canele media).

 Un studiu publicat recent, în revista din Statele Unite ale Americii ,,Science” a dezvăluit că 

ştirile false se răspândesc cu 70% mai rapid decât ştirile veridice. 

http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146


 Ababix.info - (inactiv la data de 26.03.2020)

 Acasaebine.site - (inactiv la data de 26.03.2020)

 Ac-av.com - (inactiv la data de 26.03.2020)

 Actualnews.info

 Actual-news.xyz - (inactiv la data de 26.03.2020)

 Actual-news.site - (inactiv la data de 30.05.2020)

 Add-news-ro.info

 Antenanews.xyz

 Aziacasa.info - (inactiv la data de 26.03.2020)

 Bn-news-romania.info

 Breackingnews.xyz - (inactiv la data de 07.04.2020)

 Burebista2012.blogspot.com

 Directx-news.info - (inactiv la data de 26.03.2020)

 Edu-news.website

 Esti-informat.site - (inactiv la data de 19.05.2020)

 Accesați: https://stopfals.md/ro/category/21

https://stopfals.md/ro/category/21




Cum identific o știre falsă:
 1. Unde și când. Verific platforma pe care a apărut știrea, încerc să văd dacă site-ul este 

veridic. Conform site-ului www.stopfals.md, în spațiul virtual din R.M. există aproximativ 40 
de portaluri care publică zilnic informații false.) 

 2. Caracter senzațional (de obicei știrea falsă nu infomează, ci are drept scopt captarea 
atenției prin senzație). Titlul este uneori nu are o legătură logică cu conținutul textului.

 Cine. Verific cine este autorul (este un jurnalist consacrat, cu coloană vertebrală sau o 
persoană care nu poate fi identificată). De obicei știrile false nu au autor, dar dacă au atunci 
este unul inventat (cel mai simplu căutăm persoana pe google).

 Sursele. Verific dacă știrea are 2 surse credibile, din tabere diferite, dacă acestea lipsesc 
trebuie imediat să avem un semn de întrebare. Sunt atent ca citatele să nu fie scoase din 
context.

 Știrea dacă nu răspunde la cele 6 întrebări : cine, unde, când, cum, ce, de ce?

 Observ dacă autorul să dă cu părerea în știre. Știrea este un gen informativ care informează și 
nu interpretează.

http://www.stopfals.md/


Verifică:



Dosar Fact Checking.

Moldova9.com

 https://www.youtube.com/watch?v=4MkXCbrlPrw&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=4MkXCbrlPrw&feature=emb_title


Activități:

 1. Să contruiască tabloul evenientelor din ultima săptămână.

 2. Deplasare pe teren. 10 minute într-un carnețel/ notele din telefon scriu ce au 

observat neobișnuit, interesant, nou, actual (devzoltăm spiritul de observație).

 3. Se deplasează pe teren. Timp de 15 minute identifică 2-3 subiecte interesante care 

ar putea fi subiect de știre.

 4. Experiment ( un eveniment/ știre îl povestesc publicului 4 persoane diferite fără 

să se audă unul pe celălalt, în proces se pierd detalii, iar publicul va înțelege cât de 

important este să ne informăm din prima sursă).





Exemple de știri false:



Anexă:
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI MEDIATICE ÎN ERA DIGITALĂ 

Laura TUGAREV, dr., lector universitar 

Revoluția digitală a schimbat și continuă să schimbe dinamica oricărui proces din sistemul 

social, dezvoltarea tehnologică a impus noi reguli de funcționare a circuitului informațional. Era 

digitală, presupune trecerea la o economie care se axează pe transmiterea, prelucrarea și stocarea 

de informații, în cantități greu de perceput. Evoluția internetului, gadgeturilor, telefoniei mobile, 

etc. au permis ca informația să circule în timp real și au contribuit la distrugerea barierelor 

spațio-temporale.  

  “Internetul devine rețeaua vastă, fizică, fără de care o mare parte a culturii digitale 

moderne n-ar exista. El a fost conceput nu atât ca tehnologie, ci ca infrastructură: o masă de 

echipamente (hardware) și programe (software) interconectate printr-o mulțime de mijloace 

specializate: de la cabluri de mare adâncime și fire telefonice pentru computere desktop și 

telefoane mobile până la sateliții de comunicație. În felul acesta, se conectează într-o proporție 

din ce în ce mare sistemele de calcul din întreaga lume” [1]. 

Într-o societate informațională, bazată pe cunoaștere, mass-media se impune ca o 

componentă primordială, aceasta fiind un actant în sfera socială, modelând celelalte subsisteme 

ale societăţii – politic, cultural, economic, etc. Mijloacele de informare în masă sunt cele, care 

furnizează, astăzi, în flux continuu informații din toate domeniile, acoperind astfel, necesitatea 

informațională a individului de a fi informat. Digitalizarea informațională și transpunerea 

mijloacelor de informare în masă tradiționale în spațiul virtual sunt marcate atât de procese cu un 

impact și efecte pozitive, cât și de fenomene și efecte negative. Printre cele din urmă se regăsește 

și fenomenul fake news, despre care în ultimii ani se discută tot mai frecvent atât din perspectiva 

celor care lansează știrile false urmărind anumite sopuri, cât și din perspectiva instituțiilor media 

antrenate în lupta contra acestora și protecția consumatorului de informații (în astfel de 

circumstanțe, frecvent, publicul rămâne fără imunitate în fața strategiilor de manipulare, 

instrumentelor propagandei, formelor și tehnicilor de dezinformare). 

