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Autor: Bălan Melania
Educatoare Grădiniţa G.P.N.Henri Coandă Buzău

Utilizarea tehnologiei moderne în jocul didactic

Pentru un cadru didactic din învăţământul preşcolar este foarte important să menţină viu interesul
copilului pentru învăţare, motiv pentru care se află într-o permanentă căutare de soluţii. Având în vedere că
principala modalitate de organizare a activităţilor în grădiniţă o reprezintă jocul şi că preşcolarii petrec din ce în
ce mai mult timp pe dispozitive electronice, consider că şi grădiniţa trebuie să se adapteze noilor cerinţe.

Utilizarea calculatorului în învăţare de către copiii preşcolari se face oarecum limitat şi se recomandă o
supraveghere strictă din partea adulţilor: părinte sau cadru didactic. În cadrul grădiniţei sunt utilizate softurile
educaţionale aparţinând unor edituri şi aprobate de Ministerul Educaţiei.

Problema utilizării soft-urilor educaţionale, a jocurilor pe calculator, aşa cum mai sunt greşit numite, în
procesul de educaţie al copilului este destul de controversată. Jocurile cu un real efect educativ sunt foarte rare şi
nici nu sunt foarte agreate.

Cele mai multe jocuri pe calculator nu sunt benefice deoarece au un înalt conţinut agresiv.Ele îndepărtează
copilul de la valorile profunde ale societăţii. Multe jocuri cultivă violenţa prin simularea unor războaie sau a unor
scene sângeroase. Majoritatea copiilor care văd numai violenţă pe ecranul televizorului sau al calculatorului au
tendinţa să fie mai agresivi.

De asemenea petrecerea mai multor ore în faţa calculatorului poate fi deosebit de nocivă, prin faptul că
răpeşte din timpul de joacă al copilului petrecut în aer liber, dar şi prin efectul nesănătos pe care îl au monitoarele
asupra ochilor.

Deoarece jocurile pe calculator sunt deosebit de agreate, este indicată punerea la punct a unora care să
cultive aptitudini utile societăţii. Atrăgând copilul în jocuri non-violente, atractive, care dezvoltă gândirea logică,
spiritul de observaţie, personalitatea acestora va avea numai de câştigat.

În urma activităţilor desfăşurate pe calculator se poate constata:
• utilizarea calculatorului la vâstă preşcolară este utilă şi posibilă;
• stimulează comunicarea cu condiţia să fie corect utilizat;
• permite sporirea competiţiei sociale şi cognitive:
• grăbeşte procesul de socializare a copiilor la nivelul vârstei preşcolare;
• jocurile pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a
memoriei vizuale şi a atenţiei voluntare;

• folosirea programelor de scriere şi de desen oferă copiilor posibilitatea de a-şi formula propriile
probleme.

Întregul material intuitiv pe care îl formează imaginile reprezentând obiecte, fenomene, fiinţe, acţiuni, devine
o sursă de cunoştinţe noi, iar măsura în care copilul învaţă să le înregistreze, să le descrie, să le interpreteze, acestea
dezvoltă spiritul de observaţie, operaţiile de analiză şi sinteză, de generalizare şi abstractizare. ( Miclea M,2000,
pag. 102)
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Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaţionale, se eficientizează procesul de
predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor. Utilizând softurile educaţionale în cadrul activităţilor se vor dezvolta:

• gândirea logică,
• spiritul de observaţie,
• memoria vizuală ,
• atenţia voluntară,
• operaţiile intelectuale prematematice,
• deprinderile de lucru cu calculatorul,
• abilităţile de utilizare a informaţiilor primite prin intremediul softurilor educaţionale.

Astfel, softurile educaţionale prezintă o serie de avantaje incontestabile:

• furnizează un mare volum de date;
• asigură o instruire individualizată;
• favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, adaptaţi nevoilor
individuale de progres în învăţare;

• facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient;
• oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct;
• stimulează implicarea activă a copilului în învăţare;

În ceea ce priveşte dezavantajele, acestea sunt:

• prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicită capacităţi ale minţii umane;
• uneori răspunsul incorect este cotat în funcţie de detaliu şi nu de esenţă;
• introduce mai multă dirijare în procesul de învăţare;
• introduce o stare de oboseală, datorită posibilităţilor reduse de interacţiune umană.

Utilizarea soft-urilor educaţionale în activităţile din grădiniţă, se dovedeşte a fi un instrument de învăţare
eficient, care determină apariţia unor modificări semnificative în achiziţia cunoştinţelor şi în atitudinea faţă de
învăţare a copiilor. Copiilor le place mai mult să înveţe prin intermediul soft-urilor educaţionale, decăt prin
metode tradiţionale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de învăţare şi la îmbunătăţirea
rezultatelor obţinute.
Softurile educaţionale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de activităţi. Unele softuri educaţionale pot fi

utilizate în cadrul mai multor discipline, deorece sunt concepute interdisciplinar. Pe piaţa actuală există deja o
multitudine de softuri educaţionale, realizate de departamente de cercetare din cadrul MEN, a unor facultăţi ( ex.
Universitatea Babeş Bolyai) sau de unele firme specializate ( ex. Erc Pres Educaţional), dintre care menţionez
doar câteva: Cifrele, Literele, Culori si forme, Rexio la grădiniţă, Rexio şi ortografia, colecţia de CD-uri cu
metoda proiectelor Piti-Clic,Abecedarul animat,Limba engleza pentru ce mici, si multe altele cu grafică atractivă,
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cu elemente de animaţie şi sunet.
Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele didactice să

creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de atitudini care să stimuleze
curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi
dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea
noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de
cadrele didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ.

Bibliografie:

1. Mitu F., Antonovici Ş., (2005), Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura
Humanitas Educţional, Bucureşti
2. Claparede, E, (1975), Psihologia copilului şi psihologia experimentală, Bucureşti: E.D.P.
3. Munteanu C.,Munteanu E. N., 2009, Ghid pentru învăţământ preşcolar. O abordare din perspectiva
noului curriculum , Editura Polirom, Iaşi
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În contextul numeroaselor schimbări ale didacticii, ora de istorie cunoaște noi perspective ale modului de

realizare a sa. În ultimul deceniu a apărut curentul „noii istorii”, în care accentul cade pe modul în care se analizează,

se interpretează, se utilizează principiile gândirii critice. În didactica modernă, profesorul de istorie are misiunea de

a adapta strategia proiectării prin selecția metodelor didactice care dezvoltă creativitatea și, acelea care stimulează

gândirea critică. Pentru a le dezvolta gândirea critică elevilor, este necesară emiterea raționamentelor, argumentarea

și evaluarea ideilor. Există numeroase metode și tehnici de stimulare a gândirii critice: metoda SINELG, tehnica Știu/

Vreau să știu/Am învățat, tehnica ciorchinelui, ghidul de anticipație. Paralel există numeroase metode și tehnici de

învățare care stimulează învățarea interactiv-creativă: metoda piramidei, explozia stelară, metoda pălăriilor

gânditoare etc.

Cel mai adesea, la orele de istorie trebuie să se facă legătura între evenimentele din trecut și cele din prezent.

Astfel, este necesară abordarea istoriei prin prisma multiperspectivității. Este foarte important ca profesorul să

faciliteze înțelegerea semnificației în utilizarea conceptului de multiperspectivitate. Pentru aceasta este nevoie să se

facă apel la emisiunile TV, la prezentarea unor puncte de vedere diferite ale istoriografiei. Nu trebuie neglĳat faptul

că elevii folosesc, uneori, surse istorice depășite sau false. De aceea, este foarte important ca în cadrul activităților

desfășurate în clasă să se utilizeze metode didactice moderne, precum gândirea critică, dezbaterea, argumentarea.

În vederea utilizării multiperspectivității este necesară analiza surselor istorice care au ca scop susținerea o

gândire critică. Pentru analiza unei surse istorice, într-un mod cât mai obiectiv, se impun cinci operații: descrierea,

interpretarea, legătura cu alte informații, identificarea lipsurilor, identificarea de noi surse de informații.

Tehnologiile de informare și comunicare permit elevilor să aibă acces la arhive virtuale și la surse documentare

originale și la diferite interpretări ale acestor surse. Acestea permit elevilor să vizualizeze CD-uri optice pe diferite

teme. Practica a demonstrat că aceste tehnologii au ridicat probabilitatea ca elevii să poată înțelege mai bine

veridicitatea faptelor, situațiilor și evenimentelor și să le interpreteze, în colaborare cu profesorii lor, pentru că au

șansa de a cunoaște mai multe puncte de vedere față de același fapt, situație sau eveniment istoric. Elevii au ocazia de

a fi în contact cu o lectură care oferă mai multe perspective asupra fenomenelor istorice.

Profesorul de istorie trebuie să susțină gândirea critică. Descrierea sursei este esențială pentru înțelegerea

evenimentului: ce fel de sursă este; cine este autorul; la cât timp de eveniment a fost redactată sursa; există un indiciu

asupra scopului său. Interpretarea sursei se face prin analiza concluziilor. Analiza surselor istorice facilitează

stabilirea cauzalității. Pentru a face elevii să înțeleagă, profesorul poate porni de la cauzele imediate, îndepărtate,

interne sau externe. Urmează apoi, analiza faptului istoric în sine, evidențiind consecințele îndepărtate, imediate,

interne sau externe. Astfel, pentru analiza unui fapt istoric trebuie să avem în vedere: datarea faptului istoric,

stabilirea contextului istoric (politic, economic, social, militar, religios), prezentarea propriu-zisă a faptului istoric.

Întotdeauna, cauzele trebuie legate de consecințe.

Autor: Bănică Robert Cătălin

Prof. Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Breaza, județul Prahova

Gândirea critică și creativitatea la orele de istorie



13

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

Gândirea critică este un proces activ, care îi face pe cei care învață să dețină controlul asupra informației, prin

interogare, reconfigurare, adaptare, acceptare sau respingere. Profesorului de istorie îi revine sarcina de a alege o

strategie didactică participativ- activă. Aceasta trebuie să le dezvolte elevilor încrederea în forțele proprii, demolând

prejudecățile și stereotipurile. Elevul își dezvoltă capacitatea de argumentare- contraargumentare, fiind mult mai

motivat în activitatea educațională.

La limita dintre gândirea critică și creativitate se poate utiliza ca demers didactic- investigația. Aceasta dă

posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite, în situații noi și variate. Investigația presupune

definirea unei sarcini de lucru cu instrucțiuni precise, înțelegerea acesteia de către elevi înainte de rezolvarea

propriu-zisă, prin care elevul demonstrează o gamă largă de cunoștințe și capacități.

Această metodă nu dă rezultate dacă nu este supravegheată atent de profesor. Astfel, documentarea elevului

poate fi anevoioasă, mai ales atunci când trebuie să parcurgă mai multe surse istorice. Utilizarea unui sistem ordonat

de luare a notițelor după cărți eficientizează acestă muncă. Fișele de lectură sunt de ajutor aici. O metodă ingenioasă

este – lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice prin scrierea din surse multiple. În acest caz este utilă

folosirea unei matrice pentru selecția ideilor din lucrări, pe care profesorul trebuie să o pună la dispoziția elevilor.

În general, investigația se poate utiliza în cadrul orelor de curriculum la decizia școlii. În cadrul acestor ore

este bine să se folosească mai mult strategiile creative, fără să se renunțe la analiza critică. Un produs al investigației

poate fi interviul. La rândul său, interviul reprezintă o metodă a istorie orale. Orice om joacă un rol în realizarea

istorie. Istoria orală vine din tradiția istoriei narative. Ea ne permite să intervievăm persoanele care au participat

direct la unele evenimente istorice.

Interviul trebuie pregătit. Profesorul trebuie să îndrume elevul asupra etapelor pe care să le realizeze elevul.

Acesta trebuie să țină seama de declarații persoanelor intervievate: dacă sunt subiective; dacă sunt fragmentate etc.

Pregătirea interviului presupune: selectarea martorilor, pregătirea întrebărilor, desfășurarea interviului propriu-zis,

analiza mărturiilor. Acesta este cel mai important moment, care demonstrează legătura dintre gândirea critică în

contextul unor evenimente majore, și creativitatea elevului, preocupat să valorifice informația aflată. Informația

poate fi structurată într-o lucrare științifică (monografie), sub îndrumarea profesorului, care intervine mai ales la

realizarea aparatului critic al acesteia.

Dar cel mai creativ mod de utilizarea a informațiilor unui interviu poate fi cel al realizării unui film didactic.

Acest lucru implică multă creativitate din partea elevului, fiind mai atras de tehnologia IT. Un astfel de demers istoric

se poate realiza în cadrul orelor de CDS, unde se aplică programa ”Istorie trăită, istorie povestită” sau programa

”Istoria recentă a României”. Interviul poate fi valorificat printr-un film didactic, sub atenta supraveghere a

profesorului de istorie. Utilizarea TIC în rezolvarea situațiilor problemă duce la formarea/dezvoltarea unor

competențe pentru elev, iar profesorul de istorie devine un profesionist care este mai mult într-o relație de susținere

a învățării, decât într-o relație clasică de învățare. Astfel, profesorul își asumă, în acest context patru roluri: creator

de situații de învățare, ghid, mediator, model pentru elevii săi.
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Autor: Calcea Nadia

Prof.inv. Primar Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” Barcani

Cum mențin activ interesul elevilor la școală?

,,Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi, astfel încât, mai târziu, să

lumineze cu propria lumină” ( Plutarh).

Pornind de la realitatea școlii din ziua de azi, constatăm că elevii au nevoie permanent de metode noi și intere‐

sante, astfel încât ei să devină activi în procesul de predare- învățare-evaluare.

Metodele interactive:

� crează deprinderi;

� facilitează învăţarea într-un ritm propriu;

� stimulează cooperarea, nu competiţia;

� sunt atractive;

� pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare

Un învăţător care foloseşte astfel de metode ar trebui să fie:

� un sfătuitor – care îşi ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează să îşi prezinte propriul punct

de vedere;

� un animator – care iniţiază metodele şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi prezintă

scopurile învăţării;

� un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia corect;

� un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă pe tot parcursul vieţii;

� un partener – care poate modifica „scenariul” lecţiei, dacă clasa cere acest lucru, motiv învăţătorul şi

elevii sunt responsabili de rezultatele muncii în comun.

Cele mai cunoscute şi folosite strategii didactice interactive utilizate la clasă în învățământul primar sunt:

1.CUBUL

Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate următoarele etape:

a) Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele:

� Descrie: culorile, formele, mărimile etc.

� Compară: ce este asemănător, ce este diferit.

� Analizează: spune din ce este făcut.

� Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?

� Aplică: la ce poate fi folosită?

� Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprĳinul

afirmaţiei tale.
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a) Anunţarea temei.

b) Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului.

c) Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe

d) Afişarea formei finale pe tablă.

2. METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE

Este o metodă-joc pentru stimularea creativităţii participanţilor şi se bazează pe interpretarea de roluri în

funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi

negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se pot

inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este

cea care defineşte rolul, iar pentru succesul acestei metode este bine ca materialul didactic să fie variat şi bogat pentru

a-i atrage pe elevi.

3. CVINTETUL

Este o metodă creativă, prin care în cinci versuri se sintetizează un conţinut de idei. Este şi un instrument de

evaluare a înţelegerii textului şi de exprimare a creativităţii elevilor. Este o poezie de cinci versuri, iar scrierea ei

presupune o reflecţie bazată pe înţelegerea nuanţată a sensului subiectului ales.

� Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, un substantiv.

� Al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind adjective.

� Al treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind de regulă verbe la gerunziu.

� Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect.

� Al cincilea vers este un cuvânt care expimă esenţa subiectului;

Exemple:

Soare

Călduros, luminos

Arzând, luminând, râzând

Bucurie,veselie,dragoste,armonie

Vara

Carte

Minunată, înţeleaptă

Răsfoind, citind, învăţând

Mulţumire, bucurie, preţuire,dăruiree

Înţelepciune.
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4.ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT

Este o metodă grafică prin care elevul îşi inventariază cunoştinţele despre o temă/un subiect, şi îşi îmbogăţeş‐

te cunoştinţele. Metoda poate fi aplicată în toate momentele lecţiei şi la toate tipurile de lecţie. Se pleacă de la premisa

că elevii “ştiu ceva” despre tema/subiectul lecţiei, fie din anii anteriori, fie din alte surse de informare (lecturi

personale, televiziune, internet etc.). Elevii pot lucra individual, în perechi sau grupaţi câte 4-6.

Etapele metodei:

�se cere elevilor să facă o listă cu tot ceea ce ştiu despre tema anunţată

�se realizează următorul tabel fie pe tablă, fie pe o planşă, dar şi în caiete:

�în funcţie de organizare (individual, perechi sau grupe), se cere elevilor să comunice colegului, altei perechi altei

grupe ceea ce au scris

�se notează în coloana din stânga informaţiile cu care toată lumea este de acord

�se solicită elevilor formularea întrebărilor despre ceea ce vor să ştie sau nu sunt siguri de informaţia deţinută;

profesorul îi încurajează şi îi ajută pe elevi să formuleze întrebări; întrebările sunt notate în coloana din mĳloc

�elevii vor lectura un text de pe fişele de lucru, sau din manuale şi culegeri de texte, vor urmări un film documen‐

tar/artistic

�după lectură sau vizionare, se revine asupra întrebărilor formulate, se reiau întrebările, şi în dreptul celor care şi-

au găsit răspunsul se va completa coloana “Am învăţat”

�se cere elevilor să identifice acele informaţii, în legătură cu care nu au pus întrebări, acestea vor fi trecute tot în

ultima coloană

�întrebările rămase fără răspuns vor fi discutate cu elevii şi se indică sursele posibile pentru aflarea răspunsurilor

�întrebările fără răspuns sau altele apărute pe parcurs pot fi temă pentru acasă, pentru realizarea unui eseu, a unui

proiect mai amplu.
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ŞTIU
(ce cred că ştiu?)

VREAU SĂ ŞTIU
(ce vreau să ştiu?)

AM ÎNVĂŢAT
(ce am învăţat?)
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Autor: Cândea Georgeta-Maria

Prof. Școala Gimnazială Râu Sadului

"Orientarea și reglarea proceselor de instruire și de învățare, pe baza datelor oferite de acțiunile evaluative

alcatuiesc un proces continuu. Permanența verificarilor în actul didactic, caracterul lor sistematic și continuitatea lor

reprezintă condiția necesară pentru că evaluarea să-și facă evidente funcțiile sale reglatoare în activitatea școlară".( I.

T. Radu). Recunoașterea acestui principiu a condus, în teoria și practica școlară, la promovarea strategiei de evaluare

în trei timp, cuprinzând evaluarea inițială, sumativă și continuă, acestea fiind considerate complementare. Strategia

de evaluare denotă modul de integrare a acțiunii de evaluare (realizabilă prin operațiile de măsurare-apreciere-

decizie) în structura de funcționare a activității didactice/ educative . Conceptul de strategie de evaluare reflectă

tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la verificările tradiționale la evaluarea proceselor și condițiilor de

desfășurare a activității didactice, a situațiilor de instruire. Clasificarea strategiilor de evaluare poate fi efectuată după

mai multe criterii. După momentul în care activitatea de evaluare este încorporată în structura activității didactice/

educative deosebim:evaluare inițială (predictivă), evaluarea dinamică (pe parcurs), evaluare terminală. Evaluarea

inițială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei secvențe a procesului de

învățământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru școlar, capitol, subcapitol, grup de lecții, lecție). Evaluarea

inițială este realizată pentru: determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă asimilarea noilor

conținuturi și formarea altor competențe; pentru detectarea potențialului de instruire , potențialului de dezvoltare și

a potențialului de educație, adică a zonei dezvoltării proxime a elevului; pentru stabilirea unui punct de plecare ce ar

servi drept reper la evaluarea progresului școlar. Evaluarea dinamică reprezintă strategia de măsurare-apreciere-

decizie realizată pe parcursul unor secvențe mai mici ale procesului de învățământ (capitol, subcapitol, grup de lecții,

lecție) și vizează rezultatele activității la diverse etape ale ei. Această strategie se realizează prin doua tipuri de

evaluare: sumativă (cumulativă) și formativă (continuă) , care diferă prin accentuarea unor aspecte ale învățării:

evaluarea formativă este axată pe a ști cum, în timp ce evaluarea sumativă are în vedere a ști . Evaluarea formativă o

clasificam: imediată (realizabilă prin observarea comportamentului școlar al copiilor) și suspendată (realizabilă prin

verificări). Evaluarea sumativă, la rândul ei, este efectuată printr-o suită de verificări parțiale, repartizate pe parcursul

programului, ce finalizează cu o evaluare de bilanț în care se cumulează rezultatele înregistrate, în cazul când

evaluările sumative parțiale detectează carențe în pregătirea elevului, se aplică evaluări detaliate, exploratorii și/sau

diagnostice. Evaluarea finală reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la sfârșitul unor secvențe

mai mari ale procesului de învățământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru școlar, capitol). Evaluarea inițială

este realizată la începutul oricărui segment al instruirii (lecițe, subcapitol, capitol, semestru , an de învățământ).

Evaluarea formativă imediată, numită de B. Bloom observare formativă, este integrată în metodele didactice utilizate

și poate fi realizată la orice etapă a lecției. Evaluarea formativă suspendată este efectuată după parcurgerea unei

unități de instruire o lecție sau o lecție dublă. Poate fi integrată în evaluarea inițială. Evaluarea sumativă parțială este

realizată după parcurgerea unei unități de instruire mai mare, drept regulă, o temă sau un conținut predat în decursul

unei săptămâni (cel mult două, în funcție de specificul disciplinei școlare)

STRATEGII DE EVALUARE
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Evaluarea sumativă de bilanț este efectuată la sfârșitul studierii unui capitol, la finele unui semestru școlar,

cumulându-se și rezultatele înregistrate pe parcurs. Evaluarea finală este practicată la încheierea unui an de instruire

sau a unei trepte școlare. Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situațiilor educative,

precum și spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare

necesitatea de a compara performanțele elevilor; în altele - de a determina nivelul achizițiilor elevului în raport cu

un obiectiv fixat. Există situații în care se impune identificarea abilității elevilor de a executa acțiuni necesare pentru

rezolvarea unei probleme specifice; în alte situații se urmarește obținerea unor informații generale despre

performanțe în contextul dezvoltării preconizate și al devierilor posibile. În sfârșit, profesorul are nevoie de o

înțelegere amplă, cuprin zatoare a comportamentului elevului. Cerințele enumerate pot fi executate prin utilizarea

urmatoarelor strategii de evaluare: evaluarea normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea

exploratorie, evaluarea diagnostică.Evaluarea normativă Evaluarea care compară performanțele unui elev cu ale altora

se numeste evaluare normativă. Ea permite de a determina poziția relativă a elevului în clasă, de a afla dacă întreaga

clasă se înscrie în limitele unei norme stabilite la nivelul unității de învățământ sau la nivelul țării. Evaluarea

normativă creează posibilitatea de a măsură progresul școlar. Cel mai frecvent se utilizează în activitățile de selectare.

Limite: informația obținută este prea generală pentru organizarea procesului de formare; normele prestabilite

deseori sunt inconvenabile pentru un elev (o clasa) concret(a). Evaluarea criterială. Evaluarea care măsoară

performanțele individuale ale elevului la un obiectiv specific educațional se numește evaluare criterială. Această

strategie este orientată spre nivelul de performanță al unui singur elev, realizările celorlalți nefiind relevante.

Avantajele evaluării criteriale consistă în flexibilitatea si adaptabilitatea ei la diverse curriculumuri, in posibilitatea

măsurării capacităților specifice la diferite niveluri și a identificării nivelurilor acceptabile de formare a capacităților.

Evaluarea criterială se utilizează la probele de absolvire, în evaluarea curentă. Limite: lipsa informatiei despre pozitia

relativa a elevului în clasă; concentrarea pe nivelul de performanță doar al unui singur elev. Evaluarea detaliată

Rezolvarea oricărei probleme implică un complex de activități (problema în acest context are o semnificație foarte

largă). Dificultățile ce apar în acest proces sunt cauzate fie de lipsa unor capacitați specifice, fie de inaptitudinea

elevului de a integra capacitățile necesare într-o suită de pași ce conduc la soluționarea problemei, fie de faptul că

abilitățile formate nu sunt aplicate în situații noi. Evaluarea realizării unei sarcini, în cadrul căreia o capacitate este

divizată în unități didactice și măsurată-apreciată fiecare în parte, se numește evaluare detaliată. Avantaje: selectarea

obiectivelor de referință, identificarea pașilor ce conduc la rezolvarea problemei, evidențierea unor unități de

învățare comune, pe care elevul trebuie să le stăpânească. Evaluarea detaliată necesită un interval de timp mai mare

și în multe sisteme de învățământ este efectuată de specialiști în domeniu. Evaluarea exploratorie Evaluarea care se

angajează să confirme că un elev a rămas în urma colegilor de clasă se numește evaluare exploratorie. Ea permite de a

contura competențele la formarea cărora elevul întâmpină dificultăți. Evaluarea exploratorie este orientată pe

curriculum: se face o trecere în revistă a deprinderilor de baza. Dacă în rezultatul evaluării sunt detectate discrepanțe

neînsemnate între ceea ce realizează elevul și ceea ce se așteaptă de la el, atunci sunt proiectate acțiuni de remediere,

în cazul unor discrepanțe mari, se recurge la o evaluare diagnostică.
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Avantaje: posibilitatea de a evalua structura achizițiilor elevului, de a contura ariile de conținut în care acesta se

confruntă cu dificulăți de învațare. Limite: perioada îndelungată de timp necesară pentru identificarea riguroasă a

multiplelor capacități prevazute de curriculumEvaluarea diagnostica Evaluarea care se angajează să determine cauzele

restanțelor unui elev se numește evaluare diagnostică. Aceste cauze pot fi atât de ordin intern (proiectarea și aplicarea

nesatisfăcătoare a intervențiilor educative etc.) cât și de ordin extern. La evaluarea diagnostica se recurge dacă: s-a

stabilit că abilitațile și comportamentul elevului diferă semnificativ de cele prevăzute pentru o dezvoltare și formare

normală; discrepanța dintre nivelul achizițiilor elevului și obiectivele preconizate persistă sau este în creștere;

discrepanță nu se înscrie în limitele variației normale și intervențiile profesorului nu conduc la schimbări vizibile. În

cadrul evaluării diagnostice, profesorul observ comportamentul elevului în diferite situații și condiții. O informație

pertinentă poate fi obținuta prin combinarea metodelor formale si informale de evaluare. Avantaje: posibilitatea

depistarii si intelegerii cauzelor ce provoaca probleme de invatare, in consecinta pot fi elaborate remedii precise.

Consumul mare de timp necesar pentru elaborarea instrumentelor de evaluare și evaluarea propriu-zisă constituie

principala dificultate la utilizarea acestei strategii de evaluare. Aceste cinci strategii de evaluare reprezintă strategiile

de bază utilizate în școală. Diferențierea dintre ele nu este absolută. Și evaluarea detaliată, și evaluarea exploratorie,

și cea diagnostică sunt, de fapt, evaluări criteriale. Evaluarea exploratorie presupune examinarea achizițiilor elevului

de la o înaltime mare (pot fi analizate numai elementele importante).
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Autor: Cătănoiu Lavinia Camelia

Prof. Colegiul Naţional “Ion Minulescu”, Slatina

Cu totii ştim că motivația învățării face referire la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o ac‐

tivitate menită să conducă la asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și deprinderi.

Elevii motivați sunt mai perseverenți și învață mai eficient. Una din cauzele ce duc la a învăța/a nu învăța

este motivația. Dar motivația poate fi și efectul activității de învățare. Atunci când cunoști rezultatele învățării, mai

ales dacă acestea sunt pozitive, îți poți susține eforturile ulterioare. Din satisfacția inițială de a fi învățat, elevul își va

dezvolta motivația de a învăța mai mult. Așadar, relația cauzală dintre motivație și învățare este una reciprocă. Mo‐

tivația energizează învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică motivația.

Având în vedere faptul că motivarea reprezină un factor cheie în succesul învățării, abilitatea profesorului de

a motiva elevii este una din abilitățile importante în creșterea eficienței învățării.

Principalele strategii de motivare a elevilor pe care profesorul le poate utiliza la clasă sunt:

�crearea unui mediu educațional motivant – tipul de sarcină, autonomia, recunoaștere, munca în grup, evaluarea

alături de o relație bună cu elevii, o atmosferă plăcută în clasă sunt aspecte ale relației professor-elev care

faciliteză apariția motivației pentru învățare.

�declanșarea motivației - dezvoltarea unei atitudini pozitive față de materie, orientarea învățării spre un scop sta‐

bilit, formularea unor așteptări de performanță în învățare, formarea unor credințe realiste despre învățare.

�menținerea motivației - prezentarea și administrarea sarcinilor într-un mod motivant, sporirea încrederii în pro‐

priile forțe, formarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea autonomiei și promovarea strategiilor de au‐

tomotivare.

�Finalizarea - furnizarea feedback-ului motivațional, sporirea satisfacției învățării.

Pentru a reuși, este necesar să ne formăm un stil de predare care să motiveze elevii, centrat pe argumentarea

utilităţii, stimularea abilităţilor şi competenţelor existente, asigurarea trecerii la acţiune. Fiecare profesor poate

identifica cele două tipologii de elevi cu care lucrează:

-Elevi motivați pentru învățare şi care se disting prin:

�preocuparea pentru asimilarea cunoștințelor

�aspirația de a-și asuma riscuri

�înclinația pentru provocările școlare

�convingerea că erorile fac parte din procesul de învățare și că abilitățile de care dispun pot fi îmbunătățite

prin manifestarea unui efort susținut.

-Elevi al căror comportament indică probleme de motivaţie:

� amână cât mai mult momentul începerii lucrului;

� are dificultăţi în a se decide;

� ȋşi fixează scopuri greu de atins;

� alege calea cea mai facilă şi mai rapidă pentru a îndeplini o activitate;

Motivaţia Şcolară şi Învăţarea
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� crede că şansele sale de succes sunt reduse;

� refuză să încerce să execute o nouă activitate;

� ȋşi face munca rapid şi fără a fi atent;

� abandonează repede o activitate şi nu încearcă să o facă şi a doua oară;

� explică eşecurile sale prin propria incapacitate din a face lucrurile cerute;

� pretinde că a încercat să lucreze, dar nu a ieşit nimic.

Pentru a-l înțelege pe elev, pentru a-l instrui și educa în mod adecvat, profesorul trebuie să cunoască motivele

care, împreună cu aptitudinile, temperamentul și caracterul, contribuie la determinarea conduitei și a reușitei sau

nereușitei elevului în activitatea de învățare. Cadrul didactic trebuie să fie un model demn de respectat, capabil să

predea lucruri valoroase, semnificative, autentice înr-un mediu favorabil elevului. El trebuie să conceapă activități de

învățare care să reprezinte o provocare pentru elev să nu fie nici prea facile (pentru că nu mai reprezintă o provocare

pentru elev), dar nici prea dificile (pentru că elevii se descurajează rapid si abandonează). Profesorul îi va furniza

elevului pe tot parcursul activității un feed-back permanent în privința efortului depus. Aceasta îi va ajuta pe elevi să

se simtă responsabili de reușitele sau eșecurile lor. Pe elevii nemotivați profesorul trebuie să-i convingă că prin efor‐

turi susținute pot să reușească. Astfel să îi încurajeze, laude, aprecieze, sa le răsplătească chiar și cel mai neînsemnat

progres în moduri care să îi determine pe elevi singuri să-și aprecieze rezultatele. Feedback-ul oferit trebuie să fie

informativ, nu numai cu note și comparații. În esență, îmbunătățirea opiniei elevului cu privire la propria sa compe‐

tență se obține atunci când el reușește în mod repetat într-o activitate pe care nu se consideră capabil să o în‐

deplinescă.

Pentru ca la elev să apară o motivație internă persistentă „vreau să învăț” este necesar ca fiecare să-și spună:

„Eu pot! Eu voi dobândi!”

Factorul “Plăcere”- îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de curiozitate, plăcerea de a lucra şi a se exprima

prin ceea ce fac; pot fi atât de absorbiţi de ceea ce fac, încât uită de toate;preferă să stabilească singuri ceea ce au de

făcut;vor să inveţe din ceea ce fac şi să le placă ceea ce fac.

Factorul “Provocare”- îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de probleme noi, dificile, complexe;preferă

activităţile care le solicită capacităţile intelectuale sau abilităţile motorii; preferă sarcini slab structurate şi să decidă ei

strategia de lucru.

Factorul “Recunoastere”-îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de recunoaşterea oferită de ceilalţi, fiind

sensibili la aprecierile colegilor sau familiei; tind să aprecieze succesele prin referire la ceilalţi; preferă ca profesorul

sau părintele să-i stabilească clar ce are de făcut(obiectivele învăţării) şi modalităţile de lucru.

Factorul “Recompensă”- îi defineşte pe cei puternic motivaţi de recompensa pe care o vor primi pentru

munca lor; au mereu in minte obiective ca nota sau premii şi sunt capabili de un efort susţinut pentru a le obţine;

preferă sarcini şcolare clare.

Disciplinele predate în mod interesant, atractiv şi care au un suport practic-aplicativ bazat pe o tehnică mod‐

ernă de predare (utilizarea TIC-ului) influenţează primordial motivaţia în învăţare. Și totuși stimularea motivației

elevului ramâne o artă, care ține de măiestria şi harul didactic al pedagogului.
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Implicarea activă a copilului preșcolar în propria învățare

Copilul de vârstă preșcolară trebuie să vină la grădiniță cu plăcere și nestingherit de nimeni, să se joace, explorând,

investigând și învățând lucruri, fenomene, evenimente, relații noi, să comunice și să facă lucruri împreună cu alți

copii, pentru că doar așa el învață și se dezvoltă. Asta se întâmpla doar atunci când ”actorii” implicați în educația

acestora cunosc și respectă particularitățile de vârstă și individuale ale copilului, ritmul lui propriu de dezvoltare,

interesele, motivațiile, dorințele acestuia, țin cont de nevoile unice și de potențialul de dezvoltare al fiecărui copil,

crează un mediu sigur, stimulativ și incluziv, organizându-l astfel încât, copiii nu se tem de riscuri în propria învățare,

învață să lucreze în cooperare și independent.

Libertatea copilului preșcolar de a alege, de a se implica în propriul proces de cunoaștere și dezvoltare îi menține activ

interesul pentru întregul proces instructiv-educativ.

