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PRELIMINARII

La momentul de faţă în sistemul educaţional al Republicii Moldova se implementea-
ză şi se dezvoltă activ abordarea multiculturală.

În anii ce au trecut de la declararea independenţei, în ţară s-au întreprins un şir de 
paşi pentru asigurarea şanselor egale de studii în limba maternă şi studierea limbilor 
minorităţilor etnice (bulgară, găgăuză, ucraineană etc.), precum şi pentru implemen-
tarea cursului Istoria, cultura şi tradiţiile poporului rus, ucrainean, găgăuz şi bulgar. 
Aceste cursuri nu numai informează copiii şi participă la formarea conştiinţei etnice de 
sine, ci şi contribuie la însuşirea valorilor general-umane şi dezvoltarea spiritualităţii. 
În acelaşi timp, nu putem ignora faptul că gruparea elevilor după principiul etnic sau 
religios riscă să creeze condiţii pentru segregarea benevolă a copiilor. Merită observat 
încă un moment. În timp ce contribuim la creşterea conştiinţei etnice de sine a copiilor 
prin intermediul acestor cursuri şi îi ajutăm să-şi regăsească rădăcinile — moment fără 
îndoială important în circumstanţele marginalizării anumitor grupuri de populaţie şi 
crizei de identitate — noi nu-i informăm pe elevi în suficientă măsură despre întreaga 
paletă de culturi ale etniilor ce locuiesc în Republica Moldova şi în regiunile alăturate 
ca ansamblu. De aceea există pericolul de a educa persoane etnocentrice, intolerante 
faţă de alte popoare, limbi, religii, tradiţii.

Considerăm, aşadar, că misiunea de formare a conştiinţei etnice de sine trebuie să 
le revină, în primul rând, părinţilor, familiei şi societăţii, în timp ce sarcina prioritară a 
instituţiilor de învăţământ de stat este de a forma identitatea naţională, politică, de 
apartenenţă la ţară, precum şi de a educa respectul nu numai faţă de etnia proprie, ci 
şi faţă de întreaga diversitate culturală a ţării. Anume societatea şi statul, prin interme-
diul instituţiilor de învăţământ, urmează să ajute copilul să acumuleze cunoştinţe nu 
numai despre propria cultură, ci şi despre alte culturi care îl înconjoară; să-l înveţe să 
evalueze corect comportamentul altor oameni, să reacţioneze adecvat la tradiţiile şi 
obiceiurile lor de familie.

Mai multe cauze au motivat implementarea acestui curs. Principala din ele este 
necesitatea de a combate xenofobia şi augmentarea potenţialului de conflict în socie-
tatea moldovenească, plurietnică prin excelenţă.

Cursul de faţă reprezintă continuarea, extinderea şi adaptarea lucrărilor Centrului 
Informaţional de Cercetare Integrare şi dezvoltare din or. Simferopol, Ucraina, condus 
de Oleg Smirnov.

La programele originale ale cursului au lucrat specialişti din diverse instituţii de în-
văţământ superior şi de cercetare din Ucraina. Fiecare pas al autorilor s-a bazat pe cer-
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cetări extinse şi experienţă acumulată cu anii. S-a solicitat expertiza unei reţele largi de 
profesionişti, deciziile luându-se după consultaţii extinse la numeroase mese rotunde 
şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 

La Conferinţa Globală a ONU privind preîntâmpinarea conflictelor (From Reaction 
to Prevention: Civil Society Forging Partnerships to Prevent Violent Conflict and Build 
Peace) experienţa elaborării cursului Cultura bunei vecinătăţi şi a altor măsuri comple-
xe pentru mărirea nivelului de toleranţă la populaţia Crimeii a fost calificată de către 
experţii internaţionali drept una din cele mai eficiente iniţiative de acest gen din ţările 
CSI şi a fost recomandată pentru diseminare în alte state

Experienţa de elaborare şi de predare a cursului Cultura bunei vecinătăţi a fost stu-
diată de către experţii CE Pro Didactica la un şir de conferinţe internaţionale, precum şi 
cu ocazia unor vizite ale pedagogilor din Moldova la seminare şi ateliere din Crimeea. 
La versiunea localizată a cursului, adaptată la realităţile Republicii Moldova, lucrează o 
echipă de experţi educaţionali şi pedagogi experimentaţi de pe ambele maluri ale Nis-
trului. Principala sarcină acestei iniţiative este de a uni efortul pedagogilor din întreaga 
ţară, pentru a genera un curs ce va contribui la formarea unor cetăţeni ai Republicii 
Moldova în deplinătatea sensului.

Curriculumul de faţă a fost elaborat în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Co-
dului Educaţiei, a Concepţiei Educaţiei în Republica Moldova, a legii RM cu privire la 
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al orga-
nizaţiilor lor.

În curriculum sunt expuse noţiunile conceptuale de bază, conţinutul cursului, con-
cepţia didactică a disciplinei, competenţele de bază, transversale şi transdisciplinare, 
subcompetenţele, bazele metodologice ale predării-învăţării în cadrul disciplinei şi re-
comandări privind evaluarea rezultatelor instruirii. 

Curriculumul serveşte drept bază pentru proiectarea calendaristică modulară şi pe 
lecţii a materialului didactic pentru cursul Cultura bunei vecinătăţi.

Controlul asupra realizării curriculumului se efectuează de către administraţia insti-
tuţiilor de învăţământ preuniversitar.
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I. CONCEPŢIA DISCIPLINEI OPŢIONALE CULTURA BUNEI 
VECINĂTĂŢI

O trăsătură specifică a etapei contemporane de dezvoltare a societăţii moldove-
neşti este creşterea considerabilă a interesului faţă de cultura, istoria, tradiţiile etniilor 
ce populează patria noastră, Republica Moldova. Devine tot mai evident faptul că so-
luţionarea numeroaselor probleme din viaţa ţării depinde în mare parte de nivelul de 
formare a poziţiei civice la generaţia tânără şi de măsura în care necesitatea de perfec-
ţionare spirituală îi este satisfăcută.

Misiunea de formare a conştiinţei etnice de sine trebuie să le revină, în primul rând, 
părinţilor, familiei şi societăţi, în timp ce sarcina prioritară a instituţiilor de învăţământ 
de stat este de a forma identitatea naţională, politică, de apartenenţă la ţară, precum 
şi de a educa respectul nu numai faţă de etnia proprie, ci şi faţă de întreaga diversitate 
culturală a ţării. Anume societatea şi statul, prin intermediul instituţiilor de învăţământ, 
urmează să ajute copilul să acumuleze cunoştinţe nu numai despre propria cultură, ci 
şi despre alte culturi care îl înconjoară; să-l înveţe să evalueze corect comportamentul 
altor oameni, să reacţioneze adecvat la tradiţiile şi obiceiurile lor de familie.

Ideologia noului curs se axează pe dezvoltarea toleranţei, a relaţiilor tolerante şi a 
comportamentului tolerant, adică, de bună seamă, pe formarea unei culturi a bunei 
vecinătăţi.

Statutul	disciplinei	în	planul	de	învăţământ: disciplină opţională în aria curriculară 
Limbă şi comunicare.

Valoarea	formativă	a	disciplinei: formarea deprinderilor practice pentru autodeter-
minarea elevilor de vârstă şcolară mică în pluralitatea culturală a etniilor ce populează 
Republica Moldova, formarea conştiinţei etnice de sine şi însuşirea valorilor general-
umane pentru dezvoltarea spiritualităţii, educarea respectului nu numai faţă de etnia 
proprie, ci şi faţă de întreaga diversitate culturală a ţării, informarea despre propria 
cultură şi despre alte culturi care ne înconjoară; formarea capacităţilor de evaluare 
corectă a comportamentului propriu, dar şi al altor oameni, capacitatea de a reacţiona 
adecvat la tradiţiile şi obiceiurile lor de familie.

Scopul principal al cursului este educarea unor personalităţi tolerante, social com-
petente, înzestrate cu gândire critică, cetăţeni conştienţi şi patrioţi ai ţării lor, care îşi 
cunosc bine ţara şi îşi doresc să-i păstreze şi să-i sporească potenţialul natural, econo-
mic şi cultural.
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Beneficiari:
•	Cadrele didactice vor utiliza acest document pentru proiectarea didactică, ela-

borarea şi aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne, formarea şi evaluarea 
competenţelor elevilor. 

•	Elevii vor utiliza curriculumul pentru stabilirea obiectivelor de autoformare, au-
tocunoaştere şi autodeterminare, conceperea strategiilor proprii de învăţare şi 
formare.

•	Părinţii vor apela la curriculum pentru monitorizarea calităţii procesului educa-
ţional, pentru implicarea activă în informarea şi formarea tinerei generaţii. 

•	Autorii manualelor, ghidurilor şi ai altor materiale didactice vor utiliza acest do-
cument pentru crearea ofertei de auxiliare didactice. 

•	Factorii de decizie vor utiliza acest document pentru monitorizarea calităţii pro-
cesului educaţional la disciplina opţională

Principiile	specifice	predării-învăţării-evaluării	disciplinei	opţionale	Cultura bunei 
vecinătăţi

La baza predării disciplinei Cultura bunei vecinătăţi se află un şir de principii gene-
ral-didactice şi specifice, care se corelează cu strategiile de instruire:

•	 Principiul priorităţii valorilor universale: toleranţă etnică şi religioasă, cultura 
păcii, egalitatea grupurilor lingvistice, etnice şi religioase, indiferent de statutul, 
numărul şi durata aflării lor în Republica Moldova (se recomandă ca în cadrul 
cursului grupurile etnice, lingvistice şi religioase să fie enumerate în ordine alfa-
betică).

•	 Principiul renaşterii, conservării şi dezvoltării identităţii etnice şi culturale şi prin-
cipiul dialogului culturilor (aspectele privitoare la cultura tradiţională sunt abor-
date conform principiului tematic).

•	 Principiul accesibilităţii: formele şi metodele de lucru cu copiii, volumul materi-
alului istoric şi etnografic trebuie să corespundă anumitor caracteristici percep-
tuale de vârstă şi psihologice ale elevilor.

•	 Principiul continuităţii: la etapa primară, cursul continuă programa destinată 
copiilor de vârstă preşcolară medie şi mare; ulterior, conţinuturile studiate în 
clasele primare pot fi aprofundate şi extinse la etapa gimnazială ş.a.m.d. 

•	 Principiul vizualizării (strategia demonstrării materialului didactic).
•	 Principiul ştiinţific (strategia cercetării experimentale).
•	 Principiul sistematizării şi consecutivităţii (strategia algoritmizării).
•	 Principiul accesibilităţii (strategia formulării problemei).
•	 Principiul conştientizării (strategia lucrărilor practice).
•	 Principiul umanizării procesului educaţional şi instructiv.
•	 Principiul „de la simplu la complex”.
•	 Principiul „de la extern la intern”.
•	 Principiul „de la reciprocitate la interdependenţă”. 
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Principii	generale	pentru	orientarea	cadrelor	didactice	în	desfăşurarea	activităţi-
lor	de	educaţie	interculturală	a	copiilor

•	 Studierea tuturor zonelor (Nord, Centru, Sud) Republicii Moldova; 
•	 Prioritatea obiectivelor educaţionale; 
•	 Unitatea lucrului în clasă, extracurricular şi extraşcolar;
•	 Axarea pe cunoştinţele despre lumea înconjurătoare şi pământul natal, obţinu-

te de către elevi în viaţa de zi cu zi, din mass-media, din familie; 
•	 Implicarea maximă a elevilor în activităţi practice de studiere a ţinutului natal 

prin participarea în viaţa reală a localităţii şi a şcolii lor; 
•	 Alocarea a cel puţin o treime din timpul de studiu pentru exerciţii practice, lecţii 

inovative şi excursii, care sunt menite nu numai pentru facilitarea asimilării de 
către elevi a minimului de cunoştinţe prevăzute de curriculum, ci şi pentru obţi-
nerea unor experienţe şi impresii pragmatice;

•	 Utilizarea atelierelor, a formelor şi metodelor interactive de predare-învăţare, 
inclusiv în baza abordărilor „de la egal la egal”, a studiilor de caz etc.

Copiii trebuie să perceapă convieţuirea paşnică drept o axiomă a comportamentului 
civilizat şi educat. Educaţia interculturală trebuie să influenţeze copilul astfel încât aces-
ta să ştie ce trebuie să facă în numite situaţii, la apariţia anumitor probleme, să ştie de 
ce este important să procedeze într-un anumit mod; să ştie cum să facă; să vrea să facă; 
să facă eficient; iar efectuarea să producă mulţumire. 

Motivaţia constituie puntea dintre cunoştinţe şi practică. Sarcina şcolii este să tre-
zească la elev acele motivaţii, care să-l determine să dorească a-şi aplica în practică 
cunoştinţele. Motivaţiile trebuie bazate pe interesele specifice ale copiilor şi conectate 
cu remunerările morale şi satisfacţia imediată, cauzată de respectarea regulilor. 

Cultura bunei vecinătăţi se referă la capacitatea de exprimare şi de soluţionare a 
emoţiilor unei persoane într-un mod constructiv, la capacitatea de evaluare a informa-
ţiei şi de luare a unei decizii importante, capacitatea de a aranja, de a se bucura, de a 
contribui şi beneficia de relaţiile pozitiv dezvoltate cu alte persoane. Şcoala, prin au-
toritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea 
cunoştinţelor de educaţie interculturală.

Ca disciplină opţională, cultura bunei vecinătăţi urmăreşte promovarea cunoştinţe-
lor corecte privind diferite aspecte ale unei comunităţi şi formarea de atitudini şi de-
prinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. Şcoala îi învaţă pe 
copii cum să se poarte în natură şi în societate, cum să se raporteze la ceilalţi semeni, 
cum să trăiască frumos, demn şi sănătos. 

Educaţia interculturală trebuie să înceapă la vârste mici, pentru că la această etapă 
se dobândesc deprinderi relevante pentru activităţile ulterioare. 
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Funcţiile	curriculumului	Cultura bunei vecinătăţi:
•	 Act normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare a educaţiei intercultu-

rale în contextul unei pedagogii axate pe competenţe; 
•	 Reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe; 
•	 Componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la disciplina opţi-

onală Cultura bunei vecinătăţi.

Specificul	cursului	constă	în:
•	 caracterul integrator, care permite formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu 

asupra trecutului, prezentului şi viitorului ţării natale; aprofundarea ideilor şi 
cunoştinţelor obţinute pe în timpul studierii cursului;

•	 funcţia educativă, care se orientează, mai întâi de toate, spre dezvoltarea la 
elevi a responsabilităţii faţă de ţara natală şi formarea calităţilor personale ale 
tânărului cetăţean al Republicii Moldova; 

•	 orientarea elevilor spre oportunităţile de a-şi construi viitorul în Republica Mol-
dova; 

•	 direcţionarea atenţiei elevilor spre unele probleme ale Republicii Moldova, care 
nu sunt elucidate în cadrul altor discipline şcolare;

•	 studierea specificului vocabularului de comunicare în limbile popoarelor care 
trăiesc în Republica Moldova; 

•	 implicarea familiei, a comunităţii în calitate de surse de informaţii şi participanţi 
activi la procesul educaţional;

•	 dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi privind detectarea situaţiei de 
conflict, prevenirea ei sau soluţionarea ei într-un mod paşnic; 

•	 posibilitatea de a transforma acest curs într-o disciplină şcolară din partea inva-
riabilă, curs special sau opţional, în funcţie de disponibilitatea de ore în planul 
de studii al şcolii.

După conţinut, disciplina propusă reprezintă un curs de studiere a ţinutului natal 
– Republica Moldova, conţinând informaţii de natură istorică, natural-geografică, li-
terară şi lingvistică despre Republica Moldova şi populaţia ei. În acelaşi timp, cursul în 
aplicarea sa practică va reflecta specificul regiunii/raionului, comunităţii, instituţiei de 
învăţământ unde este predat. Or, orice curs de cunoaştere a unei regiuni presupune 
cunoaşterea de la particular la general, depistarea elementelor comune şi specifice. Pe 
de altă parte, este o oportunitate de a releva legităţile dezvoltării în baza exemplului 
unei regiuni anume.

S-a remarcat că adevărata studiere a ţinutului natal nu este posibilă fără dragostea 
de ţară. Aceasta este una din bazele culturii umane, stând la izvoarele moralităţii şi a 
atitudinii civice. Cursul îi învaţă pe elevi să aibă o atitudine grijulie faţă de ţara noastră, 
în care la fel de valoroase sunt şi urmele trecutului, şi monumentele prezentului. Pe 
măsura aprofundării în conţinuturile cursului, atitudinea distanţată faţă de istorie este 



10 CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

înlocuită de o înţelegere profundă a faptului că istoria se construieşte acum, de către 
noi înşine, şi că modul în care stabilim relaţii cu cei din jur joacă un rol esenţial în evo-
luţia societăţii noastre.

La orele de Cultura bunei vecinătăţi pedagogii le prezintă copiilor momente genera-
le şi particulare în baza exemplului câtorva culturi, accentuând elementele care îi unesc 
pe oameni, precum şi faptul că anume diferenţele obiective îi fac pe oameni interesanţi 
unii pentru alţii; a fi altfel nu trebuie să provoace duşmănie, ci curiozitate şi dorinţa de 
a înţelege. Este esenţial ca lecţiile să fie concepute într-o cheie paşnică, binevoitoare, 
fără divizarea culturilor în „dominante” şi „minore”.

Cursul Cultura bunei vecinătăţi oferă posibilitatea unică de a observa obiectul de 
studiere „în dimensiune naturală”, căci principala trăsătură a sa este familiaritatea şi 
proximitatea. Se poate afirma cu încredere că disciplina corespunde condiţiilor şi po-
sibilităţilor oricărei şcoli din orice localitate a Moldovei. Studierea ei promovează nu 
numai dezvoltarea unui interes durabil pentru istoria, viaţa, problemele Republicii Mol-
dova şi ale cetăţenilor săi, ci şi generează o orientare spre activitatea constructivă de 
dezvoltare, îmbunătăţire şi perfecţionare a vieţii în ţara natală a elevilor, îi ajută să-şi 
aleagă itinerarul de viaţă, nişa pentru utilizarea forţelor şi a talentelor în patrie.

În ziua de azi educaţia în Republica Moldova se reorientează de la centrarea pe 
obţinerea de informaţii spre principiul formării de competenţe. În această concepţie, 
competenţele transdisciplinare, care permit integrarea cunoştinţelor, deprinderilor şi 
atitudinilor obţinute în cadrul unui curs pentru activitatea eficientă la alte discipline, 
devin deosebit de importante. O caracteristică importantă a cursului Cultura bunei ve-
cinătăţi este această capacitate integratoare: cu implicarea competenţelor formate la 
orele de istorie, geografie, biologie, limbă şi literatură etc., elevului i se formează com-
petenţe care, la rândul lor, vor fi aplicabile la alte discipline şcolare.