Acest demers profilează necesitatea și promovarea unei educații mediatice în rândul 

populației.  

“Educaţia pentru mass media, stipulată în documentele elaborate şi promovate de 

UNESCO de la 1950 încoace cu referire la educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media, 

alături de alte deziderate/ componente ale educaţiei sau noi tipuri de conţinuturi: educaţia pentru 

mediu, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru democraţie, educaţia pentru şanse egale, 

educaţia interculturală, educaţia pentru familie, educaţia economică ş.a., care au apărut ca 

răspuns la sfidările problematicii lumii contemporane” [2]. 



Mulțumesc pentru atenție!



Tatiana LUNGU, psiholog, șef secție psihologie, grad didactic

superior, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică

Specificul organizării activităţilor extraşcolare la distanţă în sezonul estival 2020 

ADAPTAREA STRATEGIILOR DE PREDARE LA DISTANŢĂ PENTRU 

COPII CU CES/DIZABILITĂŢI

Seminar republican

12.06.2020



„Imaginaţi-vă o orchestră simfonică în care fiecare 

muzician cântă foarte bine la instrumentul sau. Dar 

pentru că nu există un dirijor care să coordoneze 

ordinea în care instrumentele interpretează, acestea 

încep toate în acelaşi timp şi sunetele se suprapun 

producând un zgomot care nu poate fi numit muzică”. 

Imaginați-vă pentru un moment că Dvs. sunteți timpul de afară, iar 

copilul este copacul. 

De timpul de afară depinde dacă copacul înflorește și își înalță mândru 

coroana spre cer sau își pleacă ramurile la pământ.

Fiecare copil se dezvoltă într-un ritm diferit de al celorlalți – iar acest ritm

se schimbă în timp; compararea copiilor de aceeași vârstă nu este utilă şi

poate duce la anxietăţi nejustificate.



IMPORTANT!
Copilul este precum un vas gol care trebuie umplut pe parcursul întregii sale dezvoltări. Iar pentru a crește și a se 

dezvolta armonios, copiii au nevoie de dragoste şi securitate, experiențe noi, recunoaștere și responsabilitate. 



❑ Copiii cu CES au nevoie de imbolduri pentru a reuși să realizeze ceva, nu este de ajuns

să li se spună cum să facă un lucru sau altul, ei au nevoie să li se arate, demonstrând

modul de realizare; au nevoie de satisfacerea propriei curiozități; posibilități de

descoperire a mediului; nevoia de a se adresa și a i se adresa; nevoia de contacte sociale;

a fi parte, a participa; a avea succes și a gusta din bucuria lui; starea de bine și

satisfacerea nevoilor fizice.

❑ Rutina zilnică sau situațiile cotidiene sunt un prilej bun pentru a ajuta copilul să-și

însușească diferite abilități. Ele sunt importante pentru învățare deoarece sunt un mediu

firesc și obișnuit pentru copil; au loc câteva ori pe zi, repetarea lor fiind suport pentru

învățare; au loc zilnic, se repetă și devin familiare copilului; încurajează copilul să fie activ,

să se bazeze pe propriile forțe; sporesc încrederea copilului în sine; pregătesc copilul

pentru a fi independent la grădiniță, în viața socială, adultă.

Mesaje cheie



Etapele organizării activităţilor extraşcolare la distanţă pentru 

copiii cu CES

❑ Ce voi face? (alegerea obiectivelor - care trebuie fixate și realizate – ce va ști,

ce va putea să facă copilul acasă, ce atitudini va manifesta copilul după

activitate). Obiective SMART.

❑ Cu ce voi face? (stabilirea resurselor: delimitarea conținuturilor, a resurselor

umane și materiale disponibile).

❑ Cum voi face? (strategii didactice optime adaptate la necesitățile copilului).

❑ Cum voi ști dacă ceea ce am planificat a fost realizat? (stabilirea

metodelor/strategiilor de evaluare, monitorizarea stării de bine a copilului;

feed-back-ului părinţilor cu privire la activităţile desfăşurate).



Algoritm de lucru în organizarea activităţilor extraşcolare pentru copiii cu

CES la distanţă

❑ Planificarea/organizarea activităţilor extraşcolare la distanță (colaborarea cu

părintele/îngrijitorul copilului - familiarizarea cu situaţia copilului; stabilirea

modalităților concrete de lucru cu copilul şi familia acestuia; identificarea resurselor

disponibile și posibilitatea de accesare a rețelelor de comunicare on-line/verificarea

funcționării echipamentelor).