Copiii au o curiozitate naturală în ceea ce privește lumea înconjurătoare, curiozitate care se manifestă de la o vârstă

foarte fragedă. Ființa umană, în fiecare stadiu al dezvoltării sale, are nevoi, interese, mai apoi aspirații care au un

anumit specific. Cunoașterea și respectarea acestora asigură implicarea copilului, a omului în procesul propriei

învățări.

Copilul este motivat să învețe dacă ceea ce învață este legat de realitate, dacă este util și îl ajută în viața de zi cu zi,

dacă pornește de la ceea ce cunoaște și de la ceea ce corespunde experienței sale. Învățarea este o experiență personală

la care el are nevoie să participe. El învață dacă face, interacționează direct, acționează practic, aplică, dacă analizează,

apreciază, observă, extrage concluzii, adică dacă este implicat activ mental și, mai ales la vârste mici, senzorial și

motric. Învățarea eficientă se realizează într-o atmosferă plăcută, în care copilul simte că poate decide, că are un

anumit grad de libertate, în care are voie să greșească și în care este susținut să corecteze greșelile, nu criticat pentru

ele sau comparat, un mediu în care nu sunt puse etichete iar performanțele copilului sunt raportate la sine, la

propriile succese și insuccese.

Învățarea are o importantă latură relațională, de aceea conectarea cadrului didactic și a părintelui cu copilul,

aprecierea efortului depus în sarcină și nu a rezultatului final, încurajarea, încrederea că el va reuși sunt elemente

importante în învățare, mai ales în momentele repetitive, dificile sau frustrante pe care le presupune învățarea.

Copiii au nevoie să se implice activ în propria învățare, să decidă, să simtă că au o anumită libertate în acțiunile lor,

să știe că pot greși și că e în regulă să nu știe, că primesc sprĳin ca să corecteze și să afle. Aceasta înseamnă, de fapt, a

învăța, a nu ști și a putea să greșești. Independenţa este dorinţa copilului de a acţiona în viaţă în funcţie de experienţa

lui.

Copiii au nevoie de libertate, dar de o libertate între anumite limite. Să le dăm posibilitatea să facă alegeri, astfel încât

ei să poată începe să înveţe să ia decizii. Pentru aceasta, trebuie să limităm numărul de alegeri, numai acelea

acceptabile, de exemplu: copilul nu este liber să umble nesupravegheat în afara sălii de grupă, nu este liber nici să

necăjească alt copil, ori să-i strice lucrarea, dar este liber să aleagă între a picta un tablou, a se juca cu nişte cuburi, ori

a încerca să potrivească culorile într-un joc de masă. Acestea sunt alegeri acceptabile
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Atunci când comunicăm cu copilul, ne adresăm ca unei persoane care va încerca să egaleze prin ceva adultul,

conferind copilului încredere în forţele şi cunoştinţele proprii: îi rugăm pe copiii să ne ajute la pregătirea sălii de

grupă, a centrelor, împărţind materiale, ustensile, jucării. De aceea momentele de tranziţie dintre activităţi constituie

oportunităţi naturale de învăţare pentru copii. Iar prin acest rol ar trebui să treacă cât mai mulţi copii, dându-le şansa

să se simtă utili şi necesari, să-şi demonstreze că şi ei pot să facă ceea ce face adultul şi că sunt de încredere. Îi putem

încuraja să se îmbrace şi dezbrace singuri la dormitor, la sosirea sau plecarea din grădiniță, le permitem să-şi aleagă

mâna cu care desenează, neforţându-i să o schimbe, le oferim o gamă de opţiuni acceptabile: ce carte să privească, cu

ce jucării să se joace, ce să deseneze sau picteze, ce colaj să realizeze la tema dată, ce materiale să folosească, cu care

dintre copii să lucreze, evitând situaţiile stânjenitoare, potenţial de excludere a unora din diverse motive.

Organizarea și desfășurarea de activități după un scenariu elaborat de educatoare, ce începe cu întâlnirea de grup,

inițiată în fiecare zi și care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane

adulte, prezența unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut

în familie, îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de

învățare și a materialelor. Varietatea acestora încurajează copii să manifeste, să observe, să gândească, să-și exprime

ideile, să interpreteze date, să facă predicții.

Organizată pe zone, centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare (aşa cum au fost denumite în timp şi

în funcţie de specificul grupei), sala de grupă devine un cadru adecvat situaţiilor de învăţare. Prin felul în care este

amenajată, ea oferă copilului ocazia să se simtă bine în intimitatea lui, stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare

prin descoperire şi explorare. Sala de grupă îi vorbeşte copilului prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acţiune şi

experienţă.

Centrul „Bibliotecă” este spaţiul în care copiii îşi exersează limbajul sub toate aspectele sale (vocabular, gramatică,

sintaxă, înţelegerea mesajului) sau asimilează limbajul scris. Așezarea cărţilor trebuie făcută astfel încât, copiii să le

găsească cu uşurinţă și să-şi poată alege una la care să privească în linişte. În acest centru copiii creează poveşti cu

ajutorul materialelor şi a păpuşilor pe degete, care pot fi înregistrate şi apoi audiate cu toată grupa. La masă, copiii

pot confecţiona cărţi, scrie, dar mai ales, desena.

Centrul „Ştiinţe” este locul unde copilul își dezvoltă gândirea logică, înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi fenomene,

exersarea capacităţii de a rezolva probleme, familiarizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare

matematice sau a celor care privesc cunoaşterea şi înţelegerea lumii înconjurătoare. În acest centru este util să existe

un spaţiu pentru expunerea permanentă a materialelor din natură, un loc pentru animale vii (acvariu cu peşti sau cu

broscuţe ţestoase), dar şi mulaje din plastic, reprezentând animale sau păsări. Copiii sunt oameni de ştiinţă, care caută

permanent să se informeze în legătură cu lumea care-i înconjoară, de aceea este necesar să existe şi un loc pentru

instrumentele de investigaţie: magneţi, oglinzi, termometru, recipienţi, clepsidră, diferite obiecte de măsurare.

Centrul „Arte” are influenţe asupra dezvoltării copiilor în toate domeniile, deoarece acestea se întrepătrund în

sarcinile şi tipurile de activităţi de aici şi pot asigura dezvoltarea globală a copilului. În acest centru li se oferă copiilor

posibilitatea să exerseze pictura cu degetele, cu buretele, cu dopuri sau rulouri de carton, imprimă materiale textile,

pictează cu ceară, modelează, confecţionează colaje.
Aşadar, în amenajarea acestui spaţiu, educatorul se va asigura de confortul şi intimitatea în care copiii lucrează.

Centrul „Joc de rol” este spaţiul în care dezvoltarea socio-emoţională se regăseşte din plin. Aici, copilul se regăseşte

într-un mediu ideal şi poate să înveţe cu plăcere.



26

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

Prin jocul în acest centru, copiii refac locuri, evenimente, imită comportamentul părinţilor sau joacă roluri ale unor

persoane cunoscute; reproduc lumea aşa cum o înţeleg ei, repetă, reinterpretează, reproduc şi retrăiesc experienţe.

Jocul de rol îi ajută pe copii să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoţiile, să comunice cu ceilalţi, să accepte diversitatea.

Centrul „Construcţii” mĳloceşte dezvoltarea cognitivă, socio-emoţională, fizică, dar şi iniţiativa, creativitatea şi

perseverenţa, prin activităţile individuale sau de grup. Spaţiul alocat acestui centru trebuie să fie destul de mare

pentru ca un grup de copii să poată lucra aici împreună sau fiecare separat, fără ca şantierele lor să se intersecteze.

Dezvoltându-şi gândirea creatoare, imaginaţia, copiii îşi formează concepte matematice referitoare la mărime,

formă, înălţime, volum, spaţiu, direcţie, echilibru, măsurare, numărătoare, ordonare.

Centrul „Nisip şi apă” este gazda experienţelor care asigură dezvoltarea fizică a copiilor preşcolari.

Ambianţa în care copilul îşi trăieşte direct experienţa de viaţă trebuie să pregătească un climat socio-afectiv, punând

preşcolarul în faţa mai multor posibilităţi dintre care el trebuie să aleagă, să decidă ceea ce i se potriveşte. Copiii își

asumă responsabilități și roluri în macrogrupul din care fac parte, participând la jocuri de rol interesante, inițiate la

sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea scenariului zilnic sunt de un real folos vizitele, plimbările,

întâlnirile cu specialiști etc.

Trebuie încurajată “ieşirea” din spaţiul educațional pentru a folosi resursele comunităţii aflate dincolo de zidurile sălii

de grupe, iniţiată de către copii si ghidată de catre educatoare. Este important ca preșcolarii să exploreze în siguranță

lumea din jur, nu doar sala de grupă. Aceste ”excursii” ar fi de preferat să fie ideea copiilor, fiind planificate și

organizate de ei (identifică unde anume pot găsi resursa necesară, programează excursia, etc.), adulții însoțindu-i

adesea doar într-un mod pasiv (este de preferat să nu intervină decât în situații în care siguranța copiilor este în

pericol). Cadrul didactic poate propune și el o listă de proiecte către preșcolari, pentru a-i susține în procesul de a

ajunge să poată concepe singuri un astfel de program.

Implicarea copiilor în activitățile zilnice, încurajarea și susținerea lor, libertatea de a alege cu cine, unde și cum să

lucreze, le sporește acestora încrederea în forțele proprii, deschizând-le în suflet dorința de învățare într-un mod

eficient și creativ. Toate acestea duc la sporirea gradului de autonomie a copilului, transformandu-l într-un

coparticipant la propria instruire și educare.
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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne

permite să ştim cum va fi lumea lor..”

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără

precedent din toate domeniile vieţii sociale.

Accentul trece de pe informativ pe formativ.

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric

comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei

permanente tinde să devină o realitate de necontestat.

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara activitatilor

obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor obligatorii sau activitati desfasurate in

afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel,

fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică

cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror

formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv,

pentru o cât mai uşoară integrare socială.

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim la televizor ,

calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor nostri in niste persoane

incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca

incepand de la cea mai frageda varsta , copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu

obiectele si fenomenele din natura.

Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni turistice:

plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mĳlocul naturii, al vietii sociale , copiii se

confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate

in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si

dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai

multa creativitate si sensibilitate , imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar materialele pe

care le culeg ,sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna ,

frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane

in suflet celor mici , creandu-le emotii estetice.

ROLUL ŞI IMPORTANŢAACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
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La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul , fiind dispusi

sa actioneze in acest sens .Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat , in acord cu particularitatile de varsta ,

cunostinte stiintifice , sa organizam activitati educative privind protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului,

, a mediului de joaca , ocrotirea unor animale .

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în

care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii

copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea

armonioasă a personalităţii copiilor.

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mĳloc de a intuit si pretui

valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru.

Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin care copilul

face cunostinta cu lumea minunata a artei.

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, valoarea ei deosebita

rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, precum si in faptul ca apeleaza, permanent,

la afectivitatea copilului.

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui de asemenea o sursa

de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni interesante. De exemplu: vizionarea

emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa

faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de

activitate: muzica, sport, poezie, picture, etc.

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca arta filmului da

copiilor iluzia realitatii.

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de

televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta pozitiva mai evident

conturate.

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe nivele de

vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la

formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul

procesului instructiv-educativ.

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de

realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea

creativă a elevilor.

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor

extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel de

activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
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MIȘCAREA ȘI ÎNVĂȚAREA ÎN MEDIUL ON-LINE

Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.

– Nelson Mandela

Mișcarea este o modalitate universală de comunicare. Toți elevii se mișcă într-un fel sau altul. Mișcarea împreună

cu alții, în același ritm, de obicei, ajută la formarea relațiilor. Datorită comunicării prin mișcare, elevul devine mai

conștient de propria persoană și mult mai capabil de a interacționa cu ceilalti.

Mediul online este extrem de apreciat de cei mici încă de la vârste fragede, iar studiile arată faptul că din ce în ce

mai mulți copii petrec semnificativ mai mult timp în fața ecranului – în medie între trei și cinci ore pe zi. In această

perioadă se face o altfel de școală, de fapt școala s-a mutat online. Mulți profesori lucrază pe diferite platforme și au

găsit soluții de a ține legătura cu elevii și de ai determina să continue procesul educativ de acasă . Toate acestea fără

ajutorul părinților nu se pot pune in practică deoarece mulți elevi au nevoie de sprĳinul părinților, mai ales cei mici.

Eu, ca profesor de educație fizică și sport am continuat să lucrez cu ai mei elevi pe platforma Google Classroom,

Meet, Zoom și Messenger. Ne vedem si facem exerciții ca la școală, doar că aici suntem un pic limitați, din cauza

spațiului. Cănd ne vedem fizic, putem face mult mai multe exerciții și putem să ne organiză altfel . E bine și online,

dar din puncul meu de vedere mișcarea este mult mai benefică făcută în aer liber. La celelalte discipline, cred că școala

online se poate desfășura altfel față de lecțile de educație fizică.

Elevii sunt pasionați de mediul online, iubesc jocurile și filmulețele pe care le găsesc pe YouTube, de pildă. Cum le

putem explica, totuși, că există zone și tipuri de conținut care nu sunt potrivite pentru ei, deși acel tip de conținut este

acolo și nimeni nu-l interzice?Cea mai bună metodă de a-i face să înțeleagă ceea ce văd e să îi încurajăm să vorbească

despre lucrurile pe care le văd și care îi fac să se simtă inconfortabil sau care le generează emoții puternice. În contex‐

tul acestor discuții, putem să stabilim limite clare despre ce conținut e potrivit pentru copii și ce conținut ar trebui

evitat. E de asemenea important că dispozitivul pe care îl folosește copilul să fie amplasat într-un loc vizibil, precum

camera de zi, pentru ca interacțiunile copilului cu internetul să poată fi supravegheate de părinți.Nu e recomandat

să-i lăsăm pe cei mici să ia dispozitivele mobile în camera lor. O soluție fericită din acest punct de vedere sunt pro‐

dusele de învățare online, unde copiii descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni

de la școală, în timp ce se distrează. Iată și alte beneficii ale acestei platforme care schimbă din temelii atitudinea

copiilor față de școală și față de pregătirea temelor zilnice: Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate

fi realizat rapid, la orice oră și din orice loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele

cele mai productive sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. Copiii se bucură atunci când navighează

în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe com‐

puter este perceput ca o experiență pozitivă,
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Școala online poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea seama că învață în același timp.

Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele

din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. Platforma creează un context plăcut, ludic în care copiii

revăd, aplică ceea ce au învățat, își exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională

în jocuri.

Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul proceselor

cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice vârstei, facilitând

înțelegerea și încurajând învățarea. Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia

clasică( predare-învățare-verificare) poate fi înlocuită cu mĳloace mai atractive. In acest răstimp am găsit multe

videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum erau elevii obișnuiți. Ii ajută să privească subiectele predate la școală

dintr-o altă perspectivă. Elevii in lecțiile facute in mediul online au constatat că ce se preda in 50 de minute la școală

ei pot invăța individual mult mai rapid. Oricum totul depinde de ei cum și cât vor să invețe in școala de acasă.

Mişcarea poate, prin efectul său, să înlocuiască orice leac, dar toate leacurile lumii la un loc nu pot înlocui efectul

mişcării.

Torquato Tasso
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AVANTAJELE PROIECTĂRII DEMERSULUI
DIDACTIC PE BAZA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Pe parcursul ultimilor ani s-a putut constata faptul că reformarea învățământului românesc a reprezentat o

preocupare continuă și permanentă, rezultatele înregistrate vizând îndeosebi aspecte administrativ organizatorice și

valorificarea tehnologiei informaționale. În acest sens putem exemplifica prin implementarea unei noi structuri

pentru anul școlar, reconfigurarea ciclului de învățământ primar ( clasa pregătitoare, educația fizică predată de

cadru didactic calificat, introducerea studiului limbilor străine), introducerea de manuale alternative, utilizarea la

scară largă a tehnologiei digitale, etc.

Totodată, în domeniul orientării și dezvoltării elevului , abordarea progresistă nu a fost experimentată în aceeași

măsură de care a beneficiat palierul administrativ-organizatoric mai sus amintit, ceea ce denotă faptul că potențialul

de dezvoltare în acest domeniu este foarte generos.

În acest context este de remarcat faptul că proiectarea didactică bazată pe unitatea de învățare cu toate

caracteristicile, structura și modul de concepere a acesteia, care sunt reliefate în mod clar, inclusiv în suportul de

curs, ar putea conduce la obiectivul scontat asupra elevului în măsura în care aceasta este realizată în manieră

dedicată colectivului căreia i se adresează, având ca bază profilul respectivei clase. Astfel, pornind de la faptul că

indivizii, inclusiv colectivele care îi reunesc au sau capătă un anume specific, manifestă un interes diferit asupra

unei teme date față de o altă colectivitate creată după niște indicatori asemănători, motiv pentru care am constatat

că o abordare diferită asupra aceleiași problematici, care evidențiază diverse paliere ale obiectivului urmărit, este

mai utilă și mai valoroasă decât furnizarea unor informații standard, corecte în sine.

În esență, apreciez că acesta este momentul în care intervine abilitatea profesorului care să știe să valorifice

conceptul competențelor cheie în relație cu elevii cărora li se adresează. Astfel, proiectarea didactică bazată pe

unitatea de învățare trebuie să fie de natură a suscita interesul elevului, fiind centrată pe aptitudinile acestuia, astfel

încât să poată să valorifice sau să -și dezvolte cel puțin una dintre competențele specifice urmărite prin demersul

didactic.

În sensul celor expuse, apreciez că un pas înainte în reformarea învățământului poate avea ca punct de pornire

relația dintre proiectarea demersului didactic bazată pe unitatea de învățare și competențele cheie care să stea la

baza noului curriculum național, în corelare cu cadre didactice foarte bine pregătite și motivate.
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Interesul/motivația elevilor pentru învățare

Copiii au un interes pentru a învăța încă de la primele luni de viață având un scop: de a comunica cu cei din

jur pentru nevoile de bază. Apoi, cu trecerea timpului, copiii învață foarte mult jucându-se cu diverse obiecte de

diferite culori, mărimi și dimensiuni.

În perioada preșcolarității copiii învață foarte mult și foarte ușor, dar acest interes începe să scadă pe parcurs. Odată

cu creșterea lor ei au nevoie de un scop, să fie motivați pentru a învăța.

Termenul de motivație deriva de la adjectivul latin motivus . În DEX, motivația este definită ca: „Totalitatea

motivelor sau mobilurilor (conștiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă

spre anumite scopuri.”.

Din analiza unor chestionare date elevilor am observat că răspunsurile la întrebarea ”De ce învață?” au fost

următoarele:

-pentru a lua note mari,

- pentru teste/evaluări,

-pentru un profesor care este foarte apreciat

-pentru ca profesorul are un stil de predare si înțeleg foarte ușor,

-pentru ca le plac anumite discipline

-de teama părinților/profesorilor

”R. Viau consemnează câteva tehnici care favorizează motivația elevilor:

· se începe cu o anecdotă sau cu o problemă de soluționat, care vor trezi interesul şi curiozitatea elevilor;

· se prezintă planul expunerii (de. ex., sub formă de întrebări sau de obiective );

· înainte de a explica un concept sau un fenomen se face apel la cunoștințele lor anterioare, întrebându-i cum și-l

explică;

· se ilustrează relațiile dintre concepte cu ajutorul schemelor, al tabelelor, al desenelor. Se dau exemple din mediul lor

cotidian sau care țin de interesele lor.

· li se cere elevilor să dea ei înșiși asemenea exemple din viața cotidiană;

· se fac analogii sau se folosesc metafore din domeniile care-i interesează;

· pentru fiecare etapă profesorul le oferă un model, arătându-le cum se procedează;

· se utilizează diferite mĳloace de învățare (suporturi audiovizuale, afișe etc.).

Condiții pentru o activitate de învățare care stimulează motivația elevilor (R. Viau):

· să fie semnificativă, adică să corespundă intereselor, preocupărilor și să se armonizeze cu proiectele personale ale

elevilor;

· să fie diversificată şi integrată altor activități (adică 42 se integrează într-o secvență logică);

· să reprezinte o provocare pentru elev (nici prea dificilă, nici prea ușoară);

· să fie autentică (să ducă la o realizare/ produs/ rezultat asemănător cu ceva din viața reală);
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· să solicite angajamentul cognitiv al elevului;

· să-l responsabilizeze pe elev permițându-i să facă alegeri să-i permită elevului să interacționeze și să colaboreze cu

ceilalți (pentru atingerea unui scop comun). Cooperarea suscită în general motivația elevilor, pentru că favorizează

percepția despre propriile competențe și despre capacitatea lor de a controla activitatea de învățare. Activitățile axate

pe competiție nu-i pot motiva decât pe cei mai puternici, adică pe aceia care au șansa de a câștiga; cei cu nivel mediu

sau slabi au tendința să abandoneze.

· să aibă un caracter interdisciplinar (conexiunea cu alte domenii de studiu);.

· să formuleze cerințele și condițiile în care se va desfășura activitatea (necesare pentru angajamentul și perseverența

elevului în sarcină):

· să se desfășoare într-o perioadă de timp suficientă.

Este important să identificăm comportamentele ce indică problemele de motivație ale elevilor:

• elevul amână cât mai mult momentul începerii lucrului;

• are dificultăți în a se decide;

• își fixează scopuri greu de atins;

• alege calea cea mai facilă și mai rapidă pentru a îndeplini o activitate;

• crede că șansele sale de succes sunt reduse;

• refuza să încerce să execute o nouă activitate;

• își face munca rapid și fără a fi atent;

• abandonează repede o activitate și nu încearcă să o facă și a doua oară;

• explica eșecurile sale prin propria incapacitate de a face lucrurile cerute;

• pretinde că a încercat să lucreze, dar nu a ieșit nimic.

Rolland Viau recomanda următoarele strategii de intervenție (1997, pp. 175-179):

• profesorul trebuie sa-i învețe pe elevi sa gândească pozitiv atunci când se afla în fața unei activități dificile („este

greu, dar sunt capabil să reușesc”);

• profesorul trebuie sa-i obișnuiască pe elevi să-și stabilească în mod realist standardele de reușită, să se raporteze la

reușitele lor anterioare și să nu se compare în permanență cu ceilalți colegi;

• atunci când e posibil, profesorul trebuie să-i lase pe elevi să-ți definească ei înșiși obiectivele învățării; aceste

obiective este bine sa fie precise, pe termen scurt si sa tina seama de capacitățile elevilor;

• în anumite situații, atunci când execută o sarcină, profesorul poate să-i ceară elevului să verbalizeze operațiile pe

care le executa; în felul acesta, va putea lua cunoștință de procedurile care sunt bine executate, dar si de cele care mai

necesita exerciții;

• profesorul trebuie să-l obișnuiască pe elev să nu se judece prea sever și să nu se culpabilizeze atunci când greșește.

Îmbunătățirea opiniei elevului cu privire la propria sa competență se obține atunci când el reușește în mod

repetat într-o activitate pe care nu se considera capabil să o îndeplinească.

O reușită neașteptată reda unui elev încrederea în sine și crește astfel motivația sa de a se angaja într-o

activitate și de a persevera cu scopul de a-și ameliora performantele.
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Pentru aceasta, profesorul trebuie să conceapă activități de învățare care să nu fie nici prea facile (pentru ca

nu mai reprezintă o provocare pentru elevi), dar nici prea dificile (pentru ca elevii se descurajează rapid și

abandonează).

Pe tot parcursul activității, profesorul ii va furniza elevului un feed-back permanent atât în privința efortului

depus, cât și a aptitudinilor și capacităților lui. Planificarea unor activități care sa nu fie nici prea facile, nici prea

dificile pentru elevi face ca aceștia sa se simtă responsabili de reușitele sau eșecurile lor, modificând astfel atribuirile

cauzale pe care le fac. Elevii slabi si nemotivați se estimează, în general, a fi puțin responsabili de eșecurile sau

succesele lor, atribuind eșecurile lipsei de aptitudini, iar succesele, șansei.

Profesorul trebuie sa-i convingă pe aceștia ca prin eforturi susținute pot să reușească. El poate aduce drept

argument si faptul ca o mare parte din reușita elevilor buni se datorează efortului.

O atenție deosebita trebuie acordata elevilor slabi și nemotivați deoarece s-a constatat că profesorii comunica puțin

cu aceștia, se mulțumesc cu răspunsuri incomplete ale acestora la lecție, sunt tentați sa-i critice frecvent și manifestă

dispreț față de ei atunci când eșuează. Se intra atunci într-un cerc vicios: nefiind încurajați să lucreze, elevii nu sunt

motivați și, nelucrând, rămân în urmă la învățătură, confirmând astfel opinia profesorului cum că nu se pot obține

rezultate bune cu acești elevi.

Profesorul trebuie să se străduiască să acorde atenție în mod egal tuturor elevilor, indiferent care sunt

capacitățile lor. Față de elevii considerați slabi și nemotivați, profesorul ar trebui să adopte următoarele

comportamente:

• să-si exprime încrederea în capacitatea lor de a reuși;

• să le acorde aceeași atenție ca și elevilor buni;

• să evite crearea de situații competitive în care ei nu pot decât să piardă;

• să nu le facă observații în fața colegilor;

• să evite a-ți exprima disprețul atunci când ei eșuează;

sa manifeste interes pentru reușitele lor

Toate aceste sugestii arata, o data in plus, ca problemele de motivație ale elevilor sunt extrem de diverse, iar

intervenția profesorului nu se poate baza pe rețete, ci trebuie adaptată la fiecare situație în parte.

În activitatea mea cu elevii am încercat mereu să le stârnesc interesul elevilor pentru a învăța prin diverse

activități care să-i motiveze, realizând învățarea interdisciplinară în medii și locații diverse. De exemplu, într-o zi de

toamnă am mers la o plimbare cu elevii în parcul de lângă școală și am adunat frunze. Elevii sunt foarte receptivi la

tot ce lise arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens și ne-am propus ca

săptămâna următoare să realizăm o activitate de curățare a parcului. În urma acestei plimbări am reușit să transmit

elevilor cunoștințe noi îmbinând foarte ușor noțiuni de la discipline ca Matematica și explorarea mediului, Muzica

și mișcare, Comunicare în limba română și Arte vizuale și abilități practice, la întoarcerea în clasă elevii au realizat un

colaj din frunzele adunate.

Când învățarea are loc în alt mediu decât sala de clasă, reținerea informațiilor predate se realizează mai ușor, astfel

putem vizita muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale oferind astfel elevilor prilejul de a

observa obiectele și fenomenele în starea lor
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naturală, procesul de producție, operele de artă originale, momentele importante legate de trecutul istoric sau

de viața și activitatea unor personalități, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opera de artă/literară.

Aceste activități contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea

dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură și cel mai important de a înțelege, a aprecia și a aplica

cele învățate.

Ca învățătoare, încerc mereu să-i laud, să răsplătesc progresul spre performanță, să apreciez efortul depus și

să creez activități cât mai atractive pentru elevii pentru a-i motiva și a le stârni mereu interesul de a învăța lucruri

noi.

În această perioadă încerc să mă informez cum să lucrez pe platformă pentru predarea online, dar și să învăț

diverse aplicații cu jocuri (Wordwall, Kahoot) cât mai atractive pentru elevii mei care sunt nerăbdători să afle ce

surprize le pregătesc de fiecare dată.

Bibliografie :

1.Neacşu, I., Motivaţie şi învăţare, E.D.P., Bucureşti, 1978;

2.Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul

învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002

vatia-pentru-invatare.pdf

Brosura-Motivatia-pentru-invatare.pdf

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/Brosura-Motivatia-pentru-invatare.pdf
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Autor: Mitiriță Claudia

Prof. Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 2, Brașov

Matematica distractivă- exemple de activități în grădinița online

Tema Conținut Sursa
1.Ne plimbăm și
numărăm mĳloacele de
transport

Familiarizarea cu
numerele și număratul
în limitele 1-5

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=f5q4jaON__M

3.Desenăm și numărăm -
Buburuze vesele

Consolidarea notiunilor
Multe-putine
Consolidare numerației
1-5

Fișa de lucru- Să deseneze o buburuză cu mai
multe/mai puține buline decât cifra afișată.

4.Invațăm să numărăm/
ordonăm cu lego
Joc exercițiu distractiv

C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5

5.Zarul jucăuș! C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5

Aruncă zarul și încercuiește cifra
corespunzătoare.

7.Pictăm și învățăm
Omida bucuroasă

C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5

8.Cine știe câștigă!
Chestionar interactiv
Wordwall

C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5/
formelor geometrice

https://wordwall.net/ro/resource/3582933

9. Lovește cârtița!
W o r d w a l l

C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5/
formelor geometrice

https://wordwall.net/play/4621/808/330

https://wordwall.net/play/4614/630/389

10.Numără frunzele și
aricii! -Wordwall

C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5

https://wordwall.net/resource/6159798

11.Ordonează perele în
ordine descrescătoare-
joc ex

Ordonare după mărime https://learningapps.org/display?v=pkuĳdkzt20

12.Labirint - Wordwall C o n s o l i d a r e a
numerației 1-5

https://wordwall.net/resource/6159574

https://www.youtube.com/watch?v=f5q4jaON__M
https://www.youtube.com/watch?v=f5q4jaON__M
https://wordwall.net/ro/resource/3582933
https://wordwall.net/play/4621/808/330
https://wordwall.net/play/4614/630/389
https://wordwall.net/resource/6159798
https://learningapps.org/display?v=pkuijdkzt20
https://wordwall.net/resource/6159574
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,, Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin minte, dar dacă mă implici o să înţeleg. ”

Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de

formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de şcoală. Şcolii

primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învăţătorul

să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă

în general, pentru optimizarea procesului instructiv-educativ . Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică

receptivitate faţă de tot ce este nou si important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un

efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. Utilizarea metodelor

interactive de predare-învăţare în activitatea didactică, contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-

educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.

Voi enumera mai jos cateva metode si tehnici pe care le-am folosit la lectii :

Metoda ciorchinelui este folosită individual sau în grup şi constă în evidenţierea de către elevi a legăturilor

dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii de idei. Are o multitudine de

efecte formative:

- la nivel cognitiv: - stimulează valorificarea cunoştinţelor şi convingerilor personale; - captează atenţia

elevilor; - dezvoltă gândirea liberă; - stimulează creativitatea.

- la nivel atitudinal: - stimulează o atmosferă de emulaţie între participanţi; - stimulează motivaţia elevilor

pentru a participa la activitate; - contribuie la formarea capacităţii de autocunoaştere şi autoevaluare, prin

comparaţia cu ceilalţi participanţi.

Sau la: Disciplina: CLR Subiectul: „Legenda ghiocelului”, de Eugen Jianu

Completarea „ciorchinelui” - în urma discuţiilor în grup, elevii realizează ciorchinele, cu gânduri sugerate de

cuvântul ghiocel.

Metoda cubului este folosită când se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective

oferind elevilor posibilitatea dezvoltării competenţelor complexe şi integratoare.

Etape: - se realizează un cub care are feţele numerotate de la 1 la 6;

- se anunţă subiectul pus în studiu; - se împarte clasa în 6 grupe care examinează tema din perspectiva cerinţei de pe

una din feţele cubului;

Autor: Croitoriu Delia

Prof. înv. primar Lic. Tehnologic”Petre Baniță” Călărași

Metode interactive - exemple de bune practici în
activitatea de la clasă
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Tehnica Interviul în trei trepte ,,Legenda ghiocelului”-CLR Elevii se organizează în triade (A, B, C), pentru a fi pe

rând, intervievator, intervievat, observator. Interviul va conţine întrebări de genul:

– Care sunt personajele textului?

– Când se petrece întâmplarea?

– De ce se consideră ghiocelul neînsemnat?

– Cum încearcă Iarna să-l pedepsească pe ghiocel?

– Cine îl ajută pe ghiocel?

– Care este semnificaţia acestei flori ?

Răspunsurile cele mai interesante se comunică întregii clase.

Explozia stelară

Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor care se bazează pe formularea de

întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri.

Exemplu: Aplicatie: ,,Cele patru piersici”

Desfăşurare: 1. Se citeşte textul, se extrage ideea centrală „Cele patru piersici” şi se expune pe steaua mare.

2. Cinci copii aleg câte o steluţă pe care este scrisă întrebarea, apoi fiecare din ei îşi formează grupul preferenţial.

3. Se citeşte întrebarea de pe steluţă şi timp de 5 minute, copiii analizează, formulează întrebări în concordanţă cu

situaţiile problemă descoperite de grup.

4. După expirarea timpului, elevii adresează întrebările elaborate în grup celorlalte grupuri care răspund

întrebărilor sau adresează noi întrebări de acelaşi tip, completând eforturile acestora.

5. Întrebările interesante se scriu pe câte o steluţă care se fixează pe o imagine sugestivă (poster).

EX: -Cine le-a dat cate o piersica celor trei baieti?(Tatal lor) -Unde a plecat mezinul in vizita?(La prietenul sau

bolnav) -De ce le-a dat fiilor cate o piersica?(Ca sa-i incerce) -Când i-a intrebat taranul pe fii sai ce au facut cu

piersicile primite?(Seara cand s-a intors de la camp) -Ce a facut mezinul cu piersica?(A dat-o prietenului sau

bolnav)

Metoda Copacul ideilor este o metodă grafică în care cuvântul - cheie este scris într-un dreptunghi în partea

din mĳloc, la baza paginii. De la acest cuvânt - cheie se ramifică, asemenea crengilor unui copac, toate cunoştinţele

învăţate. Aceasta metoda am folosit-o la MEM pentru a verifica terminologia matematica.

Tehnica Lotus (Floarea de nufăr) Descrierea metodei:
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Tehnica „Floare de nufăr” porneşte de la o temă principală din care derivă 8 teme secundare concretizate în opt

idei ce vor deveni teme abordate în activitatea pe grupuri mici. În cadrul unităţii de învăţare ,,Vine, primavara”,

disciplina „Matematică si explorarea mediului”, am folosit-o în obţinerea performanţei.

De exemplu: 1. Se anunţă tema principală – „Primavara”;

2. Se selectează un număr de opt elevi care formează grupul central (cel al liderilor). Împreună cu învăţătoarea vor

stabili opt teme secundare ce constituie conţinuturile temei principale: Plantele si copacii în anotimpul primavara;

Activitatea omului pe câmp; Munca gospodinelor;Vestimentaţie; Caracteristicile anotimpului primavara;

Curiozităţi ale naturii; Păsările călătoare; Ce fac animalele? 3. Fiecare elev din cei 8, alege un grup de colegi cu care

va lucra în etapele următoare.