Cursul denotă un şir de deosebiri principiale de alte discipline şcolare, îndeosebi 
cele tradiţional obligatorii:

•	 Activitatea didactică nu se limitează la profesor şi elev, ci include şi părinţii, ru-
dele, vecinii elevului;

•	 Învăţământ formativ, nu doar informativ;
•	 Utilizarea predominantă a metodelor interactive de instruire (jocuri, dezbateri, 

proiecte, excursii, cercetări individuale etc.).

În ziua de azi, când copilul este inundat de un şuvoi de informaţii, rolul profesorului 
suferă transformarea dramatică din „re-translator” al cunoştinţelor în „pilot în oceanul 
de informaţii”, capabil de a determina valoarea şi semnificaţia lor. De aceea în cadrul 
cursului Cultura bunei vecinătăţi se monitorizează în mod constant nu doar asimilarea 
de către elevi a anumitor cunoştinţe, ci şi atitudinea lor faţă de ele.
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Implementarea noilor forme şi metode de predare-învăţare-evaluare, trecerea la 
didactica interactivă îi conferă profesorului un rol creativ şi creator, fără de care nu sunt 
posibile schimbările în învăţământ. Se modifică şi atitudinea faţă de procesul evaluării, 
care deja nu mai este percepută ca pur şi simplu măsurarea unor rezultate, ci devine 
un stimul pentru dezvoltarea cognitivă, morală, emoţională, mentală şi intelectuală a 
elevului. Mai mult decât atât, fiecare profesor are posibilitatea de a crea şi implementa 
(împreună cu elevii şi părinţii lor) noi sisteme de evaluare a muncii elevilor.

Cursul Cultura bunei vecinătăţi poate fi predat de învăţătorii claselor primare şi de 
profesorii specializaţi în discipline diferite. Experienţa arată că pedagogii apreciază fap-
tul că pot aplica informaţiile şi metodele învăţate în timpul pregătirii de aceste lecţii şi 
la orele „proprii”. 

În ultimii ani, a devenit evident faptul că în educaţie contează nu numai volumul cu-
noştinţelor acumulate şi nivelul deprinderilor, dar şi atitudinea elevului faţă de acestea. 
Toate cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile vizate în disciplina de faţă poartă un carac-
ter valoric. Modulul Axiologia discută aspectele valorice ale existenţei umane. Anume 
datorită abordării axiologice a cunoştinţelor şi deprinderilor noi, suntem capabili să 
revenim la problemele spiritualităţii, la eterna întrebare despre sensul vieţii umane.

Un loc important în cadrul cursul îl are modulul Conflictologia. Copiii află ce este 
conflictul, cum se poate recunoaşte o situaţie de conflict, cum urmează să se comporte 
în cadrul unui conflict, cum să-l preîntâmpine, cum să ajungă la înţelegere şi să-şi aju-
te colegii să negocieze („mediere între semeni”). O importanţă deosebită se acordată 
atelierelor de formare a unei atitudini obiective faţă de sine şi de alţii, a unei poziţii 
emoţional-motivaţionale pozitive faţă de sine şi cei din jur. Se exersează interacţiunea 
constructivă şi unificarea grupului de elevi, se formează abilităţi şi deprinderi care pro-
movează alegerea conştientă a variantelor tolerante de comportament faţă de diversi-
tatea culturală, religioasă şi etnică a grupului. Un loc aparte în cadrul cursului îl ocupă 
elementele educaţiei de drept.

Sperăm că acest curs va încuraja formarea la elevi a unei atitudini respectuoase faţă 
de limbile diferite, utilizate în Republica Moldova, precum şi grija faţă de limba mater-
nă, tradiţia orală. Deşi cursul nu are scopul de a le preda elevilor limbile vecinilor lor, 
echipa de autori a elaborat un vocabular succint, care îi va ajuta pe copii să cunoască 
mai bine elemente din limbile altor etnii din Republica Moldova şi, eventual, să utilize-
ze în mod activ lexicul de etichetă şi cel cotidian. Aceasta îi va încuraja pe copii să în-
veţe limba vecinilor şi să manifeste interes pentru propria limbă maternă. În Republica 
Moldova, unde unele minorităţi etnice îşi utilizează tot mai puţin limba, acest moment 
este deosebit de relevant.

Pe lângă îndeplinirea unor sarcini educaţionale, cursul contribuie la rezolvarea unor 
probleme de ordin utilitar, care nu sunt însă mai puţin serioase: elevul învaţă să se 
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comporte frumos şi decent în anumite circumstanţe, să reacţioneze în mod adecvat la 
situaţii nefamiliare şi greu de înţeles, să se adapteze rapid la un mediu nou, să caute 
soluţii, să facă alegeri şi să răspundă pentru ele. În opinia noastră, implementarea cur-
sului Cultura bunei vecinătăţi în fiecare din zonele multinaţionale ale Republicii Moldo-
va va augmenta substanţial eficacitatea lucrului educativ în instituţiile de învăţământ, 
va îmbunătăţi competenţa socială a copiilor şi va reduce riscul apariţiei situaţiilor acute 
de conflict.

Pe parcursul studierii disciplinei elevilor urmează să li se formeze aşa concepte ca 
Republica Moldova este patria mea, satul (oraşul) meu, familia mea, cultura poporului 
român şi a altor popoare, conexiunea dintre etniile ce populează ţara şi istoria naţiona-
lă şi locală. Elevilor li se va prezenta concepţia asupra lumii, elaborată timp de secole 
după parametrii principali ai vieţii umane, cruciale pentru orice popor şi orice epocă: 
Omul şi relaţia lui cu natura, Omul şi familia sa în cultura populară, Omul şi moştenirea 
lui cultural-istorică etc.

Cursul urmează să le trezească elevilor un interes conştientizat şi dragoste faţă de 
patrie, plaiul natal, natură, cultura populară, tradiţii, istoria naţională şi valorile cultu-
rale ale poporului.

În cadrul cursului se va dezvolta gustul estetic al elevilor şi li se va educa simţul fru-
mosului în baza unor mostre de creaţie folclorică a poporului bulgar, găgăuz, român, 
rus, ucrainean etc. Pe de o parte, este necesar de a demonstra unicitatea şi caracte-
rul irepetabil al culturii, a-l învăţa pe elev să înţeleagă limbajul artei populare. Anume 
cu ajutorul lui este cifrată în ritualurile, dansurile, vestimentaţia, arhitectura populară 
concepţia despre lume a unei etnii. Pe de altă parte, elevul urmează a fi pregătit pentru 
explorarea continuă a diversităţii culturale a Republicii Moldova ca parte componentă 
a procesului cultural-istoric european şi mondial.

În calitate de materie literară se va acorda prioritate speciilor de creaţie populară 
orală: basme, proverbe, zicători, cimilituri, ghicitori, strigături etc.
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II. COMPETENŢE-CHEIE/TRANSVERSALE

Sistemul de competenţe-cheie (transversale) pentru sistemul de învăţământ din Re-
publica Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie stabilite de Comisia Euro-
peană şi a profilului absolventului: 

1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; 
2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; 
3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 
4. Competenţe acţional-strategice; 
5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 
6. Competenţe interpersonale, civice, morale; 
7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţio-

nale (TIC); 
9. Competenţe culturale şi interculturale (de a recepta şi a crea valori); 
10. Competenţe antreprenoriale.
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III. COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE PENTRU TREAPTA 
PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Pentru treapta primară a sistemului de învăţământ din Republica Moldova au fost 
stabilite competenţele transdisciplinare descendente din sistemul de competenţe-che-
ie transversale menţionate. 

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi 
• Competenţe de a învăţa din surse diverse, independent şi împreună cu alţii. 
• Competenţe de a acţiona în vederea satisfacerii unor nevoi prin autoformare 

(stabileşte scopuri şi realizează planuri de învăţare a unor abilităţi). 

Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat 
• Competenţe de a aplica abilităţile de bază integratoare în situaţiile de învăţare 

şi comunicare cotidiană. 
• Competenţe de a comunica idei şi a concluziona pe baza unui text citit indepen-

dent. 

Competenţe de comunicare într-o limbă străină 
• Competenţe de a comunica, aplicând un minimum lexical şi gramatical în limba 

dată. 

Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 
• Competenţe de observare, de utilizare a instrumentelor de măsurare şi de de-

scriere în vederea obţinerii informaţiei despre lumea vie şi cea inertă. 
• Competenţe de utilizare a operaţiilor matematice de bază şi a proprietăţilor lor 

pentru a inventa soluţii econome a problemelor în activitatea de învăţare. 
• Competenţe de utilizare a diverselor forme de sistematizare şi prezentare a in-

formaţiei. 
• Competenţe de a-şi construi comportamentul său în raport cu natura pe baza 

cunoaşterii relaţiei „cauză – efect”. 

Competenţe acţional-strategice 
• Competenţe de a acţiona conform unui plan în activitatea de învăţare şi odih-

nă. 
• Competenţe de a stabili legătură între propriile capacităţi, eforturi şi rezultatele 

activităţii. 

Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) 
• Competenţe de utilizare a resurselor informatice digitale destinate învăţării şi 

odihnei. 
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Competenţe interpersonale, civice, morale 
• Competenţe de a interacţiona constructiv cu oamenii din jur, pe bază de colabo-

rare. 
• Competenţe de valorizare a familiei, clasei, şcolii, a relaţiilor de prietenie. 
• Competenţe de a-şi identifica apartenenţa naţională, a-şi valoriza propriul po-

por, ţară, a respecta normele de comportament legate de simbolurile Republicii 
Moldova. 

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 
• Competenţe de a manifesta atitudine pozitivă şi încredere în forţele proprii. 
• Competenţe de autoreflecţie, autoevaluare şi autocontrol în activitatea de învă-

ţare, în relaţiile cu alte persoane. 
• Competenţe de a-şi asuma responsabilitatea faţă de înfăţişarea şi sănătatea sa, 

faţă de obiectele personale. 
• Competenţe de securitate personală. 

Competenţe culturale şi interculturale (de a recepta şi a crea valori) 
• Competenţe de utilizare a mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi auto-

exprimare. 
• Competenţe de a respecta diversitatea dorinţelor şi posibilităţilor oamenilor, a 

recunoaşte drepturile persoanelor reprezentante ale diferitor culturi. 

Competenţe antreprenoriale 
• Competenţe de analiză a relaţiei „costuri – beneficii” pentru a lua decizii în acti-

vitatea cotidiană şi cea de învăţare. 
• Competenţe de iniţiere a jocurilor, activităţilor în grup şi contactelor cu colegii.
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IV. COMPETENŢELE SPECIFICE DISCIPLINEI CULTURA BUNEI 
VECINĂTĂŢI

•	 Formarea unei atitudini responsabile şi respectuoase faţă de localitatea, ţara 
natală, ca element fundamental al educaţiei patriotice; 

•	 Augmentarea competenţei sociale şi a responsabilităţii tinerilor pentru bunăs-
tarea ţării lor, componente necesare ale simţului civic; 

•	 Formarea abilităţilor de dialogare şi negociere, de rezolvare a disputelor şi a 
situaţiilor de conflict, în conformitate cu principiile democratice şi principiile 
culturii păcii; 

•	 Manifestarea unui interes durabil pentru istoria, cultura, viaţa şi problemele pa-
triei; formarea unei atitudini constructive faţă de dezvoltarea, optimizarea şi 
perfecţionarea ţării; 

•	 Implicarea activă pentru formarea unei poziţii personale şi a capacităţii de a 
genera noi idei constructive.
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V. REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE 
TIMP

Administrarea disciplinei Cultura bunei vecinătăţi

Statutul disciplinei Aria	curriculară Clasa Numărul	de	unităţi	
de	conţinut

Numărul	 de	
ore 

opţional Limbă şi comuni-
care

I 6 33
II 6 33
III 6 33
IV 6 33

Numărul de ore recomandate pentru studierea fiecărui modul tematic, precum şi ordi-
nea prezentării temelor în planul calendaristic pot fi modificate de către profesor, în limitele 
celor 33 de ore. Timpul de rezervă poate fi utilizat la discreţia profesorului pentru mărirea 
numărului de lecţii din anumite module sau pentru adăugarea unor teme noi, importante 
pentru regiunea sau comunitatea vizată.

Disciplina Cultura bunei vecinătăţi poate fi introdusă începând cu orice clasă drept 
curs opţional din contul secţiunii variabile a planurilor de studii. Ea poate fi predată de 
către învăţătorii de clase primare, profesori de gimnaziu şi liceu, psihologi şcolari, diri-
ginţi, cu condiţia că aceştia posedă pregătirea corespunzătoare.

Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp

Nr. ord. Unităţi de conţinut/Module
Clasa /Nr. de ore

I II III IV
1 Lecţie introductivă 1 1 1 1
2 Mediul	geografic 5 5 5 4
3 File din istorie 5 5 4 4
4 Cultura	tradiţională	şi	contemporană 6 10 11 11
5 Limba	vecinului 6 4 4 5
6 Axiologia 4 3 3 4
7 Conflictologia 4 3 3 3

Ore la discreţia învăţătorului 2 2 2 1

Conţinuturile cursului oferă largi oportunităţi de trasare a conexiunilor transdisci-
plinare.

Un avantaj major al acestui curs este faptul că, la momentul de faţă, acesta este 
unicul curs ce traversează toate treptele piramidei educaţionale, de la grădiniţă până la 
universitate. În esenţă, el permite convertirea spaţiului şcolar şi extraşcolar într-un me-
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diu unic educaţional bine organizat, asigurând formarea deprinderilor de comunicare 
şi cercetare, precum şi a abilităţii de a alege — activităţi, forme de participare într-un 
efort comun, acţiuni conştiente într-o situaţie dată. Introducerea acestei discipline în 
instituţiile de învăţământ va permite completarea unei asemenea lacune semnificative 
a curriculumului cum este absenţa unui studiu integrat al interacţiunii factorilor natu-
rali şi istorici, a intereselor şi nevoilor umane.
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VI. COMPETENŢELE SPECIFICE DISCIPLINEI, UNITĂŢILE DE 
CONŢINUT, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE

CLASA I

EU, FAmILIA mEA ŞI VECINII mEI
Subcompetenţe Conţinuturi Modalităţi orientative de organiza-

re a predării-învăţării-evaluării
•	 Introducere. Cultura 

bunei vecinătăţi. Eu 
şi vecinii mei.

- Ascultarea, lectura şi discutarea 
obiectivelor disciplinei Cultura 
bunei vecinătăţi;

- discuţii despre rolul şi impor-
tanţa bunelor relaţii cu vecinii, 
despre colaborare şi bunăvoin-
ţă în cadrul familiei.

Modulul Mediul	geografic (5 ore)
1.1.	 Achiziţionarea şi uti-

lizarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
pădure, livadă, parc, 
grădină, scuar, bule-
vard, cascadă, baraj, 
râu, lac, iaz, izvor, 
alee, rezervaţie, nord, 
sud, forme de relief, 
ecologie;

1.2.	 Familiarizarea cu aşe-
zarea geografică a Re-
publicii Moldova, for-
mele de relief, apele 
şi spaţiile verzi ale 
ţării şi din localitatea 
natală;

1.3.	 Argumentarea ro-
lului naturii în viaţa 
omului, precum şi a 
impactului (pozitiv, 
negativ) al omului 
asupra naturii prin 
activitatea sa; cone-
xiunea strânsă dintre 
natură şi om;

•	 Republica Moldova 
pe harta Europei. 
Conturul ţării. Hota-
rele ţării.

•	 Formele de relief. 
Apele Moldovei (râ-
uri, lacuri).

•	 Spaţiile verzi (păduri, 
livezi, parcuri, scua-
ruri, bulevarde). Le-
gătura dintre natura 
vie şi natura moartă.

•	 Ecologia. Interacţiu-
nea omului cu natu-
ra. Impactul activită-
ţii omului. Legătura 
dintre starea naturii 
şi sănătatea omului.

•	 Ajutorul acordat ani-
malelor şi păsărilor 
pe timp de iarnă.

- Examinarea hărţii (politice), po-
vestirea după hartă;

- exerciţii de lucru cu harta: identifi-
carea Republicii Moldova pe hartă, 
recunoaşterea ţării după siluetă;

- recunoaşterea localităţii natale 
pe harta Moldovei;

- studierea ghidată a specificului 
naturii din localitatea natală, 
prin intermediul excursiilor în 
natură, la muzeul de studiere a 
ţinutului natal sau muzeul loca-
lităţii, precum şi prin observa-
ţie, ascultare, lectură şi discuta-
re a articolelor şi a povestirilor;

- discuţii despre necesitatea de a 
avea o atitudine grijulie faţă de 
natură;

- exerciţii/activităţi ecologice 
pentru înţelegerea rolului na-
turii în viaţa omului, legăturii 
dintre natură şi om;

- ascultarea, lectura şi discutarea 
povestirilor, a articolelor des-
pre ecologie, impactul omului 
asupra naturii;
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1.4. Identificarea modali-
tăţilor de protejare a 
naturii; a regulilor de 
comportament în na-
tură, a modalităţilor 
de acordare a ajuto-
rului pentru animale 
şi păsări în perioada 
de iarnă;

1.5. Manifestarea atitudinii 
grijulii faţă de natură, 
faţă de păsări, anima-
le şi plante în diferite 
anotimpuri.

- elaborarea şi memorarea regu-
lilor de comportament în mijlo-
cul naturii;

- stabilirea modalităţilor de acor-
dare a ajutorului pentru anima-
le şi păsări în perioada de iarnă 
etc.

- formularea necesităţii menţi-
nerii curăţeniei şi a amenajării 
teritoriului din jurul casei, cur-
ţii, şcolii;

- prezentarea şi discutarea regu-
lilor de comportament în tim-
pul excursiei în natură;

- implicarea în activităţi de men-
ţinere a curăţeniei şi a ordinii 
acasă şi în clasă.

Modulul File din istorie (5 ore)
2.1. Achiziţionarea şi utili-

zarea în comunicare 
a termenilor-che-
ie: stradă, stradelă, 
generaţie, familie, 
nume, nume de fami-
lie, strămoş, neam, ar-
bore de familie,vecin, 
etnie;

2.2. Investigarea ghidată, 
din diferire surse, a 
etimologiei propriu-
lui nume şi prenume, 
a altor nume şi pre-
nume răspândite, a 
denumirii localităţii, 
străzii unde locuieş-
te;

2.3. Realizarea şi prezenta-
rea arborelui genea-
logic propriu;

2.4. Recunoaşterea diferi-
tor persoane de dife-
rite etnii ce locuiesc 
în vecinătate, con-
form caracteristicilor

•	 Denumirile în jurul 
nostru. Istoria denu-
mirii oraşului/orăşe-
lului/ satului meu, a 
străzii unde locuiesc.

•	 Istoria numelor şi a 
prenumelor noastre.

•	 Arborele meu de fa-
milie. Strămoşii mei 
(din ce localităţi pro-
vin strămoşii mei).

•	 Vecinii mei. Cum am 
devenit vecini.

•	 Ce înseamnă buna 
vecinătate. Culorile 
etnice ale Moldovei.