❑ Stabilirea unui șir de reguli de lucru în comun cu familia copilului pentru a facilita

participarea copilului la activităţi, ținând cont de mijloacele tehnice disponibile și

accesul copiilor pe perioada activităților; rolul fiecărui actant implicat în acest proces

– securitatea şi starea de bine a copilului.

❑ Selectarea/adaptarea/elaborarea strategiilor/tehnologiilor de lucru privind

activităţile organizate la distanţă (sarcini individualizate, exerciții/jocuri adaptate,

listă de linkuri educaționale recomandată etc.).

❑ Organizarea etapei de încheiere într-un mod interesant/oferirea unui feed-back

pozitiv pentru activitatea desfășurată și încurajarea părinților să se implice în

procesul de continuare a activităților organizate cu copilului; să observe

comportamentele copilului și să monitorizeze starea de bine a acestuia.



Recomandări în organizarea activității on-line pentru copiii cu CES

❑ Luați în considerație particularitățile psihologice individuale ale copilului:

temperamentul, tempoul, particularitățile atenției, activitatea de mișcare etc. Aceasta vă

va ajuta să cunoașteți interesele, pasiunile, preferințele, necesitățile copilului.

❑ Axaţi-vă pe potențialul și necesitățile copilului (puncte forte, abilități, interese,

preferințe). Valorificarea maximă a potențialului copilului.

❑ Acceptaţi dificultățile și limitele copilului (necesități, domenii de dificultate).

❑ Adaptaţi tehnologiile și materialele didactice (flexibile, atractive, explicite, care aduc

beneficii copilului, centrate pe nevoile copilului, efective).

❑ Utilizaţi jocuri/exerciții care corespund nivelului de dezvoltare a copilului.

❑ Folosiţi contextele situaționale de viață reală pentru înțelegerea conținuturilor de

învățare.

❑ Utilizaţi materiale intuitive sugestive etc.

❑ Oferiţi timp suplimentar pentru executarea sarcinilor în cazul în care aceasta este

necesar.

❑ Stabiliţi cât timp va petrece copilul în fața ecranului; sprijinirea/însoţirea copilului de

familie.

❑ Promovarea unor strategii (algoritm) care să faciliteze copiilor cu CES lucrul la

calculator și să le formeze deprinderi de autoorganizare în această activitate.



Recomandări pentru organizarea activităţilor

”Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur...”

❑ Simplificaţi sarcinile; explicaţi într-un limbaj accesibil, uşor de înţeles.

❑ Nu faceți nimic pentru copil din ceea ce poate să facă şi singur.

❑ Arătați-i fiecare activitate încet şi simplu, cu cuvinte puţine şi lăsați-l şi pe el să încerce.

Lăsaţi-i timp să exerseze.

❑ Nu vorbiţi niciodată urât despre un copil nici în prezenta lui, nici în absenţa lui.

Concentrați-vă la sprijinirea lui pentru a-şi întări și dezvolta ceea ce are bun.

❑ Fiți disponibil când are nevoie de dvs. Respectați copilul când face o greșeala pe care o 

poate corecta pe loc sau mai târziu. 

❑ Fiți ferm și nu-i permiteți să maltrateze obiectele, alți copii, alți oameni sau pe sine. 

❑ Stabiliți reguli şi limite acceptabile, flexibile, pe care copilul să le poată accepta şi

respecta ușor. Aceasta îi dă copilului un simţ al siguranței în mediul său şi în relația cu

ceilalți. Regulile trebuie să aibă impact asupra educației, protecției și sănătății copilului.

O regulă trebuie să-mi spună ce să fac, nu ce nu trebuie să fac. Creierul nu poate procesa

la vârstă mică ”NU”. De ex: în loc de ”Nu țipăm”, folosim ”Vorbim încet”.



Recomandări pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor

❑ Respectați momentele de odihnă ale copilului. Nu-l fortați să facă vreo activitate în

asemenea momente. Tratați copilul cu respect și oferiți-i ce aveți mai bun în dvs.

❑ Ajutați-i pe copii să se simtă în siguranță, să rămână calmi. Priviți-i în ochi, păstrați o

voce caldă, un ritm al vorbirii moderat, o față prietenoasă și puneți adevăruri în cuvinte pe

care ei să le poată înțelege.

❑ Încurajați părinții să țină cont de nevoile speciale ale copilului: să le asigure un mediu

sigur și protectiv; să fie cât se poate de răbdători cu ei; să abordeze copiii de la egal la

egal; să-i ajute să exploreze lumea înconjurătoare; să-i ajute să-și stăpânească

sentimentele; să le ofere libertatea de a alege etc.

❑ Copiii învaţă repede atunci, când se simt iubiţi şi în siguranţă; când inițiază singuri

învățarea și se simt competenți; când o fac prin experienţele de zi cu zi și învață cel mai

bine prin joc. Trebuie de ales stilul care i se potriveşte cel mai bine.