4. Munca în grupuri mici - Fiecare grup secundar colaborează pentru elaborarea ideilor. În această etapă elevii

întreabă în interiorul grupului, îşi clarifică anumite aspecte.

5. Comunicarea ideilor către liderul grupului. La nivel de grup se prezintă rezultatele obţinute, sinteza a ceea ce s-a

realizat în munca în grup. Auditoriul poate interveni prin discuţii, completări. Pot face chiar comentarii, aducând

idei noi, îmbunătăţind astfel rezultatul dezbaterii.

6. Evaluarea se va realiza în funcţie de nivelul clasei, acolo unde elevii posedă capacitatea de a analiza rezultatele

muncii, sau dacă nu, învăţătorul apreciază cum s-a organizat grupul, cum au colaborat, parcurgerea problemelor

temei, valoarea ideilor obţinute.

Turul Galeriei

Exemplu: AVAP Tema: ,,Animalele ” Elevii sunt împărţiţi pe grupe . Ei vor primii plicuri cu jetoane care au

reprezentate animale domestice/ animale sălbatice din ţara noastră/ animale sălbatice din alte zone ale lumii. Elevii

vor trebui să realizeze machete cu aceste jetoane. Fiecare membru al echipei va avea ceva de lucru în echipă. Unul

decupează, altul lipeşte, fixează pe suport, verifică, ajută. Aceste machete se expun în clasă. Elevii trec pe rând

analizează, macheta îşi notează pe un carneţel ceea ce este bine sau ceea ce nu este bine realizat, iar la sfârşit se fac

aprecieri şi daca este cazul se fac şi unele critici constructive.
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Autor: Cucu Georgeta

Prof. Gradinita “Pestisorul de aur”, Sector 3, Bucuresti

‘’Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi mari si nimic nu

ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea

copilului”)

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina cursurilor care are ca

finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii învață mult pentru a avea rezultate

bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa

activ la cerințele societății actuale? Să presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate

exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la

diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de

învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din punct de vedere

fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu

alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic.

Eforturile canalizate către construirea şi dotarea unor şcoli, către formarea profesorilor sunt zadarnice fără o

motivaţie solidă pentru învăţare a elevilor. Pedagogii şi psihologii încearcă de multă vreme să identifice resorturile

care-l fac pe un copil dornic de achiziţii cognitive, iar pe un altul nu. Motivaţia este, aşadar, rezultatul conjugării mai

multor factori, printre care se numără cei care ţin de abilităţile, de personalitatea copilului, dar şi de mediul în care

acesta trăieşte.

O atentie deosebita trebuie acordata elevilor slabi si nemotivati. in practica educationala s-a constatat ca profesorii

comunica putin cu elevii slabi si nemotivati, se multumesc cu raspunsuri incomplete ale acestora la lectie, sunt tentati

sa-i critice frecvent si manifesta dispret fata de ei atunci cand esueaza. in fata unor astfel de comportamente, elevii

perceputi ca slabi si nemotivati nu fac nici un efort pentru a invata, deoarece ei stiu ca profesorii ii solicita foarte rar

si ca lor li se adreseaza doar pentru a le face observatii. Se intra atunci intr-un cerc vicios: nefiind incurajati sa lucreze,

elevii nu sunt motivati si, nelucrand, raman in urma la invatatura, confirmand astfel opinia profesorului cum ca nu

se pot obtine rezultate bune cu acesti elevi.

Ce este motivația? Motivarea este procesul care inițiază, ghidează si păstrează comportamentele orientate de scop,

este forța care ne determină să acționam, răspunde la întrebarea de ce o persoana face ceva. Motivaţia este un

„concept fundamental în psihologie şi, în genere în ştiinţele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane

se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuinţe, tendinţe, afecte, interese, intenţii, idealuri – care susţin

realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini”. Omul desfăşoară multe activităţi: mănâncă, se joacă, învaţă,

colecţionează lucrări de artă, îşi agresează semenii, îi ajută. O trăsătură comună acestor activităţi este motivaţia, fiind

primul lor element.Pentru a unoaşte motivaţia unei persoane echivalează cu găsirea răspunsului la întrebarea ,,de ce’’

întreprinde o activitate. Răspunsul este dificil, deoarece cauzele declanşatoare sunt multiple şi nu se pot reduce la

stimulii externi. Activitatea, reacţiile sunt declanşate şi de cauze interne; ansamblul lor a fost numit motivaţie de la

latinescul motivus (care pune în mişcare).

Cum mentinem activ interesul elevilor pentru scoala ?
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Pentru unii psihologi, motivul este numele generic al oricărei componente a motivaţiei fiind definit ca fenomen

psihic ce declanşează, direcţionează şi susţine energetic activitatea. Rolul motivaţiei Motivaţia este esenţială în

activitatea psihică şi în dezvoltarea personalităţii, astfel: este primul element cronologic al oricărei activităţi

semnalizează deficituri fiziologice şi psihologice (ex: foamea semnalizează scăderea procentului de zahăr din sânge

sub o anumita limită, în vreme ce trebuinţa de afiliere este semnalizată de sentimentul de singurătate) selectează şi

declanşează activităţile corespunzătoare propriei satisfaceri şi le susţine energetic (trebuinţa de afirmare a unui elev

declanşează activitatea de învăţare, participare la concursuri) contribuie, prin repetarea unor activităţi şi evitarea

altora, la formarea şi consolidarea unor însuşiri ale personalităţii (interesul pentru muzica favorizează capacitatea de

execuţie a unei lucrări muzicale). La rândul ei, personalitatea matură funcţionează ca un filtru pentru anumite

motive: cele conforme orientării ei generale sunt reţinute, cele contrare sunt respinse. Sistemul motivaţional

Componentele sistemului motivaţional sunt numeroase, variază ca origine, umană include trebuinţe, motive,

interese, convingeri, tendinţe, intenţii, dorinţe, aspiraţii.mod de satisfacere şi funcţii. Aşa cum s-a afirmat, motivaţia

Optimum motivaţional se obţine prin acţiunea asupra celor două variabile care intră în joc: obişnuirea indivizilor de

a percepe cât mai corect dificultatea sarcinii (prin atragerea atenţiei asupra importanţei ei, prin sublinierea

momentelor ei mai grele etc.) sau prin manipularea intensităţii motivaţiei în sensul creşterii sau scăderii ei (inducerea

unor emoţii puternice, de anxietate sau frică, ar putea creşte intensitatea motivaţiei; anunţarea elevilor sau a

subordonaţilor că în curând va avea loc o inspecţie a şefilor se soldează cu acelaşi efect). Activitatea de învăţare începe

pe suportul unei motivaţii extrinseci, care în mod treptat se poate transforma într-o activitate motivată intrinsecă.

Pentru crearea motivaţiei este necesar să se prezinte elevilor scopul învăţării, să fie apreciaţi pozitiv şi încurajaţi să-şi

realizeze scopurile vieţii, să li se arate progresele făcute, să li se trezească curiozitatea pentru ceea ce trebuie să înveţe,

precizându-se sarcinile învăţării individuale în raport cu ritmul de muncă al fiecăruia. Exigenţa ridicată,

recompensele şi activităţile extraşcolare sporesc motivaţia.

Când suntem motivați? Aceasta se întâmplă când comportamentele învățate în trecut e posibil să se repete și dacă

ținem seamă de faptul că oamenii fac ceva în așteptarea unor premii sau pentru că le este frică de pedepse. Formula

magica, rezultatul motivării este:

Motivația este susținută de: 1. Nevoi. Prin nevoi umane înţelegem un ansamblu de cerinţe materiale, economice,

sociale, spirituale de mediu ecologic ale vieţii şi activităţii oamenilor.

2. Stima de sine. Imaginea de sine sau "cum ne vedem", se referă, așa cum se subînțelege deja, la modul în care ne

percepem propriile noastre caracteristici fizice, emoționale, cognitive, sociale si spirituale.

3. Scop - de ce fac asta? Stabilirea scopurilor este importantă în procesul de învățare.

4. Aprobarea. Motivația de aprobare, când copilul/elevul caută în jur judecata altora pentru ceea ce fac, stima sa

depinzând în mod dramatic de criticismul sau de laudele celorlalți. În cazul în care copilul consideră că există riscul

să fie evaluat negativ, el va renunța să lucreze din greu. Lauda este cea mai la îndemână și, adesea, cea mai eficientă

metodă de a-ți recompensa elevii atunci când au o reușită, indiferent de natura acesteia, însă nu este singura.
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Moto: „Analfabetul secolului XXI nu va fi acela care nu poate citi şi scrie, ci acela care nu poate învăţa, care nu poate

să uite ceea ce a învăţat în mod voit şi care nu poate reînvăţa." Alvin Toffler, futurolog American
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Eu sunt învățătoare în mediul rural și mă confrunt cu următoarele situații: copii care nu sunt ajutați de părinți

deoarece ori nu știu carte, ori sunt plecați ,,cu ziua” la lucru, ori fac pate din familii dezorganizate (monoparentale,

cu situație financiară precară, cu probleme de alcool), ori își văd de treburile casnice. De asemenea, sunt câțiva elevi

care fac parte din familii bune, fiind sprĳiniți la lecții și stabili emoțional. Deci, este o reală provocare să îmbini cele

două situații pentru desfășurarea unui proces didactic adaptat cerințelor.

Din cei 18 ani de muncă ca și învățătoare, am observat că explicarea zilnică a normelor de comportament și

a necesității învățării pentru reușita în viață, încurajarea, sporirea încrederii în sine pot contribui la menținerea

interesului pentru școală în vederea formării viitoarei personalități.

Strategii didactice adaptate clasei pot fi:

� Metode activ-participative: ciorchinele, problematizarea, metoda pălăriilor gânditoare;

� Jocuri didactice atractive, adaptate disciplinei și temei parcurse;

� Feed-back încurajator de fiecare dată;

� Implicarea afectivă și a-i arăta elevului că îți pasă de el, că îi vrei binele și reușita în viață;

� Aprecierea progresului elevului, oricât de mic este acesta și evidențierea lui în fața colectivului de elevi.

Ca și cadru didactoc, consider că următoarele aspecte trebuie să le urmăresc în desfășurarea fiecărei ore:

- Pregătirea temeinică a lecției, cu explicații corecte, cu demonstrații, cu sarcini de lucru diferențiate,

- Oferirea răgazului necesar în rezolvarea exercițiilor,

- Oferirea oportunității de a-și afirma creativitatea,

- Oferirea posibibilității de a-și exprima ideile, urmărind să evidențiez ideile lor bune.

Motivația este cea care contribuie într-o mare măsură la implicarea activă a elevilor la desfășurarea procesului

instructiv – educativ la școală, este cea care contribuie la implicarea elevilor la aprofundarea cunoștințelor acasă, este

cea care poate ajuta elevul să îi placă să învețe.

Din experiența didactică, am observat că elevul poate fi motivat să învețe ținând cont de următoarele idei:

- Cadrul didcatic este apropiat de elevi, glumeț, binevoitor, empatic,

- Așezarea în bănci (cu posibilitatea ca ei să aleagă unde să ocupe loc),

- Aspectul sălii de clasă,

- Discuții prin care se explică ce noțiuni au de însușit și care este trebuința lor.

Contactul permanent cu familia elevilor, discuții telefonice, vizite la domiciliu, lucrul diferențiat pot

contribui la îmbunătățirea rezultatelor școlare și, de asemenea, pot spori interesul elevilor pentru școală.

Din experiența didactică, aspecte care scad interesul elevilor pentru învățare și implicit, rezultate școlare

slabe, sunt:

Autor: DANBRATU CAMELIA – LILIANA

Prof înv. primarȘcoala Gimnazială Ucea de Jos, Județul Brașov

Menținerea interesul elevilor pentru școală,
o provocare și o necesitate
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- Pregătirea superficială a lecțiilor,

- Slabă implicare a părinților în verificarea elevului,

- Folosirea telefonului mobil, accesul la site-uri de socializare prea de timpuriu și pe o durată prea mare din zi,

- Gălăgia la ore, neimplicarea elevului în derularea procesului didactic.

Elevul trebuie să înțeleagă că școala îl ajută în:

- Dobândirea unor cunoștințe cognitive,

- Formarea unor abilități practice,

- Dezvoltarea unor deprinderi de comportament.

Exemple din activitatea didactică:

- Captarea atenției cu o mascotă, prietenă a elevilor;

- Desfășurarea unor secvențe didactice sub diferite forme: activități în perechi, pe echipe, joc de rol, îmbinarea

unor activități de învățare cu unele artistico-plastice;

- Reactualizarea cunoștințelor prin rezolvarea unor fișe de lucru adaptate nivelului clasei.

Concluzii:

Pentru a contribui la dobândirea noțiunilor de bază și a-l ajuta pe elev să fie atent la ore, consider că sunt de

folos următoarele:

� Adaptarea lecțiilor la provocările societății,

� Prezentarea noțiunilor teoretice prin organizatori grafici, care prezintă ideile de bază, urmând a

continua practic sau prin metode activ – participative,

� Îmbinarea strategiilor didactice tradiționale cu cele active,

� Discuții dese cu părinții elevului prin care să evidențiez importanța reușitei școlare.
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Cum menținem activ interesul elevilor pentru școală

Autor: Drăghicescu Ionela

Prof. înv. primar Șc. Gimn. ”Anton Pann” Rm. Vâlcea

Motto: „Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat,

dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăţa”( Comenius)

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza uneltele adecvate

pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu

cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil.

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă

de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica

constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ.

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi

de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai

accesibili sufletelor acestora.

Există numeroase teorii ale motivației. Cele referitoare la motivația privind învățarea întăresc această

constatare. Motivația pentru învățare este un proces complex, dar neunitar, pentru care s-au propus constructe

teoretice diferite, atât prin conținut, cât și prin modalitățile de măsurare. Avem nevoie de un decupaj, de o

simplificare a lucrurilor, pentru a ne putea orienta în universul motivației. În ajutor ne vine însuși modul în care este

definită motivația la ora actuală: un ansamblu de experiențe subiective, de origine intrinsecă sau extrinsecă, prin care

putem explica debutul, direcția, intensitatea și persistența unui comportament îndreptat spre un scop.

Percepțiile elevilor referitoare la propria abilitate se corelează pozitiv cu percepția referitoare la valoarea

sarcinii, dar negativ în raport cu judecățile despre dificultatea sarcinii. Cu alte cuvinte, elevii valorizează o sarcină

dacă ei apreciază că sunt apți să o abordeze. Dacă însă opinează că se află în fața unei sarcini dificile, elevii au

tendința să o deprecieze. Analiza legăturii dintre credințele despre sarcină și valoare ne oferă această constatare:

este valorizat mai mult ceea ce elevul știe să facă, decât ceea ce este efectiv important. Indicii absoluți pentru

expectanțe și valoarea sarcinii tind să scadă pe măsură ce elevii se apropie de adolescență. Eccles și Wigfield au mai

descoperit că, pe măsură ce elevii cresc, percepțiile lor despre competențele deținute și expectanțele de succes scad.

Aceasta se petrece mai ales în tranzițiile de la un ciclu de învățământ la altul (la matematică, la limba maternă), cu

deosebire după ieșirea din învățământul primar.

Sportul și activitățile sociale sunt tot mai atractive, spre deosebire de materiile principale care, în perioada cât

durează adaptarea, nu le mai plac elevilor. Aceasta se petrece în intervalul de timp în care și stima de sine are de

suferit.
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Formarea stimei de sine la școlarul mic este o chestiune foarte importantă. La această vârstă, mai ales la debutul

școlarității copilul nu are formată încă o imagine clară despre propria persoană. S-a demonstrat că stima de sine stă

la baza motivaţiei unei persoane. Motivaţia se defineşte drept o formă dinamică care îşi are sursa în percepţiile pe

care copilul le are despre el însuşi, şi care îl solicită să se angajeze într-o activitate şi să persevereze în realizarea ei.

Favorizând stima de sine la copii, înseamnă să investeşti în prevenirea dificultăţilor de învăţare, dar şi în

înfrumuseţarea vieţii. O persoană care se iubeşte pe sine, va trece mai uşor peste diverse obstacole. Tocmai prin

încrederea pe care şi-o acordă, va adopta o atitudine optimistă de cele mai multe ori. Prevenind dificultăţile de

învăţare, contribuim la atingerea unor performanţe, care vor influenţa implicit stima de sine. Copilul devine

conştient de valoarea sa ca şi persoană.

G. Duclos defineşte stima de sine drept o stare de conştientizare a propriei valori a individului, care poate fi

recunoscută în diverse domenii. Este un ansamblu de atitudini şi convingeri care ne permit să facem faţă lumii. Stima

de sine presupune conştientizarea totodată şi a dificultăţilor şi limitelor personale. Pentru formarea stimei de sine sau

mai bine zis, pentru debutul acestui proces îndelungat este imperios necesar să concure şi celelalte două categorii de

factori, şi anume factorii familiali şi cei şcolari.

Părinții sunt primii profesori și au un rol cheie în modelarea personalității copiilor. Este esențial ca familia să-

și iubească copiii într-un mod responsabil și să le asigure o creștere sănătoasă. Succesul școlar al copiilor este asociat

îndeaproape modului în care aceștia sunt tratați acasă. Părinții au datoria morală să inspire copiilor dorința de a

învață și încredere în rolul educației. Un echilibru între educația de acasă și educația în școală este cheia succesului

învățării. Rolul părinților nu se limitează doar la educația de acasă, ci presupune implicarea lor activă în viața școlii.

Profesorul creează contexte de învățare care răspund particularităților fiecărui elev, astfel încât să permită acestuia

să își construiască identitatea și să își dezvolte competențele în cel mai eficient mod posibil. Profesorul se asigură că

învățarea se produce preponderent în școală și depune toate eforturile pentru ca elevii să nu fie supraîncărcați cu

activități de învățare în afara școlii. Scopul principal al tuturor activităților profesorului este să sprĳine creșterea,

dezvoltarea și succesul fiecărui elev.

Pentru trezirea interesului faţă de învăţătură un rol deosebit îl au jocurile didactice. Jocul didactic prezintă întâiul

pas în mişcarea spre activitatea creatoare. Ca jocuri didactice se consideră: integramele, rebusurile, cvintet-ul etc…

De exemplu, Logogriful:

E cuvânt la singular

Şi-i pronume personal.

Cu un „m” la început

Pe pășune-i la păscut

La sfârşit şi-un „c” de are,

Casa-şi duce în spinare. (el-miel-melc)
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Rebusurile, sunt jocuri logice şi distractive care îi ajută pe elevi să-şi îmbogăţească vocabularul şi să utilizeze

noţiunile pe care le cunosc. Ele îi determină să se concentreze şi-i captează în rezolvarea lor dezvoltându-le: gândirea

cu toate operaţiile ei – analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea – judecata, imaginaţia, creativitatea şi memoria.

Aceste jocuri se pot folosi la toate tipurile de lecţii şi în toate momentele lecţiei. Prin dezlegarea lor învăţătorul îi

poate dirĳa pe elevi spre dobândirea de noi cunoştinţe sau îşi poate da seama cât de bine au fost însuşite cunoştinţele

predate anterior.

Cvintetul este o metodă prin care se rezumă și se sintetizează cunoștintele desprinse dintr-un sau dintr-o

dezbatere, iar apoi acestea sunt prezentate sub forma unei poezii cu cinci versuri.

Cele cinci versuri se alcătuiesc astfel:

1. Cuvântul/ sintagma cheie a conținutului (substantiv, de obicei);

2. Două cuvinte care prezintă o descriere a cuvântului/sintagmei cheie (adjective);

3. Trei cuvinte care exprimă acțiuni legate de cuvântul/sintagma cheie (verbe, de preferat la gerunziu);

4. Patru cuvinte care exprimă sentimentele și atitudinile elevului față de conceptul/sintagma cheie;

5. Un cuvânt care exprimă esența problemei.

De exemplu, Cvintetul:

1.CRĂCIUN

2.așteptat, binecuvântat

3.colindând, bucurând, dăruind

4.Ne aduce familia împreună.

5.Sfântul;

Prezența sau absenţa motivației influenţează declanşarea, orientarea şi susţinerea oricărei activităţi psihice. De

exemplu, un elev motivat pentru activitatea de învăţare poate fi recunoscut după următoarele caracteristici: este

profund implicat în sarcinile de învăţare, se autocontrolează prin raportare la finalităţi pe care le conştientizează cu

claritate, îşi autoregleză permanent activitatea de învăţare, dispune de o mare capacitate de mobilizare a efortului de

învăţare, are tendinţa de a opera în mod constant transferul a ceea ce învăţat de la un domeniu la altul. (I. Neacşu,

1978).

În concluzie putem menționa faptul că motivația este o prerogativă a secolul XXI. A fi bine motivat însemnă

un motiv reușit pentru a îmbunătăți situația la lecții. Motivele și motivația sunt forța motrică a procesului de

instruire în asimilarea informațiilor și a materiei. Doar motivația, ca mĳloc întemeiat, poate contribui la sporirea

interesului față de procesul instructiv, ridicarea potențialului intelectual și creativ al educatului, vorba lui Comenius:

„Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăţa”.
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Emoțiile mele
Dezvoltarea intelingenței emoționale prin joc

Programă de opțional

Autor: Drăguț Georgiana-Larisa

Grădinița ”Alexandrina Simionescu Ghica” – Târgoviște

ARGUMENT:

Inteligența Emoțională reprezintă capacitatea de a conștientiza, controla și manifesta emoțiile personale,

respectiv de a gestiona relațiile interpersonale într-un mod eficient și empatic.

Când spunem despre o persoană că are inteligență emoționlă ne referim, în general, la cineva care are o foarte

bună capacitate de a empatiza cu ceilalți și, mai ales, de a le influența emoțiile. Oamenii inteligenți emoțional știu să

îi “citească” pe ceilalți și să obtină maximum de beneficii din relațiile sociale, adaptându-și comportamentul în

funcție, atât de persoană, cât și de context. Este deja bine cunoscut că inteligența emoțională este un ingredient cheie

pentru succesul în viata personală și profesională și că doar IQ-ul academic nu este suficient pentru a reuși în viață.

Mai mult, un nivel crescut al inteligenței emoționale este o caracteristica importanta a tuturor liderilor de succes.

In ce constă inteligența emoțională?

Exista trei abilități importante care compun inteligența emoțională și care pot fi educate încă din copilaria

mică:

Ințelegerea emoțiilor se referă la capacitatea de a identifica și denumi corect stările emoționale, atât proprii,

cât și pe cele ale celorlalți, dar și la capacitatea de a face discriminări fine între intensități diferite ale aceleiași stări

emoționale, în special a celor mai “subtile” - de exemplu, starea de nervozitate a unei persoane, care poate fi mai mult

sau mai putin evidentă pentru ceilalți. Este vorba, în fapt, despre dezvoltarea capacității de a “citi” starea emotională

a celorlalți dincolo de modul în care aceștia se manifestă verbal sau comportamental. Această abilitate începe să se

dezvolte mai ales dupa 4-5 ani, după ce, din punct de vedere neurologic, copilul a atins pragul de maturitate necesar

pentru a înțelege ce gândesc alte persoane din perspectiva lor personală (“teoria minții”).

Exprimarea emoțională include manifestarea emoțiilor prin comportamente non-verbale (mimică, gestică,

etc) si verbale (utilizarea cuvintelor potrivite, tonalitatea și prozodia limbajului, modularea limbajului pentru a

exprima corect starea emțională etc).

Autoreglarea emoțională constă în dezvoltarea capacității de autocontrol a emoțiilor, astfel încât

comportamentul copilului să fie adaptat la cerințele vieții sociale. Autocontrolul înseamnă abilitatea de a inhiba sau

de a modifica starea emoțională în funcție de context. Această este o abilitate care se îmbunătățește odată cu vârsta și

care începe să devină vizibilă treptat abia dupa 5-6 ani, odată cu maturizarea lobului frontal al creierului respunsabil

de acest lucru.

Cum poate fi educată inteligența emoțională la copiii mici?
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Parintii pot educa aceasta abilitate descriindu-si cu acuratete propriile stari emotionale si etichetandu-le ver‐

bal corect, precum si explicand copiilor ce simt si ce anume le-a generat acea stare emotionala (exemplu: “ma simt

trist pentru ca… “ sau “sunt putin nervos pentru ca ma deranjeaza ….”). Citindu-le povesti si analizand trairile per‐

sonajelor si consecintele comportamentelor lor in diverse situatii, copiii pot fi ajutati sa inteleaga mai usor relatia

cauza-efect in plan emotional.

Atât cadrele didactice, cât și parintii sunt insisi model prin felul in care isi controleaza emotiile, astfel ca un

bun exemplu de autocontrol este cea mai buna lectie de dezvoltare a inteligentei emotionale. Prin modul in care

adulții reactioneaza ei insisi la emotiile celor din jur si la diverse situatii de viata, acestia ofera copiilor lor modele de

“coping”, mai mult sau mai putin eficiente, pe care copiii le vor aplica la situatiile lor de viata viitoare.

Prin prezentul proiect de opțional dorim să dezvoltăm copiilor inteligența socio-emoțională prin joc. Astfel,

o să desfășurăm periodic jocuri pentru dezvoltarea inteligenței emoționale și activități practice pentru o relaționare

eficientă.

CONȚINUTURI:

� Elemente de construcție a comunicării;

� Jocuri pentru dezvoltarea inteligenței emoționale.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare.

Acestea pot fi clasificate astfel:

�observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;

�diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);

�analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, portofoliu etc.).

Se va urmări: numărul activităţilor din cadrul programului în care copiii s-au implicat efectiv; frecvenţa cu care

copiii au participat la activităţile organizate; nivelul noilor deprinderi achiziţionate şi capacitatea copiilor de a le apli‐

ca în contexte variate.

Metode de evaluare: înregistrarea prin fotografii; analiza lucrărilor realizate de către copii (desene, lucrări practi‐

ce, picturi, creaţii originale etc.); monitorizarea contribuţiei la realizarea portofoliului a fiecarui copil, care să oglin‐

dească momente din derularea programul. Realizarea unui CD cu poze din timpul derulării activităţilor.

Bibliografie:

� Curriculum pentru educație timpurie 2019 ;

� Linda Lantieri - Dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor – tehnici de a cultiva puterea lăuntrică a

copiilor, Editura Curtea Veche, 2017;

� Lawrence Shapiro – Inteligența emoțională a copiilor – Editura Polirom, 2016;

� Program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar– Modalități de

dezvoltare a inteligenței socio-emoționale, profesor Șetreanu Eugenia, aprilie-mai 2019.
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îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale.

De asemenea, elevii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc
noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători, mai dornici să exploreze și să descopere
lucruri noi.

Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte baza de
cunoștințe, poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat.

Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au posibilitatea
de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta eventualele probleme, de a
comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.

Aşadar, vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre
profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, despre elevii care își mențin bucuria de
a învăța în orice context.

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către
educație, către dezvoltare armonioasă.

Bibliografie:

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de
cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009;
2. http://www.şcoaladevară.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-în-educaţie.
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Având în vedere că scopul sistemului educațional este acela de a îi oferi celui ce îl urmează un bagaj de cunoștiinte,

trebuie pusă problema interesului pentru ceea ce învățământul are de oferit.

Motivația este printre primii factori ce influențează înțelegerea și învățarea oricărui material cu potențial

informativ, fie că este vorba de un documentar vizionat fie de un curs scris. În momentul în care individul este

interesat de informația care i se oferă și dorește să afle mai multe despre acea temă el va reuși să rețină materialul în

mult mai mare măsură față de cazul în care îl studiaza dezinteresat. Această motivație îi poate fi oferită prin a-l face

să realizeze că asimilarea acelor cunoștinte îi va fi de folos, fie în următorii ani de studii fie la o viitoare slujbă, fie în

viața de zi cu zi.

O alta problemă este și prezentarea unei mari cantități de informații, mare parte din ea fiind aproape întotdeauna

inutilă ori de detaliu. Spre exemplu în cazul rezolvarii unei probleme de fizică sau chimie ce ar necesita cunoștinte

simple de matematică, elevului nu îi sunt ușor accesibile metodele ce ar trebui folosite deoarece procedeele

matematice au fost predate complet separat de orice aplicație reală a lor, iar exercițiile făcute au fost preponderent

orientate către situații speciale, foarte rar întâlnite.

Numărul orelor în care simpla dictare a materialului este însoțită de o prezentare oarecum atractivă, fie prin

integrarea într-un anumit context, fie prin materiale audio-vizuale, este foarte redus.

Care ar fi modul în care educația ar putea fi realizată eficient? Scopul educației este acela de a forma un bagaj de

cunoștinte cu care elevii să se poată descurca atât în anii de studiu ce vor urma cât și în mediul profesional adoptat

după finalizarea studiilor. Cum facem orele de curs mai atractive, mai interesante? Oare folosirea unui cadru adecvat

ar îmbunătăți mult rezultatele? Folosirea culorii, a muzicii, a imaginilor, a poeziei ar putea îmbunătăți modul în care

predarea este realizată și recepționarea mesajului pedagogic ar fi îndeplinită cu succes? Cum ar fi să-mi intre elevii în

laboratorul de chimie și eu să-i întâmpin cu muzica lui Mozart, sau să fiu mai în ,,trend” cu vremurile, cu vocea

cântărețului Smiley? Aș reuși să le captez atenția și ar reține mai ușor experimentele efectuate? Recunosc, n-am

îmbinat niciodată chimia cu muzica dar culorile și creativitatea nu au lipsit.

Ce ar determina elevii să-și piardă interesul pentru studiu?

METODE EFICIENTE DE PREDARE

Autor: Emilia Miclea

Prof. Școala Gimnazială Nr.112-București
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Soluția pentru aceste probleme-folosirea metodelor active.

Vă prezint câteva dintre metodele aplicate :

1.Metoda ciorchinelui (o metodă care permite realizare legăturilor dintre idei și care îi încurajează pe elevi să gândeasca

liber). Se lucrează pe grupe.
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2.Metoda cubului-aplicată la lecția ,,Ferul” - pe fețele unui cub, colorate diferit, se scriu

cuvintele:descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează;

-se împarte clasa în șase grupe, fiecare grupă va avea un lider care va da răspunsul problemelor;

3.Învățarea cu ajutorul calculatorului (lecțiile Ael)

-contribuie la formarea unei gândiri selective, rapide și eficiente;

-am folosit-o mai mult în lecții de fixare și verificare a cunoștințelor;

-am observat o creștere a interesului pentru ora de curs.

3.Diagrama Venn- Se cere elevilor să evidențieze printr-o reprezentare grafică asemănări și deosebiri dintre două

substanțe, de exemplu două metale.

5.Copacul ideilor-asemănător ciorchinelui se pot sintetiza toate informațiile despre o substanță printr-un desen ce

poate reprezenta un copac sau un buchet de flori etc.

6.Metoda proiectului sau focus grup

Am pregatit o dezbatere pe tema ,,Chimia prieten sau dușman?”în care am implicat întregul colectiv al clasei a VIII-a

B. Am format două tabere PRO și ANTI, elevii poartă tricouri albe și ecusoane, își susțin și argumentează alegerea

făcută cu diverse materiale. Există un prezentator care deschide activitatea și deasemenea îndeamnă audiența (clasa a

VIII-a A) să aleagă singuri în ce parte se înclină balanța. Există un fotograf care are grĳă să facă fotografii, deasemenea

sunt responsabili cu împărțirea materialelor. Pe mese există stegulețe PRO-CHIMIA și ANTI-CHIMIA.

La sfârșit prezentatorul îi invită pe toți să scrie pe un post-it în formă de frunză un cuvânt ce are legătura cu chimia

și să-l lipească pe un copac jumătate înflorit, jumătate ofilit acolo unde se potrivește. Apoi invitații sunt rugați să

servească câte o bomboană (tot un produs al chimiei) , pentru a termina într-o notă ,,dulce”.

fierul ASEMĂNĂRI cuprul

DEOSEBIRI DEOSEBIRI
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7. Realizarea unei reviste de chimie ,,Chemisfera”în care am implicat toți elevii și cu care am obținut în fiecare an

premii.În anul 2019 am obținut Premiul I la etapa pe municipiu și titlul de Laureat Național.
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Ceea ce vedem și simțim astăzi, nu a fost și nu va fi niciodată la fel, aceasta pentru că lumea, cu toate componentele

sale, se modifică de la un moment la altul. Ceea ce percepem noi astăzi nu este decât o secvență din îndelungata

evoluție a mediului terestru.

Elevii pe care îi formăm în aceste timpuri, vor fi cetăţeni activi, cel puţin cȃteva zeci de ani. Deși ne este aproape

imposibil să ne imaginăm acum, cum va arăta lumea în care ei vor trăi, avem responsabilitatea imensă, de a-i pregăti

astăzi pentru a trăi mȃine o viaţă independentă, împinită, în timpuri necunoscute.

Trăim pe planeta Pământ, Planeta Oamenilor, singura, deocamdată, pe care se află viață. Suntem creația Lui

Dumnezeu care ne-a dat minte și înțelepciune și să stăpânim cum trebuie planeta, să o păstrăm curată pentru

viitoarele generații, dar, din păcate, nu am făcut acest lucru, fie din neștiință , fie din egoism.

Fiecare individ trebuie să cunoască mediul în care trăiește. Cunoașterea mediului se face treptat, conștient sau

inconștient, începând din primii ani petrecuți în familie (vârsta antrepreșcolară), continuând cu grădinița, apoi cu

ciclul primar , clasele gimnaziale, în liceu sau în alte trepte de învățământ. Unii se specializează în domeniul mediului,

în cadrul facultăților de profil, dar marea majoritate se opresc la studiile liceale sau gimnaziale. Însă baza însușirii

cunoștințelor despre mediu este în clasele primare, unde comportamentele copilului se manifestă mai accentuat, iar

învățătorul / profesorul este cel care le corectează, în cadrul activităților de la clasă, din grupul Științelor naturii și

geografiei.

Numărul redus de ore afectat obiectelor ce studiază mediul înconjurător, poate fi suplinit, într-o oarecare măsură

prin:

- pregătirea deosebită a cadrului didactic;

- introducerea unor opționale;

- folosirea unor metode deosebit de eficiente în însușirea cunoștințelor, printre care studiul direct în mediul

înconjurător, al realității, prin drumeții, excursii etc.

O soluție de suplinire a numărului redus de ore afectat acestor obiecte de învățământ, o constituie opționalele pe

teme legate de mediul înconjurător. Fie legate de cunoașterea mediului, fie legate de științele naturii, fie de

introducere în geografie .