- Organizarea excursiilor prin lo-
curile memorabile ale localităţii 
natale;

- reproducerea povestirilor des-
pre trecutul şi prezentul locali-
tăţii;

- cunoaşterea etimologiei pro-
priului nume şi prenume, pre-
cum şi a altor nume şi prenu-
me: colegi, prieteni, rude;

- realizarea şi prezentarea arbo-
relui propriu de familie;

- conversaţii cu adulţii din familie 
despre arborele familiei, selec-
tarea fotografiilor de familie;

- ornamentarea albumurilor şi 
a expoziţiilor cu fotografii ale 
membrilor familiei; 

- ascultarea, lectura şi discutarea 
povestirilor şi articolelor despre 
populaţia plurietnică a Republi-
cii Moldova;

- discuţii despre necesitatea unei 
atitudini respectuoase faţă de 
oamenii din jur;



21Curriculum pentru clasele I-IV

 elementare specifice 
apartenenţei etnice şi 
religioase;

2.5. Manifestarea atitudinii 
respectuoase faţă de 
oamenii din jur, indi-
ferent de apartenen-
ţa religioasă şi etnică.

- lectura informaţiilor despre etniile 
ce populează Republica Moldova;

- crearea povestirilor despre ve-
cinii proprii şi despre cultura 
vecinătăţii, despre relaţiile din-
tre vecini;

- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a inte-

gramelor, a cuvintelor încruci-
şate, a anagramelor.

Modulul Cultura	tradiţională	şi	contemporană	(6 ore)
3.1. Achiziţionarea şi utili-

zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
vestimentaţie, port, 
haine naţionale, uni-
formă, modă, , cos-
tum naţional, popor, 
cultură, monument 
cultural, piesă, săr-
bătoare, religie, eve-
niment, creştin, bucă-
tărie, reţetă, meniu, 
meserie, artizanat, 
ornament;

3.2. Distingerea/identifi-
carea elementelor 
vestimentare ale unui 
costum naţional, ale 
hainelor femeieşti 
şi/sau bărbăteşti, ale 
hainelor cotidiene şi 
de sărbătoare;

3.3. Recunoaşterea obiec-
telor de artizanat, a 
meseriilor care le cre-
ează, a ustensilelor şi 
articolelor moldove-
neşti tradiţionale de 
meşteşugărit;

•	 Îmbrăcămintea stră-
moşilor noştri. Ves-
timentaţia actuală. 
Haine femeieşti şi 
bărbăteşti, cotidiene 
şi de sărbătoare.

•	 Costumul naţional-
Hainele strămoşilor 
noştri.

•	 Meseriile, artizana-
tul şi diverse forme 
de artă populară.

•	 Diversitatea culinară 
în Republica Moldo-
va. Bucatele naţio-
nale a diferitelor po-
poare din Moldova.

•	 Sărbătorile familiei 
noastre (naşterea 
copilului, darea nu-
melui, iniţierea în 
religie, aniversarea 
căsătoriei părinţilor, 
ziua onomastică, 
ziua de naştere etc.).

 
•	 Diversitatea cultu-

rilor şi a religiilor în 
Republica Moldova.

- Prezentarea vestimentaţiei tra-
diţionale a diverselor etnii ce 
locuiesc în Republica Moldova 
(în baza exponatelor de muzeu, 
imaginilor, prezentărilor PPT, 
desenelor realizate);

- examinarea ilustraţiilor care 
prezintă vestimentaţia din tre-
cut şi din prezent;

- definirea noţiunii de costum 
naţional;

- confecţionarea din plastilină a 
obiectelor de uz casnic;

- elaborarea ornamentelor pen-
tru aplicarea pe obiecte de uz 
casnic şi vestimentaţie;

- elaborarea reţetelor celor mai 
răspândite mâncăruri din Repu-
blica Moldova;

- prezentarea unui fel simplu de 
bucate: reţeta, modul şi etape-
le de preparare, ustensile pen-
tru preparare şi consumare;

- compunerea povestirilor des-
pre sărbătorile de familie, par-
ticiparea la organizarea lor;

- ascultarea şi lectura povestiri-
lor şi legendelor despre istoria 
apariţiei sărbătorilor religioase;

- discutarea pregătirii de unele 
sărbători precum Crăciunul, 
Paştele, Sf. Nicolae ş.a.
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3.4. Descrierea unor bu-
cate tradiţionale na-
ţionale/preferate/ 
cunoscute, specifice 
diferitor etnii din Mol-
dova: reţeta, modul şi 
etapele de preparare, 
ustensile pentru pre-
parare şi consumare;

3.5. Prezentarea unor săr-
bători ale familiei pro-
prii, a unor sărbători 
religioase, precum şi 
a sărbătorilor specifi-
ce diverselor culturi, 
religii şi confesiuni 
care convieţuiesc în 
Republica Moldova;

3.6. Argumentarea im-
portanţei atitudinii 
respectuoase faţă de 
diverse tradiţii ale 
sărbătorilor familiale, 
respectării etichetei 
specifice comunităţii 
religioase;

3.7. Exprimarea opiniilor, 
emoţiilor, sentimen-
telor legate de parti-
ciparea la diverse săr-
bători organizate, cu-
noaşterea meşterilor 
populari, promovarea 
bucătăriei naţionale.

- identificarea asemănărilor şi 
deosebirilor dintre hainele fe-
meieşti şi cele bărbăteşti, hai-
nele cotidiene şi cele de sărbă-
toare;

- elaborarea unor schiţe de îm-
brăcăminte pentru păpuşă 
(costume naţionale, haine de 
sărbătoare, haine pentru diferi-
te ocazii), subliniind unicitatea 
şi valoarea culturii fiecărui po-
por;

- utilizarea dicţionarului pentru 
a defini noţiunile de meşteşug, 
artizanat şi artă populară;

- selectarea informaţiilor din di-
verse surse despre diversele 
meşteşuguri şi arte populare, 
practicate în Republica Moldo-
va, în regiunea/localitatea na-
tală;

- analiza unor elemente de artă 
populară sau meşteşuguri, de-
scrierea lor;

- prezentarea câtorva feluri de 
bucate naţionale;

- explicarea modului de prepara-
re a felului preferat de bucate al 
elevului;

- enumerarea, compararea săr-
bătorilor organizate în familiile 
elevilor;

- descrierea unei sărbători de fa-
milie;

- formularea importanţei atitudi-
nii respectuoase faţă de diverse 
tradiţii de a sărbători anumite 
evenimente familiale;

- selectarea informaţiilor despre 
diversitatea culturilor şi a religi-
ilor din Republica Moldova;

- enumerarea unor sărbători reli-
gioase;
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- discuţii despre importanţa res-
pectării etichetei specifice co-
munităţii religioase.

Modulul Limba	vecinului (6 ore)
4.1. Achiziţionarea şi utili-

zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
poliglot, limba ma-
ternă, limbă străină, 
tradiţie, obicei, ritual, 
colind, urătură, sor-
cova, mărţişor, sim-
bol, paparudă;

4.2. Familiarizarea (audie-
rea, ascultarea, lectu-
ra) cu povestiri, bas-
me, poezii, proverbe, 
zicători, ghicitori, 
strigături, cântece în 
limba de stat, limba 
maternă şi limbile ve-
cinilor;

4.3. Descoperirea ghidată 
a punctelor comune 
şi a celor specifice 
sărbătorilor de fami-
lie, religioase, folclo-
rului calendaristic al 
diferitor popoare;

4.4. Aprecierea necesităţii 
şi valorii păcii, a bu-
nătăţii şi a înţelegerii 
între membrii unei 
familii şi între vecini 
pentru o convieţuire 
armonioasă;

•	 Limba maternă, lim-
ba de stat.

•	 Limbile materne ale 
vecinilor noştri, „lim-
ba vecinului”.

•	 Învăţăm să comuni-
căm în limbi diferite.

•	 Sărbătorile tradiţio-
nale de iarnă ale lo-
cuitorilor Republicii 
Moldova.

•	 Sărbători tradiţio-
nale de primăvară şi 
de vară în Republica 
Moldova.

•	 Opere ale literaturi-
lor naţionale, dedi-
cate familiei şi veci-
nilor.

- Discuţii pentru explicarea, 
exemplificarea expresiilor „lim-
bă maternă”, „limba de stat”;

- audierea/ascultarea/lectura de 
povestiri, basme, poezii, prover-
be, zicători, ghicitori, strigături, 
cântece în limba de stat, limba 
maternă şi limbile vecinilor;

- lectura şi discutarea unor scur-
te articole tematice;

- crearea dialogurilor cu utiliza-
rea lexicului de etichetă: for-
mulele de salut şi de despăr-
ţire, prezentarea, propunerea 
prieteniei, scuzele, acordul şi 
dezacordul, rugămintea, mulţu-
mirile;

- crearea/elaborarea unui „dicţi-
onar al prieteniei”, în volumul 
recomandat, în cel puţin două 
din limbile popoarelor Moldo-
vei, purtătorii cărora învaţă în 
aceeaşi clasă/şcoală sau locu-
iesc în vecinătate;

- înscenarea dialogurilor în baza 
situaţiilor date, eventual cu uti-
lizarea a două limbi (de exem-
plu, română şi ucraineană);

- memorarea colindelor, urături-
lor, strigăturilor în limba mater-
nă şi în alte limbi de pe terito-
riul RM;

- memorarea cântecelor şi a poe-
ziilor dedicate rudelor şi priete-
nilor, vecinilor şi colegilor;

- memorarea, interpretarea din 
folclorul calendaristic al popoa-
relor ce locuiesc în Republica 
Moldova a unei colinde, ură-
turi, vesnianka etc.
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4.5. Manifestarea atitudi-
nii respectuoase şi a 
curiozităţii pentru cu-
noaşterea folclorului 
despre familie, vecini, 
limbă, sărbători în 
limba maternă şi alte 
limbi vorbite pe teri-
toriul Moldovei.

- identificarea asemănărilor şi 
deosebirilor dintre folclorul ca-
lendaristic al diferitor popoare, 
inclusiv al celui specific poporu-
lui elevului;

- implicarea în activităţi extracur-
riculare organizate cu prilejul 
sărbătorilor tradiţionale.

Modulul Axiologia (4 ore)
5.1. Achiziţionarea şi utili-

zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
adult, matur, bătrân, 
valoare, sacru, talis-
man, relicvă, simbol, 
sărbătoare, realizare, 
rude, respect, atitu-
dine;

5.2. Descrierea unor va-
lori şi relicve ale fa-
miliei elevului, a tră-
săturilor de caracter 
necesare pentru a 
avea o familie unită, 
consolidată;

5.3. Identificarea ghidată 
a cauzei şi necesităţii 
manifestării unei ati-
tudini respectuoase şi 
grijulii faţă de membrii 
mai mari ai familiei şi 
persoanele în vârstă 
din societate;

5.4. Comentarea impor-
tanţei aportului fiecă-
rui membru în conso-
lidarea şi bunăstarea 
familiei, a colaborării 
între membrii unui 
colectiv;

•	 Noi şi adulţii. Atitu-
dinea faţă de rudele 
mai mari şi persoa-
nele în vârstă.

•	 Valorile familiei 
mele.

•	 Relicvele noastre de 
familie.

•	 Să organizăm sărbă-
toarea clasei noas-
tre!

- Explicarea, cu ajutorul dicţiona-
rului, a noţiunilor sacru, talis-
man, relicvă;

- enumerarea şi descrierea ghi-
dată a valorilor şi relicvelor fa-
miliei elevului;

- discutarea cu părinţii despre 
valorile şi relicvele de familie, 
despre ce se cere de la mem-
brii familiei pentru ca toţi să fie 
uniţi şi fericiţi;

- redarea povestirilor despre re-
laţiile din cadrul familiei;

- exerciţii pentru înţelegerea 
semnificaţiei valorilor de fami-
lie şi a trăsăturilor de caracter 
necesare pentru a avea o fami-
lie unită;

- discuţii dirijate pentru formula-
rea cauzei, importanţei şi nece-
sităţii unei atitudini respectuoa-
se şi grijulii faţă de membrii mai 
mari ai familiei şi persoanele în 
vârstă din societate;

- discutarea textelor tematice 
audiate sau citite;

- participarea la iniţiativele co-
mune ale clasei, la organizarea 
şi desfăşurarea matineelor, a 
excursiilor şi orelor de dirigen-
ţie;

- realizarea de mini-proiecte;
- discuţii libere; discuţii dirijate;
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5.5. Relatarea despre ex-
perienţele/exemplele 
pozitive de colabo-
rare, de implicare 
personală pentru rea-
lizarea unei activităţi/
unui produs comun, 
pentru o cauză comu-
nă.

- dezlegarea rebusurilor, a inte-
gramelor, a cuvintelor încruci-
şate, a anagramelor; 

- studiu de caz pentru conştien-
tizarea importanţei aportului 
fiecărui membru al familiei în 
consolidarea şi bunăstarea ei;

- adoptarea unui cod de reguli 
pentru colaborarea, comunica-
rea prietenoasă, eficientă din-
tre membrii unui colectiv;

- organizarea unui eveniment 
cultural în cadrul clasei, la bibli-
otecă, în localitatea natală.

Modulul Conflictologia (4 ore)
6.1. Achiziţionarea şi utili-

zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
vecin, bună vecinăta-
te, etnie, popor, inter-
acţiune, soluţionare, 
conflict, problemă, 
joacă, regulă;

6.2. Elaborarea regulilor 
de comunicare cu 
alţi elevi, cu vecinii, 
cu copiii întâlniţi la 
joacă, în cadrul unui 
colectiv, cu oponenţii 
şi cu cei care au pier-
dut;

6.3. Exprimarea opiniilor, 
emoţiilor, sentimen-
telor legate de moda-
lităţile de soluţionare 
paşnică a conflictelor, 
neînţelegerilor, situa-
ţiilor dificile;

•	 Facem cunoştinţă şi 
construim relaţii cu 
colegii de clasă, veci-
nii şi alţi oameni.

•	 Învăţăm să soluţio-
năm problemele. 

•	 Învăţăm să depăşim 
conflictul de intere-
se, conform principi-
ilor toleranţei.

•	 Jocurile strămoşilor 
noştri.

- Organizarea şi imitarea situaţi-
ilor de a face cunoştinţă cu alţi 
elevi, vecini, copii întâlniţi la 
joacă etc.;

- discuţii dirijate pentru con-
ştientizarea importanţei unei 
comunicări deschise, sincere, 
paşnice cu alţi oameni;

- formularea de reguli pentru co-
laborarea în cadrul unui colec-
tiv: ascultarea opiniei colegului, 
exprimarea propriului punct de 
vedere;

- participarea la jocurile colegi-
lor, vecinilor de curte;

- învăţarea unor jocuri noi la 
şcoală şi în curte;

- organizarea de noi jocuri, cu 
formularea şi respectarea regu-
lilor;

- participarea la soluţionarea 
paşnică a conflictelor apărute 
între colegii de clasă sau seme-
nii din vecinătate;

- învăţarea şi exersarea regulilor 
de joacă;

- argumentarea necesităţii solu-
ţionării paşnice a situaţiilor de 
conflict;
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6.4. Manifestarea bună-
voinţei şi a deschide-
rii în comunicarea cu 
alţi oameni, a unor 
comportamente mo-
ral-civice în relaţia cu 
colegii de clasă, cu 
vecinii, cu semenii în 
contexte familiare, în 
colectivul clasei, în 
societate, în timpul 
activităţilor, jocului;

6.5. Relaţionarea pozitivă:
- în grupuri mici, la re-

zolvarea unor sarcini 
simple de lucru,

- cu ceilalţi membri din 
comunitatea şcolii, la 
rezolvarea unor sar-
cini şi realizarea unor 
proiecte.

- elaborarea de postere care 
conţin expresii, cuvinte, fraze 
ce demonstrează o atitudine 
respectuoasă faţă de oponenţi 
şi cei care au pierdut;

- modelarea unor situaţii de prie-
tenie, împăcare, unire pentru o 
cauză comună;

- elaborarea unui text de autoa-
naliză cu oportunităţi de îmbu-
nătăţire a faptelor/comporta-
mentului personal;

- exerciţii de depăşire a situaţii-
lor de înstrăinare în clasă şi de 
activare în acord cu ceilalţi;

- interpretarea/înscenarea situ-
aţiilor de prietenie, împăcare, 
unire pentru o cauză comună, 
pentru aplicarea ulterioară în 
viaţa reală a deprinderilor do-
bândite;

- caracterizarea personajelor şi a 
acţiunilor din situaţii concrete;

- studiu de caz despre variantele 
de reacţionare în diverse situa-
ţii; 

- dezlegarea rebusurilor, a inte-
gramelor, a cuvintelor încruci-
şate, a anagramelor. 

CLASA A II-A

BAŞTINA mEA

Subcompetenţe Conţinuturi Modalităţi	orientative	de	organi-
zare	a	predării-învăţării-evaluării

Introducere. Moldova – 
ţara în care locuim.

- lectura povestirilor, legendelor, 
istorioarelor despre ţara în care 
locuim – Moldova;

- familiarizarea cu obiectivele 
disciplinei Cultura bunei vecină-
tăţi”; discuţii;

- formularea rolului şi importan-
ţei locului de baştină pentru fi-
ecare om.
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Modulul Mediul	geografic (5 ore)

1.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
ecosistem, plantă, 
animal, sol, izvor de 
apă, climă, microcli-
mă, animal de com-
panie, resursă, resur-
se naturale; 

1.2. Utilizarea hărţii în ve-
derea obţinerii de 
informaţii referitor 
la resursele naturale 
din ţară, regiune; 

1.3. Familiarizarea cu cele 
mai răspândite plan-
tele medicinale din 
regiune;

1.4. Perceperea pădurii 
ca un ecosistem in-
tegrat, care necesită 
atitudine grijulie din 
partea omului;

1.5. Relevarea importanţei 
plantelor de cameră 
pentru însănătoşirea 
microclimatului ca-
merei;

1.6. Adoptarea de reguli şi 
respectarea lor pen-
tru îngrijirea plante-
lor de cameră, la co-
lectarea şi utilizarea 
plantelor medicinale;

•	 Resursele naturale. 
Importanţa lor pen-
tru om.

•	 Pădurile Republicii 
Moldova – o casă cu 
mai multe niveluri.

•	 Pădurea în viaţa 
omului.

•	 Plantele şi oamenii. 
„Farmacia verde” a 
ţării noastre.

•	 Colţişorul viu din cla-
să şi de acasă. 

- Crearea textelor după observa-
ţiile realizate şi după povestirile 
ascultate, după examinarea hăr-
ţii;

- înţelegerea ghidată, în baza 
imaginilor, explicaţiilor, exem-
plelor, a conceptului de natură 
şi resurse naturale;

- familiarizarea cu rolul resurselor 
naturale şi importanţa lor în di-
verse domenii de activitate;

- argumentarea folosirii raţionale 
a resurselor naturale de către 
om;

- vizionarea filmelor, prezentări-
lor PPT, a imaginilor şi a desene-
lor despre Codrii Moldovei;

- studierea caracteristicilor natu-
rale specifice zonei în care trăim, 
în cadrul excursiilor în natură, la 
muzeu;

- discuţii în baza articolelor şi po-
vestirilor scurte ascultate sau 
citite;

- identificarea celor mai răspân-
dite plante medicinale din regi-
une;

- memorarea a cel puţin cinci 
nume de plante medicinale ce 
cresc în localitatea elevului;

- recunoaşterea a cel puţin cinci 
plante medicinale după imagini 
sau descriere;

- cunoaşterea regulilor de colec-
tare şi utilizare a plantelor me-
dicinale;

- argumentarea rolului plantelor 
de cameră pentru om;

- elaborarea unui cod de reguli de 
comportare în pădure;

- identificarea foloaselor aduse de 
către pădure omului şi invers;
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1.7. Manifestarea atitudi-
nii grijulii faţă de na-
tură, faţă de păsări, 
animale şi plante din 
pădure, din preajmă.

