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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI NATURALISTE PRIN PROIECTE  

 

În Școala Gimnazială Nr. 12 din orașul Tulcea se derulează de doi ani,  proiectul 

Erasmus+  ,,I learn, you learn, but together we double learn”, ‐  2017-1-ES01-KA219-

038005_4, timp în care s-au desfășurat cursuri de formare, schimburi de experiență pentru 

profesori și elevi, activități educative extrașcolare cu implicarea  părinților și a 

reprezentanților instituțiilor locale. 

 În martie 2018, am beneficiat de cursul de formare organizat de coordonatorul de 

proiect de la  Colegio Publico Ocejon, din Guadalajara, Spania, despre tipurile de inteligențe 

multiple și învățarea prin cooperare. Ajunsă din nou în sala de clasă, am aplicat ceea ce am 

învățat și am creat activităţi pentru orele de comunicare, matematică și dezvoltare personală 

care să acopere inteligenţele multiple pentru a satisface nevoile, interesele şi caracteristicile 

personale ale  elevilor. 

Pregătirea științifică și pedagogică, elaborarea sarcinilor și a materialelor, aplicarea 

efectivă la clasă, evaluarea rezultatelor, formarea elevilor pentru lucrul în echipe, necesită 

atenție  și timp, dar feed-back-ul obținut la finalul anului școlar din partea elevilor și părinților 

este unul pozitiv. 

Echipa de proiect din școala noastră, alcătuită din șase cadre didactice a avut 

responsabilitatea de a desfășura activități pentru dezvoltarea inteligențelor naturalistă și 

corporal kinestezică și astfel, am ales să concep și să desfășor proiectul ,, Cute paws”. 

Proiectul a avut ca temă protecția animalelor și a urmărit să dezvolte elevilor 

sentimente de iubire față de animale și păsări, să conștientizeze importanța lor în viața 

noastră, să le îngrijească și să le hrănească, să le oferire un adăpost prin adopție și să eliminare 

orice formă de violență împotriva lor.   

În colaborare cu părinții, elevii au construit cuști pentru animalele străzii, au vizitat 

Centrul de adăpost pentru câini și au donat mâncare specială pentru aceștia. Ei au descoperit 

că acești câini abandonați, așteaptă să fie adoptați, sunt bine îngrijiți de medicul veterinar și 

asistenți și pot fi dresați. 
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Am desfășurat și vizite la familiile copiilor care  aveau câini, pentru a învăța mai 

multe lucruri despre rase, condiții de locuit și am dat chiar o mână de ajutor, decorând cușca 

unui cățel. Elevii chiar și cei mai temători, s-au împrietenit cu animalele, le-au oferit mâncare 

și mângâieri. Ei au învățat că trebuie să fie mai responsabili față de animalul de companie de 

acasă,  să îl hrănească, să  îl plimbe, să curațe după el, să îl dezmierde. 

                                                        

 

În  parteneriat cu profesoara de biologie s-au abordat subiecte precum: îngrijirea 

necuvântătoarelor la domiciliu, tratamente, hrană, petrecerea timpului liber într-un mod cât 

mai plăcut și sănătos alături de câinele lor, celebrele personaje din cărți  după care s-au 

realizat filme și desene animate. Au fost puse în discuție regulile de comportament atunci 

când fac vizite la grădina zoologică și consecințele nerespectării lor. 

 Elevii și-au exprimat opinia despre cum s-ar simți dacă ar fi fost închiși, precum 

personajul, Fram, ursul polar: ,,m-aș simți tristă pentru că sunt închisă, dar pe de altă parte m-
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aș simți și fericită pentru că mă hrănesc și mă tratează dacă mă îmbolnăvesc”, ,, poate că unii 

vizitatori ar râde de mine”, ,,nu mi-ar plăcea gălăgia, blițul, jucăriile zgomotoase”. Opiniile 

lor ne demonstrează că elevii conștientizează valoarea libertății, a dreptului la viață, la respect 

și fericire, raportată la experiența lor de viață. 

Pentru prima data, elevii au desfășurat  jocul Kahoot prin care li s-au verificat 

cunoștințele dobândite.                    

   Consider că implicarea în acest proiect a contribuit din plin la educarea elevilor, astfel 

încât ei să se poată integra mai bine în viața socială și a înseamnat: cooperare, entuziasm, 

competență, implicare, noutate și optimism. 

 

,,ACEST MATERIAL A FOST FINANŢAT CU SPRIJINUL COMISIEI 
EUROPENE, REFLECTĂ NUMAI PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI, IAR 
COMISIA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALA UTILIZARE A 
INFORMAŢIILOR PE CARE  LE CONŢINE.” 

 

Profesor învățământ primar,  NICOLETA BRĂCĂCEL 

Școala Gimnazială Nr.12 Tulcea 

 
 