În multe școli, învățătorii aleg opționale la alte obiecte pe care le consideră importante, nesocotind într-o oarecare

măsură, interesul elevilor, care în mod sigur, este îndreptat spre cunoașterea realității înconjurătoare, fie că este

vorba de aspecte teoretice fie practice.

Există multiple posibilități de realizare a unor opționale ce se referă la mediul înconjurător .

Consider că este bine să se aleagă opționale transdisciplinare, pentru că ele le formează copiilor o imagine de

ansamblu cu privire la realitatea înconjurătoare. De fapt trebuie să pornim de la ideea că natura este unitară, de la

ideea că natura este deosebit de complexă și că ea este alcătuită nu doar din anumite componente ci și de relațiile ce

se stabilesc între acestea.

În alegerea opționalelor chiar dacă elevii și părinții au un rol deosebit, învățătorul/profesorul este cel care le

propune anumite teme pe care apoi elevii și părinții le analizează și acceptă sau resping aceste teme, pe diferite motive

.

Menţinerea interesului elevilor pentru Știinţele mediului

Autor: Oana Denisa Bălău

Prof. înv. primar: Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra -Neamţ
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Învățătorul este cel care cunoaște lipsurile dar și interesele elevilor , el este cel care își dă cel mai bine seama ce anume

ar trebui să conțină opționalul pentru a forma copiilor o imagine completă și complexă, pentru a contribui la

instruirea dar și la educarea acestora.

Opționalele nu trebuie privite ca fiind o umplutură ci o modalitate de manifestare a elevilor pentru o anume

problemă care prezintă interes pentru ei.

Opționalele obligă în mod deosebit pe propunător, să cunoască temeinic problematica abordată de opțional, să

găsească acele căi de legătură cu elevii care să ii asigure sprĳinul din partea acestora .

Desigur că unele sunt posibilitățile de realizare a unor opționale în mediul rural și altele în mediul urban, așa cum

este și școala unde lucrez.

Dacă în mediul urban , dotările cu materiale didactice sunt mai bune , în schimb în mediul rural natura , realitatea

înconjurătoare este mai aproape, lucru ce nu se poate spune despre mediul urban. Aceste doua elemente trebuie avute

în vedere de către învățători atunci când se propun opționalele.

Unele opționale , mai ales cele transdisciplinare , cu conținut integrator se continuă măcar doi ani pentru a avea

eficiență maximă .

Trebuie să vedem, așadar în opționalele cu conținut integrator, referitoare la mediul înconjurător un ajutor

prețios, care poate multiplica interesul școlarilor pentru cunoașterea realității înconjurătoare.

În alegerea metodelor și procedeelor folosite la lecții, trebuie să avem în vedere unele aspecte ce se referă la :

-conținuturile științifice ale lecțiilor, adică un quantum de informații dar mai ales de stabilire de relații între obiecte

și fenomene;

-existența sau lipsa unor materiale didactice în școală sau ale elevilor;

-preocuparea sau chiar pasiunea învățătorului pentru o anume metodă pe care a folosit-o frecvent și a dat rezultate

sau de care este preocupat, etc.

Iată că alegerea metodelor și procedeelor este funcție de mai mulți factori, dintre care și unul subiectiv, cel ce ține

de pasiunea cadrului didactic. Am spus ,, subiectiv,, dar acest termen se referă nu la o alegere arbitrară, ci la o alegere

în cunoștință de cauză .

Dacă ne referim la fomarea competenţelor, trebuie să arătăm că unele se pot realiza direct în sala de clasă, altele se

pot realiza mai bine și mai trainic în mediul înconjurător și în acest caz, drumețiile și excursiile joacă un rol deosebit.

Se realizează mai eficient și obiectivele ce vizează formarea de deprinderi și priceperi în mediul înconjurător decât în

mod teoretic în clasă .

Consider că multe dintre lecții, se pot desfășura în mediul înconjurător și acest lucru se face cu prilejul drumețiilor și

excursiilor didactice .

Doar părăsind spațiul exclusiv teoretic al activităților din clasă, doar ieșind în mediul real în natură se pot forma

noțiuni corecte prin efort propriu. Tot prin efort propriu se pot însuși cunoștințe teoretice, dar toate acestea se pot

verifica în natura înconjurătoare care este deosebit de complexă.

Probabil, prima întrebare care vă vine în minte, în momentul de faţă, este: Și cum putem oganiza astfel de activităţi, în

contextul pandemic actual, care limitează atȃt formarea de gupuri, cȃt și deplasările etc?

Actuala evoluţie a tehnologiei, ne pune atȃt pe noi, cadrele didactice, cȃt si pe elevi, să pornim într-o călătorie în care

să descoperim, să învăţăm să ne formăm reprezentări corecte asupra lumii în care trăim, să ne organizăm în spaţiu și

timp, să ne dezvoltăm gȃndirea critică cu ajutorul intrumentelor digitale.
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Am înţeles, faptul că astazi, învăţarea nu se mai limitează doar la educaţie formală, profesorilor revenindu-le

responsabilitatea să formeze elevilor, abilităţi și cunoștinte caracteristice unei societăţi extrem de tehnologică, bazată

pe informaţii.

În cele ce urmează, vin cu cȃteva propuneri de instrumente și platforme online, care ne vin în ajutor în formarea,

la elevi, a unor reprezentări corecte asupra lumii înconjurătoare:

Pentru a porni într-o excursie virtuală, în jurul lumii, avem la dispoziţieGoogle Earth, platformă cu ajutorul căreia

putem călători în foarte multe zone ale Planetei noatre, prin intermediul imaginilor 3D, unde, pe lȃngă aceste

imagini, ne sunt oferite o varietate de infomaţii despre diferite obiective. Ne putem continua călătoria, părăsind

Planeta Pămȃnt și ajungȃnd în Univers, cu ajutorul aplicatţei Stellarium-web, care, ne oferă, de asemenea, imagini

și informaţii inedite depre Planete și alte corpuri cerești. La întoarcerea pe Pămȃnt, putem explora adȃncurile

mărilor, cu ajutorul platformei Neal fun.

Atunci cȃnd plec în excursii individuale, cu familia, folosesc deseori Google Maps. Departe de mine, pȃnă acum

ceva timp, că aș putea utiliza această platformă și în scop educaţional. Pregătindu-mă, recent, pentru lecţiile de

geografie și vrȃnd să le ofer elevilor o viziune cȃt mai amplă asupra hărţilor, le-am prezentat această aplicaţie și ne-

am dat seama că putem călători oriunde, cu un singur clic. Bineînteles că nu ne-am oprit aici, am început să calculăm

distanţele dintre diferite localităţi, să stabilim trasee și obiective de vizitat, deasemenea am utilizat și alte cunoștinţe

matematice efectuȃnd transformări a unităţilor de măsură pentru distanţă.

După cum prea bine știm, nu toţi elevii au posibilitatea să călătorească prea mult. Unii dintre ei, poate, nu au fost

niciodată la o grădină zoologică. În acest sens, ne vine în ajutor, platforma explore.org, care este o adevarată grădina

zoologică globală. Prin intermediul acestei platforme, putem viziona, în timp real, activitatea unor diverse specii de

animale, din întreaga lume.

Deci omul nu trebuie să lupte împotriva naturii, mai bine și mai inteligent este să învețe din marea experiență a

naturii. Omenirea nu are nici o șansă să lupte cu natura ci singura alternativă este de a învăța de la natură lucru pe

care l-a făcut și il face de multe ori :

-din observarea înotului animalelor subacvatice au apărut ideile construirilor primilor submersibile;

-din observarea și studierea zborului insectelor și păsărilor s-au construit primele avioane;

-din observarea și cunoașterea creierului uman, a legăturilor neuronice s-au construit primele calculatoare, dar toate

aceste cuceriri nu sunt în stare să învingă natura care este mult mai inteligentă, are o experiență îndelungată.

,,Nu învăţăm din experienţă ci din reflecţia asupra experienţei” (JOHN DEWEY)

BIBLIOGRAFIE

1.Nicu Aur (1985), Valențele educative ale participărilor elevilor la cercetările geografie în teren . 2. www.indreptardigital.
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„Cafeneaua literară”

Autor: Florina Popa-Bondrea

Prof.

Clasele V-VIII

În seria metodelor alternative utilizabile atât ca metode de predare /învăţare, cât şi ca metode de evaluare,

se numără şi „Cafeneaua literară”.

Într-un cadru diferit de cel în care se desfăşoară majoritatea orelor de curs, reînviind vechea tradiţie a

cafenelei în care scriitori, oameni de artă ,în general , se adunau în jurul unei ceşti aburinde de cafea, discutând

diverse probleme literare, culturale, de interes socio-politic şi civic, asemenea iluştrilor înaintaşi, elevii iubitori de

lectură sunt puşi în faţa unor texte noi, urmând să surprindă, după o lectură atentă şi comentarii în echipă, pe ateliere,

subtilităţi ale textului literar, ale personajelor cărora scriitori de seamă le-au dat viaţă pentru ei, în primul rând, copiii.

Colectivul de elevi este împărţit în trei ateliere (grupaţi în jurul a trei mese aşezate la o oarecare distanţă

una de cealaltă, astfel încât discuţiile purtate între „coechipieri” să nu-i stânjenească pe ceilalţi). Fiecare echipă,

eterogenă ca aptitudini, capacităţi, interese, îşi va alege un lider - organizator al activităţii grupului şi un reprezentant

apt de a comunica opinia generală referitoare la problemele puse în faţa echipei.

Pentru fiecare atelier, profesorul va pregăti un set de materiale auxiliare (textul sau fragmentul din textul literar

specific grupului, glosar cuprinzând cuvinte utilizabile în discuţiile pe tema propusă, coli de hârtie şi instrumente de

scris), necesare dezbaterii provocată prin Fişa de lucru.

După o lecturare atentă a materialelor primite, membrii fiecărui grup îşi vor manifesta opinia faţă de

chestiunile puse în discuţie, susţinându-şi cu argumente opinia. Liderul va avea rol de moderator, îndeplinind şi

sarcina de a consemna opinia majorităţii grupului. Cel mai potrivit în a înfăţişa răspunsurile şi concluziile la care au

ajuns prin consultare în echipă ( liderul sau un alt membru al grupului cu veritabile aptitudini oratorice ) va

prezenta rezultatul muncii echipei sale.

Evaluarea se va face urmărind :

- operarea cu elemente ale lecturii explicative;

- sesizarea legăturii dintre conţinutul cognitiv şi conţinutul tematic al textului citit;

- desprinderea trăsăturilor personajelor şi esenţa etică a atitudinii lor;

- realizarea unui monolog imaginar prin analogie sau prin contrast;

- exprimarea unui alt punct de vedere cu privire la derularea povestirii;

- participarea la comentarea conţinutului textului literar;

- manifestarea interesului şi iniţiativei în comunicarea orală, în exprimarea opiniei proprii faţă de problemele

puse în discuţie;

- auto-disciplinarea şi consimţirea la opinia generală a grupului căruia îi aparţine.

Dacă acestea vor fi urmărite şi consemnate de profesor pe fişa de observaţii curente, în măsura în care se poate,

pentru fiecare dintre elevi, aprecierea se va face pe activitatea şi rezultatele obţinute de grup, la fiecare dintre punctele

fişei de lucru, stimulând, încă o dată, capacitatea de a munci în echipă. Pentru a evita şi mai mult factorul stres, pentru

a da o notă destinsă activităţii, evaluarea se poate face numai pe baza unor aprecieri verbale cu grad mai mare de

generalitate, însoţite de evidenţieri ale plusurilor şi minusurilor înregistrate în activitatea fiecărei echipe.
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Fiind o activitate cu un grad sporit de dificultate prin complexitatea ei, elevii trebuie stimulaţi, încurajaţi, apreciaţi ,

cultivându-le încrederea în forţele proprii, plăcerea de a participa la discuţii pe teme literare, să coopereze la

activitatea de grup, să-şi subordoneze propriile interese celor grupului căruia îi aparţin, să primeze relaţiile de

colaborare în locul celor de competiţie.

Pentru dezvoltarea capacităţii de evaluare şi de auto-evaluare, se poate solicita şi concurenţilor părerea asupra

valorii prezentărilor făcute, stabilind în prealabil o scară valorică. Aprecierea sau auto-aprecierea vor fi justificate,

motivate prin exemplificări.
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Activitatea de invatare a copiilor cu C.E.S prin intermediul jocului

Educatia reprezinta arta dezvoltarii unei fiinte umane inca din primii ani de viata. Aceasta infloreste pe zi ce

trece si devine miraculoasa in momentul in care toata energia benefica ia forma dorita, cea a succesului. Dreptul la

educatie este unul dintre cele primordiale, copiii bucurandu-se de avantajele acestuia in fiecare zi prin participarea la

orele de curs si la diferite activitati efectuate cu ajutorul cadrelor didactice.

Educatia poate fi formala sau informala, orice experienta avand un rol formativ asupra modului in care

copilul crede, simte sau actioneaza. Acesta este interesat de latura flexibila si destinsa care propune dezvoltarea unui

nou orizont. Cadrele didactice pregatesc cu mare interes activtati interactive care ajuta la dezvoltarea copiilor, Astfel,

forma fundamentala de activitate de aceeasi importanta cu activitatile de invatare si munca este considerata a fi jocul.

Mecanismele acestuia sunt asemanatoare cu cele ale invatarii: palparea obiectelor, manipularea si deplasarea care

inseamna elaborarea spatiului si timpului sensorial si intr-o masura diferita, a spatiului mintal. Pe masura ce jocul

organizeaza si dezvolta cognitia, el isi pierde din ponderea elementelor stricte ale cunoasterii si devine o forma de

relatie obiectuala cu motivatia ludica si promoveaza invatarea.

In jocuri se dezvoltă interesul şi obişnuinţa pentru muncă, pentru corectitudine, se fixează deprinderile, se

automatizează mişcări foarte complexe. Jocurile care sunt inspirate din viaţa de toate zilele îi arată copilului regulile

mari ale vieţii civilizate, oglindesc stadiul de dezvoltare al societăţii în care trăieşte. Sunt şi un material foarte bogat

pentru dezvoltarea gândirii şi afectivităţii copilului. Prin joc, imaginaţia copilului se dezvoltă, la fel şi puterea de

inventivitate. Copilul doreşte să semene cu cel pe care-l interpretează în joc. Copilul observă personajul pe care îl

imită în jocul său. Prin joc copilul îşî îmbogăţeşte şi dezvoltă felul de a vorbi.

A te juca presupune a-ţi propune o sarcină de îndeplinit şi de a te obosi, a face un efort pentru a îndeplini

această sarcină, jocul este o încercare. În cadrul acestora, copilul trebuie să respecte anumite consemne, reguli. Prin

joc copilul învaţă ce este o sarcină, învaţă să-şi fixeze atenţia, să-şi stăpânească instabilitatea naturală, să facă un efort.

Urmand toate aceste activitati ilustrate mai sus si imbinandu-le cu arta frumosului, se poate realiza un intreg

care sa cuprinda activitati extrascolare care mentin un echilibru intre latura ludica a unui copil si cea educationala.

Autor: Fuciu Diana Florentina

Prof. Centrul Scolar pentru Educatie Inluziva Brasov
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Evaluarea online la matematică utilizând Google Forms

Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv-educativ și reflectă nivelul

achizițiilor elevilor până la un anume moment, pe o anumită perioadă de timp. Este un instrument de

măsurare, interpretare și ameliorare a rezultatelor școlare.

În contextul în care învățarea s-a mutat in mediul online cadrele didactice au fost nevoite să-și adapteze

metodele și instrumentele de lucru. Tehnologia si abilitățile de utilizare a acesteia au jucat un rol important în

pregătirea lecțiilor iar internetul a devenit o imensă bibliotecă virtuală.

Ca profesor de matematică am căutat diverse instrumente pentru evaluare în funcție de tipul și scopul acesteia.

De exemplu, pentru a recapitula cunoștințele dobândite pe parcursul unei ore de predare am utilizat site-uri pe care

am creat activități multiplayer ce puteau fi apoi distribuite la clasă.

O reală provocare pentru mine a fost să identific resurse pentru crearea testelor sumative aplicabile la finalul

unei unități de învățare deoarece redactarea unor enunțuri care să conțină formule matematice (fracții, puteri,

radicali etc) este foarte greoaie. Dacă înainte foloseam cu succes Microsoft Word și editorul său de ecuații, în online

acest instrument nu mai este eficient. Deși puteam distribui elevilor un test conceput în Word, acesta era greu de

folosit deoarece nu toți știau să editeze în formularul primit și corectarea tuturor testelor ar fi necesitat mult timp.

Astfel am fost nevoită să testez alte alternative și prioritar am căutat instrumente online gratuite. Îmi propun să

prezint în continuare unul din aceste instrumente, anume Google Forms (Formulare Google) și modul de utilizare a

acestuia pentru generarea unui test de matematică.

De ce Google Forms? Pentru că orice persoană care are cont Google beneficiază gratuit atât de o suită de

aplicații digitale cât și de un spațiu online în care să-și păstreze materialele create. Din acest spațiu de stocare (Google

Drive) putem încărca foarte ușor orice material în Google Classroom (spațiul de lucru cu elevii) sau putem distribui

extern cu ajutorul linkului asociat. Google Forms este instrumentul cu care creăm fie sondaje (răspunsurilor nu li se

atribuie punctaje) , fie chestionare (răspunsurile sunt evaluate cu ajutorul punctajelor). Deși durata realizării unui

chestionar este mai mare decât prin metodele uzuale, exemplu Word, avantajul apare la corectare. Astfel, în funcție

de tipurile de itemi aleși, formularul poate trimite imediat punctajul total atât elevului cât și profesorului, caz în care

timpul de corectare este nul, sau poate trimite punctajul după corectarea manuală, corectare care necesită timp mult

mai scurt.

Pentru a realiza un chestionar deschidem o pagină Google, apăsăm butonul Aplicații Google,

alegem Drive, Nou, Formular Google.

Autor: Neguțescu Gabriela

Prof. Școala Gimnazială, Comuna Talea/Prahova
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Se deschide pagina pe care vom realiza chestionarul (testul). Pe banda albă din partea de sus, în stânga avem

“Formular fără titlu” pe care printr-un simplu clic îl putem edita dând astfel o denumire formularului, iar în dreapta

identificăm butoanele Suplimente/ Personalizați tema/ Vizualizare/ Setări/ Trimiteți/Mai multe.

Mai identificăm etichetele “Întrebări”, unde vom redacta enunțurile și ”Răspunsuri” unde putem vizualiza,

activa sau bloca primirea acestora.

Pentru a crea un test vom accesa Setări, iar la eticheta “Chestionare” activăm butonul “Faceți un chestionar”. Tot

aici stabilim dacă nota va fi trimisă automat după finalizarea testului (toți itemii trebuie să permită corectarea

automată) sau va fi trimisă după corectarea manuală (există itemi ce necesită corectare manuală). În cazul setării

trimiterii notei după corectarea manuală elevii vor putea accesa testul doar dacă se conectează cu o adresă de email,

iar nota o vor primi ulterior. Profesorul poate acorda punctaje sub cele maxim stabilite pentru fiecare item, iar după

salvare are posibilitatea de a transmite punctajul prin email. Salvăm setarea și suntem redirecționați pe pagina

anterioară.

Fiecare item adăugat în test apare într-un dreptunghi, iar în partea din stânga jos vom observa mesajul “Cheie de

răspuns” și un punctaj presetat de 10 puncte.

Orice item are o casetă pentru introducerea întrebării, una pentru tipul de răspuns și zona pentru editarea

răspunsurilor. Putem duplica sau șterge un item, îl putem marca să fie obligatoriu sau nu. Avem posibilitatea de a

importa itemi din chestionare pe care le-am creat anterior accesând butonul corespunzător de pe panelul de

instrumente din dreapta. În situația în care marcăm un item ca “Obligatoriu” testul nu poate fi trimis de elevi dacă nu

au dat un răspuns la întrebarea respectivă. De aceea recomand utilizarea acestei opțiuni doar pentru itemul care

generează cele 10 puncte din oficiu, considerând că folosesc un barem cu un total de 100 puncte.

Redactarea unui item începe cu formularea întrebării. În caseta “Întrebare” scriem cerința, iar la “Descriere”

putem adăuga mențiuni importante sau indicii. De exemplu, la întrebarea numărul 5 am folosit o imagine, iar

întrebarea 6 așteaptă un răspuns bazat pe observarea imaginii de la întrebarea 5. În acest caz la întrebarea 6 vom

menționa în descriere “se folosește imaginea de la întrebarea 5”. Enunțul întrebării poate fi de tip text sau poate

conține simboluri specifice matematicii, simboluri pe care nu le regăsim pe tastatura calculatorului ( radical etc).

O modalitate de a introduce simboluri sau expresii matematice este să utilizăm în paralel un document word, să

redactăm enunțul folosind Simbol sau Ecuație din meniul Inserare și apoi să le introducem în chestionar cu copy-

paste. Poate că aspectul rezultat nu este ceea ce ne dorim, dar este o
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soluție la îndemână.

Modalitatea expusă anterior nu ne ajută în situația în care trebuie

să scriem fracții, puteri, matrici, integrale etc. Pentru acestea avem două

variante:

1. Redactăm enunțul în word și îl salvăm ca imagine (preferabil jpg),

apoi îl inserăm în chestionar ca fotografie. Aspectul va fi cel din figura

alăturată.

2. Deschidem pagina de internet https://www.codecogs.com/latex/

eqneditor.php, redactăm enunțul, descărcăm ca imagine gif apăsând

butonul “Click here to Download Image (Gif)” care este activ sub enunțul

rezultat și apoi inserăm imaginea în chestionar. Aspectul este cel din

figura alăturată.

Dacă răspunsurile conțin expresii asemănătoare, le redactăm

folosind oricare din cele două metode expuse anterior, le inserăm ca

imagini, iar aspectul va fi similar celui din figura alăturată.

Elevii nu pot redacta răspunsuri ce necesită scrierea unor expresii

matematice, de aceea pentru aceste tipuri de întrebări

putem folosi doar anumite tipuri de răspuns (răspunsuri multiple, casete de selectare).

În elaborarea testului folosim diverse tipuri de itemi iar formatul va fi dat de tipul de răspuns pe care îl alegem.

Avem următoarele posibilități:
�

Răspuns scurt
�

Paragraf
�

Răspunsuri multiple
�

Casete de selectare
�

Dropdown
�

Încărcați fișiere
�

Scară liniară
�

Grilă cu mai multe variante
�

Casetă de selectare sub formă de grilă
�

Dată / Oră

Evaluarea unui item se setează folosind butonul “Cheie de răspuns”. Se deschide un panou în

care stabilim punctajul și edităm răspunsurile în funcție de tipul fiecăruia. Prezint în continuare acest panou pentru

fiecare tip de item.
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Răspuns scurt se utilizează dacă așteptăm la rezultat un cuvânt sau un număr. Itemul cu răspuns scurt poate fi

corectat automat sau manual. Pentru corectare automată trebuie sa introducem la “răspuns corect” cuvântul/numărul

ce reprezintă răspunsul corect. În această situație trebuie sa anticipăm daca elevii vor introduce exact răspunsul pe

care îl așteptăm. De exemplu, la întrebarea “rezultatul calculului 2,410” ne putem aștepta atât la răspunsul 24 cât și la

răspunsul 24.0. Vom adăuga prin urmare două variante corecte astfel încât elevul să primească punctajul total în orice

variantă ar scrie răspunsul. Apăsăm butonul “Terminare”, iar in dreapta jos apare un cerculeț cu 3 puncte poziționate

pe verticală de unde putem opta pentru validarea răspunsului. Aici putem introduce condiții pentru text sau număr

(lungimea cuvântului, caractere pe care trebuie să le conțină, formatul unui număr etc).

Paragraf se utilizează dacă așteptăm un răspuns mai amplu. De exemplu, se pot scrie definiții, enunțuri ale unor

proprietăți sau teoreme, iar pentru rezolvarea unei ecuații se pot redacta rânduri distincte separându-le cu tasta

Enter. La acest tip de răspuns se setează doar punctajul, iar evaluarea se va face manual.

Răspunsuri multiple permite alegerea unui singur răspuns dintr-o listă de opțiuni dată. După ce creăm lista de

opțiuni trecem la cheia de răspuns pentru a stabili punctajul și tot aici bifăm răspunsul corect. Putem bifa mai multe

opțiuni ca fiind corecte, iar elevul va primi punctajul total atribuit itemului dacă bifează oricare din opțiunile setate

ca fiind valide. Lista de opțiuni poate fi copiată dintr-o listă deja existentă pe care o avem într-un document word,

excel etc, apoi îi putem adăuga sau elimina opțiuni. Acest item este cu punctaj automat.

Casete de selectare permite alegerea a două sau mai multe răspunsuri. La cheia de răspuns validăm opțiunile

corecte, iar punctajul total se acordă dacă elevul bifează toate opțiunile care au fost setate ca fiind valide. De exemplu:

avem opțiunile a,b,c,d cu răspunsurile valide a și c. Elevul primește punctajul total dacă bifează opțiunile a și c sau

punctaj zero dacă a bifat orice alta combinație de opțiuni. Itemul este cu corectare automată.

Dropdown funcționează la fel ca răspunsuri multiple, diferă doar ca aspect final. Elevul va deschide o listă și va

putea alege un singur răspuns.

Încărcați fișiere permite elevului să atașeze ca răspuns un fișier. Putem seta tipul de fișier, numărul de fișiere

maxim permis sau dimensiunea acestora. Este recomandat pentru încărcarea unui desen sau pentru rezolvări

complexe ce nu pot fi redactate prin tastare directă. Itemul necesită corectare manuală.

Scară liniară se folosește pentru a aprecia, de exemplu, gradul de dificultate al testului. Se stabilește dimensiunea

scării, eticheta pentru valoarea minimă (ușor) și cea pentru valoarea maximă (foarte greu). Acest item se corectează

manual și nu are utilitate pentru disciplina Matematică, de aceea recomand sa fie setat cu punctaj zero în cazul în care

alegem să-l folosim.

Grilă cu mai multe variante și Casetă de selectare sub formă

de grilă generează un tabel în care marcăm rezultatele corecte,

fiecare rând având punctaj intermediar. Suma punctajelor

intermediare va genera punctajul total al itemului respectiv.

Recomand aceste tipuri de răspuns pentru itemi de asociere.
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Dată / Oră permit introducerea datei și orei. Îi putem folosi ca itemi cu punctaj zero.

Pentru acordarea punctelor din oficiu putem folosi:

• Dropdown/răspunsuri multiple - dacă avem deja o listă cu numele elevilor care vor susține testul, listă ce se

poate introduce cu copy-paste. Punctele din oficiu se vor acorda automat;

• Răspuns scurt – punctajul se acordă la corectarea manuală. În ambele cazuri punctajul alocat întrebării

trebuie sa fie egal cu punctajul din oficiu.

Vom verifica funcționalitatea testului folosind butonul Previzualizare și ne asigurăm că punctajele se alocă așa cum

prevede baremul.
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Stimularea unui copil pentru a participa la activităţile educaţiei fizice şi sportului înseamnă mai mult decât a-

i oferi un simplu antrenament corporal. Înseamnă a-i oferi o adevărată educaţie personală şi socială, înseamnă a-l

situa în raport cu ceilalţi, a-i permite să se manifeste, a-l dezvălui pe el sie însuşi şi lumii prin intermediul propriului

corp.

Mişcarea este una din funcţiile fundamentale ale fiinţei umane. De aceea, toate experienţele şi

comportamentele raportate la ea, cum sunt activităţile de timp liber, sunt de o extremă importanţă.

Copilul este o personalitate unică şi structurată, în cadrul căreia diferite funcţii colaborează şi se influenţează

reciproc. Trebuie deosebite mai întâi funcţiile fizice, în care diferitele sisteme – circulator, respirator, metabolic,

nervos, osos, etc – joacă fiecare câte un rol şi intră în interacţiune.

Instruirea sportivă trebuie să ţină cont de datele medicale şi biologice. Dar, tot atât de adevărat este că

activităţile motrice sunt trăite ca acţiuni şi experienţe totale în care funcţiile psihice intercondiţionează cu

fenomenele fizice. Mişcările sunt controlate cognitiv iar aceste cunoştinţe, adăugate exerciţiului fizic, duc la însuşirea

deprinderilor motrice.

Factorii emoţionali, bucurie, plăcere, fericire, descurajare, teamă, diferite aşteptări, reuşita sau insuccesul, în

combinaţie cu necesităţile fundamentale de activitate şi sociabilitate, se află la originea motivaţiilor motrice.

Deciziile şi tendinţele, concentrarea şi tenacitatea, atitudinile şi luările de poziţie sunt câţiva din factorii

determinanţi ai formelor de mişcare.

Funcţiile corporale şi psihice sunt indiscutabil, legate. De aceea, profesorul trebuie să meargă mai departe

decât simplul antrenament fizic; el trebuie să se străduiască să ia în consideraţie şi să integreze în procesul instructiv

funcţiile psihice ale elevilor săi, observându-le şi influenţându-le în decursul activităţii corporale.

Instruirea sportivă se desfăşoară în spaţiu: în săli de gimnastică, pe terenuri de sport, în mediu acvatic, la ţară, la

munte, etc. Structurile şi formele mişcării se desfăşoară în spaţiu. Copii pot învăţa prin educaţia fizică ce este spaţiul,

care sunt caracteristicile şi limitele lui şi cum se pot situa ei în acest spaţiu.

Prin intermediul instalaţiilor şi aparatelor sportive, ei fac cunoştinţă şi cu alte aspecte ale lumii materiale. De

exemplu: mingea satisface prin forma sa, ea incită la acţiune deoarece poate fi aruncată, prinsă, rostogolită,

controlată, pe scurt toate proprietăţile sale putând fi utilizate pentru a se exprima şi a se juca.

În acelaşi timp activitatea sportivă are întotdeauna caracter de interacţiune socială. Se stabilesc legături între

profesor şi elev, între elevi şi ceilalţi elevi, între profesor şi diverse grupuri.

Relaţiile care se stabilesc între fiinţe sau grupuri umane sunt caracterizate prin două tipuri de

comportamente:

- adaptarea de roluri;

- reacţii de deschidere şi de comunicare interpersonală.

Aceste două tipuri de comportamente se regăsesc şi în sport.

Activi în orice context

Autor: Ghența Andreea-Lavinia

Prof. Școala Gimnazială NR.2 Piatra-Neamț
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În cadrul formei de interacţiune: adaptarea de roluri, subiecţii ştiu ce se aşteaptă de la ei şi ce pot aştepta ei de la ceilalţi

în anumite situaţii date. Astfel rolurile profesorului şi ale elevului sunt aproape deja stabilite în momentul începerii

lecţiei de educaţie fizică, pe de o parte datorită relaţiilor existente între cei care predau şi cei cărora li se predă, iar pe

de altă parte, în funcţie de natura specifică a activităţii sportive. În sala de gimnastică, copilul îşi cunoaşte profesorul

în altă postură decât în clasă; el îşi însuşeşte roluri noi: coechipier sau adversar. El îşi poate asuma aceste roluri şi în

unele cazuri li se poate opune.

În adaptarea unor roluri prestabilite, profesorii şi elevii ştiu ce se aşteaptă de la ei şi caută, de cele mai multe ori să li

se conformeze.

Lucrurile stau altfel în privinţa: reacţiilor de deschidere şi de comunicare interpersonală. În acest caz rolurile

nu sunt prestabilite, iar relaţiile se construiesc prin contacte emoţionale şi se traduc prin atitudinile: simpatie( sau

antipatie), camaraderie, prietenie, etc. Profesorul de educaţie fizică trebuie să promoveze prin sport, spiritul de

camaraderie şi colectivitate şi să conducă ansamblul elevilor săi spre experienţe comune pozitive. Profesorului îi

revine sarcina de a avea în clasă acest spirit de deschidere şi de comunicare şi numai prin personalitatea sa poate

realiza acest lucru, mai mult decât ar putea s-o facă toate cunoştinţele metodologice şi programele şcolare.

Pentru profesor, crearea spiritului de comunicare şi căutare a celuilalt reprezintă una din cele mai înalte

responsabilităţi.

Când este vorba de motivaţii, se ştie că relaţiile interpersonale joacă un rol decisiv în aderarea la o practică care poate

fi continuată, adesea, de-a lungul întregii existenţe.

În cadrul educaţiei fizice şcolare, activitatea sportivă are un caracter de relaţie interpersonală. Este de asemenea locul

în care omul îşi realizează unitatea psiho-fizică într-un mod deosebit de evident şi impresionant. Însuşirea de

deprinderi şi priceperi nu este singurul obiectiv al educaţiei fizice şcolare, trebuie să adăugăm educarea prin

activitatea sportivă. Educaţia prin sport trebuie să contribuie la dezvoltarea individuală şi socială a elevilor, la

formarea personalităţii.

Ansamblul activităţilor de educaţie fizică şi sport, organizate în scop de fortificare se bucură în prezent de o

extindere din ce în ce mai mare. Prin intermediul lor se poate acţiona eficient în realizarea obiectivelor educaţiei

generale. Obiective ce vizează dezvoltarea elevilor atât în planul educaţiei morale, afective, intelectuale, contribuind

la dezvoltarea armonioasă a corpului, menţinerea sănătăţii, pregătirii pentru muncă şi viaţă.

Evoluţia tehnico – ştiinţifică şi dinamică a dezvoltării societăţii, impune şcolii să acorde o atenţie sporită

înarmării elevilor cu tehnici de lucru care să le asigure posibilitatea de a se adapta continuu la cerinţele impuse de

dezvoltarea şi uzura rapidă a informaţiilor şi frecvenţa schimbării tehnicilor de muncă.

Deci esenţa procesului de învăţământ are în vedere formarea de oameni educaţi şi educabili pe tot parcursul vieţii

lor. Altfel spus educaţia fizică şi sportul îşi amplifică rolul şi funcţiile, modificându-şi şi perfecţionându-şi orientarea

şi importanţa obiectivelor tradiţionale. Corespunzător acestor orientări şi tendinţe, predarea educaţiei fizice şi

sportului, trebuie să i se acorde prioritate în formarea şi dezvoltarea calităţilor psiho-motrice, priceperilor şi

deprinderilor cu valoarea de practică îndelungată. Şcoala are o sarcină deosebită în vederea realizării obiectivelor prin

accentuarea caracterului formativ al procesului de învăţământ dezvoltând capacitatea elevului de a învăţa.