- formularea regulilor de compor-
tament în natură, pentru prote-
jarea mediului înconjurător (pă-
duri, parcuri, zone înverzite); 

- activităţi practice de îngrijire a 
plantelor de cameră;

- plantarea plantelor în clasă, gră-
diniţa cu flori a şcolii.

Modulul File din istorie (5 ore)

2.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
monument, cultură, 
intersecţie, trib, po-
por, şcolar, comunita-
te, muzeu, exponat, a 
expune, axa cronolo-
gică;

2.2. Familiarizarea cu prin-
cipalele monumente 
istorice şi culturale 
din comunitate şi din 
preajma localităţii;

2.3. Prezentarea Republicii 
Moldova ca o răscru-
ce de culturi; enu-
merarea grupurilor 
etnice care au locuit 
în ţară în trecut şi a 
celor care locuiesc în 
prezent;

2.4. Documentarea din di-
verse surse informa-
ţionale despre locul 
şi modul în care au 
studiat bunicii, pă-
rinţii;

•	 Monumente pe te-
ritoriul Republicii 
Moldova.

•	 Să cunoaştem Mol-
dova prin diversita-
tea ei culturală.

•	 Unde şi cum au învă-
ţat copiii din Moldo-
va.

•	 Strada pe care se află 
şcoala. Istoria şcolii.

•	 Muzeul. În lumea 
muzeelor locale.

- Organizarea excursiilor prin lo-
curile memorabile ale localităţii 
natale;

- crearea povestirilor despre tre-
cutul şi prezentul localităţii;

- conversaţii cu adulţii din familie 
despre arborele genealogic al 
familiei, prin selectarea/analiza 
fotografiilor de familie;

- organizarea expoziţiilor de foto-
grafii; completarea albumurilor;

- ascultarea, lectura şi discutarea 
povestirilor şi a articolelor des-
pre populaţia plurietnică a Re-
publicii Moldova;

- exerciţii pentru relevarea im-
portanţei monumentelor – teza-
ur cultural al tuturor locuitorilor 
ţării; 

- compunerea unor povestiri des-
pre vecinii proprii, despre relaţi-
ile dintre vecini;

- enumerarea grupurilor etnice 
(3-5 grupuri) care trăiesc în loca-
litatea natală, în regiune, ţară;

- ascultarea, lectura şi discutarea 
povestirilor şi a articolelor des-
pre locul şi modul în care au stu-
diat bunicii, părinţii;

- crearea ghidată a propriilor po-
vestiri în baza informaţiilor se-
lectate, ascultate;

- comunicarea cu adulţii pentru a 
afla originea numelui străzii;
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2.5. Conştientizarea rolului 
şi a motivului pentru 
frecventarea şcolii, a 
rolului şi importanţei 
muzeelor în viaţa oa-
menilor;

2.6. Interpretarea unor in-
formaţii, date selec-
tate din diverse surse 
de informaţii cu refe-
rire la istoria şcolii în 
care învaţă, precum 
şi originea numelui 
străzii în care se află 
şcoala;

2.7. Descrierea unui mu-
zeu vizitat, după un 
plan propus.

- crearea axei cronologice a şcolii 
în care învaţă;

- elaborarea povestirilor despre 
trecutul, prezentul şi viitorul 
şcolii în care învaţă copiii;

- familiarizarea cu diverse tipuri 
de muzee;

- formularea şi respectarea regu-
lilor de comportament în mu-
zeu;

- organizarea excursiei la muzeu;
- explorarea exponatelor aflate în 

muzeu;
- argumentarea implicării fiecărui 

cetăţean la sporirea, promova-
rea şi menţinerea patrimoniului 
muzeului.

Modulul Cultura	tradiţională	şi	contemporană	(10 ore)

3.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
arhitect, arhitectură, 
simbol, religie, biseri-
că, sinagogă, proiect, 
landşaft, capodope-
ră, interior, ustensile, 
ritual, fundament, 
obicei, tact, ospitali-
tate, stat, constituţie, 
meşteşug, ornament, 
ceramică, reconstruc-
ţie, schiţă;

3.2. Explorarea pe bază 
de planşe, imagini, 
descrieri a diverselor 
preocupări ale arhi-
tecţilor, a specificului 
acestei meserii;

•	 Diversitatea clădiri-
lor (construcţiilor). 
Arhitectura lor.

•	 Profesia de arhitect.

•	 Construim un oraş al 
viitorului.

•	 Interiorul diverselor 
clădiri. Interiorul lo-
cuinţelor noastre.

•	 Tradiţii în construi-
rea unei case. Veci-
nătate reciprocă.

•	 Tradiţii de inaugura-
re a casei/locuinţei 
noi în Moldova.

- Familiarizarea cu varietatea de 
construcţii arhitecturale, pre-
cum şi cu edificiile religioase şi 
amenajarea lor în interior;

- explicarea, prin intermediul 
exemplelor şi imaginilor, a con-
ceptului de arhitectură;

- recunoaşterea edificiilor religi-
oase (3-4 edificii);

- identificarea deosebirilor şi a 
asemănărilor dintre două sau 
mai multe edificii;

- discuţii pentru conştientizarea 
importanţei monumentelor – 
opere de artă create de meşteri 
iscusiţi;

- descrierea, după un plan pro-
pus, a monumentelor, clădirilor 
cu diferită arhitectură, pe care 
le-au vizitat în timpul excursiei;

- descrierea prin enunţuri simple 
a profesiei de arhitect;
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3.3. Descrierea interioru-
lui:

-	 diferitor edificii ce se 
deosebesc prin me-
diul în care se află 
(caracteristici etnice 
şi religioase specifice 
locatarilor);

-	 unei camere, după 
algoritmul propus 
(formularea de idei 
pentru îmbunătăţirea 
camerei elevului);

3.4.	 Argumentarea ne-
cesităţii omului de a 
avea un mediu con-
fortabil de trai, care 
îndeplineşte cerinţe-
le moderne ale eco-
logiei şi economiei 
de resurse;

3.5. Familiarizarea cu:
-	 unele ritualuri etnice 

legate de construcţia 
de locuinţe, cu tradi-
ţiile de ajutor reciproc 
între vecini, rude ca o 
componentă a culturii 
relaţiilor umane, 

-	 diverse tradiţii la in-
augurarea unei case 
noi,

-	 meşteşugurile practi-
cate pe teritoriul Re-
publicii Moldova;

3.6. Interpretarea unor in-
formaţii, date selec-
tate din diverse surse 
cu referire la arta olă-
ritului în Republica 
Moldova;

•	 Tradiţia de ospitali-
tate în familia mea.

•	 Meşteşugurile din 
Moldova din cele 
mai vechi timpuri. 

•	 Arta olăritului. Cera-
mica.

•	 Sărbătorile de stat 
din Republica Mol-
dova. Comemorările 
naţionale. 

- enumerarea activităţilor specifi-
ce profesiei de arhitect;

- descoperirea diferenţelor dintre 
profesia de arhitect şi cea de 
constructor;

- examinarea imaginilor pentru 
compararea caselor vechi cu 
cele moderne din Moldova;

- descrierea prin enunţuri simple 
a diferitelor meserii necesare în 
construcţia de clădiri; 

- descoperirea categoriilor de 
bază ale edificiilor arhitecturale, 
conform destinaţiei;

- cunoaşterea conceptului de de-
sign de interior şi înţelegerea 
relaţiei lui cu mediul natural, ca-
racteristicile etnice ale persoa-
nelor fizice; 

- proiectarea unui model al ora-
şului viitorului;

- cunoaşterea profesiilor care 
sunt necesare pentru a crea un 
interior confortabil şi atractiv; 

- descrierea interiorului camerei 
în care locuieşte;

- formularea opţiunilor de îmbu-
nătăţire, reamenajare, decorare 
a casei/camerei/clasei;

- realizarea desenelor din interio-
rul casei în care locuieşte;

- studierea tradiţiilor diferitor et-
nii în timpul construcţiei unor 
case noi; identificarea asemănă-
rilor şi a deosebirilor;

- conştientizarea acordării ajuto-
rului reciproc la construcţia de 
case noi;

- crearea povestirilor despre inau-
gurarea unei case/locuinţe noi;

- compararea tradiţiilor şi obice-
iurilor specifice etniilor ce locu-
iesc pe teritoriul Moldovei, lega-
te de construcţia de locuinţe;
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3.7. Cunoaşterea principa-
lelor sărbători naţi-
onale şi a comemo-
rărilor din Republica 
Moldova;

3.8. Realizarea unui de-
sen/machetă/plan ce 
descriu viziunea pro-
prii asupra unui oraş 
al viitorului;

3.9. Conştientizarea im-
portanţei atitudinii 
respectuoase faţă de 
diverse tradiţii ale 
sărbătorilor de stat;

3.10. Exprimarea opiniilor, 
emoţiilor, sentimen-
telor legate de par-
ticiparea la diverse 
sărbători organizate, 
cunoaşterea meşte-
rilor populari, pro-
movarea tradiţiei 
de ajutor reciproc la 
construirea caselor.

- identificarea asemănărilor şi 
deosebirilor în diferite tradiţii 
de ajutor reciproc la construcţia 
caselor;

- relevarea importanţei respectă-
rii tradiţiilor şi a ritualurilor spe-
cifice diferitelor culturi legate 
de construcţia casei noi;

- crearea povestirilor despre săr-
bătorile de familie şi despre im-
plicarea în organizarea lor;

- înscenarea obiceiurilor/tradiţii-
lor de primire a oaspeţilor;

- discuţii despre tradiţiile de ospi-
talitate în familiile din care vin; 

- reflecţii asupra rolului comuni-
cării asertive în relaţiile cu cei-
lalţi;

- conştientizarea respectării dife-
ritor tradiţii şi ritualuri de primi-
re a oaspeţilor;

- descrierea diverselor îndeletni-
ciri ale oamenilor din localitatea 
natală/regiune;

- descrierea specificului muncii 
olarului, enumerarea ustensile-
lor şi a materialelor utilizate; 

- examinarea imaginilor despre 
arta olăritului;

- modelarea din plastilină, lut a 
obiectelor de uz casnic;

- ascultarea şi lectura povestirilor 
şi legendelor despre istoria apa-
riţiei sărbătorilor;

- discuţii despre pregătirea, orga-
nizarea şi desfăşurarea sărbăto-
rilor de stat din Republica Mol-
dova;

- lectura poeziilor despre limba 
maternă şi plaiul natal;

- crearea povestirilor despre săr-
bătorile preferate, despre parti-
ciparea la organizarea lor.
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Modulul Limba	vecinului (4 ore)

4.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
folclor, patrie, scri-
itor, povestire, po-
veste, operă literară, 
ospitalitate, tezaur 
folcloric, etnie;

4.2. Familiarizarea (au-
dierea, ascultarea, 
lectura) cu diverse 
opere literare ale 
scriitorilor de diferite 
naţionalităţi din Mol-
dova;

4.3. Descoperirea ghidată 
a punctele comune 
şi a celor specifice 
folclorului diferitor 
popoare despre ţară, 
casă, vecini;

4.4. Reproducerea unor 
fragmente din po-
veşti, legende, poezii 
sau povestiri ale scri-
itorilor din Republica 
Moldova despre lo-
calitatea, regiunea, 
ţara în care locuim;

4.5. Manifestarea atitudi-
nii binevoitoare faţă 
de tezaurul folcloric 
al etniilor din Repu-
blica Moldova.

•	 Poveşti, poezii şi po-
vestiri despre ţara 
noastră.

•	 Folclorul diverselor 
grupuri etnice din 
Moldova despre pa-
trie.

•	 Folclorul diverselor 
grupuri etnice din 
Moldova despre 
casă şi vecini.

•	 Dialogul cu vecinul.

- Lectura diverselor opere litera-
re ale scriitorilor din Republica 
Moldova;

- crearea unor texte de dimensiu-
ne mică despre localitatea nata-
lă sau despre Moldova; 

- audierea/lectura de povestiri, 
basme, poezii, proverbe, zică-
tori, ghicitori, strigături, cântece 
în limba de stat, limba maternă 
şi limbile vecinilor;

- alcătuirea dialogurilor simple cu 
subiectul Inaugurarea casei/lo-
cuinţei noi – sărbătoarea fami-
liei mele şi a vecinilor mei;

- memorarea cuvintelor din „dicţio-
narul prieteniei” pentru o comuni-
care pozitivă, eficientă cu vecinii;

- lectura/memorarea proverbe-
lor, legendelor, basmelor, ghici-
torilor, cântecelor despre Mol-
dova, patrie, casă şi vecini în cel 
puţin două limbi;

- construirea dialogurilor simple 
în cel puţin două limbi ale veci-
nilor despre localitatea în care 
locuiesc şi despre ospitalitatea 
băştinaşilor;

- memorarea cântecelor şi a poe-
ziilor dedicate rudelor şi priete-
nilor, vecinilor şi colegilor;

- implicarea în activităţi extracur-
riculare, organizate cu prilejul 
sărbătorilor naţionale;

- crearea povestirilor despre ve-
cini şi despre cultura vecinătăţii;

-  compunerea unor povestiri 
despre vecinii proprii, despre 
relaţiile dintre vecini;

- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a inte-

gramelor, a cuvintelor încrucişa-
te, a anagramelor.
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Modulul Axiologia (3 ore)

5.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
sfânt, a cinsti, a sti-
ma, memorial, con-
cetăţean, lăcaş sfânt, 
locuri sfinte, monu-
ment;

5.2. Conştientizarea nece-
sităţii de respectare 
a locurilor sfinte şi 
a monumentelor de 
către oameni şi de 
stat;

5.3. Argumentarea rolului 
monumentelor şi lo-
curilor sfinte în viaţa 
fiecărui cetăţean al 
Republicii Moldova şi 
promovarea valorilor 
umane pentru con-
vieţuirea diverselor 
naţiuni.

•	 Lăcaşurile sfinte. 

•	 Monumentele din 
preajma noastră şi 
ocrotirea acestora.

•	 Monumentele şi lo-
curile sfinte care ne 
unesc.

- Identificarea locurilor sfinte din 
localitatea natală, din apropie-
rea ei sau din regiune;

- recunoaşterea a cel puţin două 
nume de locuri sfinte şi monu-
mente din regiune, localitate 
după imagini, descriere, locali-
zare;

- descrierea, după un plan pro-
pus, a unui monument, lăcaş 
sau loc sfânt;

- identificarea acţiunilor ce deno-
tă manifestarea respectului şi 
atitudinii grijulii faţă de monu-
mente şi locuri sfinte, indiferent 
de apartenenţa lor etnică;

- implicarea, împreună cu părin-
ţii, în activităţi de familiarizare 
cu monumentele şi locurile sfin-
te din localitatea natală sau din 
apropiere;

- audierea/lectura povestirilor, 
basmelor, poeziilor, proverbe-
lor, zicătorilor, ghicitorilor, stri-
găturilor, cântecelor în diferite 
limbi despre monumentele din 
Moldova, precum şi unele lăca-
şe şi locuri sfinte;

- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a inte-

gramelor, a cuvintelor încrucişa-
te, a anagramelor.

Modulul Conflictologia (3 ore)

6.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
dificultate, colabora-
re, echipă, conflict, 
depăşire, soluţie;

•	 Deşi suntem diferiţi, 
avem multe în co-
mun.

•	 Dificultăţile şi secre-
tele comunicării. 

•	 Colaborarea în echi-
pă.

- Participarea, împreună cu cei-
lalţi colegi de clasă, la jocurile 
de cunoaştere;

- implicarea în activităţi de inter-
cunoaştere prin promovarea 
diverselor culturi, tradiţii ale di-
feritelor naţionalităţi ce locuiesc 
pe teritoriul ţării;
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6.2. Explicarea ghidată, în 
baza observărilor, a 
unor relaţii de con-
vieţuire în mediul 
înconjurător din lo-
calitatea natală (fa-
milie, comunitate de 
vecini, comunitate 
şcolară; comunitate 
naturală); 

6.3. Conştientizarea nece-
sităţii de a coopera în 
diferite activităţi, de 
a preveni conflictele 
şi de a le rezolva pe 
cale amiabilă;

6.4. Recunoaşterea emoţi-
ilor trăite şi gestiona-
rea lor pentru o inter-
acţiune constructivă 
în echipă; 

6.5. Manifestarea intere-
sului pentru cunoaş-
terea culturii, vieţii şi 
tradiţiilor oamenilor 
care trăiesc în veci-
nătate.

- identificarea asemănărilor şi deo-
sebirilor dintre diferite persoane; 

- participarea la soluţionarea 
unor conflicte apărute sau si-
mulate, prin intermediul studii-
lor de caz între colegii de clasă, 
vecini (simulare în baza dialogu-
rilor, a situaţiilor de problemă); 

- formularea şi respectarea regu-
lilor în timpul jocurilor şi activi-
tăţilor;

- implicarea în diverse jocuri şi 
activităţi iniţiate de colegii de 
clasă;

- analiza modalităţilor de gesti-
onare a emoţiilor apărute în 
diverse situaţii din cotidian, în 
baza desenelor animate, a frag-
mentelor de film vizionate; 

- exprimarea atitudinii proprii în 
momentul evaluării diverselor 
situaţii reale sau simulate;

- audierea/lectura de povestiri, 
basme, poezii, proverbe, zică-
tori, ghicitori, despre prietenie, 
colaborare, identificarea moda-
lităţilor de rezolvare a situaţiilor 
de problemă şi de conflict.

CLASA A III-A 

LUCRĂm, ÎNVĂŢĂm ŞI NE ODIHNIm ÎmpREUNĂ

Subcompetenţe Conţinuturi Modalităţi	orientative	de	organi-
zare	a	predării-învăţării-evaluării

Introducere. Lucrăm, în-
văţăm şi ne odihnim 
împreună.

- Ascultarea, lectura şi discutarea 
activităţilor disciplinei Cultura 
bunei vecinătăţi;

- familiarizarea elevilor cu scopu-
rile şi obiectivele disciplinei Cul-
tura bunei vecinătăţi: Lucrăm, 
învăţăm şi ne odihnim împreu-
nă.