Mediul educativ, special amenajat - ordonat

❑ Trebuie să corespundă nevoilor copilului şi abilităţilor

❑ Să le satisfacă tendinţele fundamentale de mişcare, de ordine, de rafinare a

simţurilor şi de achiziţii culturale majore cum sunt:

- dezvoltarea independenţei;

- grija şi respectul faţă de sine, faţă de mediul în care trăieşte şi faţă de alţii;

- comunicarea, limbajul sub cele 4 forme – ascultat, vorbit, citit, scris;

- gândirea logică, formarea şi dezvoltarea gândirii matematice prin experimentarea

practică cu ajutorul unor materiale care includ rigorile numeraţiei;

- curiozitatea, grija şi atitudinea faţă de mediul natural;

- iubirea şi atitudinea morală faţă de alte persoane.

Amenajarea mediului educativ trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să fie 

atractiv; stimulativ şi interesant; să asigure liniştea şi ocrotirea; să dea securitate şi 

confort; să permită şi să încurajeze autocontrolul, autodisciplina; să satisfacă nevoile 

multiple de dezvoltare ale copiilor.



Structura formulării sarcinilor:

1. Bazate pe interese

• Sarcinile se învaţă mai repede atunci când sunt însoţite de emoţii 

pozitive

• Se apreciază copilul pentru activitatea/acțiunea/sarcina realizată

• Se dezvoltă propria persoană

2. Adaptate la vârstă

• Cu ce materiale se ocupă copiii de aceeaşi vârstă?

3. Adaptate la nivelul de dezvoltare al copilului (potențial/abilități)

• Cât de departe este copilul în dezvoltarea sa spirituală?

4. Instrucţiuni vizuale

• Este vizibil ce trebuie de făcut…

5. Claritate vizuală

•Design clar, lipsit de ambiguitate, fără elemente inutile

Timpul este structurat individual și vizualizat.



Materiale utilizate

❑ Desen, picturǎ: creioane colorate, carioca, creioane negre, acuarele, pensule,

palete, beţişoare, vase pentru apǎ, ştampile, şerveţele, periuţe pentru stropit,

suporturi pentru desen – picturǎ, coli desen, coli colorate de diferite forme şi

dimensiuni, plǎci faianţǎ, pânzǎ, ţesǎturi rǎrite, secţiuni dintr-un trunchi de

copac, bucǎţi de sticlǎ şlefuite, frunze pentru amprentare etc.

❑ Modelaj: pasta de modelat (plastilinǎ, argilǎ, lut moale, cocǎ), scobitori, beţe

de chibrituri, planşete, forme de diferite modele.

❑ lǎdiţă cu nisip şi forme (acolo unde este posibil se pot amenaja în interior, dar

cel mai indicat este în curte.

❑ Activitǎţi practice: carton de diferite culori, forme şi dimensiuni, lipici,

palete, beţişoare, fire din lânǎ, bucǎţi de pânzǎ, blanǎ, resturi din material de

piele, dopuri, cutii de chibrituri, şabloane, foarfece, hârtie de împachetat,

reviste, ziare, materiale din naturǎ, sârmǎ.



SUGESTII GENERALE DE URMAT PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR

❑ Pregătiți spaţiul în care să lucrați cu copilul: pe masă trebuie să fie numai obiectele

necesare, așezate în ordine, pentru a nu-i fi distrasă atenția de la sarcina de lucru; prea

multe jucării produc saturație și îngreunează organizarea mentală și concentrarea atenției.

❑ Acceptați ce este capabil să facă copilul la nivelul lui actual de dezvoltare, dar nu

renunţați la eforturile de a-l ajuta să treacă la un nivel superior (se poate întâmpla ca

copilul să efectueze o sarcină într-o zi, dar să fie incapabili să o repete în ziua următoare).

❑ Lăudaţi copilul imediat, nu lăsaţi pe altădată. Contribuiți la îmbunătățirea autoaprecierii,

dar copilul trebuie să ştie pentru ce este lăudat.

❑ Străduiţi-vă să faceţi observaţii cât mai rar posibil, mai ales în prezența altor copii.

Rămâneți calm în orice situaţie.

❑ În cazul în care copilului îi este greu să treacă de la o activitate la alta, atenționați-l de

mai multe ori, că în curând urmează să strângă jucăriile/materialele/cărţile etc.

❑ Stabiliți durata activităţilor în funcţie de perioada în care copilul este capabil să-și

concentreze atenţia.



SUGESTII GENERALE DE URMAT PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR

❑ Oferiți previzibilitate: prezentarea vizuală a succesiunii activităţilor, explicarea evenimentelor

viitoare, clasificarea în fragmente clare, înţelegerea structurii proceselor diferite ca timp.

❑ Vorbiți simplu și concret cu copilul, cu o viteză și un volum portivit. În comunicare folosiți

propoziții scurte. Folosiți gesturi, imagini și expresii ale feței care susțin comunicarea. Vorbiți

literal – nu folosiți figuri de stil care să genereze confuzii, copilul nu înțelege metaforele,

sarcasmul, ironia, ambiguitățile, aluziile sau lucrurile spuse pe jumătate, la fel cum nu poate

„citi” expresiile faciale; cuvintele sunt înțelese ca atare, concret.

❑ Folosiți un ton al vocii calm și liniștit pentru a reduce anxietatea copilului; să folosiţi un număr

limitat de alegeri (asta sau asta) pentru evitarea confruntării (ex.Vrei cartea sau mașinuţa?).