Sedentarismul, suprasolicitarea, surmenajul sunt caracteristici ale societăţii în care trăim şi pe care trebuie să le

depăşim, contracarând efectele negative ale acestora.

Prin practicarea exerciţiului fizic şi al sportului, altfel spus, a activităţilor corporal, sportiv, recreative şi de timp

liber, se va realiza: întărirea sănătăţii, relaxarea şi îmbunătăţirea performanţelor.
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Educaţia interculturală – o nouă formă a educaţiei în şcoală

Autor: Hrehorciuc Laura

Prof. înv. primar Şcoala Gimnazială „PetruMuşat”- Siret

Motto: “Dacă îţi este foame şi nu te gândeşti decât la ziua de astăzi, atunci mănâncă un fruct. Dacă te gândeşti la

ziua de mâine, plantează grâu. Dacă te gândeşti la câţiva ani de acum încolo, plantează un arbore. Dar dacă

te gândeşti la viitor, angajează-te în a educa tineretul.” (proverb asiatic)

Contextele geopolitice, economice, culturale caracteristice Europei actuale prefigurează o intensificare a

transformărilor şi schimbărilor la toate nivelurile societăţii. Acelaşi dinamism este cauza ritmului alert pe care viaţa

fiecăruia din noi îl capătă şi a confruntării cu noutatea la orice pas. Pe de altă parte, acelaşi dinamism determină

accentuarea manifestării caracterului plural al societăţii, afirmată la nivelul a câtorva planuri: pluralitatea aporturilor

altor culturi şi civilizaţii la constituirea culturilor europene, explozia şi mondializarea culturii, în special de noile

mĳloace de informare şi comunicare, pluritatea lingvistică şi etnoculturală rezultată din modul de formare a statelor-

naţiuni din Europa, prezenţa difuză, în mai multe ţări din Europa a romilor şi a nomazilor, pluralismul regional

(regiuni ca unităţi istorice, culturale, geografice şi economice), pluralitatea culturală conferită de amestecul de

populaţii rezultat în urma implantării definitive a migraţiilor economice şi politice, pluralitatea contribuţiilor aduse

de alte culturi şi civilizaţii la îmbogăţirea patrimoniilor culturale ale diferitelor ţări etc.

Filosofia pluralismului cultural bine înţeles constituie pentru multe state democratice suportul pentru acţiune.

Iar primul drum considerat îndreptăţit să se desfăşoare a fost acela al educaţiei care este necesar să se restructureze

pornind de la principiile interculturalităţii.

Educaţia, restructurându-se sub forma educaţiei pentru diversitate, constituie o condiţie esenţială pentru

rezolvarea problemelor societăţii contemporane. Şcoala joacă astfel un nou rol – acela de a pregăti cetăţenii unei

viitoare lumi a pluralizării.

În acelaşi timp însă, diversitatea, ca problemă pentru societate, este considerată „o forţă conducătoare pentru

creativitatea educaţională”. Deci, interculturalitatea poate reprezenta pentru educator o resursă preţioasă ce poate fi

valorificată în procesul de învăţământ şi nu o problemă în plus. Aşadar, pentru educator educaţia interculturală pe

care trebuie să o dezvolte ca răspuns la situaţiile pluriculturale cu care se confruntă în clasă trebuie să reprezinte o

modalitate de instaurare a armoniei în relaţiile interpersonale dintre elevi, dar mai ales o cale prin care elevii au

prilejul să afle că există mai multe puncte de vedere ale aceleaşi probleme. Avantajul prezenţei diversităţii în clasă

constă în faptul că situaţiile educative beneficiază de bogăţia culturală pe care elevii o aduc în clasă.

Privită din perspectiva educaţiei interculturale, activitatea de învăţare devine o învăţare a acceptării alterităţii, un

proces de formare a maturităţii culturale concretizate în competenţa interculturală.

Educaţia interculturală îi vizează pe toţi elevii, autohtoni sau imigranţi şi caută să-i sensibilizeze pentru

respectarea diversităţii, pentru toleranţă şi solidaritate.
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Rolul şcolii în societăţile interculturale este acela de a-i face pe copii să descopere la celălalt, în acelaşi timp,

alteritatea şi asemănarea, şi nu de a-i face doar să cunoască altă cultură. Ea urmăreşte să-l ajute pe copil să se

definească el însuşi, în orice moment, în raport cu ceilalţi şi să comunice în orice moment, chiar şi în situaţiile

conflictuale.

Educaţia interculturală nu este o nouă disciplină şcolară cu conţinut propriu, ci o modalitate de a transcende

toate disciplinele şcolare şi a le redimensiona prin prisma experimentării propriei persoane în întâlnirea cu celălalt.

Conţinuturile formării interculturale a elevilor îşi trag seva informaţională din conţinuturile specifice tuturor

disciplinelor studiate. Cadrelor didactice le revine sarcina de a restructura conţinuturile învăţării, pornind de la

dezideratele interculturalităţii.

Pentru realizarea educaţiei interculturale este necesară promovarea unei pedagogii active şi participative,

alegând acele metode care să le permită elevilor să se exprime şi, mai ales, să colaboreze. Cadrul didactic poate alege

oricare dintre metodele tradiţionale sau moderne pentru a o aşeza într-un context formativ intercultural (în acest

sens utilizarea metodelor gândirii critice poate însemna un bun început pentru formarea componenţei cognitive a

atitudinilor interculturale). De asemenea, este binevenită aplicarea metodelor de prevenire sau rezolvare a

conflictelor, de diminuare a stereotipurilor, prejudecăţilor şi discriminării sau a metodelor oferite de domeniul

consilierii.

Evaluarea este aceea care aduce educatorului informaţii despre nivelul competenţei interculturale ale elevilor

sau despre componentele acestei competenţe şi implicit despre progresul, stagnarea sau regresul procesului formativ

desfăşurat. Metodele de evaluare cele mai frecvente sunt: observaţia directă asupra comportamentelor (cu utilizarea

grilelor de observaţie), interviul de evaluare, chestionarele de evaluare, testele docimologice.

În realizarea educaţiei interculturale, cadrul didactic trebuie să ţină cont de câteva sugestii:

a) să aibă grĳă ca persoanele care aparţin grupurilor minorităţilor să fie tratate asemeni majorităţilor, ca

indivizi cu propriul lor stil de viaţă şi cu interese proprii;

b) să verifice folosirea cuvintelor: „noi”, „ei”, „strămoşii noştri”, „diferit”, „străin”; utilizarea termenilor

menţionaţi îi poate face pe cei care nu provin din cultura majoritară să se simtă stingheriţi;

c) dacă se discută despre personalităţi reprezentative, este necesar să se asigure subiecte pentru toate culturile

reprezentate în clasă;

d) să evite asocierea imaginii minorităţilor culturale cu problemele;

e) să acorde atenţie realizărilor culturale şi ştiinţifice din diferite tradiţii şi continente, din trecut şi din

prezent;

f) să înveţe că discriminarea şi conflictul formează un cerc vicios care poate fi depăşit prin conştientizare;

g) să-şi formeze elevii deprinderea de a studia critic – ei trebuie ajutaţi să recunoască părerile preconcepute, să

examineze şi să compare diferite interpretări şi păreri.

În încheiere, susţin din nou ideea introducerii dimensiunii interculturale în educaţia oferită de sistemul de

învăţământ, având ca argumente de bază:

־ educaţia pentru interculturalitate ar putea fi modalitatea prin care tensiunile interetnice pot fi atenuate şi

prevenite;

־ prin promovarea comportamentelor interculturale în şcoală se poate realiza trecerea la o societate

democratică, deschisă, permisivă;
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־ educaţia interculturală poate îmbunătăţi aspectul relaţional al persoanelor care vin în contact cu această

dimensiune educativă, în sensul depăşirii tendinţelor egocentrice, a pragmatismelor extreme şi fenomenelor de

marginalizare psihosocială.
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Orientări actuale în sistemul de educaţie: ,,şcoli care învaţă”

Autor: Ionel Daniela

Prof. inv. Preşc. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Buzău, Jud. Buzău

Menţinerea interesului copiilor pentru activităţile din grădiniţă reprezintă o provocare pentru fiecare cadru

didactic. Din această perspectivă aş dori să prezint, în câteva cuvinte, o perspectivă nouă de abordare a şcolii, în

general, şi anume introducerea conceptului ,,şcoli care învaţă”.

Dacă vorbim despre organizarea conţinuturilor, vorbim despre o adaptarea a procesului instructiv-educativ

la ritmul şi stilul de învăţare al fiecărui elev, aceasta reprezentând o strategie de diferenţiere curriculară. În termeni

de politică educaţională presupune o trecere de la ,,o şcoală pentru toţi” la o şcoală pentru fiecare. Şcoala trebuie să-i

pregătească pe oameni, în mod diferit, respectând particularităţile de învăţare ale fiecăruia.

Această abordare a şcolii este prezentată de Peter Senge, în cartea ,,Şcoli care învaţă. A cincea disciplină

aplicată în educaţie”. El spunea:

,,Şcolile care îi pregătesc pe oameni doar pentru a se supune autorităţii şi a urma necondiţionat regulile

oferă elevilor lor o pregătire deficitară pentru lumea din ce în ce mai complex şi mai interdependent în care trăim. În

ziua de azi, oameni din toate categoriile sociale sunt provocaţi să acţioneze cu un grad sporit de autonomie, atât să

conducă, precum şi să asculte, atât să chestioneze fără teamă, cât şi să devină mai conştienţi de tiparele de gândire care

ne guvernează comportamentul şi ne conturează posibilităţile.”(2016, p. 17)

Cele cinci discipline menţionate de autor sunt: măiestria personală şi viziunea împărtăşită care ,,reprezintă

moduri de articulare ale aspiraţiilor individuale şi ale celor colective” (Senge P., 2016, p. 17), modele mentale şi

învăţarea în echipă, discipline care implică practicarea gândirii reflexive şi a conversaţiei constructive şi a cincea

disciplină gândirea sistemică.

,,În cadrul acestei discipline, oamenii învaţă să înţeleagă mai bine interdependenţa şi schimbarea, fiind astfel

capabili să relaţioneze mai eficient cu forţele care conturează consecinţele acţiunilor lor.” (Senge P., 2016, p. 18)

Cea de-a cincea disciplină ne îndeamnă să privim şcoala ca pe un sistem, sistemul fiind acea structură

observabilă ale cărei elemente se susţin reciproc. Prin intermediul acesteia privim problemele ,,nu ca pe nişte

evenimente izolate, ci ca pe componente ale unor structuri mai mari dar mai puţin vizibile care se afectează

reciproc.”(Senge P., 2016, P. 137)

Şcoala care învaţă include trei sisteme înglobate unul in altul: clasa care învaţă, şcoala care învaţă şi

comunitatea care învaţă.

La baza clasei care învaţă avem o adunare schimbătoare de elevi şi profesori al cărui scop este învăţarea.

Părinţii nu sunt incluşi deoarece ei nu participă zilnic la activităţile din clasă, dar cu toate acestea implicarea lor este

foarte importantă şi se simte în fiecare clipă.

Primul implicat în a acest sistem este profesorul. Peter Senge prezintă trei atitudini care vizează profesorul.

,,Prima: fiecare şcoală trebuie să aibă în vedere, ca parte a scopului său principal, promovarea, dezvoltarea, grĳa şi

siguranţa profesorilor săi - o recunoaştere a importanţei lor.
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A doua: profesorii trebuie să fie ghizi ai tuturor elevilor, să contribuie la dezvoltarea relaţiilor între ei şi dintre ei şi

baza de cunoştinţe. Această ghidare presupune menţinerea unui angajament faţă de întreaga comunitate de învăţare

a şcolii, nu doar faţă de ,,clasa mea” şi de ,,elevii mei”. A treia: profesorii buni sunt ei înşişi implicaţi într-o învăţare

continuă, atât a materiei pe care o predau, cât şi a materiei de dascăl, dezvoltându-se pe tot parcursul vieţii.” (2016,

p. 28)

Elevii sunt văzuţi ca participanţi activi la evoluţia şcolii şi cocreatori ai cunoaşterii. Ei sunt capabili să-şi

creeze o viziune proprie a învăţării cu condiţia să fie susţinut de un sistem care să încurajeze dezvoltarea abilităţilor

de cunoaştere. Relaţiile cu părinţii trebuie să fie deschise, lipsite de prejudecăţi din ambele părţi pentru a susţine şi

încuraja învăţarea copiilor.

Privind modul în care este abordată clasa ca organizaţie, observăm asemănări cu modul de organizare

integrată a activităţilor din clasă. Altfel spus gândirea sistemică poate şi trebuie să fie abordată în orice sistem, pentru

obţinerea unor rezultate semnificative.
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Raportul dintre motivație și performanța școlară

Autor: Ilie Irina

Prof.Înv. Primar Şcoala Gimnazială Decindeni – Dragomireşti, Dâmboviţa

„Nu contează cât de încet mergi, atâta vreme cât nu te opreşti”

(Confucius)

Motivația este unul dintre cele mai importante mobile ale învățării școlare, definindu-se deseori ca o stare

interioară care întreține comportamentul și îl direcționează. Atunci când se pune întrebarea, ce îl poate stimula pe

un elev, răspunsurile sunt dintre cele mai variate: ar putea fi nevoile de stimulente, deseori frica, diverse scopuri sau

pur și simplu, poate fi curiozitate. Aceste motivații pot fi intrinseci, cum ar fi nevoile, curiozitățile, plăcerea și

extrinseci - pedeapsa sau recompensa. Când vorbim despre motivația intrinsecă, se poate afirma despre aceasta, că

este o tendință naturală de a înfrânge o provocare prin satisfacerea intereselor personale

Pentru ca o activitate să se desfășoare clar și eficient, nu este suficiet ca scopul acesteia sa fie corect și riguros.

Dacă lipsește stimularea și susținerea energetica în realizarea scopului, atunci activitatea nu va mai putea fi dusă la

îndeplinire. Dacă omul nu este împins sau determinat de ceva pentru a munci, învăța sau crea, el nu va obține

performanțele dorite. În concluzie, activitatea umană pe lângă stabilirea precisă a scopului, punerea în disponibilitate

a tuturor instrumentelor necesare realizării ei, trebuia să facă apel și la o serie de factori cu rol de stimulare și activare,

de sensibilitate selectivă, care sunt încadrați în noțiunea de motivație.

Motivația este una dintre cele mai importante componente când vine vorba de formarea și dezvoltarea

învățării autodirĳate la elevii claselor primare. Ea are un rol crucial în activitatea de învățarea a copilului, și ca urmare

în formarea personalității lui. Performanțele elevilor reies din rezultatele învățării, la baza cărora stau numeroase

motive. Dacă un elev este motivat, acesta va avea performanțe mai ridicate decât unul care este mai puțin motivat,

ceea ce înseamnă că performanța este nemĳlocit determinată de motive.

Atâta timp cât performanța unui elev este ridicată, acesta va crede despre sine că este o persoană competentă,

iar dacă performanța avută este slabă, el se va percepe ca fiind o persoană lipsită de calități și va începe să se

devalorizeze.

În anul 1953, McClelland și colaboratorii săi au eloborat un experiment, pornind de la ipoteza că performanțele se

manifestă în imaginația subiectului, măsurată prin testul TAT, adică testul de apercepție tematică (o probă

proiectivă). În cadrul experimentului, subiecților le sunt prezentate 3-4 imagini confuze, ambigue din seria TAT a

lui Murray, acestora li se cere ca într-un timp limitat de aproximativ 5 minute, să scrie scurte istorioare în legătură

cu fiecare imagine. Ei trebuiau să răspundă la un set de întrebări și anume: Ce se întamplă și cine sunt aceste

personaje? Cum s-a ajuns la această situație? Ce gândesc personajele și ce doresc ele? Ce se va întâmpla? Ce vor face

ele? În analiza rezultatelor, s-a ținut seama de răspunsurile care exprimau un interes sau o atitudine. Valoarea de

stimulare a succesului se presupune a fi proporțională cu dificultatea sarcinii.
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Alți autori au demonstrat că în activitatea cu caracter competitiv, subiecții care au o trebuința de

performanță ridicată, de obicei obțin performanțe ridicate, pe când cei care au trebuințe de performanță slabă, ajung

la performanțe slabe. După experimentul lui McClelland, se ridică întrebarea, dacă o performanță mai scăzută nu

reprezintă mai degrabă teama de eșec, decât o trebuință mai redusă de performanță. (McClelland, 1953, p. 132)

Cercetările psihologice au arătat că în sarcinile simple, pe măsură ce crește intensitatea motivației, crește și

nivelul performanței. În sarcinile complexe însă, creșterea intensității motivației se asociază, până la un punct cu

creșterea performanței, după care aceasta din urmă scade. Se întâmplă așa, deoarece în sarcinile simple existând unul,

maxim două răspunsuri corecte diferențierea lor se face cu ușurință, nefiind influențată negativ creșterea impulsului

motivațional. În sarcinile complexe, prezența mai multor alternative de acțiune, îngreunează acțiunea impulsului

motivațional, intensitatea în creștere a acestuia fiind nefavorabilă discriminării, discernământului și evaluării critice.

Însă, de cele mai multe ori, eficiența activității nu depinde numai de intensitatea motivației și complexitatea

sarcinii, ci și de relația dintre intensitatea motivației și gradul de dificultatea al sarcinii cu care se confruntă individul.

Cu cât între mărimea intensității motivației și gradul de dificultate al sarcinii există o mare corespondență și

adecvare, cu atât eficiența activității va fi asigurată. În psihologie a apărut ideea optimului motivațional, adică a unei

intensități optime a motivației care să permită obținerea unor performanțe înalte sau cel puțin a celor scontate.

Despre optimul motivațional, se poate vorbi în două faze:

1. Atunci când gradul de dificultate al sarcinii este bine perceput de către subiect. În cazul acesta optimum

motivațional este dat de relația de echivalență dintre cele două variabile. Atunci când gradul de dificultate al sarcinii

este ridicat o intensitate mare a motivației este necesară pentru a o îndeplini, dar dacă sarcina are un grad mediu de

dificultate, o motivație de intensitate medie este îndeajuns pentru soluționarea ei.

2. Atunci când dificultatea sarcinii nu este apreciată corect de către individ. În această situație sunt posibile două

variante: fie o subapreciere a dificultății sarcinii, fie o supraapreciere. În acest caz individul nu reușește să își

managerieze energia și efortul astfel încât să îndeplinească sarcina. În cazul subaprecierii, subiectul va prezenta un

deficit de energie, ceea ce duce la nerealizarea sarcinii. În cazul în care individul este supramotivat, un surplus de

energie se activează, acesta determinând dezorganizarea, stresul, risipirea energiei înainte de a începe activitatea. În

ambele cazuri însă, rezultatul va consta în eșec.

Pentru obținerea unui optim motivațional în cele două cazuri trebuie să se realizeze un dezechilibru între cele

două variabile, intensitatea motivației și gradul de dificultate al sarcinii.

În cadrul unei activități nu trebuie acceptată orice fel de performanță, ci cu performanțe cât mai bune, cât mai

înalte, acestea să nu reprezinte doar o simplă realizare a personalității, ci și o autodepășire a personalităților ei.

Stimulul motivațional care împinge către realizarea unor progrese și autodepășiri evidente, poartă denumirea de nivel

de aspirație. Este recomandat ca nivelul de aspirație să fie stabilit puțin peste posibilitățile de moment ale elevului.

Când stadiul unui elev este de nivel mediocru, nivelul de aspirație al acestuia este relativ scăzut și reprezintă

un succes, dar pentru elevii cu aptitudini înalte va fi un regres, aceștia din urmă, pot ajunge la un regres chiar sub

raportul verificării capacităților de care dispun.

Performanţa şcolară se ridică atunci când este puternic motivată şi când este puternic susţinută de o

recompensă. Multiplele forme de recompensă care se practică în şcoală (note/calificative, laude, distincţii, premii,

diplome, burse etc.) urmăresc acest scop de întărire, deci de a forma motive puternice pentru a se însuşi mai bine, mai

repede materialul.
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Nu trebuie să uităm însă că nimeni nu ne poate oferi reţete pentru performanţă, deoarece în faţa cadrului
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„Şcoala trebuie să-i înarmeze pe elevi cu metoda de a învăţa „a învăţa să înveţi”, prevenind asimilarea pasivă a

cunoştinţelor şi asigurând un învăţământ activ.”(Aforism de Iustina Itu)

În secolul nostru, indubitabil, crește importanța și rolul elevului în actul educațional. Învăţământul primar

contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă, creativă şi asigură dezvoltarea competenţelor necesare

continuării studiilor în învăţământul gimnazial. Este aşa-zisa tendinţă a interiorităţii, a concentrării asupra lui însuşi.

Învățătorul de azi trebuie să conştientizeze faptul că el este, alături de alţii, un agent educaţional, dar nu un deţinător

al adevărului absolut. Învățătorul este un partener de dialog, un moderator în acţiunea de predare-învăţare-evaluare.

În clasele primare, cadrul didactic este un exemplu pentru elevii săi, de aceea el trebuie să își păstreze imaginea prin

intermediul cunoștințelor vaste de specialitate Învățătorul dirĳează activitatea elevului, ușurând-o folosind diferite

metode și tehnici utile.

Actualmente, efortul multor psihologi și pedagogi este axat pe crearea unei școli care ar contribui la dezvoltarea

elevului de azi, trezând un interes pentru asimilarea cunoștințelor. În procesul educațional este necesar de a se utiliza

metode şi tehnici care să ofere elevului informaţiile relevante, complete şi într-o formă pe care acesta să le poată

asimila cât mai uşor. Procesul educațional trebuie să faciliteze accesul direct al elevului la sursele de informare, să

formeze abilităţi transpersonale, care să permită elevilor să se conecteze rapid şi eficient asupra informaţiilor noi, să

stimuleze creativitatea şi activitatea în echipă.

Practica didactică confirmă că metodele tradiţionale oferă cantitatea de informaţii necesară, dar nu întotdeauna

elevii o pot şi asimila, înţelege. Acest lucru, de obicei, se datorează monotoniei, scăderii interesului pentru subiectul

dezbătut și gradului de complexitate. Aceste metode nu asigură fixarea pe durată îndelungată a unui volum mai mare

a cunoştinţelor, dar şi nici posibilitatea operării cu acestea, deoarece prevalează memorizarea automată, mecanică.

Pentru înlăturarea monotoniei, stimularea motivaţiei, activarea gândirii şi imaginaţiei elevilor în cazul abordării

unor subiecte intuitive, abstracte, trebuie utilizate materiale didactice bazate pe modele care furnizează informaţii pe

mai multe căi (vizuală, tactilă, auditivă). Astfel, elevii pot intui mai bine fenomenele și procesele care se petrec la scară

nepalpabilă în viaţa de zi cu zi.

Luând în considerație cele menționate mai sus, este ferm că pentru o societate bine dezvoltată trebuie încă din

vârsta fragedă să cultivăm dorința de a tinde spre ceva, acel ,,ceva” să nu fie un lucru neînsemnat, ci să aibă ,,valoare

culturală ”. Elevul de azi, cetățeanul de mâine trebuie să fie îndrumat pe drumul cel potrivit, dar fără a se uita de

abilitățile și preferințele personale. Importanța școlii este de ai trezi primul interes pentru ca în viitor, elevul, deja

fără sprĳin și doar cu motivație să formeze acel puzzle din viața lui, astfel, unind toate elementele împreună să

contribuie la o societate prosperă.

Motivația elevilor, cheia succesului societății?

Autor: Lepadatu Nadejda

Învățătoare la clasele primare la Liceul Teoretic „George Călinescu, municipiul

Chișinău, Republica Moldova
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Adesea ne punem întrebări și desigur căutăm explicații pentru activitățile noastre, de exemplu: De ce unii reușesc

la învățătură, unii nu? Răspunsul trebuie să îl căutam în domeniul motivației. În continuare trebuie menționate că

trebuințele umane trezesc motivația, dar se manifestă în mod individual la fiecare. Teoria lui Maslow a avut succes

în a demnostra acest lucru. Conform teorii, trebuințele umane (vezi figura 1) sunt stabilite într-o structură ierarhică,

iar la bază găsim trebuințele fiziologice, în vârf – trebuințele la realizarea de sine.

Modelul ierarhic al trebuințelor umane elaborat de Maslow cuprinde următoarele categorii:

1. trebuinţe fiziologice (trebuinţa de hrană, de apă, trebuinţa sexuală, trebuinţa de odihnă);

2. trebuinţe de securitate (apărare, protecţie, echilibru emoţional);

3. trebuinţe de iubire şi apartenenţă la grup ( trebuinţa de a aparţine unui grup, de a fi acceptat, de a oferi şi

primi afecţiune);

4. trebuinţe de stimă de sine ( trebuinţa de prestigiu, de a beneficia de aprobare şi preţuire, de a atinge

obiective);

5. trebuinţe cognitive (trebuinţa de a înţelege, de a cunoaşte, de a explora, de a descoperi);

6. trebuinţe estetice (trebuinţa de frumos, de ordine, de simetrie, de armonie);

trebuinţe de autorealizare şi de valorificare a propriului potenţial (trebuinţa de a-şi utiliza potenţialul creativ, de a

găsi autoîmplinirea).

Lumea actuală nu își mai poate permite o unitate şcolară „muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe

cunoştinţe, ci are nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi

de comunicare. Performanţele obţinute de elevi în activitatea şcolară reprezintă un răspuns la metodele didactice

utilizate de învăţător pentru a realiza o instruire
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diferenţiată şi personalizată. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un

coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. Acesta însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre

cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare în activitatea didactică contribuie la

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-

formativă asupra personalităţii elevului. Astfel, elevii pot fi motivați de a se dezvolta în școală, fapt care ulterior se va

expune asupra societății în care se vor afla acei elevi.
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Interes activ al elevilor pentru școală.
Din experiență pentru tine

Autor: SABO LIANA TEODORA

Prof. pentru înv. primar, Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” - Oradea

Am marea binecuvântare să lucrez cu copii de vârstă școlară mică. La 6-7 ani câți au când

intră în clasa pregătitoare, copiii sunt mai independenți și mai activi decât în etapa preșcolară.

Sunt implicați în relații de prietenie și învață să gândească în moduri mai complexe.

Progresele în cele patru domenii majore de dezvoltare - fizic, intelectual, emoțional și social

sunt graduale. Majoritatea copiilor își vor coordona musculatura mâinii pentru scriere

deoarece forța și coordonarea musculară se îmbunătățesc rapid. Este momentul pentru a

începe practicarea unor sporturi. La intrarea în școală, copiii părăsesc securitatea familiei și

sunt împinși spre a-și dezvolta abilități sociale esențiale. Vor învăța să își facă prieteni și să

gestioneze fragilitatea stimei de sine, barometrul simțului lor de valoare și de apartenență.

Din punct de vedere al gândirii, la începutul școlarității, elevul este preocupat de lucruri reale

mai degrabă decât de idei.

Desigur, ne străduim să cunoaștem cu toții caracteristicile de vârstă și individuale ale elevilor

noștri și bazându-ne pe acestea să ne proiectăm demersul didactic. Caracteristicile de vârstă le

aflăm din cărți, cele individuale prin diferite metode investigative. Unii suntem mai deschiși

ș i astfel mai ușor de citit, alții ne lăsăm mai greu cunoscuți. Predau la clasa întâi în acest an.

Semestrul al doilea al anului trecut școlar l-am desfășurat online. Însușirea de buni

observatori o exersăm și noi cadrele didactice și părinții elevilor. Căutăm să ne sprĳinim pe

experiența celor șase ani de acasă și totuși avem surpriza să auzim din partea unei mămici

implicate: “Încă nu am reușit să o deslușesc pe E.!” Nu-i nimic, ne încurajăm noi, deoarece

avem așii în mânecă să le stârnim interesul, curiozitatea și preocuparea de a veni la școală, de

a se implica activ în activitatea didactică!

Aș enumera câteva dintre aceste atuuri ale noastre, cadre didactice pasionate, devotate

meseriei și hăruite de Dumnezeu. Unul dintre ele ar fi să te asiguri că deții bagajul necesar de

informații, priceperi și deprinderi. Cum să faci asta? Alege școlile care te vor îndruma înspre

un astfel de țel la nivel de liceu, studii universitare și postuniversitare. Aplică și exersează

informațiile dobândite. Continuă să înveți din cărți, din experiența profesională a altora,

participând la cursuri valoroase de formare continuă, înconjoară-te de oameni valoroși.

Dincolo de a fi un bun profesionist, fii om! Manifestă umanitate, empatie și înțelegere atât

față de copii, cât și față de părinții acestora. Vei întâlni parteneri în educație care vor dori să

progreseze, dar nu știu cum. Da, vei fi surprins sa afli că unii nu vor fi în stare să dea de capăt

unei indicații de muncă pentru clasa întâi. Cu blândețe le vei explica, îi vei îndruma înspre un

drum dorit, visat. Asta poate presupune eliminarea parțială a propriului confort, invadarea

timpului liber.
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Unii părinți își vor da seama că propriul copil “ne-a dus de nas șase ani” în
urma unor discuții din întâlnirile de consiliere cu părinții. Și crede-mă, te vei bucura să vezi
că le pasă, că sunt gata să colaboreze! Vor veni elevi la școală fără să aibă ghiozdanul
pregătit ca la carte: cu penarul echipat, cu manualele și caietele cu coperți și etichetă, cu tema
efectuată, cu echipamentul sportiv adecvat, cu toate celelalte cerințe îndeplinite.Te-ai putea
supăra pe un creion neascuțit și, culmea, în aceste vremuri de pandemie îți și este interzis să îi
dai tu unul…Ar mai fi dornic oare să se implice activ pe termen lung?
Fii vesel și fericit că poți să te implici atât de frumos, atât de profund! În liceul pedagogic nu
se spunea adesea că e indicat să ne lăsăm la ușa clasei bagajul emoțional negativ. Uneori e
greu și încărcătura emoțională te copleșește și îți vine să răbufnești, dar oare în sprijinul cui
va fi această revoltă? Cu siguranță nu în al elevului, dar cu certitudine că nici în a cadrului
didactic. Râde împreună cu elevii tăi și imprimă-le buna dispoziție! O astfel de persoană
reușește să creeze o atmosferă de dorit, de repetat, la care îți face plăcere să te întorci, în care
te bucuri să conviețuiești.
Folosește mereu elementul surpriză! Acesta ar putea fi o recompensă nouă, pe care nu ai mai
folosit-o, o ținută tematică în ton cu unitatea lecțiilor, o glumă simpatică, o povestioară, o
ghicitoare, un filmuleț, un invitat real sau o marionetă, un mesaj scris de la cineva îndrăgit de
ei. Captează atenția elevilor tăi și nu vei regreta. Având intenția declarată să surprinzi, vei fi
tu însuți surprins de magia ce declanșează învățarea pe termen lung, participarea activă a
elevilor, atmosfera prietenoasă ce dezleagă mintea și inima copiilor.
Oferă feedback încurajator! Accentuează elementele pozitive, reușitele și nu eșecurile, scoate
la lumină de câte ori a reușit să ducă la îndeplinire sarcinile. Înlocuiește criticile cu cuvinte
care să le dea aripi să zboare, să se desprindă de nivelul minim, să își depășească propria
condiție.
Oferă soluții la problemele lor! Poate că nici nu vor conștientiza că au vreo problemă, poate
că nu vor ști că e o problemă rezolvabilă, s-ar putea să nu știe de unde ar putea începe
clarificarea situației sau care ar fi soluția optimă. Nu are creion, oferă-i tu unul cadou, a lăsat
acasă manualul, imprumută-i-l pe al tău. Nu are atlasul cu ajutorul căruia te-ai pregătit să le
deprinzi acțiunea de a-i învăța să învețe, oferă-i onoarea de a privi în atlasul tău sau al
vreunui coleg. Plânge și îți povestește că s-au certat mama cu tata? Liniștește-l și asigură-te
că pricepe și acceptă că ar putea fi vorba despre o discuție în contradictoriu, că și adulții se
mai ceartă între ei, dar că e important să se împace. Se acomodează mai greu la începutul
clasei pregătitoare și ai în permanență o codiță ce te urmează chiar și la toaletă? Fă-l să
înțeleagă că el e un copil special căruia dorești să îi prezinți școala și chiar verbalizează acest
lucru în fața adulților cu care interacționezi.
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Fii învățător atunci când trebuie, dar nu uita că informația o pot găsi la un moment dat relativ

ușor! Fii mama care le alină durerile și nu uita nicio clipă cum ți-ar plăcea să se comporte

cineva cu tine sau cu odorul tău pe care îl iubești ca lumina ochilor! Fii medic atunci când

copilul are o durere la mână sau picior sau chiar la inimă, pentru că dorea să-ți atragă atenția!

Fii asistenta medicală ce pansează rănile după o căzătură spectaculoasă prin care încerca să-și

măsoare forțele cu alt copil, să fie și el valoros în ochii altuia! Fii psihologul care îl înțelege și

acceptă așa cum e, chiar dacă greșește iar acele greșeli par că strigă mai tare decât lucrurile

bune! Fii ce trebuie să fii la un moment dat, dar nu uita că și tu ai un corp ce trebuie odihnit,

un suflet ce trebuie hrănit, o familie care îți dorește prezența și afecțiunea, timpul prețios și

dragostea! Fă ce ai de făcut cu pasiune și multă dăruire și nu lăsa nimic din ceea ce trebuie

făcut! Nu aștepta răsplata și nici recunoașterea. Poate vor veni imediat sau poate vor întârzia

veșnic. Fii tu însăți mulțumită de ceea ce ești și de ceea ce faci!
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ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ ŞI ÎNVĂŢAREA INTERACTIVĂ LA CHIMIE

Autor: Matei Marcela

Prof. Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Grama” Chiheru de Jos, Mureş

Învăţarea activă

Când învăţarea este “pasivă”, creierul nu “salvează” ceea ce a fost prezentat!

Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al predării tradiţionale, în

care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare decât în

foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii:

� Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984)

� Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în ultimele 10

minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986)

� Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca ştiu.

� numai 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc!!! (Rickard et al., 1988)

Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, Smith, 1991) relevă că:

- atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii

- prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv

- prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale

- prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm

- elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri

Piramida invatarii

Creierul nu funcţionează ca un video sau un casetofon. Creierul nu este un simplu receptor de informaţie. Creierul

funcţionează asemeni unui computer (mai bine zis, computerul a fost modelat după modul de funcţionare al

creierului):

� Pentru ca un computer să înceapă să funcţioneze trebuie să apăsăm butonul “pornire”. Când învăţarea este

„pasivă”, butonul “pornire” al creierului nostru nu este activat!