Modulul Mediul	geografic (5 ore)
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1.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
relief, zonă naturală, 
resurse naturale, lan-
dşaft, ecologie, bra-
conier;

1.2. Familiarizarea cu ca-
racteristicile clima-
tice ale Republicii 
Moldova şi influenţa 
poziţiei geografice, a 
reliefului, a râurilor 
asupra condiţiilor cli-
matice ale ţării;

1.3. Investigarea ghidată a 
specificului climei lo-
calităţii natale, a ca-
racteristicilor peisa-
jului din localitate şi a 
influenţei lor asupra 
activităţilor economi-
ce ale oamenilor;

1.4. Argumentarea nece-
sităţii protecţiei me-
diului înconjurător al 
Republicii Moldova 
şi a impactului unor 
meserii responsabile 
de şi implicate în pro-
tejarea naturii;

1.5. Identificarea modali-
tăţilor de protejare a 
naturii; a regulilor de 
conduită pe timpul 
unei vizite în pădure, 
stepă, la n bazin ac-
vatic;

•	 Clima şi relieful Mol-
dovei. Caracteristici 
ale climei şi peisa-
jului din Republica 
Moldova. 

•	 Originalitatea pei-
sajului din Republi-
ca Moldova (stepă, 
câmpie, păduri, 
dealuri) şi influenţa 
acestuia asupra ac-
tivităţilor economice 
ale oamenilor din re-
giune. 

•	 Unităţi acvatice: 
(mare, lacuri, râuri, 
izvoare): oportuni-
tăţi pentru odihnă 
activă. Semnificaţia 
izvoarelor minerale, 
a nămolului terape-
utic, a băilor de soa-
re pentru sănătatea 
omului.

•	 Profesioniştii din 
domeniul protecţi-
ei mediului. Munca 
oamenilor (pădurari, 
pompieri, zoologi, 
botanişti ş.a.). Pro-
tecţia stepelor şi a 
pădurilor de incendii 
şi dăunători. Protec-
ţia bazinelor acvati-
ce.

•	 Flora localităţii nata-
le. Excursie în Codrii 
Moldovei (stepe, râ-
uri etc.).

- Înţelegerea specificului naturii 
şi al resurselor naturale;

- enumerarea factorilor principali 
care determină clima din Repu-
blica Moldova: aşezarea geogra-
fică, relieful, râurile;

- examinarea hărţii, a desenelor 
pentru crearea povestirilor re-
feritoare la clima, relieful şi pei-
sajele Republicii Moldova;

- examinarea hărţii (politice) şi 
compunerea unei povestiri în 
baza celor observate;

- exemple de manifestare a res-
pectului pentru mediul înconju-
rător;

- examinarea desenelor, diapozi-
tivelor, filmelor despre traseele 
turistice ale Republicii Moldova;

- studierea, în baza unui algoritm 
propus, a specificului naturii din 
localitatea natală (prin interme-
diul excursiilor în natură, la mu-
zeul ţinutului natal sau muzeul 
localităţii, precum şi prin observa-
ţie, ascultare, lectură şi discutare 
a articolelor şi a povestirilor);

- descrierea profesiilor oamenilor 
care sunt implicaţi în studierea 
protecţiei mediului înconjură-
tor;

- organizarea excursiilor în Codrii 
Moldovei, în preajma bazinelor 
acvatice;

- formularea şi respectarea regu-
lilor de comportament pe tim-
pul excursiei în natură;

- argumentarea necesităţii pro-
tecţiei mediului înconjurător a 
Republicii Moldova;

- organizarea călătoriilor la dis-
tanţă, virtuale pe Nistru şi Prut, 
pe traseele turistice ale Orheiu-
lui Vechi;
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1.6. Implicarea în activi-
tăţi de planificare a 
odihnei (odihnei ac-
tive) şi de întremare 
a sănătăţii: utilizarea 
izvoarelor minerale, 
a nămolului terapeu-
tic, a băilor de soare, 
a băilor de apă, a tra-
seelor turistice.

- descrierea activităţilor repre-
zentanţilor unor profesii: pădu-
rari, pompieri, zoologi, botanişti 
ş.a.

- elaborarea posterelor cu gene-
ricul: Protecţia stepelor şi a pă-
durilor de incendii şi dăunători. 
Protecţia bazinelor acvatice;

- demonstrarea originalităţii pe-
isajului din Republica Moldova 
(stepe, câmpii, păduri, dealuri) 
şi influenţa acestuia asupra ac-
tivităţilor economice ale oame-
nilor din regiune;

- identificarea oportunităţilor 
pentru odihnă activă în localita-
tea natală, regiune: lacuri, râuri, 
izvoare; 

- organizarea discuţiilor cu ge-
nericul: Aerul vindecă? Care e 
cel mai atractiv traseu turistic? 
Care este necesitatea izvoarelor 
minerale, a nămolului terapeu-
tic, a băilor de soare pentru să-
nătatea omului?

Modulul File din istorie (4 ore)

2.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
popor, trib, genera-
ţie, instituţie;

2.2. Descrierea profesi-
ilor şi a meseriilor 
practicate de părinţi, 
bunici, a locurilor de 
muncă (istoria între-
prinderii/instituţiei în 
cadrul căreia lucrea-
ză părinţii, domeniul 
de activitate al aces-
teia), a produselor 
muncii şi a uneltelor, 
ustensilelor utilizate, 
a folosului lor pentru 
comunitate;

•	 Meseriile părinţilor 
noştri. Unde lucrea-
ză apropiaţii noştri. 
Istoria acestor între-
prinderi, instituţii, 
ferme. 

•	 Etniile ce populează 
Republica Moldova. 
Cele mai numeroase 
etnii: bulgarii, găgă-
uzii, românii, romii, 
ruşii, ucrainenii.

- Excursie la întreprinderile şi in-
stituţiile unde lucrează părinţii, 
bunicii, alte rude; 

- compunerea povestirilor despre 
profesiile părinţilor;

- discuţii dirijate pentru forma-
rea atitudinii respectuoase faţă 
de istoria întreprinderilor, fer-
melor, instituţiilor culturale, de 
învăţământ etc. ale Republicii 
Moldova;

- ascultarea, lectura şi discutarea 
povestirilor, a articolelor despre 
populaţia plurietnică a Republi-
cii Moldova;

- compunerea unor povestiri des-
pre vecinii proprii, despre relaţi-
ile dintre vecini;
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2.3. Distingerea grupurilor 
etnice care locuiesc în 
Republica Moldova, 
prin stabilirea asemă-
nărilor şi a ceea ce au 
ele în comun, precum 
şi a specificului diferi-
tor grupuri etnice; 

2.4. Argumentarea impor-
tanţei şi necesităţii 
schimburilor cultura-
le şi a cooperării între 
oamenii ce aparţin 
diferitor grupuri etni-
ce şi diferitor confesi-
uni religioase;

2.5. Descoperirea ghidată 
a informaţiilor refe-
ritoare la instituţiile 
unde şi-au făcut stu-
diile bunicii, bunicile, 
părinţii: istoricul, lo-
calizarea, oferte edu-
caţionale etc.;

2.6. Interpretarea unor in-
formaţii, date selec-
tate din diverse surse 
cu referire la impactul 
şi importanţa învăţă-
rii, rolul educaţiei în 
viaţa omului.

 •	 Reprezentanţi ai di-
feritor naţionalităţi, 
care locuiesc în ve-
cinătatea noastră. 
Unicitatea fiecărei 
naţiuni şi a culturii 
proprii.

•	 Cum învăţau în tre-
cut copiii din Moldo-
va. Instituţii de învă-
ţământ.

- enumerarea grupurilor etnice 
care trăiesc în Republica Moldo-
va;

- exerciţii pentru descoperirea 
specificului culturii reprezen-
tanţilor diferitor grupuri etnice: 
asemănări şi deosebiri;

- discuţii dirijate pentru înţele-
gerea importanţei schimburilor 
culturale şi a cooperării între 
oameni;

- crearea povestirilor proprii cu 
ajutorul părinţilor, bunicilor 
despre modul în care aceştia şi-
au făcut studiile;

- crearea povestirilor despre tre-
cutul, prezentul şi viitorul şcolii 
în care învaţă copiii;

- realizarea de mini-proiecte;
- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a inte-

gramelor, a cuvintelor încrucişa-
te, a anagramelor; 

- studiu de caz pentru conştien-
tizarea importanţei învăţării, 
despre rolul educaţiei în viaţa 
omului.

Modulul Cultura	tradiţională	şi	contemporană	(11ore)

3.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
meserie, clacă, co-
merţ, agricultură, 
meşteşug, fabrică, in-
dustrie, obicei, măreţ, 
profet, religie, canon, 
preot, semn, post, ri-
tual, traseu, odihnă 
activă;

•	 Meşteşugurile tra-
diţionale ale locui-
torilor din Moldova. 
Ocupaţiile populaţi-
ei în regiune în tre-
cut.

- Determinarea tipurilor de mese-
rii; 

- descrierea diferitor meserii din 
cele mai vechi timpuri până în 
prezent: fierari, tâmplari, olari, 
dogari, croitori, brutari, ţesători, 
broderi etc.;

- conştientizarea valorilor opere-
lor create de mâinile meşterilor 
talentaţi;



�� CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

3.2. Descrierea unor între-
prinderi agricole şi 
industriale din loca-
litatea rurală/urbană 
sau raion, evoluţia 
meseri i lor/ocupa-
ţiilor principale ale 
populaţiei Republicii 
Moldova din cele mai 
vechi timpuri şi până 
în prezent;

3.3. Prezentarea tradiţiilor 
şi obiceiurilor fami-
liale şi naţionale de 
organizare a unor 
sărbători calendaris-
tice şi religioase, de 
preparare şi servire 
a bucatelor specifice 
acestor evenimente/
sărbători;

3.4. Familiarizarea cu via-
ţa marilor proroci şi 
învăţători ai omenirii 
(Buddha, Isus, Con-
fucius, Mohammed 
şi alţii) şi cu istoria 
apariţiei marilor cărţi 
(Vechiul şi Noul Testa-
ment, Coranul etc.);

3.5. Compararea jocurilor 
şi a jucăriilor bunici-
lor, părinţilor cu cele 
moderne, precum şi 
a responsabilităţilor 
membrilor familiei 
(adulţi şi copii) în tre-
cut şi în prezent;

•	 Întreprinderile agri-
cole şi industriale 
moderne. Instituţii 
guvernamentale, în-
treprinderi din sfera 
serviciilor.

•	 Oportunităţi de 
odihnă activă. Tra-
diţii de odihnă ale 
familiilor noastre.

•	 De ce oamenii au 
nevoie de odihnă.

•	 Când şi cum învaţă 
copiii să munceas-
că. Tradiţii de culti-
vare a deprinderilor 
de muncă la copii 
în trecut şi prezent. 
Repartizarea res-
ponsabilităţilor în 
familie în trecut. 

•	 Ajutorul dintre ve-
cini la diferite po-
poare. Tradiţii de 
asistenţă reciprocă 
de vecinătate la di-
ferite grupuri etnice 
ale Republicii Mol-
dova în construcţia 
casei, strângerea 
recoltei, prelucrarea 
produselor alimen-
tare şi a materiei 
prime.

•	 Jocurile şi jucăriile 
strămoşilor noştri. 
Învăţăm să ne ju-
căm de-a jocurile 
bunicilor.

- descrierea ocupaţiilor populaţiei 
din regiune în trecut: agricultu-
ra (inclusiv cultivarea legumelor, 
grădinăritul, viticultură, cultura 
tutunului), apicultura, creşterea 
animalelor (creşterea de capre, 
vaci, porci, cai, oi), avicultura etc.;

- enumerarea a cel puţin cinci 
specialităţi în agricultură şi nu 
mai puţin de trei meserii ale po-
pulaţiei;

- ascultarea, lectura, examinarea 
albumelor cu ilustraţiile diferitor 
profesii;

- crearea povestirii Profesia care 
îmi place;

- cunoaşterea a 2-3 întreprinderi 
agricole şi industriale din locali-
tate sau raion;

- lectura informaţiilor despre cum, 
când şi de ce au apărut profesiile 
oamenilor care lucrează la diver-
se întreprinderi;

- enumerarea a cel puţin cinci pro-
fesii răspândite în ţară, explicând 
de ce acestea sunt importante;

- crearea povestirilor despre apa-
riţia sărbătorilor;

- exerciţii de elaborare a meniului 
pentru o anumită sărbătoare, de 
aranjare a mesei de sărbătoare;

- învăţarea urărilor (felicitărilor) 
cu ocazia unor sărbători în lim-
ba maternă şi în limba maternă a 
vecinului;

- descoperirea din diverse surse 
a specificului sărbătoririi Anului 
Nou şi a altor sărbători care îi 
unesc pe toţi locuitorii Republicii 
Moldova;

- studierea tradiţiilor de odihnă în 
diferite familii;

- determinarea importanţei odih-
nei pentru sănătatea omului;
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3.6. Identificarea moda-
lităţilor de ajutor 
reciproc între vecini 
pentru efectuarea 
unui volum mare de 
lucru în prezent şi în 
trecut;

3.7. Argumentarea:
-	 practicării unor pro-

fesii pentru o anumi-
tă localitate, regiune, 

-	 practicilor bune de 
educare a copiilor 
prin muncă, 

-	 de organizare a odih-
nei active, sănătoa-
se;

3.8. Elaborarea:
-	 unui meniu pentru 

masa de sărbătoare,
-	 unui proiect de con-

fecţionare a cadou-
rilor (cu mâinile pro-
prii) cu ocazia unor 
sărbători calendaris-
tice, religioase, 

-	 unui program de 
odihnă şi întremare a 
sănătăţii;

3.9. Manifestarea dispo-
nibilităţii şi abilităţii 
pentru participarea 
la alegerea, decora-
rea şi oferirea cadou-
rilor, respectând spe-
cificul etnic, religios, 
de a saluta, felicita 
şi mulţumi în limba 
maternă şi în “limba 
vecinului”;

•	 Mari dascăli ai ome-
nirii. Marii proroci 
şi învăţători ai ome-
nirii: Buddha, Isus, 
Confucius, Moham-
med şi alţii. Cărţile 
de valoare. Istoria 
apariţiei şi specificul 
general al Vechiului 
şi Noului Testament, 
Coranului etc. 

•	 Sărbătorile tradiţi-
onale ale poporului 
meu. Evenimente 
pe care le sărbăto-
rim împreună.

•	 Sărbătorile noastre 
comune. Specificul 
comportamentului 
în timpul sărbătorii 
naţionale şi de fa-
milie.

•	 Darurile. Învăţăm 
să dăruim cadouri. 
Felicitări cu ocazia 
sărbătorii în limba 
maternă şi în limba 
maternă a vecinu-
lui.

- crearea unei povestiri despre or-
ganizarea odihnei utile;

- lectura despre practicile de culti-
vare a deprinderilor de muncă la 
copii;

- povestirea istoriei apariţiei săr-
bătorii, a tradiţiilor familiei, lega-
te de sărbătorirea Anului Nou, a 
zilei de 8 Martie;

- comparaţia tradiţiilor şi obice-
iurilor diferitor grupuri etnice; 
identificarea asemănărilor şi de-
osebirilor;

- compunerea povestirii despre 
responsabilităţile elevului în fa-
milie;

- argumentarea importanţei de a 
obişnui copiii cu munca;

- discuţii cu bunicii, părinţii despre 
cum în trecut erau repartizate 
responsabilităţile în familie şi ce 
fel de muncă îndeplineau copiii;

- recunoaşterea a cel puţin 2-3 de-
numiri de mari cărţi ale omenirii 
şi 2-3 nume de dascăli renumiţi 
ai omenirii;

- alcătuirea povestirilor privind 
asistenţa reciprocă la diferite 
grupuri etnice;

- înscenarea unirii oamenilor pen-
tru construirea casei;

- înţelegerea rolului lucrului co-
mun pentru efectuarea unor vo-
lume de lucru mari;

- exerciţii pentru demonstrarea 
bunăvoinţei în comunicarea cu 
alte persoane şi a atitudinii res-
pectuoase faţă de diferite tradi-
ţii;

- examinarea ilustraţiilor cu diferi-
te tipuri de jocuri;

- cunoaşterea sărbătorilor la care 
se vine numai cu invitaţie;
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3.10. Exprimarea opinii-
lor, emoţiilor, senti-
mentelor legate de 
organizarea muncii 
adulţilor şi copiilor şi 
a odihnei sănătoase, 
precum şi a celor le-
gate de pregătirea şi 
participarea la diver-
se sărbători/ritualuri 
religioase.

- discuţii despre vestimentaţia 
şi cadourile corespunzătoare 
evenimentului, despre specifi-
cul comportamentului în timpul 
sărbătorii/ritualurilor religioase, 
despre eticheta la masă;

- formularea principalelor reguli 
privind alegerea, decorarea şi 
oferirea cadourilor;

- exersări pentru a saluta, felicita 
şi mulţumi în limba maternă şi în 
“limba vecinului”;

- explorarea tipurilor de cadouri şi 
a modalităţilor de confecţionare 
a acestora; decorarea şi oferirea 
cadoului; salutarea şi felicitarea 
cu anumite ocazii; cum se pri-
mesc cadourile şi cum se mulţu-
meşte pentru ele;

- confecţionarea cadourilor cu 
mâinile proprii pentru diverse 
sărbători;

- ascultarea şi lectura povestirilor 
despre marii discipoli ai omenirii 
şi marile cărţi;

- discutarea specificului general 
al Vechiului şi Noului Testament, 
Coranului etc.;

- ascultarea şi lectura povestirilor 
despre diferite tipuri de sărbă-
tori;

- înscenarea ritualurilor prin orga-
nizarea sărbătorilor (la alegere);

- alcătuirea dialogurilor: invitaţie 
– răspuns, salutare şi felicitare 
sau condoleanţe – răspuns, scu-
ze – răspuns.

- înscenarea salutării şi oferirii ca-
doului şi florilor la ziua de naşte-
re;

- identificarea a 2-3 exemple de 
asistenţă reciprocă între vecini şi 
cunoaşterea termenilor “toloca” 
şi “clacă”;
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- explicarea necesităţii unirii oa-
menilor pentru efectuarea unui 
volum mare de lucru;

- repovestirea experienţelor po-
zitive (din relatările părinţilor şi 
bunicilor) de practicare a jocuri-
lor care au ca scop unirea, prie-
tenia şi cooperarea.

Modulul Limba	vecinului (4 ore)

4.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
gest, limbajul gestu-
rilor, dans, pantomi-
mă;

4.2. Distingerea metode-
lor de comunicare 
nonverbală, specifice 
reprezentanţilor dife-
ritor etnii, şi semnifi-
caţia lor;

4.3. Explorarea semnifi-
caţiei unor gesturi, 
mimici, priviri, a lim-
bajului dansului şi 
specificul lor etnic;

4.4. Descrierea limbajului 
muzicii şi al dansului 
ca una din posibilită-
ţile de transmitere a 
sentimentelor, emo-
ţiilor, gândurilor şi 
evenimentelor;

4.5. Argumentarea rolului 
şi importanţei dansu-
rilor şi a cântecelor în 
viaţa omului, în deve-
nirea şi educarea lui;

•	 Comunicarea non-
verbală. Gesturile şi 
mimica. Dansul.

•	 Cântecele noastre 
preferate, cu care 
ne este uşor să lu-
crăm şi să ne odih-
nim, care ne ajută 
să învăţăm. 

•	 Cântăm împreună 
în limbile vecinilor. 