❑ Folosiți efecte vocale pentru a-i atrage atenția copilului (șoapte, ridicări sau coborâri bruște ale

vocii).

❑ Recompensați comportamentul pozitiv al copilului (când se comportă bine sau când

achiziționează o aptitudine). Utilizați tehnici de laudă specifice și întăriri practice, la nevoie,

pentru a modela un comportament deschis interacţiunilor sociale. Folosiți lauda descriptivă

pentru a construi comportamentele dorite (de exemplu „Îmi place cum ai desenat/modelat

floarea!”).



SUGESTII GENERALE DE URMAT PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR

❑ Structuraţi activităţile de învăţare în paşi mici; odată încheiat un pas, se trece la următorul.

Arătați-i copilului ce doriți să facă și asiguraţi-vă că îi este clar când se sfârşeşte o activitate şi

începe una nouă.

❑ Încurajaţi copilul să înceapă cu ceea ce ştie deja să facă şi doar apoi să treacă la paşii mai

dificili. Reveniţi la etapa mai uşoară dacă copilul întâmpină dificultăţi.

❑ Desfășuraţi o singură activitate, nu mai multe în același timp și finalizaţi-o. Oferiți-i

copilului cât mai multe posibilităţi pentru a-și exersa abilităţile. Copilul are nevoie să exerseze

de mai multe ori rezolvarea aceleiași sarcini, aceasta reprezintă cheia pentru obţinerea

succesului. Apreciați orice succes al copilului, fie el cât de mic, încurajați răspunsurile, fiţi

darnic cu laudele.

❑ Încurajați verbalizarea acţiunilor, adresând întrebări și sprijinind comunicarea. Dacă copilul

încă nu verbalizează, utilizați imagini pentru ca el să poată alege jucării sau pentru a-i

demonstra etapele activităţii.

❑ Folosiți cuvinte accesibile și propoziţii simple; asigurați-vă că copilul a înțeles sarcina.

Simplificați sarcinile prin reducerea numărului de etape, folosind instrucţiuni, exemple și

indicaţii.



Orientarea programului pe activități casnice

Locația din casă Activitățile obișnuite

Bucătăria Pregătirea mâncării, servirea mesei, mâncarea, curățarea după masă, spălarea

vaselor, aranjarea veselei la loc, pusul mâncărurilor în frigider, măturatul,

scoaterea alimentelor din frigider sau dulapuri, vorbitul la telefon, ascultatul

radioului, udatul plantele, hrănirea animalelor de companie

Camera de zi Cititul cărților sau revistelor, discutatul cu alți adulți, aspiratul

Dormitor strânsul patului, alegerea îmbrăcămintei, sortarea îmbrăcămintei, aspiratul,

ștersul prafului, citirea cărților, ascultarea muzicii, hrănitul peștilor, udatul

plantelor

Baia Umplem cada, pornim dușul, ne spălăm, folosirea toaletei, spălarea dinților,

aplicarea deodorantului, uitatul în oglindă, curățarea toaletei, a chiuvetei și

căzii

Garajul Aranjatul instrumentelor, sortare jucării pentru afară, aruncatul jucăriilor,

curățarea mașinii, dusul gunoiului, sortarea gunoiului



Formele principale de activitate pentru toate vârstele

Unele activități fizice, importante pentru dezvoltare, sunt

potrivite pentru toate grupele de vârstă:

mișcări libere: mers, alergări, sărituri, exerciții de

pregătire fizică generală, exerciții cu obiecte portative,

aruncări și prinderi, jocuri dinamice și ștafete, dans,

exerciții simple pentru a îmbunătăți coordonarea

mișcărilor;

muzică pentru a încuraja efectuarea mișcărilor

coordinative și stimularea activităţilor principalelor

funcţii ale organismului;

desenul și modelarea cu plastilină, aluat, paste

modelatoare pentru a stimula creativitatea, abilitățile

motrice fine și aspectele senzoriale;

citira împreună cu voce tare și apoi autonomă pentru a

stimula limbajul, învățarea și interacțiunea.



Exerciţii/Jocuri pentru copii

❑ Jucaţi-vă cu copiii imitând animale care execută sărituri;

❑ Cântaţi cu ei asociind mişcarea cu cântecul. Folosiţi dansul pentru a implica

ambele părţi ale trupului în mişcare;

❑ Jucaţi-vă cu ei cu coarda sau funia: fixați capetele funiei la dimensiunile

accesibile copilului pentru a executa sărituri simple peste coardă;

❑ Jucaţi-vă de-a crocodilul: aranjați în formă haotică câteva „insule” sau „bărci”

pe podea (folosind perne, jucării moi, cărți etc.) și încurajați copiii să sară de

pe un obiect la altul, scopul acestui joc este să nu cadă „în apă” riscând să fie

mâncat de crocodilul flămând, personificat de părinte;