� Un computer are nevoie de un soft adecvat pentru a interpreta datele introduse. Si creierul nostru are nevoie

să “lege” ceea ce este predat cu ceea ce deja cunoaşte si de modul său propriu de operare. Când învăţarea este

“pasivă”, creierul nu face aceste legături.

� Un computer nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul “salvare”. Creierul nostru trebuie

să testeze informaţia sau să o explice altcuiva pentru a o stoca.

Modul în care se produce învăţarea:

� Presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor.

� Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc şi/sau cred.

� Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi rafinarea conceptelor lor curente şi prin adăugarea de

noi concepte la ceea ce cunosc deja.

� Invăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii.
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� Invăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învăţări.

� Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi este afectat de gradul în care elevii

învaţă-pentru-înţelegere (şi învaţă-cu-înţelegere!)

Învăţarea interactivă

Fără îndoială, este adevărat că cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei

înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această construcţie

personală este favorizată de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc

cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri, în izolare. Să nu uităm că omul este fundamental

social. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. In fapt, adevărata învăţare,

aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi este nu doar simplu activă, individual activă ci

INTERACTIVĂ.

Gruparea elevilor şi sarcinile prin care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea rezultatului

urmărit arată că:

� elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale

� elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar

�aceasta conduce la noi conexiuni în sprĳinul înţelegerii

�elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda celorlalţi colegi ceea

ce au învăţat.

Prelegerea – o perspectivă modernă la chimie

Cu puţină ”sare şi piper” prelegerea poate fi recondiţionată însă, şi introdusă într-un demers didactic modern, centrat

pe achiziţiile elevului. Din această perspectivă, dascălul trebuie să se preocupe de:

Stimularea interesului elevilor prin:

� intrarea în prelegere prin intermediul unei poante, poveşti, imagini captivante şi în deplină relaţie cu ceea ce

urmează să fie predat prin intermediul prelegerii

� prezentarea unei probleme/ unui studiu de caz pe care se focalizează prezentarea

� lansarea unei întrebări incitante (astfel încât elevii să fie atenţi la prelegere pentru a afla răspunsul)

Aprofundarea înţelegerii elevilor prin:

� folosirea de exemple şi analogii pe parcursul prezentării (pe cât posibil cu trimiteri la viaţa reală)

� dublarea verbalului cu alte coduri - oferirea de imagini, grafice şi alte materiale ilustrative ; folosirea limbajului

corporal

Implicarea elevilor pe parcursul prelegerii prin întreruperea prelegerii:

� pentru a incita elevii la a oferi exemple, analogii, experienţe personale

� pentru a da răspunsuri la diferite întrebări

� pentru a efectua o sarcină scurtă care clarifică diverse poziţii enunţate

Evitarea unui punct final la final!

� încheierea prelegerii prin intermediul unei probleme/aplicaţii care urmează să fie rezolvate de elevi

� solicitarea elevilor pentru a rezuma cele prezentate sau pentru a concluziona
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�

APLICAŢIE : Pile electrice

� Se va prezenta elevilor imaginea de mai jos, care reprezintă un montaj cu ajutorul caruia se obţine

curentul electric.

� Există si alte tipuri de elemente galvanice care produc curentul electric: baterii electrice(saline, alcaline,

cu litiu de diferite forme si dimensiuni), acumulatori.

� Care credeţi ca sunt fenomenele care generează energia electrică?

BIBLIOGRAFIE
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Prin joc noi învățăm

Autor: Mătărîngă Gabriela

Prof. Grădiniță cu P.P.Sfânta Maria, Turdaş

Mereu încerc să găsesc diferite metode și tehnici cât mai atractive pentru preșcolarii mei. Acum când totul

este digitalizat, când copilul este învațat cu tehnologia, trebuie să combinăm metodele clasice de stimulare a învățării

cu cele moderne.

Pentru a reuși să captezi interesul copilului pentru a învăța, trebuie realizată o colaborare strânsă între

profesor și elev, astfel încât, profesorul să afle ce îl interesează pe copil și să găsească metoda oplimă pentru a oferi

acestuia informația.

Atunci când realizez o activitate mă gândesc în primul rând la preșcolar, la ceea ce îi trezește interesul, după

care încerc să combin metodele clasice cu cele moderne.

Un exemplu care îmi vine în minte este o activitate despre mediul acvatic. Scopul activității a fost îmbogăţirea

şi aprofundarea cunoștințelor referitoare la lumea acvatică.

Strategiile didactice folosite au fost:

Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exercițiul, demonstraţia, metoda ,,Ştiu, vreau să ştiu, am

învăţat”, metoda ,,Turul galeriei”;

Mĳloace didactice: machetă cu nisip alb şi negru, pietre de la Marea Ionică, diferite scoici, stea de mare, alge (con‐

fecţionate din carton), coral (confecţionat din carton), animale acvatice (din plastic), nisip chinetic, recompense, ele‐

mente de decor, șervețele umede, tablă magnetică.

Forme de organizare: frontal, individual.

Captarea atenției pentru activităţile de învăţare am realizat-o printr-o scrisoare.

,,Copii, am primit ieri, în poştă, o scrisoare pe care scria ,,Grupa Albinuţelor vesele” aşa că am adus-o astăzi

aici să o citim împreună. Am citit scrisoarea: ,,Dragi copii din grupa ,,Albinuţele vesele”, sunt eu, personajul vostru îndragit,

Ariel. Am aflat că vă place povestea mea, de aceea, m-am gândit să vă iau cu mine într-o călătorie în lumea acvatică, unde veţi

întâlni multe lucruri frumoase şi unde vă voi prezenta prietenii mei. Aici veţi putea învăţa multe lucruri interesante despre

lumea mea şi împreună să aducem toţi prietenii mei aici pe panou alături de mine.”

A urmat reactualizarea cunoştinţelor realizeată prin strategia didactică ,,Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat”. Pe

un panou am notat întrebările: pe prima coloană întrebarea - Ce ştiu despre lumea acvatică? pe a doua coloană – Ce

vreţi să ştiţi despre lumea acvatică? Şi pe cea de-a treia coloană va fi întrebarea – Ce am învăţat? Care va fi completată

la finalul activităţii.
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Pentru a familiariza copiii cu elementele principale de pe machetă, activitatea a început prin observarea

globală a lumii acvatice:

,,-Ce observaţi?”

S-au purtat discuţii pe baza a ceea ce copiii au observat. Mai întai elementele care fac parte din lumea acvatică,

apoi animalele lumii acvatice și în final copiii au observat, prezența omului în lumea acvatica. Metoda folosită a fost

observarea, realizând dupa fiecare secventă, sinteza parțială, iar la sfârșit sinteza finală.

Obținerea performanței și asigurarea feed-back-ului s-a realizat prin completarea coloanei de pe panou la
întrebarea – Ce am învăţat? Cu ajutorul întrebărilor adresate de educatoare.

Experiența pe care au avut-o copiii cu elementele din mediul acvatic a fost extraodinară. Au fost fascinați să

afle că există nisip de culori diferite, să vadă cu arată o stea de mare naturală, o scoică, etc.

Trezindu-le curiozitatea am reușit să îi captez și să îi încânt cu lucrurile și informațiile despre mediul acvatic.

Bibliografie:

1. M.E.N.(2019) Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, Prezentări şi exemplificări, Editura Didactica

Publishing House, Bucureşti.

2. Tătaru L., Pocol M., Glava A.,(2009) „Educaţia timpurie- „Ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului

preşcolar”, Editura Paralela 45, Piteşti.

3. Tătaru L., Glava A., Chiş O.,(2014), „Piramida cunoaşterii- Repere metodice în aplicarea curriculumului

preşcolar”, Editura Diamant, Piteşti.
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SUBIECT BACALAUREAT

MATEMATICĂ M_TEHNOLOGIC
Autor: MIHEȘTEANMIHAELA-PUȘA

Prof.LICEUL TEHNOLOGIC “GRIGOREMOISIL”- BISTRIȚA



91

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020



92

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020



93

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

DESPRE ELECTROSTATICĂ

Autor: Giurcă Minodora

Prof. fizică, Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru, Gorj

NOTĂ DE PREZENTARE

Aria curriculară : Matematică și științe ale naturii

Clasa : a X –a

Denumire opțional : ”Despre electrostatică” – opțional extindere, fizică

ARGUMENT

Opţionalul de extindere “ Despre electrostatică “ vine în întâmpinarea dorinţelor elevilor clasei a X-a și

menține activ interesul elevilor pentru școală.

Fizica este disciplina care asigură o dezvoltare a personalităţii elevului, a structurilor cognitive, a unei gândiri

sintetice, a abilităţilor şi aptitudinilor sale, care sunt premisele pentru atingerea idealului educaţional, omul

viitorului capabil să se adapteze unei lumi în continuă schimbare, puternic tehnologizată şi informatizată.

Astfel, programa propusă în documentul de faţă a fost elaborată pentru a sintetiza ansamblul de aşteptări

exprimate de societate faţă de un tânăr capabil să răspundă cerinţelor unor realităţi în schimbare :

- capacităţi superioare de gândire critică şi divergentă, în măsură să-i ajute pe elevi să utilizeze

cunoştinţele dobândite în diferite situaţii problemă, concrete.

- motivaţia şi disponibilitatea de a răspunde la schimbare, ca premisă a oricărei dezvotări a personalităţii.

- capacităţi de inserţie socială activă, alături de un set de atitudini şi de valori personalizate, care vor

permite elevilor participarea la viaţa unei societăţi deschise şi democratice.

Conţinutul tematic a fost ales în conformitate cu competenţele stabilite şi baza materială existentă.

Numeroasele cărţi şi reviste constituie o importantă sursă bibliografică în tratarea temelor. Temele propuse

constituie o extindere firească a programei analitice obligatorii de fizică prin abordarea unor probleme mai

dificile şi tratarea unor subiecte din aceleaşi capitole, dar necuprinse în programă.

Se urmăreşte astfel dezvoltarea capacităţii elevilor de a discerne adevărul ştiinţific de ficţiune şi fabulaţie,

perfecţionarea abilităţilor de lucru în laboratorul de fizică, interpretarea unor date experimentale, dezvoltarea

capacităţilor intelectuale prin rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi analizarea unor situaţii din cotidian

pe baza noţiunilor teoretice.

Competenţele specifice stabilite vizează focalizarea atenţiei dinspre câmpul larg al problemelor de fizică spre cele

de tip inventiv şi euristic-creative.

O atenţie sporită se dă şi capacităţii elevilor de a face conexiuni cognitive în cadrul disciplinei, a ariei curriculare

şi interarii în scopul dobândirii unei imagini de ansamblu a fizicii ca parte a unui sistem aflat în permanentă

evoluţie şi interacţiune cu lumea înconjurătoare.

Programa este construită pe baza competenţelor generale ale predării – învăţării fizicii.

Această programă, prin conţinuturile sale vine în întâmpinarea dorinţei elevilor de a-şi extinde cunoştinţele la

fizică, asigurând totodată menţinerea interesului şi a motivaţiei pentru studierea fizicii.



94

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

COMPETENŢE SPECIFICE ȘI CONŢINUTURI

Competenţe specifice Conţinuturi

1. ELECTROSTATICA

o Imaginarea de modele pentru explicarea electrizării

corpurilor

1.1 Structura materiei şi electrizarea

corpurilor.

- conservarea sarcinii electrice

- cuantificare sarcină

- tipuri de electrizare

- conductoare şi izolatoare

o Identificarea forţelor electrice în diferite situaţii.

o Aplicarea legii lui Coulomb în rezolvarea

problemelor

1.2 Interacţiuni între sarcinile

electrice. Forţa electrică. Legea lui

Coulomb.

o Evidenţierea caracteristicilor câmpului electric şi al

unor dispozitive prin intermediul unor experimente

o Identificarea unor mărimi fizice (forţe electrice,

intensitate a câmpului electric, ) în cazuri concrete

o Rezolvarea de probleme pe baza noţiunilor studiate

o Interpretarea unor fenomene electrostatice din

natură.

0.3 Câmpul electric

� Intensitatea câmpului electric

� Fluxul electric

� Teorema lui Gauss. Aplicaţii.

o Definirea potenţialului electric şi a tensiunii

electrice.

o Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de

probleme

0.3 Potenţialul electric.

� Diferenţa de potenţial.

Potenţialul cîmpului electric

� Potenţialul unui dipol.

o Calcularea energiei potenţiale a unui sistem de

sarcini electrice punctiforme.

o Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de

probleme

1.5 Energia potenţială a sarcinilor

electrice punctiforme.

o Stabilirea legăturii dintre intensitatea cîmpului

electric şi potenţialul electric.

o Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de

probleme

1.6 Legătura dintre intensitatea

câmpului electric şi potenţialul

electric.

o Definirea noţiunii de capacitate electrică a unui

conductor izolat şi a unităţii de măsură.

o Descrierea tipurilor de condensatoare.

0.7 Capacitatea electrică.

Condensatoare.- exemple de

calcul a capacităţii electrice

o Stabilirea relaţiilor matematice pentru calculul

capacităţii electrice echivalente a unei grupări

(serie, paralel) de condensatoare.

o Utilizarea algoritmilor de rezolvare de probleme în

cazul grupărilor condensatoarelor.

1.8 Gruparea condensatoarelor.

o Stabilirea relaţiei pentru energia cîmpului electric

dintr-un condensator plan.

1.9 Energia câmpului electric dintr-un

condensator plan.

o Observarea devierii unui fascicul de electroni în

câmp electric.

o Stabilirea cauzelor deviaţiei electronilor.

o Identificarea direcţiei şi sensului forţelor

1.10 Mişcarea purtătorilor de sarcină

electrică în cîmpul electric.

o Aplicarea metodei de studiu a mişcării în câmp

electric uniform în determinarea sarcinii electrice a

unei particule prin experimentul lui Millikan.

1.11 Experimentul lui Millikan

o Descrierea funcţionării generatoarelor

electrostatice.

1.12 Generatoare electrostatice.

o Analizarea structurii fizice şi a compoziţiei chimice a

atmosferei.

o Descrierea fenomenelor electrice din atmosferă

o Prezentarea efectelor electricităţii atmosferice

asupra corpului uman.

1.12. Fenomene electrice din atmosferă.

� Atmosfera.

- Considerente generale.

- Compoziţia atmosferei.

-Structura fizică a atmosferei.

- Mase de aer.

-Fronturi atmosferice.

� Fulgerul.

� Trăsnetul. Paratrăsnetul.

� Globul de foc.

� Efecte biologice
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VALORI ŞI ATITUDINI

� Dezvoltarea interesului elevilor pentru studierea unor fenomene electrice

� Cultivarea sentimentului de respect faţă de descoperirile ştiinţifice utile umanităţii

� Încredere în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora

� Interes şi respect pentru ceilalţi, respectiv pentru opiniile lor

� Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare

� Aprecierea critică a raportului dintre beneficii şi efecte indezirabile în aplicarea tehnologiilor

� Dorinţă de informare şi de afirmare

� Grĳa faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu

Abilitatea de viață vizată : transferarea noţiunilor de electricitate studiate pentru explicarea unor fenomene tehnolo‐

gii, instalaţii din cadrul altor ramuri ale ştiinţei şi tehnicii şi din viaţa cotidiană.

SUGESTII METODOLOGICE

Curriculumul scris se constituie ca instrument de bază în activitatea profesorului la clasă, în realizarea efectivă

a obligaţiilor profesionale fundamentale ale fiecărui profesor. În acest sens, programele şcolare propuse pentru CDS

trebuie să ofere orientări metodologice specifice asupra activităţilor de învăţare şi a metodelor de evaluare.

Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de fizică în care pentru optimizarea demersului

didactic este necesar să existe o dotare minimală.

În strategia didactică propunem folosirea metodelor active de învăţare, cum sunt: explicaţia în etapa de

comunicare, învăţarea prin descoperire dirĳată, inductivă, experimentală, conversaţia în etapa de fixare a

cunoştinţelor şi problematizarea.

� Modalități de evaluare

-interpretarea creativă a informaţiilor / -capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă.

O modalitate de evaluare mai interesantă şi mai eficientă este adoptarea metodei proiectului care concentrează atât

instrumente complementare precum investigatia, observarea sistemică a elevilor, teme de lucru pentru acasă,

portofoliul, cât şi instrumentele clasice (probele practice). Proiectul se desfăşoară pe parcursul întregului an şcolar

sub coordonarea şi supravegherea profesorului.Metoda proiectului va fi folosită alături de celelalte medode, punând

accent însă pe metodele moderne de evaluare.
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Modalități de motivare a elevilor în procesul educațional

Autor: Moldovan Claudia

Prof. Școala Gimnazială Roșia de Secaș/ Școala Primară Tău

Care sunt motivele care îl determină pe un elev să învețe ? De ce sunt unii copii mai motivați decât alții ? Știm

cu toții că unii elevi vin cu plăcere la școală, participă cu interes la activități, în timp ce alții prezintă un interes scăzut

pentru activitățile desfășurate.

Motivația are un rol important în procesul instructiv – educativ, fiind rezultatul mai multor factori printre

care se numără cei care țin de abilitățile , de personalitatea copilului, dar și de mediul în care acesta trăiește.

A motiva pe cineva presupune a-l activa. Se știe că teama de eșec îl determină pe elev să fie pasiv și, în timp,

să-și piardă interesul pentru activități, iar motivele pentru care un elev învață sunt diferite de la un elev la altul.

Cadrul didactic trebuie să-i învețe pe elevi să gândească pozitiv atunci când se află în fața unei activități

dificile ( ,,Este greu, dar pot !’’). În activitatea cu elevii am utilizat cu succes ,, o scară’’ a monitorizării motivației

fiecărui elev și, implicit a implicării în activitate.Astfel, am afișat în clasă un panou cu mai multe trepte cu titlul ,, Pe

care treaptă ai ajuns astăzi?’’, pe fiecare treaptă fiind scris un enunț specific:

*Nu vreau să fac !( treapta de jos)

* Nu pot să fac !

*Vreau să fac!

*Cum să fac?

*Voi încerca să fac!

*Pot să fac !

*Hai să fac!

*Am reușit ! ( treapta cea mai înaltă )

În dreptul fiecărui enunț este desenat un copil care exprimă starea transmisă prin enunț. La sfârșitul orelor,

înainte de plecarea elevilor acasă, fiecare copil așază un jeton cu numele său în dreptul treptei pe care consideră că se

află, acesta fiind un moment de bucurie, mulțumire pentru acei elevi care se află pe treaptă cea mai înaltă și

încurajându-i, totodată, să se implice în activitățile viitoare .Spre surprinderea mea, majoritatea elevilor sunt

obiectivi cu privire la reușita lor, tinzând spre treptele de sus sau chiar spre cea mai înaltă.

O altă modalitate de a menține activ interesul elevilor sunt metodele de învățământ, strategiile didactice care

să identifice și să sprĳine rezolvarea dificultăților de învățare în clasă , dar să-l și implice pe elev în procesul de

învățare. Aceasta va conduce, pe lângă menținerea interesului pentru învățare, la dezvoltarea gândirii și stimularea

creativității. Astfel, utilizarea metodelor moderne, respectiv a celor interactive în procesul de învățământ permite

elevilor să fie co- participanți la propria formare.

Am utilizat, cu succes, în activitatea didactică, metoda proiectului. Aceasta este o metodă de predare activ-

participativă care promovează dezvoltarea capacităților dinamice, dezvoltarea aptitudinilor elevului, fiind în același

timp și o metodă de evaluare. Întrucât este o activitate personalizată, elevii pot decide atât asupra conținutului, cât

și asupra formei de prezentare.
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Ofer spre exemplificare proiectul transdisciplinar derulat cu elevii mei din clasa a III-a: ,,Iarna. Tradiții,

obiceiuri, sărbători”. Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de două săptămâni, elevii fiind împărțiți în două grupe a

câte 6 elevi.Sarcina a fost ca fiecare grupă să realizeze câte un portofoliu pe tema dată care să cuprindă următoarele

cerințe:

*informații despre sărbătorile iernii, tradițiile și obiceiurile din anotimpul iarna;

*imagini sugestive pentru tradițiile și obiceiurile prezentate;

*ilustrarea unor poezii despre iarnă/ despre tradiții, obiceiuri

*crearea unor texte: La colindat, Vine Moș Crăciun!, De Crăciun, De vorbă cu brăduțul ( cu accent pe

creativitate, originalitate )

*interviu cu Moș Crăciun

* dezbatere : ,,Pro sau contra lui Moș Crăciun?’’

* 1 Decembrie- Ziua Națională a României

*activitate de voluntariat : Să fim Moș Crăciun pentru o zi !

Aplicând această metodă am constatat că :

*elevii au fost încântați de munca în echipe și de colaborarea pentru rezolvarea sarcinilor;

*lucrând în echipe, fiecare elev a avut posibilitatea să se afirme în funcție de abilitățile proprii;

*s-a manifestat o competiție între echipe pentru realizarea unor proiecte originale, complexe;

*elevii au fost puși în situația de a-și căuta informații din diverse surse bibliografice.

La sfârșitul perioadei fiecare echipă și-a prezentat lucrările, portofoliul în fața clasei; la finalul prezentării

celor două echipe un reprezentant al fiecărei echipe și-a exprimat opinia despre rezultatele și activitatea echipei

adverse, menționând aspectele pozitive și negative.

Bibliografie:

Mîndru, Elena; Borbeli, Lucica- Strategii didactice interactive, Didactica Publishing House, București, 2010
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PROIECT TEMATIC :
„TOT CE NE ÎNCONJOARĂ,,

TEMAANUALĂ: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMTIM

SUBTEMA : ,,ÎN LUMEA CULORILOR,,

PERIOADA : 1 SĂPTĂMÂNA/GRUPA MĲLOCIE

COMPORTAMENTE VIZATE:

- explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, pluș, plastic, burete etc.)

- își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;

- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.;

- își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare;

- exersează, cu sprĳin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;

- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;

- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii;

- demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, înălţime, lungime, culoare

- evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.

METODE ŞI PROCEDEE

Braistorming-ul, Observarea spontană şi dirĳată; Povestirea; Explicaţia; Demonstraţia; Conversaţia

euristică şi spontană; Exerciţiul; Jocul; Învăţarea prin descoperire; Problematizarea.

Autor: Nagy Edina

Prof.inv.presc. , Grădinița cu P.P.nr.8/9, Alba Iulia
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DA

TA

ZIU

A

INTER

VAL

ORAR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂ-

TURA

Lun

i,

07:30-

08:30

08:30-

09:00

09:00-

11:00

11:00-

12:30

12:30-

13:00

ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

Joc de explorare la alegerea copilului

ALA: Jocuri libere/Momentul de miscare

ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Bine ati venit in lumea culorilor!,,

ZIUA ROSIE-SCUFITA ROSIE

Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

ALA1: C-tii: Casuta bunicii din povestea Scuita Rosie; J dm: puzzle; B:

Scufita Rosie

ADE: DȘ(cun.med.): Experiment: Culori primare, culori secundare

ALA 2: LISTENANDMOVE- muzica si miscare

Mar

ți,

07:30-

08:30

08:30-

09:00

09:00-

11:00

11:00-

12:30

12:30-

13:00

ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

Joc de explorare la alegerea copilului/

ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare

ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea culorilor,,

ZIUA GALBENA- SOARELE

Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

ALA1: A: Pete de culori primare; J d r: De-a Soarele; Senz.Culori reci/

culori calde

ADE: DS: Gaseste obiectele galbene si incercuieste-le!

DEC+DOS: ,,Culorile se cearta!,,- cantec

ALA 2: ,,Cursa culorilor!,,

Mie

r-

curi,

07:30-

08:30

08:30-

09:00

09:00-

11:00

11:00-

12:30

12:30-

13:00

ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

Joc de explorare la alegerea copilului

ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare

ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Buna dimineata Romani!”

ZIUA ALBASTRA – PE PLANETAALBASTRA

Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

ALA1: J d m: Formeaza steagul Romaniei! B: Gichitori despre culori,

C-tii: Castele in culoarea zilei

ADE: DEC: Pictura pe sticla- Exponate pentru galeria de arta

ALA 2: Stafeta culorilor- muzica si miscare
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DA

TA

ZIU

A

INTER

VAL

ORAR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂ-

TURA

Joi, 07:30-

08:30

08:30-

09:00

09:00-

11:00

11:00-

12:30

12:30-

13:00

ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

Joc de explorare la alegerea copilului

ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare

ADP: Micul dejun-deprinderi specifice

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Elmer si prietenii,,- Buna dimineata

mici ECOLOGISTI

ZIUA VERDE - ECOLOGIE

OPŢIONAL: Micul preşcolar se dezvoltă personal

Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

ALA1: J d m: Alegeti si grupati dupa marime! S: De ce?

EXPERIMENT

ADE: DOS+DS(matematica- patratul.): - ELMER confectie din

RECICLABILE

DPM: Atinge soarele......-saritura in inaltime

ALA 2: Jocuri de miscare in aer liber

Vin

eri,

07:30-

08:30

08:30-

09:00

09:00-

11:00

11:00-

12:30

12:30-

13:00

ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

Joc de explorare la alegerea copilului

ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare

ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Culoarea mea preferata,,

ZIUAMOV/PORTOCALIE

Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

ALA1: J d r: La bucatarie A: Picturi cu spuma de par si coloranti

alimentari C-tii: Castelul Zanei Albe

ADE: DLC: Sa mancammulte culori- povestea educ.

ALA 2: Veselie si culoare cu invitatul special: clownul.
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Menținerea motivației pentru învățare în contextul actual

Autor: Nanu Daniela Georgeta

Prof. Scoala Gimnaziala Bogdan Voda Radauti

Din cercetarea neurolingvistică se evidențiază legătura strânsă dintre emoții și învățare. Îndeosebi frica

împiedică gândirea liberă și creativă. Se poate întâmpla ca presiunea pentru a obține performanță să conducă pe

moment la rezultate relevante, însă pe termen lung consecințele pot fi fatale. În ceea ce privește învățarea, emoțiile

negative cantaresc greu, de aceea poate dispărea cu ușurință bucuria unor achiziții cognitive și cu ea sunt zadarnicite

eforturile pentru a le obține. Dacă la școală gramatica și învățarea pe de rost a cuvintelor sunt asociate cu eșecul și cu

vulnerabilitatea din situația de examen, chiar după ani de zile de la terminarea școlii va lipsi dorința de a învăța alte

limbi străine. Psihologii știu că adolescenții și copiii își caută fericirea și motivația mai ales în comunicare și în

relațiile cu semenii. Dacă acest lucru le reușește, atunci ei pornesc dimineața către școală cu o atitudine pozitivă și nu

mai sunt speriați de conținuturile uneori plictisitoare sau de prezența unor cadre didactice nepopulare. Prin asta nu

se dorește a promova o școală a divertismentului, dar acest fapt poate furniza o explicație de ce, in ciuda unei

investiții atât de ample ca timp, după terminarea școlii rămân atât de puține cunoștințe aplicabile în viața de zi cu zi.

Învățarea este mult mai mult decât simpla stocare de informații

Întrebarea de bază pe care trebuie să ne-o adresăm este: Ce înțelegem în primul rând prin învățare? Este oare

vorba doar de stocarea unor conținuturi științifice, atâta timp cât noi știm că aceste informații vor fi depășite în

câțiva ani, iar cunoașterea devine din ce în ce mai vastă? Sau înseamnă învățarea și “a recunoaște”, “ a pricepe”, “a

experimenta”, dar mai ales “a face” pur și simplu, cu alte cuvinte un proces vast, permanent și care durează întreaga

viață, bazat pe toate simțurile? Noi învățăm prin intermediul ratiunii și știm, de exemplu, că noi putem reține doar

10% din ceea ce citim, dar un procent covarsitor de 90% din ceea ce aplicam practic. Cu alte cuvinte nu vom cunoaște

lumea învățând-o pe de rost.

Bucuria învățării e în natura omului

Orice copil vrea să învețe de la sine ceva; învățarea în sensul larg al termenului reprezintă un proces

independent, automat și motivat. Un copil de șase ani, de pildă, e curios să poată învăța și să arate ce poate. Asta se

întâmplă însă atunci când adulții nu intervin și lasă lucrurile să se întâmple la timpul lor și nu creează presiunea unei

performanțe timpurii. Este evident că oamenii sunt diferiți din punct de vedere genetic și al ritmului de dezvoltare.

Atunci de ce trebuie să învățăm “Cum să învățăm?” Pentru că nu putem aștepta până când copiii au atins acel stadiu

singuri, pentru că vrem să ne proiectăm propriile așteptări legate de performanțe asupra copiilor noștri și pentru că

noi suntem fixați în percepția noastră ca adulți că învățarea presupune un procedeu cuantificabil în note care ne pot

aduce nouă ca adulți prestigiu.
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De ce dispare adesea în școală bucuria de a învăța?

Învățăm oare la școală să comunicăm unii cu alții, să ne transmitem trăirile și să ne ascultăm reciproc? Oare

învățăm să colaborăm și să rezolvăm conflicte? Într-un context al individualizării exacerbate, învățăm ca să

înțelegem, să putem aplica metode, în loc să stocăm date? Învățăm că avem voie să facem greșeli? Dacă aceste lucruri

nu se întâmplă, nu ar trebui să ne mire faptul că elevii de liceu dau dovada între o proporție covârșitoare pasivitate

și resemnare, ca notele scad în gimnaziu invers proporțional cu timpul alocat temelor și pregătirii lecțiilor.

Dimensiunea emoțională a învățării

Dimensiunea emoțională a învățării este relevantă mai ales în relația dintre elev și profesor.

Din psihologia comunicării este cunoscut faptul că aspectul relațional precede latura obiectivă a învățării, ceea ce

înseamnă că dacă profesorul nu reușește să relaționeze pozitiv cu elevul, transmiterea informațiilor va întâmpina

mari dificultăți. Responsabilitatea creării în școală a unui ambient propice relaționării pentru a putea pune în

aplicare procesul învățării îi revine profesorului. Doar astfel îi va fi facilitată elevului învățarea.

A oferi rețete pentru învățare fără a stimula motivarea constituie un efort lipsit de sens

Elevii trebuie să înțeleagă măcar la un nivel elementar cărui scop îi servește învățarea anumitor conținuturi

și cum le poate aplica. O simplă stocare de informații este lipsită de sens și este sortită uitării. Motivarea este în acest

context factorul cheie: în cazul adulților întotdeauna e nevoie de un motiv pentru a acționa. Atunci când noi ca adulți

ne întrebăm: “Copilul acesta nu poate sau nu vrea?” trebuie să avem în vedere dimensiunea psihologică: el acum nu

poate pentru că nu vrea, nu este suficient de motivat. Psihologia învățării oferă o întreagă suita de sfaturi referitoare

la o organizare optimă a învățării, de exemplu o împărțire a conținuturilor în porții mici, variate. De asemenea ar

trebui să înțelegem că învățarea înseamnă repetare, iar pentru acest lucru sunt necesare câteva zile. Informațiile

stocate în memoria de lungă durată pot fi accesate chiar și în situații de stres. Si bineînțeles nu trebuie pierdute din

vedere premizele fizice și psihice atunci când învățarea se produce, altfel totul este o risipă de timp.

Copiii și tinerii au nevoie de intervale în care se pot manifesta liberi, se pot juca sau se pot concentra pe

propria persoană. Copiii nu trebuie îngrădiți permanent prin ambiția adulților care este vizibilă în școală, ci trebuie

lăsați să trăiască și să experimenteze. Tulburarile de invatare si lipsa bucuriei de a invata isi pot avea radacinile intr-o

experienta de invatare prost structurata sau planificata in colpilarie. In acest sens sunt necesare incurajarile si

stabilirea clara a limitelor in copilaria timpurie. Daca acestea lipsesc sau daca aplecarea parintelui este inconsistenta,

atunci copilul nu poate dezvolta o incredere sanatoasa in capacitatile intelectuale proprii. Dificultatile in invatare sau

lipsa capacitatii de concentrare pot proveni din setarea unor pretentii prea mici, atunci cand copii sunt prea rasfatati.

Ei vor avea acelesi pretentii de la viata si vor respinge orice forma de efort, performanta sau concurenta. Copilul

rasfatat care sufera de complexe de inferioritate isi va spune mereu: “oricum nu are niciun sens. Nu merita. De ce sa

invat, daca mai tarziu nu.mi va trebui?”
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In scoala insa se invata multe lucruri, care nu au neaparat legatura cu continuturile din programa. Scholile transmit

pe baza disciplinei si ordinii care caracterizeaza acest mediu o acceptare necritica a ordinii sociale existente. Aceste

aspecte nu se predau constient, ci sunt o componenta fixa a organizarii institutionale si a programului instituit.

Crriculumul ascuns invata copiii, ca rolul lor in viata consta si in faptul ca trebuie sa isii cunoasca locul in societate.

Un psiholog elvetian, Maria Spychiger, a cercetat modul in care se corecteaza greselile in scoala si a

concluzionat ca o atmosfera lipsita de ironie si frica este decisiva pentru succesul scolar. Ea discuta despre

problematica “greselilor duble”, dupa greseala elevului se produce greseala profesorului, in sensul ca, fara o explicatie

clara, un alt elev este numit sa raspunda imediat atunci cand unul da un raspuns gresit. Potentialul de invatare oferit

de greseli dispare fara urma, daca profesorul nu isi ia timp pentru raspunsurile elevilor, mai ales daca acestea sunt

gresite. Cunoasterea negativa (“a sti ce este gresit”), cum o numeste psihologul, poate fi dobandita nu doar prin

experienta personala, ci si prin greselile altora.

Pentru a ne intoarce la bucuria invatarii, putem constata ca in foarte multe cazuri, aceasta nu se mai produce

in cadrul orelor obisnuite. In afara salii de clasa, in excursii si la concursuri, balanta se inclina din nou spre acest

deziderat. Totusi ce anume mai poate contribui la restaurarea lui si in cadrul orelor obisnuite? Studiile ne indica

faptul ca anumite trasaturi ale profesorului, cum ar fi calitatile de lider, disponibilitatea de a ajuta si amabilitatea

promoveaza starea de bine a elevului la ore. Recunoasterea meritelor, valorizarea si o atitudine justa si impartiala

contribuie in egala masura la dorinta de implicare si prin urmare la efecte de invatare.

Bibliografie:

Hascher. T, Edlinger. H (2009) Emotii pozitive si starea de bine la scoala- Psihologia in educatie si scoala, pp 105-122.