•	 În dialog cu vecinul. 
Vocabularul ospita-
lităţii.

- Explorarea metodelor de comu-
nicare nonverbală şi a semnifica-
ţiei lor;

- cunoaşterea semnificaţiei unor 
gesturi şi mimici, precum şi ca-
racteristicile lor etnice;

- argumentarea rolului muzicii şi 
dansului (modalitate de transmi-
tere a sentimentelor, gândurilor 
şi evenimentelor);

- exerciţii de comunicare, utili-
zând gesturile şi privirile, limba-
jul dansului;

- recunoaşterea privirilor şi gestu-
rilor şi interpretarea lor;

- organizarea jocului creativ „dis-
cuţii prin gesturi şi priviri”;

- discutarea exemplelor de gesturi 
specifice unor grupuri etnice;

- audierea şi discutarea diverselor 
opere muzicale, care reflectă bu-
curia, tristeţea, admiraţia etc.;

- interpretarea melodiilor prefera-
te uşor de interpretat;

- învăţarea şi interpretarea cânte-
celor în limbile vecinilor (în alte 
limbi străine, vorbite pe terito-
riul Europei, învăţate la şcoală);

- implicarea în discuţii referitoare 
la rolul şi importanţa cântecelor 
şi dansurilor în viaţa omului;

- interpretarea sau recitarea ver-
surilor a 2-3 cântece prefera-
te, care pot fi cântate în timpul 
muncii sau odihnei;
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4.6. Manifestarea dispo-
nibilităţii pentru uti-
lizarea lexicului eti-
chetei de ospitalitate 
recomandat în limba 
maternă şi în cel pu-
ţin două limbi ale ve-
cinilor.

- cunoaşterea conţinutului a două 
cântece în limbile vecinilor;

- organizarea dialogului cu utili-
zarea lexicului corespunzător 
din eticheta de ospitalitate re-
comandat în limba maternă şi în 
cel puţin în două limbi ale vecini-
lor;

- organizarea unui eveniment cul-
tural în cadrul clasei, la bibliote-
că, în localitatea natală;

- crearea şi simularea unui dialog 
cu tema Poftiţi în ospeţie!

Modulul Axiologia (3 ore)

5.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare a 
termenilor-cheie: to-
varăş, camarad, cum-
secădenie, încredere, 
valoare, altruism, 
cunoştinţe, diligenţă, 
sârguinţă, hărnicie, 
bunătate, ajutor reci-
proc, grijă, responsa-
bilitate, respect, mo-
ralitate, conştiinţă;

5.2. Identificarea şi argu-
mentarea valorilor 
proprii popoarelor 
din Moldova: valori 
general-umane, va-
lori naţionale, valori 
moral-spirituale, va-
lori familiale;

5.3. Argumentarea ne-
cesităţii educării şi 
promovării valorilor 
în viaţa fiecărui ce-
tăţean al Republicii 
Moldova: în familie, 
la şcoală, în comuni-
tate;

•	 Ce înseamnă pri-
eten, prietenie şi 
dragoste. Rolul pri-
eteniei şi dragostei 
în viaţa omului. 

•	 Atitudinea famili-
ei faţă de ştiinţă şi 
muncă. Ce înseam-
nă cunoştinţe, dili-
genţă, şi sârguinţă 
şi hărnicie. Sunt ele 
necesare în viaţa 
omului modern? 

•	 Valorile comune 
ale oamenilor şi 
semnificaţia lor în 
viaţa oamenilor. 
Bunătatea, ajutorul 
reciproc, grija, res-
pectul, responsabi-
litatea.

- Exemplificarea şi definirea noţi-
unilor: prieten, prietenie, cunoş-
tinţe, diligenţă, sârguinţă, hăr-
nicie, bunătate, ajutor reciproc, 
grijă, respect, responsabilitate;

- aflarea etimologiei cuvântului 
prieten în diferite limbi;

- audierea/lectura de povestiri, 
basme, poezii, ghicitori, cântece 
în limba maternă şi limbile veci-
nilor despre prietenie, ajutor re-
ciproc, sârguinţă şi respect;

- restabilirea, descoperirea, deco-
dificarea şi explicarea proverbe-
lor şi zicătorilor despre muncă, 
sârguinţă şi diligenţă;

- formularea atitudinii familiei 
proprii şi a vecinilor faţă de oa-
menii învăţaţi, educaţi şi harnici; 

- identificarea valorilor comune 
ale oamenilor: valori general-
umane, valori naţionale, valori 
moral-spirituale, valori familiale;

- enumerarea şi caracterizarea ca-
lităţilor pe care ar vrea să le vadă 
la prietenii lor;

- expunerea punctului propriu de 
vedere referitor la necesitatea 
valorilor în viaţa omului;
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5.4. Elaborarea regulilor de 
comunicare dintre re-
prezentanţii diferite-
lor etnii, religii, con-
fesiuni din Moldova 
pentru promovarea 
valorilor umane.

- argumentarea rolului şi necesită-
ţii prieteniei în viaţa omului; 

- recunoaşterea valorilor comune 
ale oamenilor şi a semnificaţiei 
lor în viaţă: bunătatea, ajutorul 
reciproc, grija, responsabilitatea, 
respectul.

Modulul Conflictologia (3 ore)

6.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
prieten, inamic, inter-
acţiune, interacţiune 
constructivă, interlo-
cutor, aliat, colabora-
re eficientă;

6.2. Explicarea ghidată, în 
baza observărilor, a 
unor relaţii de convie-
ţuire în diferite medii: 
localitatea natală (fa-
milie, comunitate de 
vecini), comunitate 
şcolară, societate; 

6.3. Conştientizarea nece-
sităţii de a coopera în 
diferite activităţi, de 
a preveni conflictele;

6.4. Recunoaşterea emoţi-
ilor trăite şi gestiona-
rea lor pentru o inter-
acţiune constructivă 
în echipă (conversaţia 
în direcţia unui dialog 
constructiv; schimba-
rea atitudinii negative 
faţă de interlocutorul 
cu care nu sunt de 
acord).

•	 Prieten şi inamic. 
Colaborarea efici-
entă.

•	 Interacţiunea con-
structivă: cum să 
transformi oponen-
tul în aliat.

•	 Modul de schimba-
re a atitudinii nega-
tive faţă de interlo-
cutorul cu care nu 
eşti de acord.

- Cunoaşterea semnificaţiei noţi-
unilor prieten, inamic, interac-
ţiune, interacţiune constructivă, 
interlocutor, aliat;

- activităţi interactive: Dansul 
mâinilor, Împăturirea plapomei, 
Autobiografia pe epoci, Imagi-
nează-te altfel, Amintiri din copi-
lărie;

- mimarea implicării în soluţiona-
rea paşnică a conflictelor apăru-
te între colegii de clasă sau între 
vecinii de curte;

- identificarea modalităţilor de 
schimbare a atitudinii negative 
faţă de interlocutorul cu care nu 
eşti de acord;

- participarea la soluţionarea unor 
conflicte apărute sau simula-
te prin intermediul studiilor de 
caz între colegi de clasă, vecini 
(simulare în baza dialogurilor, a 
situaţiilor de problemă); 

- formularea şi respectarea regulilor 
în timpul jocurilor şi activităţilor;

- analiza modalităţilor de gestio-
nare a emoţiilor apărute în di-
verse situaţii cotidiene, în baza 
desenelor animate, fragmente-
lor de film vizionate; 

- exprimarea atitudinii proprii în 
momentul evaluării diverselor 
situaţii reale sau simulate;
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- audierea/lectura de povestiri, 
basme, poezii, proverbe, zică-
tori, ghicitori despre prietenie, 
colaborare, identificarea moda-
lităţilor de rezolvare a situaţii-
lor de problemă, a situaţiilor de 
conflict.

CLASA A IV-A

ŢARA mEA – mÂNDRIA mEA
Competenţele	specifice	

ale	elevilor
Conţinuturi Modalităţi	orientative	de	organiza-

re	a	predării-învăţării-evaluării
Introducere. Ne mân-

drim cu Republica 
Moldova. 

- Lectura povestirilor, legendelor, 
istorioarelor despre ţara în care 
locuim – Moldova;

- familiarizarea cu obiectivele dis-
ciplinei Cultura bunei vecinătăţi. 
Discuţii;

- formularea rolului şi importanţei 
locului de baştină pentru fiecare 
om.

Modulul	Mediul	geografic	(4 ore)

1.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
natură, resurse na-
turale, Cartea Roşie, 
plantă exotică, rezer-
vaţie naturală, monu-
ment natural,mediu 
natural;

1.2. Identificarea factorilor 
ce influenţează con-
diţiile climaterice ale 
ţării: regiunile geo-
grafice ale Republicii 
Moldova, poziţia ge-
ografică, relieful, râ-
urile;

•	 Miracolele naturii. 
Regiunile geogra-
fice ale Republicii 
Moldova. Necesita-
tea ocrotirii naturii.

•	 File din Cartea Ro-
şie a Republicii 
Moldova. Plantele 
şi animalele rare 
din regiunea noas-
tră.

- Explicarea noţiunilor de natură şi 
resurse naturale;

- examinarea hărţilor, naraţiunea 
în baza observaţiilor;

- enumerarea acţiunilor ce mani-
festă atitudinea grijulie faţă de 
mediul înconjurător;

- discuţii despre regiunile geografi-
ce ale Republicii Moldova şi des-
pre modul în care poziţia geogra-
fică, relieful, râurile influenţează 
condiţiile climaterice ale ţării;

- observarea şi caracterizarea par-
ticularităţilor naturii din localita-
tea natală;

- cunoaşterea modalităţilor de re-
stabilire şi sporire a numărului de 
animale şi plante rare din regiu-
ne;
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1.3. Distingerea principale-
lor caracteristici spe-
cifice florei şi faunei 
din ţară, dar şi din lo-
calitatea natală; 

1.4. Argumentarea rolului 
rezervaţiilor natura-
le şi al Cărţii Roşii a 
Republicii Moldova 
în protejarea medii-
lor naturale din ţara 
noastră;

1.5. Explorarea prin obser-
vare directă, ghidat, a 
stării mediului din lo-
calitate şi din vecină-
tatea ei, din ţară;

1.6. Descrierea ghidată a 
unor monumente na-
turale, a unor plante, 
animale, a mediilor 
naturale din Republi-
ca Moldova;

1.7. Manifestarea dispo-
nibilităţii şi abilităţii, 
participarea la activi-
tăţi simple de protec-
ţie şi îngrijire a me-
diului. 

•	 Monumentele na-
turale. Muzeele na-
turale din Republica 
Moldova (grădinile 
botanice, dendrari-
ile, zonele de parc, 
muzeele de studie-
re a ţinutului natal, 
Muzeul Naţional de 
Etnografie şi Istorie 
Naturală etc.).

•	 Rezervaţiile natu-
rale şi sanctuarele 
faunei sălbatice din 
Republica Moldo-
va: istoria apariţi-
ei, caracterizarea 
lor. Importanţa lor 
pentru protecţia 
naturii Republicii 
Moldova.

- examinarea unor desene, pre-
zentări electronice, filme despre 
plantele şi animalele înscrise în 
Cartea Roşie a Republicii Moldo-
va;

- realizarea unui colaj fotografic cu 
diverse animale şi plante rare din 
localitate;

- organizarea excursiilor în natură, 
la muzeu; observarea; audierea, 
lectura şi discutarea articolelor şi 
a povestirilor relevante;

- recunoaşterea a 5-6 specii ende-
mice din Republica Moldova şi a 
unor plante înscrise în Cartea Ro-
şie;

- caracterizarea unor specii ende-
mice ale Republicii Moldova;

- organizarea excursiilor la muzee-
le naturale din Republica Moldo-
va (grădini botanice, dendrarii, 
zone de parc, muzee de studiere 
a ţinutului natal, Muzeul Naţio-
nal de Etnografie şi Istorie Natu-
rală etc.);

- recunoaşterea rezervaţiilor natu-
rale din Republica Moldova după 
imagini, descriere, localizare;

- prezentarea istoriei apariţiei re-
zervaţiilor naturale, a sanctuare-
lor faunei sălbatice şi a muzeelor 
naturale în Republica Moldova;

- relatarea despre importanţa re-
zervaţiilor naturale şi a sanctua-
relor pentru ocrotirea naturii în 
Republica Moldova;

- formularea necesităţii menţinerii 
curăţeniei şi a amenajării terito-
riului pentru odihnă (terenul de 
joacă sau de sport), a teritoriului 
din jurul şcolii;

- prezentarea şi discutarea reguli-
lor de comportament în timpul 
excursiei în natură;
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- implicarea în activităţi de amena-
jare, de menţinere a curăţeniei 
şi a ordinii pe teritoriul destinat 
studiilor şi odihnei.

Modulul File din istorie (4 ore)

2.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
voievod, conducător, 
personalitate mar-
cantă, eveniment, 
eveniment istoric, 
personalitate notorie, 
viaţă politică, socială 
şi culturală;

2.2. Descrierea unor date 
şi evenimente istorice 
elementare din istoria 
ţării, din istoria locali-
tăţii în care locuieşte 
elevul;

2.3. Caracterizarea unor 
personalităţi remar-
cabile din istoria Mol-
dovei, din istoria regi-
unii, localităţii;

2.4. Detectarea impactu-
lui unor personalităţi 
marcante asupra vie-
ţii politice, sociale şi 
culturale a Moldovei;

2.5. Proiectarea unor acţi-
uni de comemorare/
elogiere a unor per-
sonalităţi.

•	 Evenimentele is-
torice care ne re-
prezintă şi care au 
făcut Moldova cu-
noscută. 

•	 Personalităţi mar-
cante care au pro-
slăvit Moldova.

•	 Voievozi şi condu-
cători care ne-au 
proslăvit ţara.

•	 Viaţa şi activitatea 
celor mai notorii 
personalităţi din 
viaţa politică, so-
cială şi culturală a 
Moldovei.

- Relatarea unor povestiri despre 
evenimentele din istoria Moldo-
vei;

- definirea conceptului de „atitu-
dine grijulie faţă de istoria ţării”;

- stabilirea interdependenţei din-
tre evenimentele istorice ale ţării 
noastre şi evenimentele istorice 
mondiale;

- audierea, lectura, discutarea po-
vestirilor şi a articolelor despre 
personalităţile notorii născute în 
Moldova;

- vizitarea locurilor/lăcaşurilor 
semnificative – dovezi ale trecu-
tului istoric;

- vizitarea caselor-muzeu;
- excursii la Muzeul Naţional de Is-

torie;
- cunoaşterea a cel puţin 2-3 eve-

nimente care au făcut Moldova 
cunoscută în Europa;

- povestirea legendelor, povestiri-
lor, recitarea poeziilor în care se 
descrie un eveniment istoric;

- recunoaşterea a 5-6 personalităţi 
marcante din istoria Moldovei în 
baza imaginilor, descrierilor, eve-
nimentelor istorice la care au par-
ticipat sau pe care le-au înfăptuit;

- organizarea jocurilor de rol;
- exerciţii de reprezentare a unui 

eveniment istoric sau a unei per-
sonalităţi marcante (prin desen, 
povestire, vers, comunicare, pre-
zentare);

- realizarea de interviuri/reporta-
je.
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Modulul	Cultura	tradiţională	şi	contemporană	(11 ore)

3.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare a 
termenilor-cheie: ar-
hitectură, monument 
de arhitectură, meş-
teşug, meşteşugar, 
compozitor, muzician, 
imn, ornament, suve-
nir, bucătărie tradiţio-
nală, compozitor, cre-
aţie muzicală, portre-
tist, peisagist, pictor, 
turism, turist;

3.2. Descrierea unor monu-
mente de arhitectură 
din localitate şi din 
Republica Moldova;

3.3. Argumentarea impac-
tului unor personali-
tăţi marcante asupra 
dezvoltării, promovă-
rii şi valorificării cul-
turii Republicii Mol-
dova: compozitori, 
cântăreţi, lăutari, pic-
tori, sculptori;

3.4. Descrierea tradiţiilor şi 
obiceiurilor familiale 
şi naţionale de prepa-
rare şi servire a buca-
telor în Moldova;

3.5. Recunoaşterea unor 
meşteşugari sau arti-
zani celebri din locali-
tate sau din ţară, a us-
tensilelor şi articolelor 
moldoveneşti tradiţio-
nale de meşteşugărit;

•	 Cele mai cunoscute 
monumente ale ar-
hitecturii din Repu-
blica Moldova. As-
pectul, destinaţia şi 
valoarea lor.

•	 Bucatele noastre 
tradiţionale. Buca-
te consumate zi de 
zi şi pentru a servi 
oaspeţii. 

•	 Mâncăruri ce se 
pot întâlni numai în 
Moldova.

•	 Meşteşugurile re-
numite ale băştina-
şilor Moldovei. Ar-
ticole moldoveneşti 
de meşteşugărit, 
cunoscute peste 
hotarele ţării.

•	 Suvenirele moldo-
veneşti. 

•	 Elemente de decor 
şi ornamente la di-
ferite etnii (în arte-
le plastice şi artiza-
nat).

•	 Compozitori din 
Moldova. Creaţii 
muzicale despre 
Moldova şi locuito-
rii ei.

- Familiarizarea cu cele mai cunos-
cute monumente de arhitectură; 

- descrierea lor în baza unui algo-
ritm şi a unor repere, informaţii 
propuse;

- conştientizarea valorii monu-
mentelor de arhitectură, create 
de către meşteri talentaţi;

- prezentarea şi examinarea buca-
telor moldoveneşti tradiţionale;

- crearea meniului unui prânz ordi-
nar şi al unei cine festive pentru 
oaspeţi;

- recunoaşterea şi descrierea unor 
meşteşuguri moldoveneşti tradi-
ţionale;

- povestiri despre articolele mol-
doveneşti de meşteşugărit, care 
în trecut erau exportate în străi-
nătate;

- lectura, discuţia, examinarea al-
bumurilor cu fotografii din diferi-
te meşteşuguri;

- crearea naraţiunii Meşteşugul 
care îmi place;

- cunoaşterea unor meşteşugari 
sau artizani celebri, care au locuit 
în Moldova în trecut sau activea-
ză în prezent, şi a lucrărilor lor;

- excursie la un atelier de artiza-
nat, expoziţie sau sală de muzeu 
tematică;

- pregătirea unor cadouri (inclu-
siv confecţionarea lor cu mâinile 
proprii);

- confecţionarea unui suvenir mol-
dovenesc cu mâinile proprii;

- prezentarea şi înmânarea suveni-
relor colegilor;

- concursul distractiv Ce suvenir 
moldovenesc i-aş dărui unui oas-
pete de peste hotare;
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3.6. Prezentarea istoriei 
apariţiei teatrului de 
păpuşi, a teatrului de 
umbre şi a unui frag-
ment teatralizat din-
tr-un text literar, din-
tr-un dialog sau piesă 
creată;

3.7. Argumentarea con-
struirii muzeelor şi a 
galeriilor de artă în 
Moldova;

3.8. Distingerea de orna-
mente populare spe-
cifice diverselor etnii 
ce populează Moldo-
va: simboluri, imagini 
stilizate, cromatică; 

3.9. Elaborarea unui pro-
iect de confecţionare 
a unui suvenir (in-
ventarea unui nou 
suvenir moldovenesc 
original) şi de creare 
(inventate) de noi or-
namente;

3.10. Manifestarea dispo-
nibilităţii şi abilităţii, 
participarea în crea-
rea traseelor turistice 
prin localitate, regiu-
ne, ţară; 

3.11. Exprimarea opiniilor, 
emoţiilor, sentimen-
telor legate de dez-
voltarea turismului, 
susţinerea meşterilor 
populari, promovarea 
bucătăriei naţionale.