❑ Jucaţi-vă în jocul cu oglinzi: stând în fața copilului de jumătate de metru și

invită-l să copieze toate mișcările. Întinde-ți brațele spre cer, înainte și lateral,

aleargă pe loc, imită o maimuță, o broască sau orice alt animal. Rolurile se pot

schimba, acum adultul e cel care copiază mișcările copilului;

❑ Organizați o vânătoare de comori în interiorul casei care să acopere toate

zonele casei



Exerciţii/Jocuri pentru copii

❑ Vânătoarea de comori: ascundeți într-o cameră nasturii în
locurile cele mai trăsnite după care invită copiii să le găsească.
Stabilește un timp alocat jocului, dă-le copiilor câte un pahar de
plastic pentru a aduna în el nasturii găsiți și cine găsește cei mai
mulți câștigă;

❑ Dansați: alegeți muzică pe care o preferați de obicei și care va
face să dansați și petreceți împreună în acest fel până când
simțiți că nu mai aveți energie. Este o metodă foarte sănătoasă
de a consumă energia și de a face sport în același timp;

❑ Roboţelul cu telecomandă: Solicitați copii să redea în mișcări
comenzile auzite;

❑ Statuia: puneți muzică de dans și din când în când opriți
muzică, copilul trebuie să stea ca o statuie indiferent de poziție
atunci când muzică s-a oprit. Cine s-a mișcat iese din joc,
ultimul rămas e câștigătorul.



Exerciții pentru dezvoltarea simțului tactil

❑ Desenați cu copilul diferite forme geometrice/litere/cifre în palmă, pe care le cunoaște, fără

să le vadă, apoi lasați-l să le ghicească.

❑ Invitați copilul să meargă desculț pe diferite suprafețe (covoraș tactil, spirală colorată cu

gel/panou cu gel, perniță tactilă cu aer); să experimenteze senzația de rece – cald, diferite

texturi (nisip kinetic, bile senzoriale, plastelina, etc.

❑ Lăsaţi copilul să strângă în mână sau să manipuleze diferite materiale textile (moi, tari,

cu/fără sclipici, de culori diferite etc.), mingiuţe cu ţepi sau cu o textură mai deosebită,

cărticele senzoriale (special confecţionate din materiale diferite). De asemenea, trebuie să

fie lăsat să se joace cu mâncarea, să atingă fructe, legume, cereale etc.

❑ Așezați în fața copilului două castroane mari, unul din castroane va conține apă caldă, iar

celălalt apă rece, invitați copilul să bage mâinile în castroane, numărați până la 5, apoi

schimbați castroanele între ele astfel încât, mâna care a stat în apă caldă să fie acum în apă

rece și invers.



Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii fine

Boabe de fasole

Aveți nevoie de o sticlă cu gura mai largă și de boabe de fasole pe care copilul să le pună în sticlă. Dacă nu

întâmpina dificultăți, puteți folosi, ulterior, o sticlă cu gură mai îngustă și chiar boabe mai mici (de ex:

boabe de grâu).

Bețișoare de urechi

Vă puteți folosi de bețișoare de urechi pe care să le scoateți din recipient și, ulterior, să fie introduse de

către copil.

Paste înșirate

Puteți înșira pe un șnur sau chiar pe o ață, penne, realizând o brățară, un colier. Pentru ca jocul să fie mai 

atractiv, acestea pot fi pictate înainte.

Pictură

O activitate relaxantă pentru unii dintre copii este să picteze. Își pot folosi degetele pentru a pune buline 

buburuzelor, bețișoare de urechi pentru a face frunze și flori copacilor, picături de ploaie, ghemotoace de 

vată pentru a picta omizi. Totodată, încântarea va fi maximă când își vor lasă amprenta mâinilor și a 

picioarelor pictate pe foi de desen.



Clești de rufe

Puteți înșira clești de rufe pe un șiret sau pentru a prinde coli. De asemenea, puteți face un

disc cu forme, culori, animale, fructe, legume, litere, numere (desenate/printate/lipite) și

poate fi îndrumat unde să prindă cleștele (ex. "Prinde/Găsește cercul!") sau puteți pune

aceleași obiecte pentru asocieri identice. De asemenea, puteți avea pe clești hrană sau

adăpostul, iar copilul va fi nevoit să prindă cleștele la animalul potrivit imaginii. Pe clești

puteți desena litere, și, prin potrivirea cu litera de pe disc să rostiți silabă formată.

Jocurile și obiectele de suflat sunt nenumărate: baloane de săpun, pene, suflatul cu

paiul în paharul cu apă, suflatul prin pai pentru a face baloane de săpun, suflatul cu paiul

să zboare pană, suflatul în șervețel, plimbatul mingiuței de ping pong dintr-o parte în altă a

mesei, suflatul în moriști (de diferite dimensiuni și de la diferite distanțe), fluier, muzicuță,

trompete de petrecere, suflatul în lumânarea aprinsă, umflarea baloanelor , suflatul cu

paiul într-o sticlă în care sunt biluțe de poliester, mutarea unor obiecte cu paiul, suflarea

într-o mănușă din cauciuc etc.