Zollnerwitsch J. - Cum imi mentin bucuria invatarii? http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/

ARBEITSBLAETTERORD/LERNTECHNIKORD/Lernfreude.html
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INOVAŢIE ŞI CREAŢIE ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ

Autor: Nistor Monica

Prof. Liceul Tehnologic “Grigore Antipa” Bacău

Știți ce au în comun un elev și un urs? Faptul că o dată ce intră în hibernare, vă este aproape imposibil să-l

treziți din ritmul lui. În zilele noastre, atenția elevilor este atât de greu de captat încât profesorii sunt deseori obosiți

de atâta așteptare a primăverii care să-i scoată din hibernare. În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi

efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o

permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca

factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii

dar şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. Pentru elevi,

şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să

se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă

şi să fie eficientă.

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de programele

informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate evidentă

. Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor didactice şi idealurilor

educaţionale. Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a veni

tocmai în sprĳinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală.

Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. Formarea capacităţii de a

utiliza calculatorul ,de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în

plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea.

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determina de asemenea o dezvoltare optimă din punct de vedere

somantic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. Este foarte important ca in formarea unui stil de viaţă

sănătos pentru şcolari să se pună accent pe :

- autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;

- comunicare şi relaţionare interpersonală; - controlul stresului;

- dezvoltarea carierei profesionale ;

În abordarea creativitǎţii in procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească independent, să îşi asume

riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală. Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi

rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească perspectiva asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de

pregătire al elevilor şi să ne ajute să descoperim componentele ce au nevoie de sprĳin în dezvoltare. Un obiectiv

important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un indicator internaţional al capacităţii de a

învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică.
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Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le

dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. Centrarea

pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în triada predare-învăţare-evaluare. Noua imagine a profesorului

trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor de până acum, de la conceperea ca distribuitor de

recompense sau ca sursă de informaţii, până la cea de „manager al învăţării”. Pentru fiecare profesor sunt

fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator. Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi

desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale

ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a

independenţei de spirit. Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează

şi organizează influenţele mediului,dezvoltă personalitatea. Creativitatea, in termeni generali, este un proces mental

care permite generarea de idei şi concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente. Lumea

modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor

creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei

noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. Obiectivul principal este promovarea

unor abordări inovative şi creative în diferite domenii de activitate. 24 Educaţia şi formarea profesională sunt factori

decisivi pentru realizarea acestui lucru. Activităţile ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru

creativitate şi inovaţie şi să stimuleze o strategie pe termen lung. Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă

largă de subiecte, precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. Noul mileniu aduce noi cerinţe

educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite pânǎ acum. Astfel poate fi descris nivelul de formare a

competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o etapă la alta, activităţi de

învăţare-formare a elevilor, în mod diferenţiat.
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Ne plimbăm,explorăm,învățăm...

Autor: Olaru Alina Roxana

Prof. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

Într-o frumoasă zi de septembrie, copii, profesori și părinți ne-am pornit într-o mare aventură. Mare

aventura spun, pentru că, micii excursioniști sunt copii cu cerințe educative speciale (deficiență mintală severă și

asociată). Pentru că Dino Parc este singurul parc tematic de dinozauri din Romania și cel mai mare din Sud Estul

Europei am decis să îl vizităm și noi.

Nu doar cei 47 de dinozauri în mărime naturală au făcut excursia atractivă dar și traseul până acolo (

trenuletul remorcat de un tractor).

Un loc deosebit, în mediu natural ce a oferit copiilor și nu numai, o experiență unică.

Bătrânul pădurii...ghidul nostru...

Bătrânul pădurii este cel care ne întâmpină și ne prezintă marea familie a arborilor din Pădurea Magică a

Dinozaurilor.

Cei zece prieteni ai săi sunt nerăbdători să facă cunoștință cu copiii și să le spună povestea lor.

• Zece arbori de diferite specii, sunt transformaţi în personaje de basm şi personalizaţi cu nume sugestive, totul

pentru ca informaţiile să ajungă într-un mod prietenos şi accesibil la micuţii vizitatori.

• Fiecare arbore are în spate o poveste interesantă, spusă într-un limbaj atractiv pentru copii, împreună cu

informaţii educative despre durata de viaţă, dezvoltare, evoluţie şi utilizări practice.
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• Pentru a le stârni interesul celor mici pentru a învăţa despre natură şi importanţa protejării acesteia, cei zece

arbori sunt personificaţi cu ajutorul numelor de basm alese, cum ar fi Voinicul din Deal, Cavalerul Neînfricat

sau Năzdrăvanul Pădurii, dar şi prin intermediul accesoriilor personalizate pentru fiecare în parte, de la feţe

expresive la pălării, ochelari, braţe.

• Însă, pentru a înţelege cât mai bine acest lucru, copiii vor trebui să asculte poveştile magice ale arborilor.

După ce am învățat despre arbori, urmează dinozaurii... Și totuși nu ne este frică...

Dacă totul e la scară mare...nici banca nu se lasă mai prejos!

Părinții au fost alături de noi, copiii au fost bucuroși, au interacționat și cu alți copii la locul de joacă, au învățat

despre arborii pădurii într-o manieră frumoasă și distractivă și au plecat și cu un dinozaur în miniatură acasă.

“Vizita cu copiii la DINO PARC a fost relaxantă, distractivă, dar şi educativă”, au concluzionat și părinții.
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Modalități de atragere și menținere a elevilor în procesul
educațional – Activități extracurriculare

Autor: Oltean Angela Viorela

Prof. Scoala Gimnaziala CoroisanMartin

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi mari si

nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria Montessori –

”Descoperirea copilului”)

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza uneltele adecvate

pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu

cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil.

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de

a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi

„prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau

scăzut în diferite domenii de activitate.

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina cursurilor care

are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii învață mult pentru a avea

rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor

participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se

poate exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe

la diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de

învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din punct de vedere

fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu

alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic.

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a forma o

personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor educaţionale impune

îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie

complementară, apare ca o necesitate.

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de interesele fiecăruia.

Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit asimilează niște experiențe noi care îi

vor ghida mai departe.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai

variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul

şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul

intelectual.
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Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera

influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa

capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.

Exemple de activitati extrascolare

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un

mĳloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este

cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea

orizontului cultural ştiinţific.

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de vedere educativ

importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in atmosfera sarbatoreasca instalata

cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca,

si de asemenea au un rol de motivare, mai putin seminificativ.

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite arii curriculare avand,

in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, facandu-le cunoscute toate posibilitati pe

care acestia le au.

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi

de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai

accesibili sufletelor acestora.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă

copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare

contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin

personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să

cuprindă masa de copii.

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie,

facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea

înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri în spiritul

societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi

„a noastră”, ci va fi „a lor”.
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MENȚINEREA INTERESULUI ACTIV PENTRU ȘCOALĂ

Autor: Orghidan-Mândeanu Dana

.Prof. înv. primar Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov

Expansiunea știintei și a tehnicii în toate domeniile de activitate și accelerarea continuă a ritmului de viata

sunt caracteristici ale contemporaneității cu consecințe directe asupra tinerei generații, noul ritm de viață care

solicită omul intens, din punct de vedere social, cultural și profesional răsfrângându-se și asupra elevului din

România.

Motivația, cea care transformă ființa umană într-un subiect selectiv și activ, încearcă să explice de ce anume

oamenii fac ceea ce fac, de ce preferă o activitate alteia şi ce anume îi face să treacă de la o activitate la alta. Trebuie

clarificat faptul că o activitate umană de învățare nu se produce având ca impuls un singur motiv, ci este determinată

și susținută de o multitudine de motive. Ființa umană are o structură motivațională proprie, o relație dublă cu mediul

ambient, și anume de independență, omul are capacitatea de a acționa pe cont propriu, chiar și în lipsa stimulilor și

solicitărilor externe și una de dependență, omul își satisface stările de necesitate pe baza schimburilor din mediul

ambiant. Una dintre cauzele care duc la a învăța sau la a nu învăța este motivația. Motivația învățării face referire la

totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să conducă la asimilarea unor cunoștințe, la

formarea unor priceperi și deprinderi și se subsumează asadar sensului general al conceptului de motivație. Elevii

motivați sunt mai perseverenți și învață mai efficient, iar procesul educational este facilitat și energizat de

motivație printr-o intensificare a efortului și prin concentrarea atenției elevului, prin crearea unei stări de pregătire

pentru o activitate de învățare.

Când cunoaștem rezultatele învățării, mai ales dacă acestea sunt pozitive, ne putem susține eforturile

ulterioare. Din satisfacția inițială de a fi învățat, elevul își va dezvolta motivația de a învăța mai mult, deci relația

cauzală dintre motivație și învățare este una reciprocă. Astfel, motivația energizează învățarea, iar învățarea

încununată de succes intensifică motivația. Oamenii de știință în domeniu au ajuns la concluzia că principalul resort

intern al eforturilor omului de a se perfecționa prin învățare este motivația, educația formulând noi cerințe spre a

stimula dezvoltarea copilului.

În acest context interpretativ, un rol deosebit revine educaţiei, aceasta fiind cea care dinamizează natura

motivaţiei: a trebuinţelor, motivelor, intereselor, aspiraţiilor şi idealurilor, a gradului său de conştientizare şi

subiectivizare. Din toate cele specificate, rezultă faptul că motivația învățării reprezintă totalitatea motivelor care

determină, orientează, organizează și potențează intensitatea efortului de învățare, motivul învățării elevilor putând

fi un sentiment, o idee ca rezultat al reflectării în conștiința lor a cerințelor societății din care fac parte.

Printre motivele pentru care oamenii urmează școala este reușita socială, elementele fundamentale ale motivației

învățării fiind reprezentate de coordonatele valorice ale modelului dominant de reușita socială. Procesul de învățare

dar și rezultatul învățării sunt influențate tot de motivație. Sintagme și etichetări negative precum elevii nu mai sunt

interesați să învețe, n-au drag de carte, nu sunt motivați să învețe apar frecvent în observațiile din mediul școlar.
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Motivația este principalul vector al personalității, care direcționează comportamentul elevului spre scopurile

educaționale. Un rol aparte îl are profesorul. El este cel care trebuie să știe să folosească forța acestor motive în

educația elevilor. Motivele învăţării, ca şi motivele integrarii elevului in procesul educational se formează sub

influenţa condiţiilor exterioare. Ele intră în acţiune, fiind stimulate tot de aceste condiţii care se raportează în poziţie

de scop faţă de activitatea de învăţa S-a observat faptul că învățarea productivă are loc atunci când copilul învață din

plăcere, din interes cognitiv, deci spunem că este motivată intrinsec. Unele motive intrinseci au caracter primar,

legate de satisfacerea nevoilor de bază ale ființei umane, altele au caracter secundar, fiind derivate din cele extrinseci,

prin interiorizarea lor.

Motivația externă are în centrul ei profesorul.Acest tip de motivație are rolul de a declanșa motivația internă,

după care acțiunea ei încetează.Influența motivației asupra învățării este asadar covârșitoare. Am observat faptul

cămotivația intrinsecă este motivația optimădeoarece acest tip de motivație este caracterizată prin interes, încredere,

duce la performanță, la dezvoltarea creativității, la creșterea perseverenței, a respectului de sine, aduce o stare

generală de bine. Curiozitatea este forma de bază a motivației interne, acesteia i se alătură nevoia de a ști, de a-și

îmbogăți cunoștințele, iar în contradicție cu motivația internă, cea externă se află în exteriorul individului și a

activității de învățare.

Stimularea motivaţiei elevului este o artă care ţine de măiestria şi harul didactic al educatorilor, al acelora care,

după cum spunea J.A Comenius, au cea mai minunată îndeletnicire din lume. Stimularea elevilor se realizează de către

profesor, acesta trebuind să posede anumite trăsături de personalitate și un stil de lucru eficient.
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Esenţializarea conţinuturilor la disciplina
Educaţie civică clasa a III-a

Autor: Paicu Lenuţa

Prof. inv. primar la Scoala Gimnaziala Ciprian Porumbescu

Ca disciplină de studiu, Educaţia civică pune bazele unor norme de conduită în viaţa cotidiană, manifestării

unor deprinderi de comportament moral civic precum şi disponibilităţii în vederea cooperării cu ceilalţi. Disciplina

se bazează pe aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe, înlocuind modelul vechi de

proiectare, bazat pe obiective.

Proiectarea curriculară centrată pe competenţe, răspunde cercetărilor din domeniul psihologiei cognitive

realizând astfel transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor în situaţii noi.

În acest scop, cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemple şi activităţi de învăţare propuse de programa

şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete.

Se asigură în acest fel, premisele aplicării contextualizate ale programei şcolare şi proiectării unor parcursuri

de învăţare personalizată, pornind de la specificul dezvoltării elevilor şi situaţiei pandemice actuale.

Pentru ca una din finalităţile programei şcolare de Educaţie civică este alfabetizarea moral-civica a copiilor,

m-am gândit că un prim pas în această directive ar putea fi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de propria

persoană şi faţă de ceilalţi.

Dat fiind contextul sanitar actual, în care bugetul de timp alocat studierii disciplinelor şcolare este mai redus

decât de obicei, esenţializarea conţinuturilor programei şcolare şi implicit a celei de Educaţie civică, este imperativ

necesară şi revine în responsabilitatea fiecărui cadru didactic.

Pentru exemplificare m-am oprit asupra unităţii de învăţare Trăsături morale ale persoanei, căreia în

condiţii de normalitate i s-ar fi atribuit un număr de şapte ore. Prin structurarea materiei şi esenţializarea

conţinuturilor, bugetul de timp alocat acestei unităţi de învăţare se reduce la jumătate.

În acest scop voi face apel atât la resurse multimedia, cât şi la activităţi derulate sub formă de proiect.

Astfel, elevii au avut de lecturat în timpul liber, povestea, Fata babei şi fata moşneagului, de Ion Creangă.

Pentru completarea lecturii li s-a sugerat şi urmărirea unui material video cu acelaşi titlu. https://

www.youtube.com/watch?v=a-Lb7X11Rzg&t=78s

În activitatea directă la clasă, în prima oră, se povesteşte textul citit, se identifică personajele şi se prezintă

faptele acestora pe baza unor întrebări ajutătoare formulate de către învăţător. Pe măsură ce se discută textul, se

realizează asocierea fiecărei fapte a personajelor cu trăsătura morală corespunzătoare acesteia. Cuvintele care

denumesc trăsăturile morale sunt scrise pe cartonaşe (bunătate, răutate, respect, lipsa de respect, sinceritate,

minciuna, curaj, laşitate, modestie, lipsa de modestie, încrederea şi lipsa de încredere). Cartonaşele vor avea două

culori diferite, roz pentru trăsături pozitive şi albastru pentru cele negative .
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Ca şi temă pentru acasă, elevii vor primi câte un cartonaş din cele 12 şi vor avea sarcina să caute în DEX sau

DEXONLINE şi să noteze pe spatele cartonaşului explicaţia cuvântului respectiv.

În ora următoare se continuă activitatea cu clasa împărţită în două grupe în funcţie de culoarea cartonaşului

primit în ora trecută. Pe tablă se va scrie titlul lecţiei Trăsături morale ale persoanei şi se va afişa un tabel cu două

rubrici.

( Elevii vor primi o fișă cu aceeasi rubricație) :

Se reamintesc faptele personajelor din poveste, se asociază cu cartonaşul corespunzător, fiecare elev citeşte de

pe cartonaş explicaţia cuvântului, găsită în DEX şi aşază cartonaşul la rubrica potrivită din tabel.

Pentru ora a treia care se va desfăşura sub forma de proiect, elevii vor forma echipe de câte doi şi vor realiza în

colaborare, pe foi A4 următoarele sarcini:

• Colaj /desen cu personaje literare care au dovedit trăsături morale pozitive/ negative

• Proverbe despre curaj, frică , bunătate, răutate, minciună, adevăr

• Informații despre oameni care au dovedit curaj

• Benzi desenate în care să se ilustreze povestea ,, Mincinosul ,, de Lev Tolstoi

• Fii avocatul unei trăsături morale pozitive

• Pentru elevii cu C.E.S. : grupează trăsăturile morale date în tabelul următor:

(bunătate, respect, răutate, minciună, curaj, frică, modestie, lipsa de încredere, sinceritatea, îngâmfarea, mod‐

estia)

Elevii îşi prezintă lucrările, iar fiecare lucrare este inclusă în mapa proiectului Trăsături morale ale per‐

soanei.

În ultima oră, cea rezervată recapitulării şi evaluării se vor realiza activităţi recapitulative sub titlul Cur‐

cubeul schimbării având ca suport pagina 34 din manualul Editurii Aramis sau manualul digital. Evaluarea

se va realiza adaptând cerinţele nivelului fiecărei clase.

Trăsături pozitive( fapte bune) Trăsături negative( fapte rele)

AȘA DA AȘANU
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Profesorul care pune aripi!

Autor: Petieanu Ionela

Prof. înv. Preșcolar Grădinița cu Program Prelungit Nr.22 Botoșani

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. Există câteva lucruri esentiale,

comune tuturor copiilor, toți au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună și exercițiu. Fiecare micuț simte

nevoia să fie calauzit și chiar îi trebuie un anumit element de control din partea adultului, pe măsură ce își dezvoltă

încrederea în sine și face primii pași spre independență. Toti copiii cresc și se dezvoltă după același model. Ceea ce

diferă este ritmul personal al fiecăruia. Trebuie să știm că mai repede nu înseamnă în mod necesar și mai bine.

Dezvoltarea are loc pe mai multe paliere: fizic, intelectual, social și educațional.

Copiii au nevoie să se implice activ în propria învățare, să decidă, să simtă că au o anumită libertate în

acțiunile lor, să știe că pot greși și că este în regulă să nu știe, că primesc sprĳin ca să corecteze și să afle. Aceasta

înseamnă, de fapt, a învăța, a nu ști și a putea să greșești.

Ce-ar trebui să facă grădinița să le permită copiilor să înțeleagă lumea din jurul lor și talentele

dinăuntrul lor, în așa fel încât să poată deveni indivizi împliniți și cetățeni activi, plini de compasiune?

În primul rând, profesorul ar trebui să fie un bun observator al copilului. Acesta trebuie să plece de la

premisa că fiecare copil are un potențial infinit și prima sa preocupare este să înțeleagă copilul în individualitatea

sa, să îl observe și să creeze contexte de învățare bazate pe interesele copilului. Fiind un partener de învățare și nu

autoritatea supremă care îl învață pe copil adevărul absolut.

În al doilea rând, profesorul trebuie să fie acolo pentru a stârni interesul și entuziasmul copiilor de a fi

stăpâni pe propria învățare. Discreția acestuia nu se va traduce însă prin nepăsare sau absență. Dimpotrivă, un

profesor care urmărește dezvoltarea armonioasă a preșcolarului va fi conectat la nevoile acestuia și îi va răspunde cu

blândețe, empatie oferindu-i siguranța și ghidajul de care acesta are nevoie pentru a se “înălța” în societate.

Ne întrebăm cum să atragem și să menținem activ interesul preșcolarilor pentru activitățile ce le propunem.

Răspunsul este individualizarea. Individualizarea corelează cu stadiul de dezvoltare, capacitățile și necesitățile

fiecărui copil cu obiectivele principale profesorului. Cand ea reușește, copiii au o părere mai bună despre ei înșiși și

devin mai performanți, abordează experiențe noi cu mai mult curaj.

Mobilierul, materialele și aranjarea grupei favorizează creșterea fiecărui copil, iar activitățile alese sunt relevante

pentru dezvoltarea copilului. Profesorul poate schimba sau adapta materialele după nevoie, în urma unei atente

observări a copilului și având grĳa ca planificarea activităților să fie flexibilă și interesantă. Pentru a maximiza gradul

de individualizare majoritatea activităților se vor desfășura în grupuri mici.

Individualizarea cere de asemenea ca profesorul să creeze activități care să-l facă pe copil să se simtă

implicat și stimulat. Profesorul va încuraja jocul în spațiul liber sau închis din centrele de activitate. Aceste centre,

cu o programă bazată pe o experiență reală vor întâmpina interesele copilului, înțelegerea lui, mediul de

proveniență, ducând la dezvoltarea aptitudinilor proprii. Fiecare centru devine astfel un laborator de inițiative,

imaginație și creativitate pentru copii, iar aceștia se pot juca unde doresc, într-un ritm propriu, alegându-și ei înșiși

centrele preferate.
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Materialele din centre îi stimulează și îi provoacă să-și folosească toate simțurile în timpul jocului. Prin

experimentarea, investigarea și descoperirea proprie, copiii vor încerca idei noi, vor culege și rezolva probleme,

interacționează în mod spontan cu colegii lor, își dezvoltă aptitudini sociale, motrice la toate nivelurile cât și

coordonarea mână-ochi.

Obiectivul fiecărui profesor ar trebui să fie acela de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de: a fi creativ, plin

de imaginație și resurse; a avea o gândire critică și a fi capabil să facă alegeri; a fi capabil să definească o problemă și

să o resolve; a fi preocupat de comunitate, țară și mediu.

“Unii copii sunt precum niște roabe:

trebuie împinși.

Unii sunt precum bărcuțele:

trebuie să fie vâslite.

Unii sunt precum zmeele:

dacă nu le ții de sfoară,

vor zbura departe, sus.

Unii sunt precum pisicuțele:

tare mulțumite când sunt mângâiate,

Unii sunt ca niște remorci:

folositoare numai când sunt trase.

Unii sunt precum baloanele:

tare ușor de vătămat,

de nu le mânuiești cu grĳă.

Unii sunt mereu

de nădejde și gata să te ajute .”
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EVALUAREA INIȚIALĂ
ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ

Autor: Sandu Doina

Prof. înv. primar Școala Gimnazială Nr. 1 Hârșova

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de

învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate,

determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt

cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Ea oferă

profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației existente și de a formula

cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și

eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, este nevoie

să se țină seama de următoarele aspecte:

- tratarea diferențiată a elevilor;

- selecția riguroasă a conținutului învățării;

- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură

învățarea activă și formativă;

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe).

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor

lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea

performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare

(apreciere).

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să

înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie

trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util

activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se

consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel

rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări.

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi desfășurată nu

numai la începutul anului școlar, ci și la mĳlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, cât și în orice moment al

ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor elevilor deoarece își propune, de cele

mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau

remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor

fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de

cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces.
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În general, evaluarea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire

la curriculum cât și la resursele umane implicate. De asemenea, importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este

cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare prevenirea și

controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la intervenții și decizii

pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un

autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul

școlarului.

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel moment. Aceste

reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării planului

individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu

evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de

mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de

sugestii. Mereu am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile

curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al

elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare.
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IMPORTANTA RELATIEI GRADINITA –FAMILIE IN
REUSITA SCOLARA A COPILULUI

Autor: SCHIAU MARIANA

Prof.inv.prescolar Liceul Tehnologic “Ioan Lupas” Saliste

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu ținând cont că la varsta

de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În primele etape ale vieții educația copilului

revine părinților după care aceasta este împărțită între grădiniță, familie, școală, comunitate, media etc.

Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu alți copii dar și cu adulții

într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale acestora. Copilul preșcolar începe să-și definească treptat

începutul personalității sale. În cadrul grupei el trăiește prima experiență a vieții în colectivitate, a vieții sociale.

Reușita actului educațional este asigurată de fixarea unor reguli comune, aplicate și respectate atât în grădiniță cât și

acasă, valabile atât pentru părinți cât și pentru copii. Astfel părinții trebuie să respecte intervalul orar în care pot să

aducă și să ia copiii, să nu deranjeze cadrul didactic în timpul activităților etc.

După perioada mai puțin plăcută de integrarea în grădiniță , copiii vor fi fericiți să lege prietenii, să descopere

varietatea de jocuri și jucării, să realizeze singuri obiective propuse în cadrul activităților (construcții, desene, puzzle,

fișe etc.) să împartă lucruri cu alți copii, să-și aștepte rândul, să aibă răbdare, să aibă compasiune pentru cei din jur.

Astfel, educatoarei îi revine sarcina să facă cât mai plăcută integrarea micuților antrenându-i mereu in activități

plăcute și distractive specifice nivelului de vârstă și ținând cont de dezvoltarea psiho-fizică a fiecăruia.

Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță : discuții zilnice, consilierea părinților, serbări,

implicarea părinților în diferite proiecte. Participarea activă a părinților în activitățile din grădiniță creează copiilor

sentimente de siguranță și fericire. Copilul poate demonstra ce știe și se poate mândri cu realizările lui iar părinții

pot observa progresele acestora. Aceste activități aduc bucurie în rândul copiilor și al părinților prin rezultatele

obținute din efortul reunit și plăcerea de a petrcece timp împreună. Cultivarea unei relații de parteneriat între

grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii copilului costituie succesul garantat în adaptarea și integrarea

școlară și reprezintă un prim pas către o educație transparentă a personalității copilului, viitoru adult al societății

noastre. Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita participării la

școală.

La orice copil, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor cu școala este cel mai adesea direct proportional cu

rezultatele obţinute de copiii. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este

primul educator şi cu cel mai mare potenţial de modelare. Cele mai eficiente eforturi de implicare a părinţilor sunt

acelea care oferă acestora o varietate de roluri în contextul unui proces bine organizat şi pe termen lung. Părinţii vor

avea nevoie să poată alege dintr-o serie de activităţi care se adaptează unor programe, preferinţe şi capacităţi diferite.

Ca parte a procesului de planificare, va fi necesar ca administratorii şi cadrele didactice să-şi evalueze propria

disponibilitate faţă de implicarea părinţilor şi să stabilească modul ân care ei doresc să îi implice şi să facă uz de

ajutorul lor. Părinţii şi membrii comunităţii pot fi implicaţi în viaţa școlii pe căi informale sau formale.
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Modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa școlii pe căi formale este să-i implici

mai întâi pe căi informale. Aceasta înseamnă că trebuie create căi informale pentru părinţi şi pentru membrii

comunităţii pentru a participa la activităţile școlii - situaţie de care vor beneficia enorm copiii. Dacă există mai multe

oportunităţi ca oamenii să se implice, succesul participării va fi mai mare. Colaborarea dintre școala şi familie

presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune cînd este vorba de interesul

copilului. Rolul profesorului este acela de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu

aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către

cunoaşterea activităţilor din școală şi sprĳinul în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. Modul cum

interrelaţionează părinţii şi educatorii îşi pune amprenta pe formarea şi educarea copilului. La copiii cu vârste între

3-6-14 ani este foarte important ca familia şi personalul școlii să comunice liber şi deschis despre copii şi activităţile

lor. Școala şi căminul părintesc sunt strîns legate intre ele şi cu cât comunicarea între ele este mai eficientă, cu atât

mai mult sprĳin pot primi copiii pentru a trece printr-o perioadă educaţională încununată de succes. Când profesorul

consideră comunicarea ca fiind indispensabilă pentru succesul copilului, ea devine parte integrantă a activităţilor de

zi cu zi. În raport cu activitatea școlară, copilul trebuie să îi considere pe părinți niște parteneri dispuși să ofere sprĳin

la nevoie, de aceea comunicarea în cadrul familiei este extrem de importantă. Întrebați-l zilnic pe cel mic ce a făcut la

școală, ascultați cu interes ceea ce vă povestește, amuzați-vă împreună de întâmplările hazlii, încurajați-l să vă spună

și aspectele plăcute, dar și pe cele neplăcute din ziua respectivă. Arătând un interes deosebit pentru activitatea de la

școală, îi dovediți copilului că învățarea este un lucru serios, care vă preocupă, și, astfel,copilul va fi mai implicat. În

raport cu activitatea școlară, copilul trebuie să îi considere pe părinți niște parteneri dispuși să ofere sprĳin la nevoie,

de aceea comunicarea în cadrul familiei este extrem de importantă.

Întrebați-l zilnic pe cel mic ce a făcut la școală, ascultați cu interes ceea ce vă povestește, amuzați-vă împreună de

întâmplările hazlii, încurajați-l să vă spună și aspectele plăcute, dar și pe cele neplăcute din ziua respectivă. Arătând

un interes deosebit pentru activitatea de la școală, îi dovediți copilului că învățarea este un lucru serios, care vă

preocupă, și, astfel,copilul va fi mai implicat.
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Managementul grupei de copii
abordare din perspectivă psihosocială

Autor: Șerban Gina

Prof. Înv. Preșcolar Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Valu lui Traian

Când vorbim despre socializare la vârsta preşcolară, gândul ne duce imediat la integrarea copilului într-un

nucleu social, altul decât familia. Acest lucru se realizează simplu sau dificil, în funcţie de o serie de factori, dintre care

putem enumera: gradul de deschidere a copilului spre relaţia cu ceilalţi; temperamentul său; calitatea mediului

educogen din care vine; gradul de independenţă în acţiune şi nu în ultimul rând vârsta la care se realizează integrarea

în grupa de copii. Contează, de asemenea, competenţa educatoarei, calitatea estetică şi afectivă a mediului ambiant al

grădiniţei şi, deschiderea spre colaborare a familiei cu grădiniţa şi invers.

Aportul grădiniţei la dezvoltarea socială a copilului este condiţionat de măsura în care educatoarea cunoaşte

specificul acestui stadiu, disponibilităţile raţionale ale copilului, particularităţile lui temperamentale etc.

Există o evoluţie spontană a raporturilor copilului cu ceilalţi de seama lui. Millar şi Reymond – Rivier, citaţi de

P. Osterrieth, stabilesc patru faze care se parcurg de-a lungul copilăriei. Prima este prezentă la antepreşcolaritate,

când partenerului copil i se acordă foarte puţină atenţie, fiind ceva printre celelalte obiecte. Intrarea în preşcolaritate

înseamnă parcurgerea celei de-a doua faze: asistarea. Cea de-a treia fază, specifică tot preşcolarităţii, se instalează în

jurul vârstei de cinci ani şi constă în relaţii active cu celălalt, de tipul jocului asociativ, care sunt uşurate mult de

dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi comunicare verbală. A patra fază apare la 6-7 ani, când comunicarea dintre

copii este din ce în ce mai bună, putându-şi articula reciproc acţiunile în cadrul diverselor activităţi. Evoluţia

relaţiilor cu egalul este un factor foarte important al contracarării egocentrismului, specific celor ce se află în acest

stadiu, procesul manifestându-se ca un adevărat flux şi reflux al apropierilor de celălalt. Iniţial, celălalt apare ca cineva

care face ceva ce merită a fi văzut, dar imediat este perceput ca rival, în raport cu intenţia sa de a face acelaşi lucru, cu

aceleaşi jucării.

Faptul că în grădiniţă copilul are posibilitatea să se compare cu un altul şi treptat, să-şi dea mai bine seama de

ceea ce poate şi totodată să aibă curajul de a se angaja în competiţii, reprezintă o altă latură a maturizării sale sociale.

Ceea ce nu trebuie să uite educatoarea este faptul pregătirii adecvate pentru astfel de momente. Organizarea

prematură a unei competiţii ar putea însemna un eşec, poate obişnuit, dar trăit acut de către copii şi blocând, astfel,

pentru multă vreme, dorinţa de a mai participa. Prin urmare, pentru cei aflaţi în plin proces de formare, nu avem

dreptul, nici măcar în acţiuni elementare, să le subminăm încrederea în sine, să inhibăm dorinţa de a se manifesta

activ, cu încrederea că vor reuşi. Ceea ce pentru adult poate părea secundar, nesemnificativ, neglĳabil, pentru copil

poate fi cheia importantă a stimulării şi dezvoltării eului său, a susţinerii unui complex proces de dezvoltare.

Pentru socializarea copilului, un factor deosebit de important îl constituie echilibrul între libertatea de manifestare

şi necesitatea subordonării la regulă. Acest echilibru trebuie să caracterizeze activităţile din grădiniţă.

Kriekemans La Pedagogie generale, PUF, Paris, 1989 arată că universul clasei „nu constituie un domeniu static,

ci un câmp dinamic în care se desfăşoară jocul unor forţe multiple: atracţie, respingere, afirmare de sine, ascensiune,

retragere, suspiciune, pretenţii, stimă. Clasa este un grup care are propria taină. Fiecare clasă reprezintă o organizare

dinamică şi o structură specifică. Ea este în acelaşi timp un proces dinamic: structura grupului se schimbă... “.
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Preşcolarul, în condiţiile vieţii de grup, nu trăieşte izolat, ci într-un angrenaj social, viaţa sa afectivă, activitatea

intelectuală desfăşurîndu-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul social înconjurător sau în condiţiile date

de acesta.

Omul stabileşte relaţii încă din primele etape ale vieţii sale: din fragedă copilărie, copilul stabileşte relaţii cu

coloratură socială, mai întâi cu mama, apoi cu ceilalţi membri, iar pe măsură ce creşte, procesul de socializare se

amplifică, socializarea fiind înţeleasă ca o „sporire a capacităţii de adaptare prin integrare la mediul social şi stabilirea

unor relaţii multiple cu diverse persoane...” spunea Ghe., Tomşa, N., Oprescu, în Bazele teoretice ale

psihopedagogiei şcolare .

Relaţiile individului cu grupul social căruia îi aparţine au o importanţă deosebită atât asupra evoluţiei

personalităţii sale, cât şi asupra randamentului activităţilor desfăşurate. Îndeplinirea unor sarcini sau activităţi

comune determină între membrii grupei o serie de relaţii funcţionale de interdependenţă în vederea atingerii

scopului propus. Pe de altă parte, pe lângă relaţiile legate strict de natura obligaţiilor sau a activităţilor, viaţa în grup

comportă totdeauna şi aspecte emoţionale şi afective, precum şi momente de tensiune şi conflict.

Grupa de copii constituie cadrul psihosocial al desfăşurării activităţii de instruire şi educare şi un mediu de

comunicare şi socializare. Ca grup social, grupa de preşcolari are structură şi caracteristici proprii, iar membrii

acesteia ocupă diverse poziţii, au roluri variate şi stabilesc relaţii. Ca urmare a relaţiilor dezvoltate între membrii

grupei se va constitui o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ, în

ansamblul său.

Dintre caracteristicile grupei de copii, ca grup educaţional, ne vom referi la: scopuri, roluri, norme, coeziunea

de grup.

Scopurile, pot fi: de tip prescriptiv, stabilite anterior de persoane ce nu aparţin grupului şi scopuri individuale,

stabilite în interiorul grupei de copii. Se impune, ca o formă de echilibrare a structurii organizatorice a grupei de

copii, armonizarea şi integrarea reciprocă a celor două tipuri.

Rolurile se referă la ansamblul de sarcini care trebuie realizate de membrii grupului.