•	 Cântăm despre pa-
tria noastră în limbi 
diferite. Imnul Re-
publicii Moldova 
– simbol al ţării. 

•	 Pictori şi sculptori 
originari din Mol-
dova. Creaţia lor. 
Muzee şi galerii de 
artă din Republica 
Moldova.

•	 Istoria apariţiei tea-
trelor de păpuşi. 
Marionetele, păpu-
şile stil mănuşă şi 
teatrul de umbre.

•	 Ospitalitatea po-
porului nostru. Tu-
rismul în Republica 
Moldova: ieri şi azi. 
Trasee turistice, ex-
cursii.

- exerciţii de distingere a orna-
mentelor moldoveneşti; explica-
rea semnificaţiei culorilor;

- desenarea ornamentelor exis-
tente, inventarea unor ornamen-
te proprii;

- descrierea caracteristicilor orna-
mentelor întâlnite pe teritoriul 
Moldovei: forme, culori simbo-
lice, îmbinarea lor, fuzionarea 
ornamentelor/elementelor utili-
zate de diferite etnii;

- învăţarea textului şi melodiei im-
nului Republicii Moldova Limba 
noastră, precum şi a cel puţin 
două cântece populare sau culte 
despre Moldova;

- audierea şi interpretarea cânte-
celor populare preferate ale ele-
vilor;

- prezentarea informaţiilor despre 
compozitorii din Moldova, audi-
erea unor lucrări reprezentative 
ale acestora;

- examinarea imaginilor din muze-
ele şi galeriile de artă majore din 
Moldova;

- examinarea operelor de artă ale 
pictorilor originari din Moldova;

- prezentarea unui spectacol de 
păpuşi tradiţional. Înscenarea;

- prezentarea personajelor cele-
bre ale spectacolelor din teatrul 
de păpuşi;

- familiarizarea cu istoricul teatre-
lor pentru copii din Moldova;

- identificarea locurilor/persoa-
nelor/evenimentelor specifice 
Republicii Moldova, ce au inspi-
rat poeţi, prozatori, muzicanţi şi 
artişti plastici;

- cunoaşterea denumirilor a 3-4 
spoturi turistice din Republica 
Moldova; 
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- crearea unor trasee turistice pen-
tru vizitatori, oaspeţi din străină-
tate;

- realizarea de mini-proiecte;
- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a integra-

melor, a cuvintelor încrucişate, a 
anagramelor. 

Modulul	Limba	vecinului	(5 ore)

4.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
letopiseţ, graffiti, per-
gament, cronologie, 
cronicar, manuscris, 
lider spiritual; 

4.2. Argumentarea impac-
tului unor personali-
tăţi marcante asupra 
dezvoltării, promovă-
rii şi valorificării limbi-
lor vorbite pe terito-
riul Moldovei: poeţi, 
prozatori, cronicari, 
lideri spirituali;

4.3. Compararea diferitelor 
modalităţi de trans-
mitere a informaţiei 
în trecut şi în prezent;

4.4. Manifestarea intere-
sului pentru descope-
rirea şi cunoaşterea 
unor obiceiuri şi tra-
diţii de ospitalitate;

4.5. Participarea la evenimen-
te/activităţi lingvistice 
şi culturale în cadrul 
clasei, şcolii, localităţii, 
la nivel naţional.

•	 Mijloace de comu-
nicare: trecut şi 
prezent. Cronogra-
fia moldoveneas-
că. Cronicarii.

•	 Cei înalţi cu duhul: 
personalităţile reli-
gioase celebre din 
Moldova. Liderii 
noştri religioşi.

•	 Scriitori din Mol-
dova.

•	 Salutăm oaspeţii în 
limba lor maternă.

•	 Prezentăm ţara 
noastră oaspeţilor 
de peste hotare.

- Descrierea mostrelor de inscripţii 
arhaice;

- analiza „letopiseţelor în piatră”: 
inscripţiile săpate în piatră (epi-
grafie) şi în lut (graffiti) – mărturi-
ile strămoşilor noştri;

- prezentarea de informaţii despre 
unele personalităţi religioase şi lideri 
spirituali cunoscuţi din Moldova;

- lectura versurilor şi a prozei scrii-
torilor pentru copii din Moldova;

- compararea modalităţilor diferite 
de transmitere a informaţiei;

- lectura despre cronografia mol-
dovenească şi marii cronicari;

- cunoaşterea a 5-6 personalităţi 
religioase şi lideri spirituali celebri 
din Moldova;

- recunoaşterea prozatorilor şi a 
poeţilor pentru copii din Moldova 
după creaţia lor şi invers;

- organizarea recitalurilor de poezii 
ale poeţilor pentru copii din Mol-
dova;

- teatralizarea unor fragmente din 
opera scriitorilor din Moldova;

- exerciţii de creare a povestirilor 
simple şi a catrenelor;

- crearea dialogurilor cu utilizarea 
adecvat situaţiei a expresiilor din 
vocabularul ospitalităţii în limba 
maternă/limba de studiu şi în cel 
puţin două dintre limbile vecini-
lor;
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- crearea şi simularea unui dialog: 
Poftiţi în ospeţie!

- excursie la un muzeu al literaturii/
casa-muzeu a unui scriitor sau la 
bibliotecă;

- organizarea unui eveniment cul-
tural în cadrul clasei, la bibliotecă, 
în localitatea natală.

Modulul Axiologia (4 ore)

5.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
mica patrie şi marea 
patrie, bună vecină-
tate, bunătate, aju-
torare, grijă, respect, 
responsabilitate, va-
lori, armonie, pace;

5.2. Identificarea şi argu-
mentarea valorilor 
proprii popoarelor 
din Moldova: valori 
general-umane, va-
lori naţionale, valori 
moral-spirituale;

5.3. Elaborarea regulilor de 
comunicare dintre re-
prezentanţii diferitelor 
etnii, religii, confesiuni 
ce populează teritoriul 
Republicii Moldova;

 
5.4. Descrierea unor ex-

per ienţe/exemple 
de bună vecinătate: 
istorice (din Republi-
ca Moldova), actuale 
(din propria experi-
enţă, din experienţa 
rudelor, cunoscuţilor 
sau a prietenilor).

•	 Ţara mea şi lumea-
ntreagă. Pacea şi 
armonia.

•	 Atitudinea faţă de 
ţară, lume şi di-
versele culturi din 
Moldova.

•	 Valorile bunei ve-
cinătăţi. Tema bi-
nelui, a înţelegerii 
şi a păcii în folclo-
rul popoarelor din 
Republica Moldo-
va.

•	 Valorile lumii. Ex-
perienţa istorică 
de coexistenţă 
paşnică în Repu-
blica Moldova: în-
văţăm de la trecut, 
construim prezen-
tul şi viitorul. 

- Definirea noţiunilor mica patrie şi 
marea patrie şi a termenilor bună 
vecinătate, bunătate, ajutorare, 
grijă, respect, responsabilitate;

- explicarea şi comentarea unor 
proverbe tematice;

- lectura, audierea şi reproducerea 
textelor folclorice despre patrie şi 
pace;

- lectura legendelor, basmelor, pro-
verbelor şi zicătorilor ale diferitor 
popoare din Republica Moldova 
despre patrie şi pace;

- audierea, lectura, memorarea tex-
telor folclorice ale popoarelor din 
Republica Moldova, în care se glo-
rifică prietenia, toleranţa, hărnicia.

- reproducerea/repovestirea (în 
dependenţă de specie şi volum) a 
cel puţin trei texte folclorice des-
pre patrie şi pace;

- adoptarea unui cod de reguli pen-
tru eficientizarea comunicării din-
tre reprezentanţii diferitelor etnii, 
religii, confesiuni ce populează pe 
teritoriul Republicii Moldova;

- relatarea, descrierea experienţe-
lor istorice de bună vecinătate ale 
Republicii Moldova;

- prezentarea exemplelor de bună 
vecinătate din propria experienţă 
sau din experienţa rudelor, cunos-
cuţilor sau a prietenilor;

- realizarea de mini-proiecte;
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- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a integra-

melor, a cuvintelor încrucişate, a 
anagramelor; 

- caracterizarea de personaje şi a 
acţiunilor din situaţii concrete;

- studiu de caz despre variantele de 
reacţionare în diverse situaţii.

Modulul	Conflictologia (3 ore)

6.1. Achiziţionarea şi utili-
zarea în comunicare 
a termenilor-cheie: 
comunicare construc-
tivă, ospitalitate, co-
laborare, gazdă, tra-
diţia de ospitalitate, 
conflict, soluţionare;

6.2. Interpretarea unor in-
formaţii, date selec-
tate din diverse surse 
cu referire la tradiţiile 
şi regulile de bază de 
primire a oaspeţilor 
în culturi diferite;

6.3. Exprimarea opiniilor, 
emoţiilor, sentimen-
telor legate de moda-
lităţile de soluţionare 
a conflictelor, neîn-
ţelegerilor, situaţiilor 
dificile;

6.4. Manifestarea unor 
comportamente mo-
ral-civice în contexte 
familiare, favorabile 
integrării în colectivi-
tate, societate;

•	 Noi şi ceilalţi. Co-
municarea asertivă 
(constructivă).

•	 Prietenia şi cola-
borarea. Proiect: 
Clasa – un model 
în miniatură al po-
pulaţiei Republicii 
Moldova.

•	 Suntem gazde pri-
mitoare. Tradiţiile 
şi regulile de pri-
mire a oaspeţilor în 
diferite culturi.

- Organizarea activităţilor interac-
tive Dansul mâinilor; Împăturiţi 
plapuma; Să povestim împreu-
nă;

- înscenarea situaţiilor de soluţio-
nare paşnică a conflictelor dintre 
colegi, vecinii din curte etc.;

- modelarea unor situaţii de prie-
tenie, împăcare, unire pentru o 
cauză comună;

- organizarea Sărbătorii prieteniei;
- elaborarea regulilor de bază de 

primire a oaspeţilor;
- mimarea acţiunilor de primire a 

oaspeţilor;
- organizarea jocului-iarmaroc Să 

ajutăm oaspeţii să ne descopere 
meleagul natal;

- familiarizarea cu tradiţiile şi re-
gulile de primire a oaspeţilor în 
culturi diferite: gustările şi ca-
dourile; calităţile personale ale 
gazdei ospitaliere (de exemplu: 
binevoitoare, atentă, tacticoasă, 
darnică etc.);

- înscenarea unor situaţii pentru 
înţelegerea modalităţilor de so-
luţionare a conflictelor pe cale 
paşnică;

- realizarea, în perechi sau în gru-
pe mici, a prezentărilor PPT cu 
referire la specificul soluţionării 
conflictelor în trecut;
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6.5. Relaţionarea pozitivă:
-	 în grupuri mici, la re-

zolvarea unor sarcini 
simple de lucru;

-	 cu ceilalţi membri din 
comunitatea şcolii, la 
rezolvarea unor sar-
cini şi realizarea unor 
proiecte.

- elaborarea unui text de autoana-
liză cu oportunităţi de îmbunătă-
ţire a faptelor/comportamentu-
lui personal;

- exerciţii de depăşire a situaţiilor 
de înstrăinare în clasă şi de acti-
vare în acord cu ceilalţi;

- interpretarea/înscenarea situaţi-
ilor de prietenie, împăcare, unire 
pentru o cauză comună pentru 
aplicarea ulterioară în viaţa reală 
a deprinderilor dobândite;

- prezentarea exemplelor de os-
pitalitate din propria experienţă 
sau din experienţa rudelor, cu-
noscuţilor sau a prietenilor;

- realizarea de mini-proiecte;
- discuţii libere; discuţii dirijate;
- dezlegarea rebusurilor, a integra-

melor, a cuvintelor încrucişate, a 
anagramelor; 

- caracterizarea de personaje şi a 
acţiunilor din situaţii concrete;

- studiu de caz despre variantele 
de reacţionare în diverse situaţii.
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VII. STRATEGII DIDACTICE: ORIENTĂRI GENERALE 

Pentru a desfăşura o activitate profesionistă cu copiii, însuşi învăţătorul/profesorul 
trebuie să însuşească conceptul de toleranţă. În primul articol al Declaraţiei principiilor 
toleranţei, adoptată de către statele-membre ale ONU la 16 noiembrie 1995 la Paris 
şi ratificată ulterior de către Republica Moldova, explicaţia termenului se prezintă în 
următoarea formulare:

1.1. Toleranţa este respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii cultu-
rilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi a manierelor de exprimare a calităţii 
noastre de fiinţe umane. Ea este încurajată prin cunoaştere, deschiderea spiritului, co-
municare, libertatea gândirii, conştiinţei şi a credinţei. Toleranţa este armonia în dife-
renţe. Ea nu e doar o obligaţiune de ordin etic; ea este, de asemenea, şi o necesitate 
politică şi juridică. Toleranţa este o virtute care face ca pacea să fie posibilă şi care 
contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.

1.2. Toleranţa nu e nici concesie, nici condescendenţă ori indulgenţă. Toleranţa este, 
mai ales, o atitudine activă generată de recunoaşterea drepturilor universale ale per-
soanei umane şi a libertăţilor fundamentale ale altora. În niciun caz toleranţa nu poate 
fi invocată pentru a justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranţa trebuie să 
fie practicată de către indivizi, grupuri şi state.

1.3. Toleranţa este responsabilitatea care susţine drepturile omului, pluralismul (in-
clusiv pluralismul cultural), democraţia şi statul de drept. Ea implică respingerea dog-
matismului şi a absolutismului şi confirmă normele enunţate în instrumentele interna-
ţionale cu privire la drepturile omului.

1.4. În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranţa nu în-
seamnă nici a tolera nedreptatea socială, nici a renunţa la propriile convingeri, nici a 
face concesii în această privinţă. Ea semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane, 
care se caracterizează natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situaţia lor, felul 
de exprimare, prin comportamente şi prin valorile lor, au dreptul de a trăi în pace şi de a 
fi cele care sunt. Ea semnifică, de asemenea, că nimeni nu trebuie să-şi impună propriile 
opinii altuia.

Concepţia toleranţei etnice cuprinde două dimensiuni:
1. Sistemul de valori, atitudini, stereotipuri de factură democratică, bazate pe re-

cunoaşterea principiului toleranţei în relaţiile interetnice; 
2. Capacitatea umană de a accepta oamenii ca purtători de culturi, conştiinţe şi 

tradiţii diverse şi disponibilitatea psihologică de a interacţiona cu reprezentanţii 
altor naţionalităţi în baza toleranţei şi înţelegerii.



�� CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

Aceste dimensiuni ale toleranţei etnice la persoane pot servi drept bază pentru acti-
vitatea de instruire cu copiii, pentru formarea la ei a unei conştiinţe tolerante. 

Urmând structura propusă, este recomandabil a construi această activitate pe două 
direcţii principale:

Prima se referă la familiarizarea copiilor cu valorile moderne ale relaţiilor interet-
nice (componenta intelectuală a competenţei în probleme de toleranţă etnică şi religi-
oasă).

A doua direcţie este orientată spre familiarizarea copiilor cu metode şi forme con-
crete de interacţiune tolerantă cu reprezentanţii altor naţionalităţi, cu modalităţi de 
prevenire şi soluţionare a situaţiilor de conflict (componenta practică a competenţei în 
problema toleranţei etnice şi religioase).

Manifestarea	comportamentului	tolerant	implică	respectarea	mai	multor	princi-
pii. 

1. Conştientizarea calităţii de purtător al anumitei culturi şi limbi şi recunoaşterea 
acestui drept pentru alte persoane

În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se precizează: „Toate fiinţele umane 
se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi con-
ştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”. Doar con-
ştientizând apartenenţa la poporul său, la cultura şi limba sa, omul poate recunoaşte 
dreptul altuia de a se mândri cu propriul popor şi de a-şi exprima în mod deschis apar-
tenenţa etnică. Numai în oglinda altei culturi omul poate conştientiza propria cultură, 
să o vadă mai sclipitoare, mai largă şi diversă, poată să se simtă parte a unui întreg, 
păstrător şi continuator al tradiţiilor.

2. Lipsa dorinţei de a supune pe altcineva

Putem vorbi despre toleranţă numai atunci când partenerii nu manifestă dorinţă 
de a supune, suprima pe celălalt prin putere, prestigiu, bogăţie sau prin forţa armelor. 
Prin urmare, toleranţa se construieşte numai în baza egalităţii de poziţii ale subiecţilor 
care interacţionează. Aceasta trebuie să includă neapărat respectul pentru demnitatea 
fiecăruia, dreptul la existenţă şi la păstrarea identităţii, manifestarea căreia poate fi 
limitată doar în măsura necesară pentru atingerea rezultatului acţiunilor comune.

3. Studierea celuilalt 

Întrucât toleranţa se bazează pe respectul faţă de demnitatea subiecţilor care inter-
acţionează, devine obligatorie pentru parteneri studierea celui mai valoros aspect pro-
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priu, considerat de fiecare subiect aparte şi important pentru comunicare. Din păcate, 
în societatea contemporană însăşi dorinţa, şi mai ales capacitatea, de a studia o altă 
persoană în calitate de subiect interesant şi deosebit lipseşte deseori atât la maturi, cât 
şi la copii. O astfel de activitate dezvoltă interesul cognitiv şi activitatea cognitivă a copi-
ilor, ceea ce favorizează dezvoltarea personalităţii creative. Acest aspect este deosebit 
de important pentru pedagogi. Familiarizarea copiilor cu cultura, tradiţiile şi modul de 
viaţă al reprezentanţilor altor naţionalităţi va permite transformarea activităţii de eva-
luare, atât de specifică multor oameni, într-una de cunoaştere. Acest lucru, la rândul 
său, presupune o căutare activă din partea diferitor persoane a valorilor care pot sta 
la baza coexistenţei lor. Astfel se formează şi capacitatea individului de a recunoaşte 
existenţa altor puncte de vedere, opinii, percepţii, comportamente, dar şi a multitu-
dinii de percepţii asupra lumii înconjurătoare şi de atitudini faţă de ea. Oamenii pot 
afla mai multe despre propria lor cultură prin prisma alterităţii, observând-o în oglinda 
celorlalţi.

4. Acceptarea celuilalt aşa cum este el 

Această condiţie presupune ca subiecţii care interacţionează să nu încerce să se 
schimbe unul pe altul, ci să se perceapă ca un tot întreg, cu toate particularităţile indi-
viduale.