Exerciţii/jocuri



Jocul „Fă exercițiul după litera cu care începe numele tău”

A – Te învârți de 2 ori N – Mergi ca un soldat 20 secunde

B – Sari ca un iepuraș 1 minut O – Sari într-un picior de 8 ori

C – Zboară ca o pasăre P – Mergi pe burtă 2 minute

D – Mergi cu spatele 3 pași Q – Caută 5 obiecte verzi, țopăind

E – Sari cu mingea de 10 ori R - Rostogolește mingea de 4 ori cu nasul

F – Mergi pe genunchi 1 minut S – Dă din mâini pe lateral ca o pasăre timp de 1 minut

G – Mergi pe vârfuri 1 minut T – Mergi ca un pitic 2 minute

H – 2 flotări U – Sari ca un cangur de 9 ori

I – 10 genoflexiuni V – Alergare pe loc 1 minut

J – Sari de 4 ori peste o jucărie W – Sari din bucătărie până în următoarea cameră pe 

ambele picioare

K – Sari ca o broască de 4 ori X – Mergi pe vârfuri cu mâinile sus 1 minut

L – Te rostogolește de 4 ori Y – Scutură mâinile timp de 15 secunde

M – Rostogolește o minge cu bărbia Z – Scutură picioarele timp de 15 secunde



Exerciţii/jocuri

Sarcini de imaginaţie

❑ Imaginează-ţi că ai nimerit în altă ţară unde se vorbeşte în altă limbă şi nu poţi să

comunici. Inventează o formulă de salut cât mai hazlie.

❑ Imaginează-ţi cerul, stelele, luna, soarele, norii, discutând. Despre ce crezi, discută?

❑ Imaginează-ţi o carte murdară, ruptă şi una curată, îngrijită. Despre ce crezi, discută

ele? Care ar fi sentimentele, dorinţele lor?

Finaluri de povestiri

Adultul începe o poveste, după care se opreşte şi invită copiii să continue povestea într-un

mod original.

Jocul „ Azi e ziua de culoare…”

Organizați o zi sau o săptămână a unei culori. Azi e zi de verde, îmbrăcaţi-vă în verde, 

mâncați mâncare predominant verde, jucați-vă cu jucării verzi etc.

Ascultaţi muzică împreună. Cântați împreună, dansați după ritm, compuneți secvențe de cântece

cu o chitară sau o tastatură.

Vizionaţi un film împreună. Aflați ce le-a plăcut. Descoperiți interesele copilului.



Lipit și decupat

❑ Puteți realiza, pentru a învață părțile corpului, un contur al feţei în care veți lipi părțile

corpului, fie ele din hârtie decupate, fie din boabe, semințe, paste.

❑ Dacă sunt dificultăți la decupat, puteți începe prin a trasa, pe sferturi de coală A4, câte o

linie care la început este mai groasă pe care copilul să taie cu foarfeca și, pe măsură ce

reușește, linia va fi desenată din ce în ce mai subțire până vom ajunge la o simplă

trasare cu creionul.Puteți realiza din hârtie, din bețișoare de urechi, din bețișoare de

înghețată, adăposturi pentru animale ori garaj pentru mașini sau, din frunze uscate,

coșulețe sau cuiburi pentru păsări.

❑ Toate aceste activități vor stimula dezvoltarea motricității fine, coordonarea oculo-

motorie, și, în același timp, vor stimula și limbajul verbal.



Pescuim mingi de ping-pong

Avem nevoie de un bol mare, de o găletușă, de câteva mingi de ping-pong și de o 

strecurătoare. Umplem bolul cu apă, punem mingile înauntru și îl provocăm pe copil

să le pescuiască cu strecurătoarea și să le pună în galetuță.



Mutăm creioanele

Avem nevoie de un borcan plin cu creioane colorate și de o sticlă de plastic. 

Rugăm copilul să mute creioanele din borcan și să le mute în sticlă cu gâtul strâmt. 

O să adore sunetul scos de creioanele care cad în sticlă.



Magie cu pipeta

Avem nevoie de o tavă, praf de copt, o pipetă și niște ceșcuțe cu oțet (în care punem

puțină vopsea, dacă vrem, ca să fie mai distractiv). Punem praful de copt în tavă și îl

rugăm să transfere cu pipeta oțetul în tavă. Se va distra de minune pe seama

clabucilor făcuți de praful de copt în reacție cu oțetul.



Link-uri informaţionale pentru părinţi şi cadre didactice

❑ https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie

❑ https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-cadre-didactice-educatia-

timpurie

https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie
https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-cadre-didactice-educatia-timpurie


Link-uri utile pentru părinţi

❑ https://www.youtube.com/watch?v=xVKwxEyAuC0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0E

CSaFf7aszIGZl5Z5c-ncOI9voTk_pCu-izEMmthEN_LBAWFrdFfMg3g

❑ https://www.youtube.com/watch?v=v0dYnFZvUOk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3lx6

EPzBVPuAO5Qy0pRkVujZu1HehTYjU8fwIvhDYNxjN5FGoKEEAQKuU

❑ https://www.youtube.com/watch?v=ykndagTZluQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2r6dc

SNIaG_2k5Lez39QCb6bkOw3lmy1YQREq3Objp8DQ62tylM5nX_h4

❑ https://www.youtube.com/watch?v=1yL24RJbHI8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QG

MoyKkHT4jpjPXNK8mce356k2Nx4xMKHj9u7LV3VvAbvEEo-JYDQu_w

❑ https://www.youtube.com/watch?v=ImacvfYBIko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DVo

Z4Pjv9NtgNbBrCv_CYnVbjPlVcT-Od7fn2UQnfnxEezoZen1xgS0o

❑ https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/883818335465207/

❑ https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/1602948069882555/

❑ https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/179472593426160/

https://www.youtube.com/watch?v=xVKwxEyAuC0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ECSaFf7aszIGZl5Z5c-ncOI9voTk_pCu-izEMmthEN_LBAWFrdFfMg3g
https://www.youtube.com/watch?v=v0dYnFZvUOk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3lx6EPzBVPuAO5Qy0pRkVujZu1HehTYjU8fwIvhDYNxjN5FGoKEEAQKuU
https://www.youtube.com/watch?v=ykndagTZluQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2r6dcSNIaG_2k5Lez39QCb6bkOw3lmy1YQREq3Objp8DQ62tylM5nX_h4
https://www.youtube.com/watch?v=1yL24RJbHI8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QGMoyKkHT4jpjPXNK8mce356k2Nx4xMKHj9u7LV3VvAbvEEo-JYDQu_w
https://www.youtube.com/watch?v=ImacvfYBIko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DVoZ4Pjv9NtgNbBrCv_CYnVbjPlVcT-Od7fn2UQnfnxEezoZen1xgS0o
https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/883818335465207/
https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/1602948069882555/
https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/179472593426160/


Link-uri educaţionale utile pentru copii/părinţi

❑ https://www.jurnaluluneimame.ro/articol/306/41-de-idei-de-joaca,-jocuri-si-activitati-pentru-

copii,-desfasurate-in-casa/

❑ https://tikaboo.ro/activitati-pentru-copii/

❑ https://www.desprecopii.com/info-id-3330-nm-21-de-jocuri-in-interior-pentru-copii.htm

❑ https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR29uIXCBNJBF2oYvsyI4FRPvRI9Dk-

oJlVcgiUAoQrvDz9l4p8nURQxfUM

❑ https://www.youtube.com/watch?v=SI0BPHQ1vWI

❑ https://www.facebook.com/pg/jauntalentai/photos/?tab=album&album_id=2257998884260548

❑ https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/

❑ crinanedelcu.blogspot.com

❑ https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-

casa/?fbclid=IwAR0OmISBO6dtiuyfaHghgHVEzDczG7Csc7Bkdtih1unQVTD47k2N-

❑ https://www.youtube.com/watch?feature=emb_share&v=m5_dviglEOY&fbclid=IwAR3wjyT-

Ut92Od-TKwVH8z-g4l2i7L71qn4j5rsa7tOJ0vpHVs6XxhhJ6Xc&app=desktop EooUPs

https://www.jurnaluluneimame.ro/articol/306/41-de-idei-de-joaca,-jocuri-si-activitati-pentru-copii,-desfasurate-in-casa/
https://tikaboo.ro/activitati-pentru-copii/
https://www.desprecopii.com/info-id-3330-nm-21-de-jocuri-in-interior-pentru-copii.htm
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR29uIXCBNJBF2oYvsyI4FRPvRI9Dk-oJlVcgiUAoQrvDz9l4p8nURQxfUM
https://www.youtube.com/watch?v=SI0BPHQ1vWI
https://www.facebook.com/pg/jauntalentai/photos/?tab=album&album_id=2257998884260548
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR0OmISBO6dtiuyfaHghgHVEzDczG7Csc7Bkdtih1unQVTD47k2N-EooUPs
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_share&v=m5_dviglEOY&fbclid=IwAR3wjyT-Ut92Od-TKwVH8z-g4l2i7L71qn4j5rsa7tOJ0vpHVs6XxhhJ6Xc&app=desktop
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/?fbclid=IwAR0OmISBO6dtiuyfaHghgHVEzDczG7Csc7Bkdtih1unQVTD47k2N-EooUPs


Întrebări, opinii, comentarii



VĂ MULŢUMIM!

Date de contact: crap.rm@gmail.com

crap.psihologlungu@gmail.com

022-593-716        022-719-321

022-593-770        022-719-322



Concluzii:

• Activitățile online constituie o provocare deopotrivă pentru profesor
dar și pentru copil și părinte.

• Necesitatea activităților cu rol formativ și necesitatea sporită de
comunicare a copiilor pe timp de carantină, ne determină să
recomandăm cadrelor didactice să păstreze legătura cu copii și să
asigure continuitatea învățării în procesul de odihnă și agrement în
perioada estivală.

• Astăzi, profesorul este busola care produce educație și cultură, prin
charismă și metode specifice de predare. Să dăm „#share” la
bunătate, respect, răbdare, înțelegere, speranță.



MULȚUMIM DE ATENȚIE!