5. Accentul pe ceea ce ne uneşte, pe asemănări 

Pentru a realiza o interacţiune tolerantă, este importantă găsirea acelor lucruri care 
unesc partenerii, şi nu a celor care îi separă. De aceea, iniţial, este necesar a identifica 
lucrurile comune şi abia apoi se va fixa atenţia asupra caracteristicilor distinctive într-
un context emoţional pozitiv, formându-se astfel stereotipuri etnice pozitive.

Aceste principii se realizează prin intermediul următoarelor forme de activitate a 
elevilor: 

•	 Compunerea dialogurilor
•	 Compunerea întrebărilor şi a răspunsurilor
•	 Elaborarea unei naraţiuni cu subiect
•	 Descrierea de tablou
•	 Înscenarea
•	 Participarea la conversaţie
•	 Soluţionarea situaţiei de conflict
•	 Analiza tabloului
•	 Confecţionarea modelelor, a jucăriilor şi a machetelor
•	 Participarea la jocuri, sărbători populare
•	 Soluţionarea ghicitorilor
•	 Compunerea strigăturilor, cimiliturilor, poezioarelor etc.
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Abordări metodologice generale privind organizarea procesului educaţional:
•	 Să trecem de la percepţie la idei şi generalizări; 
•	 Să acumulăm experienţe în diverse contacte cu obiectele lumii înconjurătoare, 

să reflectăm asupra acestor experienţe, să integrăm impresiile într-o imagine 
complexă a lumii; 

•	 Să ne familiarizăm cu comorile spirituale ale naţiunii şi să înţelegem faptul că 
lumea este frumoasă în diversitatea sa; 

•	 Componenta etnoculturală (folclor, jocuri populare, arte şi meserii, natura) per-
mite crearea fundalului emoţional necesar pentru copil, stimularea curiozităţii, 
sporirea motivaţiei pentru învăţare. Aceasta este o modalitate de a stimula acti-
vitatea cognitivă, independenţa, personalitatea puternică, dezvoltarea artistică, 
familiarizarea cu frumosul şi individualitatea poporului. Aceasta este calea de 
dezvoltare a culturii relaţiilor între oameni. 

Atitudinea prietenoasă a oamenilor din diferite grupuri faţă de o altă rasă, naţio-
nalitate şi grup religios se formează cu luarea în calcul a trei componente: cognitiv, 
emoţional şi comportamental (volitiv).

Drept mijloace de educare a eticii în comunicarea interetnică la copii servesc comu-
nicarea ghidată pedagogic cu semenii şi cu oamenii maturi de diferite naţionalităţi, arta 
populară, jocurile, literatura artistică etc. Activitatea de formare a unei atitudini tole-
rante la copii în comunicarea interetnică începe cu formarea unei atitudini emoţionale 
pozitive vizavi de însăşi existenţa altor popoare, limbi, culturi şi gusturi. În acest sens, 
lucrul cu copiii de vârstă şcolară mică trebuie să fie integrat în conţinuturile sugerate. 
Copiilor li se recomandă oferirea de informaţii generale despre Republica Moldova, 
legate de istoria, cultura, obiceiurile şi stilul de viaţă al etniilor din Moldova, cunoştinţe 
despre etică, estetică şi mediu, perceptibile pentru această categorie de vârstă. Este 
necesară familiarizarea copiilor cu diferite elemente de artă, inclusiv pictură, muzică 
şi literatură. 

Procesul de cunoaştere a culturii oamenilor care locuiesc pe teritoriul Republicii 
Moldova nu trebuie să se axeze doar pe particularităţile naţionale, în detrimentul ide-
ii de unitate a tuturor oamenilor de pe planetă. Este necesară concentrarea atenţiei 
copiilor asupra bogăţiei culturilor şi întrepătrunderii lor, asupra talentelor oamenilor 
şi calităţilor lor umane pozitive, asupra idealurilor morale. Familiarizarea copiilor cu 
cultura oamenilor trebuie să pornească, în primul rând, de la componenta naţională a 
grupului.

Ţinem să menţionăm în contextul curriculumului de faţă că educaţia sentimentelor 
patriotice la copiii de vârstă şcolară mică trebuie construită pe o atitudine pozitivă faţă 
de reprezentanţii altor naţionalităţi. Învăţătorul trebuie să faciliteze dobândirea de că-
tre copii a unor deprinderi etice elementare în relaţiile interetnice şi formarea la ei a 
convingerii că oamenii de pe pământ trebuie să trăiască în pace şi prietenie.
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Metodologia cursului subliniază două tendinţe interdependente, care stau la baza 
disciplinei: 

•	 implicarea directă şi activă a elevului în procesul de învăţare şi educaţie;
•	 perceperea valorilor spirituale, morale şi estetice ale popoarelor care locuiesc în 

Republica Moldova este posibilă doar prin comunicarea tuturor participanţilor 
la procesul educaţional ca subiecţi deplini ai unei activităţi libere în comun.

 Orele de Cultura bunei vecinătăţi îşi au specificul lor şi prezintă un set divers de 
oportunităţi educaţionale. 

Pentru a atinge scopurile formulate în cadrul cursului, învăţătorul/profesorul va fo-
losi cele mai eficiente tehnici, metode şi mijloace de predare: 

•	 învăţarea care se bazează pe căutare şi descoperire; 
•	 învăţarea bazată pe problematizare; 
•	 învăţarea individuală şi de grup; 
•	 conversaţii, dialoguri, discuţii; 
•	 festivaluri, spectacole, expoziţii individuale, colective, de familie. 

Profesorul are libertatea de a alege metodele de predare, ţinând cont de caracteris-
ticile de vârstă ale elevilor şi specificul instituţiei de învăţământ.

METODE ŞI TEHNICI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

Tipul	competenţei	 Scopul 	Metode	 şi	 tehnici	 de	 predare-
învăţare

1. Cognitivă (de învăţare) A selecta şi a sistematiza 
informaţii, a utiliza mijloa-
ce lingvistice în vorbire.

Exerciţiul, conversaţia, lucrarea 
practică, revizuirea termeni-
lor-cheie, demonstrarea, Ştiu—
Vreau să ştiu—Am învăţat etc.

2. De comunicare A însuşi modelele de com-
portament verbal în diver-
se situaţii de comunicare.

Modelarea, discuţia, problema-
tizarea, graficul T, exerciţiul, ana-
liza comportamentului, jocul de 
rol.

3. Axiologică (valorică) A avea o atitudine pozitivă 
faţă de valorile naţionale 
şi general-umane.

Lucrarea practică, compoziţia pe 
temă liberă, demonstrarea, pro-
blematizarea.

4. Afectivă (emoţional-vo-
luntară)

A evalua independent si-
tuaţia şi a se comporta 
(inclusiv la nivel verbal) 
adecvat.

Discuţia, jocul de rol, revizuirea 
contradicţiilor, compunerea po-
vestirilor (oral).

5. Socială A comunica cu cei din jur, 
a-şi corela punctul de ve-
dere cu opinia altora.

Discuţia, conversaţia, proiectul.
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6. Sistemică A-şi lărgi vocabularul cu 
lexicul potrivit circumstan-
ţelor.

Modelarea, observaţia, lucrul 
individual, lucrarea practică, re-
vizuirea termenilor-cheie, lucrul 
cu manualul.

7. Tehnologică A studia oportunităţile 
oferite de diverse resurse 
şi tehnologii informaţio-
nale şi a le implementa în 
practica comunicării coti-
diene.

Demonstraţia, descoperirea, ra-
portul creativ, prezentarea.

FORMELE DE INSTRUIRE

Printre formele de instruire în cadrul disciplinei se aplică:
•	 forma individuală 
•	 în perechi
•	 în echipe 
•	 frontală.

O importanţă deosebită în cadrul cursului o are învăţarea	individuală, care se orga-
nizează sub formă de:

•	 lucru cu cartea (orice sursă de informaţie)
•	 depistare a ideii principale a textului
•	 structurare a materialului (planul)
•	 formulare a atitudinii proprii faţă de cele citite
•	 exersare a abilităţii de a asculta activ
•	 la nivelul stăpânirii active a materiei (întrebare – răspuns)
•	 prin activitatea organizată de cunoaştere (profesorul prezintă informaţii intere-

sante despre istoria popoarelor şi viaţa personalităţilor istorice)
•	 luându-se în considerare factorul temporal (ascultând un discurs prea lung, ele-

vul îşi pierde capacitatea de a însuşi informaţia, se „deconectează”)
•	 temă de casă
•	 activitate de reproducere a materiei (îndeplinirea sarcinii în conformitate cu 

tema şi conţinutul lecţiei)
•	 activitate productivă, creatoare (căutarea de informaţii în sursele suplimentare, 

compunerea poveştilor, ghicitorilor etc.).
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VIII. STRATEGII DE EVALUARE: ORIENTĂRI GENERALE

Evaluarea constituie o etapă esenţială în procesul de activitate didactică. Ea este o 
acţiune didactică complexă, menită să obţină informaţii despre elev, profesor şi proce-
sul de învăţământ în ansamblu. 

Evaluarea ia act de progresul înregistrat şi ajută la determinarea relaţiei dintre re-
zultatele obţinute şi metodele utilizate; permite a determina nivelul de cunoştinţe al 
elevilor, în ce măsură li s-au dezvoltat abilităţile, care este atitudinea lor faţă de disci-
plina în cauză. 

Datele pe care dorim să le obţinem ca urmare a activităţilor ar trebui să fie organi-
zate astfel încât să putem primi răspunsuri la următoarele întrebări:

•	 Au fost realizate scopurile înaintate? În ce măsură? 
•	 Ce grad de succes are lecţia în comparaţie cu lecţia precedentă? 
•	 Ce rezultate neaşteptate au fost identificate în procesul de realizare a scopuri-

lor?

Se consideră eficientă evaluarea care:
•	 indică dacă au fost realizate scopurile şi obiectivele
•	 îl ajută pe profesor să prognozeze dezvoltarea copilului
•	 îl ajută pe profesor să adapteze sarcinile destinate elevului după posibilităţile 

acestuia
•	 îl orientează pe elev spre calea cea mai potrivită de autoafirmare
•	 îl ajută pe profesor să-şi organizeze optimal activitatea.

La evaluarea rezultatelor progresului elevilor se pot utiliza următoarele forme de 
evaluare:

•	 observaţia continuă
•	 interogarea orală
•	 cercetarea
•	 proiectul individual şi cel de grup
•	 portofoliul
•	 autoevaluarea etc. 

Realizările şcolare supuse evaluării depind în mod direct de nivelul competenţelor 
care li se formează elevilor.

Tipul	competenţei Evaluarea
1. Cognitivă (de în-
văţare)

Evaluarea abilităţilor de învăţare:
– înţelegerea informaţiei
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– aplicarea cunoştinţelor obţinute prin acţiuni orientate de model; 
sarcini creative orale şi scrise

– evaluarea activităţilor de studiu.
2. De comunicare Evaluarea abilităţilor de comunicare:

– ascultarea (perceperea informaţiei despre subiectele de discu-
ţie)

– vorbirea (abilitatea de a-şi exprima clar părerea)
– lectura (abilitatea de a citi pentru obţinerea informaţiei şi lărgirea 

orizontului necesar pentru comunicare). 
3. Axiologică (valo-
rică)

Evaluarea atitudinilor valorice faţă de sine şi lume, formate în cursul 
activităţii de comunicare şi de vorbire drept: 

– conduită etică; 
– adevăr ştiinţific, care este prezentat şi studiat; 
– model estetic, care exprimă impactul asupra simţurilor.

4. Afectivă (emoţi-
onal-voluntară)

Evaluarea sferei emoţional-volitive a elevilor: 
– nivelul de percepere a informaţiei despre comportamentul perso-

najelor, prezentată în literatura artistică; 
– nivelul de comportament în situaţii de vorbire, evaluarea acţiuni-

lor pe baza unor modele de comportament, prezentate în litera-
tura artistică; 

– nivelul convingerilor – capacitatea de a-şi argumenta gândurile şi 
acţiunile în diferite situaţii de comunicare; 

– nivelul trăirilor – capacitatea de a-şi descrie propriile emoţii pro-
vocate de lectură.

5. Socială Evaluarea competenţelor sociale:
– comunicarea practică: emiterea mesajului, receptarea mesajului, 

impactul asupra ascultătorului, contactul, regularea propriei acti-
vităţi în dependenţă de mersul comunicării etc.;

– lucrul în pereche sau în echipă.
6. Sistemică Evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor în sumă:

– după modulul de instruire.
7. Tehnologică Evaluarea deprinderilor tehnologice:

– de a obţine informaţii despre subiect din surse tehnologice diverse;
– de a prezenta informaţia cu utilizarea diverselor mijloace tehni-

ce – de exemplu, calculatorul pentru prezentări;
– de a demonstra cunoştinţe în timpul instruirii asistate de calcula-

tor.

Evaluarea curentă la disciplina Cultura bunei vecinătăţi se realizează la discreţia pro-
fesorului, în dependenţă de posibilităţile organizatorice şi planul calendaristic. Formele 
de evaluare curentă şi atestare intermediară şi sumativă se selectează cu participarea 
activă a elevilor şi pot fi individualizate. Realizările elevilor la această disciplină se no-
tează după sistemul admis/respins, pornind de la cerinţele faţă de nivelul de pregătire 
a elevilor, descris în curriculum.
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ANEXA 1

GLOsAR DE TERmENI
Artizanat — meşteşug practicat cu artă.

Atitudinea valorică a copilului faţă de lume — ansamblul ideilor şi relaţiilor selecti-
ve, rezultate din conştientizarea realităţii sociale şi a relaţiilor dintre oameni.

Comunicare – interacţiunea copilului cu oamenii care îl înconjoară, precum şi cu 
colegii pentru schimbul de informaţii cognitive şi emoţionale, cunoştinţe, aptitudini 
şi abilităţi.

Ecologie — ştiinţă care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre organisme şi ambianţa 
lor, la nivel de individ, populaţie sau comunitate.

Educaţia interculturală – educaţia cetăţenilor de diferite naţionalităţi ale ţării în ve-
derea asigurării lor şi culturilor lor a unor oportunităţi egale, educaţia înţelegerii 
culturale reciproce, realizarea principiilor de toleranţă în relaţiile dintre membrii 
diferitelor grupuri etnice şi religioase.

Etică — ansamblu de norme în raport cu care un grup uman îşi reglează comporta-
mentul pentru a deosebi ce este legitim şi acceptabil în realizarea scopurilor; morală.

Etichetă — totalitate a normelor de conduită în societate. 

Etnie — grup uman cu aceeaşi origine, limbă şi tradiţii culturale.

Etnic — referitor la apartenenţa la un popor; privitor la formele de cultură şi de 
civilizaţie specifice unui popor.

Etnografie — ştiinţă care clasifică popoarele lumii, studiază compoziţia, originea şi 
răspândirea lor, urmăreşte evoluţia culturii lor materiale şi spirituale, moravurile şi 
particularităţile felului lor de viaţă, legăturile cultural-istorice reciproce.

Etnologie – ştiinţa care studiază cultura şi viaţa popoarelor, etnografie.

Experienţa socială a copilului — totalitatea de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi de 
interacţiune cu realitatea socială, sistemul de atitudini faţă de acestea.

Familie — 1. Formă socială de bază, realizată prin căsătorie, care îi uneşte pe soţi 
(părinţi) şi pe descendenţii acestora. 2. Totalitatea persoanelor care se trag dintr-un 
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strămoş comun; neam, descendenţă.

Faună — totalitatea speciilor de animale de pe glob, dintr-o regiune, epocă geolo-
gică etc.

Floră — totalitatea plantelor care trăiesc într-o anumită regiune a globului, într-o 
anumită perioadă geologică sau într-un anumit mediu.

Genealogie — ordine cronologică a ascendenţei membrilor unei familii, a unui neam 
etc.

Internaţionalism — solidaritate, cooperare între naţiuni, popoare, ţări egale în drep-
turi, pe baza unor interese şi vederi comune, în scopul sprijinului reciproc, al dezvol-
tării relaţiilor politice şi economice, al progresului şi păcii.

Landşaft – porţiune a unui teren cu formă de relief (câmpii, dealuri, munţi), apă şi 
vegetaţie. (În artă – peisaj.)

Meserie — profesiune sau îndeletnicire bazată pe un complex de cunoştinţe obţinu-
te prin şcolarizare şi prin practică, care permit celui care le posedă să execute anu-
mite operaţii de transformare şi de prelucrare a obiectelor muncii sau să presteze 
anumite servicii; îndeletnicirea meseriaşului; calificarea profesională a meseriaşu-
lui; meşteşug, meşterie.

Monument natural — obiect natural rar şi preţios din punct de vedere ştiinţific sau 
estetic: pădure de munte, cascadă, râu, peşteră, stâncă etc.

Naţiune — comunitate stabilă de oameni, constituită istoriceşte şi apărută pe baza 
unităţii de limbă, de teritoriu, de viaţă economică şi de factură psihică, manifestate 
în particularităţile specifice ale culturii.

Neam — totalitatea persoanelor înrudite între ele prin sânge sau prin alianţă; per-
soană care face parte din aceeaşi familie cu cineva (în raport cu acesta); rudă.

Naţionalitate - care aparţine unei naţiuni sau unui popor (grup etnic).

Obicei – o regulă comună, norme de comportare socială stabilite tradiţional, păstra-
te de multe generaţii.

Patriotism — dragoste, devotament pentru patrie şi pentru popor.

Popor — comunitate de oameni care locuiesc pe acelaşi teritoriu, vorbesc aceeaşi 
limbă şi au aceleaşi tradiţii culturale.



��Curriculum pentru clasele I-IV

Realitate socială – realitate, concept la bazat pe oameni ca fiinţe sociale, viaţa aces-
tora, activitatea şi relaţiile dintre ei.

Relicvă — obiect păstrat ca o amintire scumpă din trecut.

Rezervaţie naturală – teritoriu în care este protejat întregul cadru natural sau doar 
anumite specii de plante sau de animale. Teren de pământ sau de apă, unde există 
obiecte de valoare ştiinţifică sau culturală (peisaje rare, formaţiuni geologice, specii 
de plante sau de animale).

Ritual — ceremonial desfăşurat după reguli tradiţionale, cu prilejul naşterii, căsăto-
riei, morţii, cu prilejul semănatului sau al culesului etc.

Socializare — proces de integrare socială a unui individ într-o colectivitate

Spiritualitate — ansamblu de idei şi sentimente care caracterizează un popor, o na-
ţiune din punctul de vedere al vieţii spirituale, al specificului culturii sale. 

Toleranţă etnică — sistem de valori şi idei care se bazează pe acceptarea toleranţei 
în cadrul relaţiilor interetnice; capacitatea omului de a accepta persoanele de altă 
cultură şi tradiţii, gătinţa psihologică de a interacţiona cu ele în bază de toleranţă şi 
înţelegere.

Tradiţie — ansamblu de concepţii, obiceiuri, datini şi credinţe care se statornicesc 
istoriceşte în cadrul unor grupuri sociale sau naţionale şi care se transmit (prin viu 
grai) din generaţie în generaţie, constituind pentru fiecare grup social sau naţional 
trăsătura lui specifică.

Umanitarism — concepţie, atitudine de înţelegere, dragoste faţă de oameni.
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