Atribuirea de roluri copiilor se va realiza în funcţie de resursele personale ale acestora (cognitive, afective,

motivaţionale şi acţionale) şi se vor urmări unele scopuri cum ar fi: ordonarea şi controlul conduitei, dezvoltarea

resurselor, abilităţilor şi competenţelor personale. Dintre rolurile managerului în grupa de copii, menţionăm pe cele

de: sursă de informaţii, consilier, strateg, organizator, mediator, coordonator, facilitator, evaluator etc.

Normele reprezintă reguli de conduită recunoscute şi acceptate de toţi membrii grupului educaţional şi prescriu

modele de comportament. Ele au rol de reglare şi de evaluare a grupului şi pot fi: după un anumit criteriu, de tip

constitutiv (cu referire la activitatea de învăţare) sau instituţionale (cu referire la specificul instituţiei), iar, după un

alt criteriu, implicite şi explicite. Normativitatea, s-a constatat în urma cercetărilor, poate să afecteze atitudinea

copiilor faţă de procesul de instruire şi chiar performanţele lor şcolare.

Coeziunea grupului se referă la gradul de unitate şi integrare a colectivului preşcolar, cât şi la rezistenţa acestuia

la destructurare. Ca factori de menţinere a coeziunii în grup, menţionăm: utilizarea tehnicilor de motivare a copiilor

(prin cooperare sau prin competiţie) ori exploatarea problemelor de ordin afectiv ale copiilor. Este foarte importantă

atitudinea deschisă a cadrului didactic faţă de copii. El poate fi perceput de către aceştia drept colaborator sau drept

adversar, în funcţie de capacităţile sale de a stabili relaţii adecvate, de a comunica eficient, de a dovedi entuziasm şi

empatie.



122

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

Coeziunea grupului se exprimă în existenţa unui sentiment de apartenenţă, în trecerea pe plan verbal de la „eu” la

„noi”, în existenţa unui aşa-zis „miez al grupului” şi a unei relaţii lipsite de discordii fundamentale. Această coeziune

dă grupului eficienţă şi capacitate mărită de a lucra sub stres, sub tensiune („pentru binele grupului “). În prezenţa

unei coeziuni a grupului nu există presiuni individualizate pentru a-i face pe membrii grupului să adopte o poziţie

ce ar fi fost refuzată dacă ar fi fost întrebat individual; membrii grupului ce deviază sunt supuşi unor presiuni ale

grupului de natură nonverbală, până când se corectează sau până când sunt expulzaţi. Existenţa coeziunii unui grup

are efecte psihologice puternice asupra membrilor grupului.
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Orele de limba română în vremea pandemiei

Autor: Soare Aura

Prof. Şcoala ,,GheorgheManu", Budeşti

Conţinut: Soluţii pentru desfăşurarea orelor de limba şi literatura română în timpul pandemiei
Bibliografie:
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Pandemia a mutat şcoala în mediul online şi a lansat o provocare în societatea românească, aceea a regândirii

şcolii, a educaţiei. Ca element al microsistemului educaţional, sistemul şcolar contribuie la dezvoltarea personalităţii

elevului, pregătindu–l pentru a fi un beneficiar al societăţii. Filosoful Emil Păun observa că ,,şcoala contemporană

funcţionează, în mare măsură, în spaţiul deschis şi limitat de paradigma modernităţii". În plin ascendent tehnologic,

principala întrebare este: ,,Cum se poate menţine interesul elevului pentru oră în faţa calculatorului?". Soluţiile la

această problemă nu sunt simple, iar reuşita ţine de creativitatea cadrelor didactice. Limitarea contactului uman duce

la monotonie şi îl poate face pe profesor să piardă legătura cu elevului, cu latura sa creativă. Elevul şi profesorul sunt

puşi în faţa unei noi provocări, acea de a comunica dincolo de ecran.

Soluţii pentru desfăşurarea în bune condiţii a orelor de limba şi literatura română pe vremea pandemiei:

1. Mutarea orelor în aer liber. Atunci când vremea este frumoasă, cadrul didactic îi poate chema pe elevi în mĳlocul

naturii şi le poate oferi o predare interactivă. În felul acesta, elevii pot privi cu entuziasm desfăşurarea orelor şi pot

păstra şi condiţiile impuse de pandemie.

2. Desfăşurarea unor activităţi pe echipe în afara sălilor de curs. Spre exemplu, profesorul de limba şi literatura

română îşi poate împărţi elevii pe echipe şi poate desfăşura orele la bibliotecă. În momentul în care se vor întâlni

online, elevii vor schimba impresii despre experienţa trăită.

3. Inventarea unor jocuri menite să–i atragă pe elevi şi să le ofere posibilitatea de a fi cât mai creativi. Astfel, în cadrul

orelor de limba şi literatura română, prefesorul le poate propune elevilor să–şi imagineze cum ar reacţiona scriitorul

lor preferat dacă ar trebui să trăiască în anul 2020 şi ar fi izolat în casă.

4. Stabilirea unei legături cu realitatea prin intermediul calculatorului. Profesorul trebuie să observe obiectele pe care

elevul le are pe masă sau în jurul său şi să pornească o discuţie. În felul acesta, se păstrează o legătură cu realitatea.

5. Inventarea unor noi moduri de a preda. În aceste condiţii, profesorul devine un magician şi trebuie să găsească noi

tehnici de a preda. Una dintre ele constă în posibilitatea de a se deghiza în faţa ecranului. Elevii se pot amuza şi pot

învăţa lucruri noi în acelaşi timp.

6. Inspirarea orelor din viaţa personală. Pentru a păstra o mai bună comunicare cu elevii, profesorul le poate preda

exerciţii inspirate din viaţa reală. În felul acesta încrederea elevilor in cadrul didactic creşte şi se poate realiza o mai

bună comunicare profesor–elev.

7. Concentrarea pe latura psihologică. Profesorul trebuie să fie atent la starea de spirit a elevului şi să–l ajute să

depăşească obstacolele emoţionale. Acest lucru se poate face prin implicarea în diferite activităţi.

Predarea online pe vremea pandemiei este o perioadă de căutări şi de experimentări. Adaptarea poate fi

uşoară sau mai dificilă, în funcţie de tehnica de stăpânire a tehnologiei şi de posibilitatea de adaptare a fiecăruia.

Educaţia digitală tinde să devină noul obiectiv al generaţiilor următoare, dar limitarea contactului elev–profesor

poate avea efecte negative asupra dezvoltării elevului. Cert este că viitorul educaţiei online pare incert în acest

moment în sistemul de învăţământ românesc.
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MANAGEMENTUL ȘCOLAR

Autor: STANADELA GEORGETA

Prof. ȘCOALA GIMNAZIALĂ.’’ PROF.UNIV.DR,GHEORGHE

BELEIU’’POIANAVADULUI

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluție rapidă și imprevizibilă a științei si tehnicii,

generând o gigantică mișcare de idei, de invenții și descoperiri, o creștere exponențială a informației și a tehnologiei

de vârf. Acestea au drept consecință informatizarea societății. . Implementarea rapidă a descoperirilor științifice și a

invențiilor tehnice fac din știintă o forță de producție, generând schimbări rapide în toate domeniile de activitate, la

care omul trebuie să se adapteze prin educație.

Competența este astăzi principalul criteriu de validare în profesiune, indiferent de conținutul muncii și de

poziția cucerită în ansamblul social. Prin competență profesională se exprimă ansamblul componentelor de calificare,

definite in mod curent cunoștințe profesionale, aptitudini si atitudini necesare unei prestații de ținută. Aceste

componente se insușesc de viitorii profesioniști în etapele formării pentru carieră, dar la debut este de așteptat să fie

cel puțin configurate intr-o structură aptă de noi acumulări, grație experienței directe pe parcursul exercitării

profesiei.

Formarea profesorului competent concertează dimensiuni variate: pregătirea de specialitate,

psihopedagogică, metodologică și practică. Pregătirea teoretică este continuă, iar pe durata carierei aceasta este

susținută de varietatea experiențelor și a confruntărilor școlare. Ca profesionist, educatorul contemporan este

definit prin trei tipuri de competențe:

(1). personale (responsabilitate, capacitate de a rezolva probleme, gândire critica și creativitate, capacitatea de

a iniția schimbări, empatie și toleranță); (2). psihopedagogice și

metodologice (cunoasterea psihologiei elevului, a dezvoltării personalității, elaborarea experiențelor de învățare,

comunicarea cu elevii, parinții și cu ceilalți factori ai sistemului educațional, măsurarea progresului învățării etc.);

(3). cunostințe de specialitate aparținând ariei curriculare specifice pe care profesorul o

traduce în experiențe de învățare școlară.

Managementul sistemului și al instituțiilor de învățământ cuprinde: formularea clară a finalităților,

proiectarea rețelei institutionale, elaborarea conținuturilor invatării, asigurarea cadrului legislativ-normativ,

formarea inițială si pe parcurs a personalului de conducere si instruire, stabilirea unor tehnici de evaluare care să

permită reglarea pe parcurs a sistemului si procesului de invățământ si optimizarea rezultatelor.

Planificarea și organizarea sistemului de învățământ cuprinde următoarele etape: definirea obiectivelor

generale, stabilirea strategiei de acțiune principală, implementarea acțiunilor concrete, evaluarea rezultatelor,

definitivarea deciziei. Planificarea educațională se realizează si la nivelul unității de învățământ și la nivelul realizării

concrete a procesului intructiv-educativ.

O a doua funcție specifică a managementului educațional este aceea de orientare metodologică a procesului

de invățământ care presupune atât acțiuni de informare, de evaluare, cât și de comunicare. Această orientare

metodologică a procesului de învățământ trebuie sa țină seama de caracterul planificat, analitic, activ, permanent,

global-integrator, adaptabil, simultan, deschis, in sistem de conexiune inversă.
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Managementul poate fi definit ca arta de a face ca lucrurile să se realizeze în organizații prin intermediul

celorlalți, iar managerul este cel care procură, alocă și utilizează resurse fizice și umane pentru a atinge scopuri.

Trebuie să amintim câteva dintre noțiunile de bază ale domeniului, cum ar fi funcții și domenii funcționale, roluri și

calitåți manageriale. Funcțiile manageriale sunt clasele de activități specifice unui subsistem organizațional destinate

satisfacerii unei cerințe funcționale a întregului sistem. Teoria managementului definește funcțiile manageriale pe

douå dimensiuni esențiale: „sarcină“ și „umană“. Dimensiunea „sarcină“ cuprinde funcțiile care satisfac cerințele

funcționale derivate din „rațiunea de a fi“ a organizației. Acestea sunt funcțiile clasice ale managementului:

proiectarea / planificarea, organizarea, conducerea operaționalå și controlul. Dimensiunea „umană“ cuprinde

funcțiile care satisfac nevoile indivizilor și grupurilor care fac parte din organizația respectivă. Acestea sunt:

comunicare, motivare, participare (la nivelul individului), formarea și organizarea grupurilor și echipelor, negocierea

și rezolvarea conflictelor (la nivelul grupului).

Elementele definitorii ale managementului educațional pot fi sintetizate astfel: * prezintă un

complex de acțiuni concepute și desfășurate pentru a asigura funcționarea optimă, cu eficiență maximă a

sistemului educațional;

* pentru realizarea finalităților stabilite, utilizează cel mai eficient potențialul educaților, educatorilor, ca și

celelalte resurse;

* structurează problematica educației, elementele procesului, factorii dupa criterii de eficacitate, după

particularitățile activității;

* complexitatea sa este dată de specificul dimensiunilor implicate ale problematicii educației (psihologice,

sociologice, etc.) de necesitatea cunoașterii interdisciplinare pentru concepere si realizare;* studiază conducerea

educației, atât la nivel macropedagogic cât și la nivel de acțiuni în cadrul clasei;

*este un management participativ datorită naturii inerent umane a activitații educative, ca finalizare,

organizare, desfășurare, evaluare;

* ca disciplină, poate fi independent, pentru că are principii, conținut, metodologie, criterii adaptate sau

concepute specific, dincolo de determinarea interdisciplinară.

* poate fi considerat și disciplină fundamentală, pentru că apreciază condițiile teoretice și metodologice

generale, după care se pot elabora strategii, programe manageriale concrete;

* apelează la abordarea sistematică, ce determină ordonarea elementelor, a relațiilor, evidențează

problemele-cheie, poate aborda general și pe subsisteme activități cu deschidere și spre alte sisteme;

* admite dinamismul în consolidarea bazelor sale teoretice și în construirea de modele strategice, în găsirea

de noi aplicații în domeniu;

* este integrativ, pentru că utilizează date, concepții, modele, metodologii din domenii conexe si proprii, pe

care le sintetizează specific;

* este prospectiv, pentru că anticipează strategii, metodologii, programe, proiecte, norme specifice, din

analiza direcțiilor de evoluție a sistemului educativ;

* este indicativ-instrumental, deoarece arată cum trebuie realizate obictivele, prin respectarea principiilor,

metodelor, criteriilor, resurselor;

* poate fi și metodologie a acțiunii, prin fundamentarea proiectelor de actiune concretă, de organizare a

sistemului pentru eficiență;
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* este multifuncțional, prin descrierea, utilizarea, aplicarea mai multor roluri, atribuții, operații de aplicare;

* sub aspect practic, poate fi semnul normativității, al operaționalității, al aplicativității pentru rezolvarea

situațiilor educaționale concrete, pentru depășirea empirismului și afirmarea raționalității, creativității educatorului.

Rolurile managerului clasei

Organizarea și îndrumarea unei clase de elevi a devenit o activitate extrem de laborioasă și de complexă care

implică o multitudine de resurse individuale, de eforturi și actiuni din partea profesorului.

Cadrele didactice trebuie să se raporteze continuu la cel pe care îl educă, să stabilească relații de colaborare

cu părinții acestora și cu alți membrii ai comunității. Activitatea profesorilor vizează individualității în formare, fapt

ce impune o maximă responsabilitate. Managementul clasei de elevi a fost definit ca un ”domeniu de cercetare in

științele educației care studiază atât perspectivele teoretice de abordare ale clasei de elevi, căt și structurile

dimensional-practice, ale acesteia, in scopul facilitării intervențiilor cadrelor didactice în situațiile educaționale

concrete” (R. Iucu).

O atmosferă pozitivă în clasă este influențată de următoarele elemente: -

caracteristicile relațiilor sociale din clasă;
- comportamentele elevilor în diferite situații școlare;
- tipul de autoritate exercitat;
- gradul de încredere între cadrul didactic și elevi;

În activitatea instructiv-educativă cu clasa de elevi, cadru didactic desfășoară următoarele activități cu

caracter managerial:

Planificare –planifică activitățile cu caracter instructiv educativ, determină sarcinile și obiectivele pe variate

niveluri, își structurează conținuturile esențiale, alcătuiește orarul clasei.

Organizare –organizează activitățile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, construiește și

determină climatul și mediul pedagogic.

Comunicare –comunică informațiile științifice, stabilește canalele de comunicare.

Conducere –conduce activitatea desfășurată în clasă.

Coordonare –urmărește în permanență realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale și cele

comune ale clasei.

Îndrumare –îndrumă elevii spre cunoaștere.

Motivare –motivează activitatea elevilor, utilizează aprecierile verbale și reacțiile nonverbale în sprĳinul

consolidării comportamentelor pozitive.

Consiliere –consiliază elevii în activități școlare și extrașcolare.

Control –controlează elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de realizare a

obiectivelor, precum și nivelurile de performanțe ale acestora. Controlul are un rol reglator.

Evaluare –evaluează măsura în care scopurile și obiectivele au fost atinse, prin instrumente de evaluare

sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor obținute și prin elaborarea sintezei aprecierilor finale.

Succesul activităților educaționale este asigurat de o cunoaștere și o aplicare adecvată a abilităților

profesorilor. Modul în care se comportă profesorul este esențial pentru atingerea obiectivelor activităților de

invățare. Pentru ca un profesor să servească drept model, este necesar ca acesta să fie plăcut și respectat de elevii săi.

Autoritatea cu care este investit profesorul prin rolul ce i-a fost atribuit e necesar să fie dublată de un prestigiu ce

trebuie câștigat.
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O educație de calitate este nu numai aceea care asigură progresul în atingerea unor obiective prestabilite ci și

cea care își stabilește noi ținte și noi modalități de atingere a lor pe măsură ce societatea se schimbă. Absența

informației relevante, consistente și suficiente face imposibilă asigurarea calității. Problemele transformării

noianului de informații în cunoaștere utilă, prin utilizarea creativă a noilor tehnologii dar și prin dezvoltarea

capacităților umane în acest sens au determinat apariția unui nou domeniu al managementului, managementul

cunoașterii (knowledge management).

Evaluarea corectă a calității se poate face numai prin combinarea procedurilor de autoevaluare, evaluare

internă și evaluare externă deoarece rezultatele evaluării trebuie să fie asumate nu numai de către evaluator (pentru

îmbunătățirea operațiilor, pentru fundamentarea politicilor și strategiilor de dezvoltare), ci și de către cel evaluat

(pentru inițierea/continuarea/reorientarea procedurilor de dezvoltare organizațională și personală). Este nevoie de

criterii comune de evaluare și de valori împărtășite-deci de o cultură comună a evaluării.

Un sistem fiabil de calitate se bazează în primul rând pe încredere. Trebuie să existe o încredere reciprocă

între actorii principali din sistemul românesc de educație (părinți-elevi-profesori-administrație).

Am căutat ca fiecare elev să fie remarcat și valorizat ca persoană, ca individ și nu doar ca elev cu

drepturi și obligații în contextul școlii. Autocunoașterea se referă la procesul de explorare și structurare a propriilor

caracteristici în urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei. Imaginea de sine este reperul esențial al autoreglării

comportamentale și emoționale.

Bibliografie:

Manolescu, M., Bucur, C., Roșu, M., Molan, V., et al.(2012)- ”Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare

pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici” ICOS;

Iosifescu, Ș., Rădulescu, E., Andrei, A. (2005) –”Management educațional”

Cristea, S., (1996) ”Managementul organizațiilor școlare” EDP;

Stan, N., (2010) ”Introducere în managementul educațional”;

Stoica, M., (2002) ”Pedagogie și psihologie” Editura Gheorghe Alexandru;

Trif, L., (2008) ”Managementul clasei/grupului educațional” Editura Eurostampa;

Andrei, A., Abăcioaie, D., et al. (2001) ”Management educațional pentru instituțiile de învățământ” Editura București;

Cucos,C(2009)-Psihopedagogie,Editura Polirom,Iasi



128

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

Călătoria într-un loc numit Grădiniță!

Autor: Stoichiță Oana

Prof.Grădinița nr.208, Sector 6, București

A fost odată....așa cum încep toate poveștile, o fată de 18 ani care -și dorea să devină educatoare.

Având studiile în domeniu și o determinare mare a început călătoria sa...într-un loc numit grădinița de copii, una cu

foarte mulți copii și doar cu experința din practica pedagogica din liceu! Anii au trecut dar intrebările pentru o

desfășurare corectă a actului didactic au rămas!

Ce faci, cum faci și cât trebuie să faci pentru a menține activ interesul copiilor tăi către/spre învățare?

Sunt lucruri pe care nu ți le spune nimeni și oricât de multe lucruri ai citi în cărțile de specialitate, odată ajunsă

față în față cu realitatea unei clase pline cu copii cu diverse aptitudini, trasături de caracter, personalități, trebuie să

te adaptezi! Să te adaptezi continuu cu resursele pe care le ai! În căutarea continuă a cursurilor, programelor de

formare continuă am avut ocazia să particip la câteva schimburi de experiență. Conform experiențelor din finlanda

și a modelului lor de învățare pare simplu să menții activ interesul unui copil de nivel 3-5 ani! Copilul trebuie să

exploreze, cât mai mult și în cât mai variate locuri cu putință.Unde poți face asta cel mai bine dacă nu afară, în natură

unde, consideră ei, dispui de resurse suficiente pentru o dezvoltare armoniosă.

Ce poate fi mai frumos, mai activ și interactiv decât o activitate matematică în mĳlocul pădurii. Acolo am

înțeles cel mai bine cât este de important să lași copilul să funcționeze în ritm propriu, încurajându-l și susținându-l

permanent!

”Acum o să măsuram copacii!” s-a auzit vocea relaxată a cadrului didactic, cadru didactic neîpovărat de zecile

de hârtii și documente justificative! Fiecare copil și-a luat dintr-o cutiuță centimetrul (o hârtie gradată cu unități de

măsură și a inceput să-și desfășoare activitatea, mai repede, mai incet, fiecare având însă aceeași satisfacție la final!

”Ce spuneți dacă am culege niște frunze?” a continuat cadrul didactic. O lectie bună pentru

interdisciplinaritate și integrare cognitivă sau despre cum îmbini mai multe domenii de cunoaștere implicând activ,

permanent copilul!

Exemplele sunt multe și variate în conținut însă scopul final este același: să dirĳezi copilul spre învățare fără

presiune!

Conform broșurii ”Motivația pentru învățare” publicată de ise.ro există o serie de strategii și condiții pentru

motivarea elevilor:

Strategii de motivare prin stimulente extrinseci:

• Laudă şi răsplăteşte progresul spre performanţă/ standarde de îmbunătăţire. Utilizează competiţia ocazional,

creează oportunităţi egale de succes şi focalizează-te pe scopurile de învăţare.

• Laudă şi recompensează în moduri care să-i determine pe elevi să-şi aprecieze singuri rezultatele/cele învăţ



129

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 3, NOIEMBRIE 2020

Strategii de conectare la motivaţia intrinsecă a elevilor:

• Răspunde nevoilor de autonomie a elevilor, permite-le să facă alegeri.

• Răspunde nevoilor de competenţă (implicarea elevilor, feedback imediat, prezentarea semnificaţiei

activității).

• Răspunde nevoilor de interconectare (colaborare cu colegii).

• Combină activităţile, de exemplu pe cele practice cu cele intelectuale, stimulează creativitatea, disonanța

cognitivă, transformă un conținut abstract în unul personalizat etc

Condiţii pentru o activitate de învăţare care stimulează motivaţia elevilor (R. Viau):

• să fie semnificativă, adică să corespundă intereselor, preocupărilor și să se armonizeze cu proiectele

personale ale elevilor;

• să fie diversificată şi integrată altor activităţi (adică 42 se integrează într-o secvenţă logică);

• să reprezinte o provocare pentru elev (nici prea dificilă, nici prea uşoară);

• să fie autentică (să ducă la o realizare/ produs/ rezultat asemănător cu ceva din viaţa reală);

• să solicite angajamentul cognitiv al elevului; � să-l responsabilizeze pe elev permiţându-i să facă alegeri;

• să-i permită elevului să interacţionaze şi să colaboreze cu ceilalţi (pentru atingerea unui scop

comun).Cooperarea suscită în general motivaţia elevilor, pentru că favorizează percepţia despre propriile

competenţe şi despre capacitatea lor de a controla activitatea de învăţare. Activităţile axate pe competiţie nu-i

pot motiva decât pe cei mai puternici, adică pe aceia care au şansa de a câştiga; cei cu nivel mediu sau slabi au

tendinţa să abandoneze.

• să aibă un caracter interdisciplinar (conexiunea cu alte domenii de studiu);.

• să formuleze cerinţele şi condiţiile în care se va desfăşura activitatea (necesare pentru angajamentul şi

perseverenţa elevului în sarcină): să se desfăşoare într-o perioadă de timp suficientă.

Care sunt semnele că un elev este motivat ? (în opinia lui Rolland Viau) Un elev motivat este un elev care se angajează

în sarcinile de învăţare (angajament cognitiv), consacrându-le timpul necesar (perseverenţă).

• Angajamentul cognitiv corespunde gradului de efort mintal depus de elev în realizarea activităţii. Acest efort

poate fi apreciat prin observarea tipului de strategie de 43 învăţare la care recurge. Dacă el se limitează, de

exemplu, la strategii de memorizare, evident că este puţin angajat în plan cognitiv.

• Perseverenţa se traduce prin timpul pe care elevul îl acordă activităţii: cu cât este mai motivat, cu atât îi va

aloca mai mult timp şi-şi va spori astfel şansele de reuşită. Dimpotrivă, lipsa de motivaţie antrenează tendinţa de

a abandona rapid sarcina sau de a nu face decât minimul necesar.

• Reuşita sau performanţa este, simultan, o consecinţă şi o sursă a motivaţiei pentru că ea influenţează pozitiv

percepţiile care stau la baza acesteia. Cercetările arată că un elev motivat se angajează în activitate, apelând la

strategii eficiente de învăţare bazate pe comprehensiune şi stabilirea de legături logice (angajament cognitiv) şi îi

consacră timpul necesar (perseverenţă); acest fapt are drept consecinţă o amplificare a celor trei tipuri de

percepţii (dinamică motivaţională funcţională)
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Motivaţia este unul dintre cele mai importante prerechizite ale învăţării şcolare. Eforturile canalizate către

construirea şi dotarea unor şcoli, către formarea profesorilor sunt zadarnice fără o motivaţie solidă pentru învăţare

a elevilor. Pedagogii şi psihologii încearcă de multă vreme să identifice resorturile care-l fac pe un copil dornic de

achiziţii cognitive, iar pe un altul nu. Motivaţia este, aşadar, rezultatul conjugării mai multor factori, printre care se

numără cei care ţin de abilităţile, de personalitatea copilului, dar şi de mediul în care acesta trăieşte.

Bibliografie:

https://proform.snsh.ro/campanie-online/tehnici-motivationale-in-activitatea-predare

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/Brosura-Motivatia-pentru-invatare.pdf
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PROIECT TEMATIC

„O istorie personală”

Autor: Tărîță Gabriela

Prof. Școala GimnazialăNr. 1 Sibiu

Tema anuală de studiu: CINE SUNT/SUNTEM?
Tema și subtemele proiectului tematic: „Corpul meu”; „Cum să am grĳă de mine”; „Familia”
Grupa: mare
Durata proiectului: 3 săptămâni
Dimensiuni ale dezvoltării:

� Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare.
� Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării.
� Sănătate (nutriție, îngrĳire, igienă personală) și practice privind securitatea personală.
� Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate.
� Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității.
� Conceptul de sine.
� Curiozitate, interes și initiativă în învățare.
� Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități).
� Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
� Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.

Comportamente vizate:

� Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.
� Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.
� Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate.
� Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat.
� Exersează, cu sprĳin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase.
� Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
� Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase.
� Utilizează reguli de securitate fizică personală.
� Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia.
� Își însușesc și respectă reguli; înțeleg efectele acestora în planul relațiilor sociale, în context familiare.
� Exersează, cu sprĳin, asumarea unor responsabilități specific vârstei, în context variate.
� Exersează, cu sprĳin, abilități de negociere și de participare în luarea deciiziilor.
� Exersează, cu sprĳin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale.
� Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi.
� Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.
� Exersează, cu sprĳin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare recep‐

tivă).
� Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (co‐

municarea expresivă).
� Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat.
� Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie şi a grupu‐

lui de colegi.
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Resurse:

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, demonstraţia, jocul, munca independentă,
observarea dirĳată, lectura educatoarei, povestirea, Diagrama Venn, Explozia stelară, Cubul, Turul galeriei, ș.a.

Inventar de probleme:

Harta proiectului/direcțiile de dezvoltare:

Descrierea proiectului:

În anul școlar curent sistemul de învățământ românesc a trebuit să se adapteze noilor provocări generate de

pandemia de COVID-19. Pe tot parcursul derulării activităților cu copiii, se vor respecta, pe cât posibil, regulile

generale ale unei conduite sănătoase, așa numitele „gesturi- barieră”, menite să prevină infecția cu noul coronavirus:

– distanțarea fizică;
– evitarea atingerii cumâna anasului, a ochilor și a gurii;

– strănutul înpliul cotului/șervețelul deunică folosință;

– evitarea contactuluifizic direct cu cei din jur.

Ce știu copiii despre tema investigat? Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată?

Principalele părți exterioare componente ale corpului. Ce înseamnă corp omenesc?

Vedem cu ochii, mirosim cu nasul, auzim cu urechile,

gustăm cu gura, atingem cu mâinile.

La ce ne sunt folositoare cele 5 simțuri?

Mușchii ne dau putere. Care sunt principalele organe interne?

Ne putem îmbolnăvi din cauza coronavirusului. Cum ne protejăm de coronavirus?

Cunoaştem reguli de igienă, obiectele de igienă

personală și obiectele de îmbrăcăminte specifice

fiecărui anotimp.

Cum ne facem igiena corectă a corpului?

Familia este alcătuită din mai mulți membrii. Ce este un arbore genealogic?

Ne jucăm cu jucăriile acasă. Ce activități distractive putem să desfășurăm

împreună cu membrii familiei?

Materiale: tablă magnetică, magneți, laptop, videoproiector, imprimantă, telefon, boxă portabilă, seturi

de sortare – fructe și legume, ursuleți, puzzle-uri, enciclopedii, planșe didactice, imagini reprezentative

cu subiectele abordate, cărți de povești, fișe de lucru, jetoane, creioane colorate, plastilină, foarfece, lipici,

acuarele, jocuri de îmbinare, cuburi lego, ș.a.

Umane: preșcolarii, părinții, cadrele didactice;

De timp: 3 săptămâni.
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Pornind de la aceste schimbări în modul de organizare a activităților în grădiniță, ne-am propus, în proiectul

„O istorie personală”, să transmitem copiilor într-o manieră atractivă și pe înțelesul lor informații care să îi ajute să

se adapteze schimbărilor produse, dar totodată, și informații despre cum aceștia siguri își pot crea o stare de bine în

grădiniță, participând activ la explorările în lumea cunoașterii.

Eveniment de închidere:

Proiectul îl vom încheia cu expoziții cu lucrări realizate de copii și discuții în jurul temei proiectului.

BIBLIOGRAFIE:

�

***Ministerul Educaţiei Naționale, (2019) Curriculum pentru educație timpurie (3-6/7 ani);

�

***Ministerul Educaţiei Naționale, (2019) Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente

cu care operează curriculumul pentru educație timpurie;

�

***Ministerul Educaţiei Naționale, (2020) Un an școlar altfel… Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar,

Editura Didactică și Pedagogică S.A.
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CEA MAI FRUMOASĂ CARTE DIN LUME

Autor: Teleagă Ancu

Prof. de limba română la Colegiul Tehnic Rădăuţi

Noua didactică a literaturii este concepută ca un spaţiu de reflecţie şi de acţiune dedicat, în principal,

dezvoltării personale a elevului. Literatura şi lectura literaturii au ca scop crearea unei biblioteci interioare (Alina Pamfil,

Didactica literaturii. Reorientări, Editura Art, 2016, pag.8), deci, prima etapă ar presupune alegerea cărţilor. În şcoală,

alegerea revine autorilor de programe (responsabili pentru seria autorilor canonici şi pentru listele orientative),

autorilor de manuale şi profesorilor (responsabili pentru selecţia operelor prin care să ilustreze activitatea autorilor

canonici şi a perioadelor importante din cultura naţională). Didactica literaturii este în totalitate răspunzătoare

pentru învăţarea a două strategii care facilitează întâlnirea veritabilă a elevului cu literatura, deci, implicit, pentru

elaborarea bibliotecii interioare. Prima strategie presupune aducerea aproape a cărţilor prin înţelegere (construcţie

de sens) şi prin interpretare (construcţie de semnificaţie), iar a doua strategie face referire la aproprierea

semnificaţiilor importante pentru viaţa cititorului, la însuşirea lor.

Altfel spus, elevii trebuie plasaţi în situaţii de învăţare în care să poată trăi bucuria lecturilor nedirĳate, ceea

ce presupune constituirea demersului didactic sub forma dialogului dintre elev şi cartea de literatură. Receptarea,

înţelegerea şi interpretarea textului trebuie să devină etape interiorizate de cititor, astfel încât ele să se desfăşoare fără

efort, spontan în beneficiul plăcerii lecturii. Rolul pe care lectura literaturii îl are în scoală este acela de a participa la

formarea unor oameni întregi, capabili să recunoască adevărate valori ale civilizaţiei şi să mediteze asupra statutului

uman.

Totuşi, pentru a putea învăţa ceva, pentru a putea privi de la viaţă la text şi de la text la viaţă, este nevoie de

implicare şi de sprĳin. În acest sens, didactica actuală de specialitate ne propune o serie de strategii didactice care pot

contribui la cultivarea interesului pentru lectură, a formării gustului estetic, a capacităţii de judecată proprie, adică la

formarea gândirii autonome, dar şi la descoperirea talentelor copiilor.

Una dintre metodele preferate de elevi in cadrul orelor de literatură ce oferă şi oportunitatea de a descoperi

unele talente ale copiilor este metoda inteligenţelor multiple care are la bază teoria inteligenţelor multiple, elaborată

de Howard Gardner şi descrisă în Multiple Intelligences. The Theory in Practice, 1993.

In cadrul proiectului derulat in luna decembrie 2019, intitulat Ce Te Re –ţine să nu citeşti?, o activitate pe care

am desfăşurat-o cu elevii claselor a IX-a G ( profil construcţii) şi a IX-a I (profil textile) a fost Cea mai frumoasă carte

din lume. Activitatea este parte integrantă a proiectului național dedicat Anului Cărții în România (12 luni, 365 de

zile, 52 de săptămâni), inițiat de ANPRO (Asociația Națională a Profesorilor de Limba Română), din cadrul

„Lecturiada 2019, Istoria unui posibil viitor”.

Sunt cititor, deci am drepturi... Elevii au descoperit Drepturile imprescriptibile ale cititorului propuse de Daniel

Pennac în Comme un roman: Dreptul de a nu citi / Dreptul de a sări paginile / Dreptul de a nu termina o carte ( de

citit) / Dreptul de a reciti / Dreptul de a citi orice / Dreptul la bovarism ( maladie transmisibilă pe cale textuală) /

Dreptul de a citi oriunde / Dreptul de a citi pe sărite / Dreptul de a citi cu voce tare / Dreptul de a tăcea / De a nu

vorbi despre ce am citit - li s-a cerut să-şi asume unul din aceste drepturi şi să-şi argumenteze alegerea.
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Când aţi abuzat de aceste drepturi? Realizarea unui brainstorming, cu scopul de a identifica sloganuri incitante în

favoarea lecturii şi notarea lor, a presupus eliberarea gandirii, creativităţii şi antrenarea mai multor tipuri de

inteligenţe: inteligenţa lingvistică, spaţial-vizuală. Impreună cu elevii am ales ca slogan pentru cercul de lectură jocul

de cuvinte ce conţine iniţialele instituţiei Ce Te Re-ţine să (nu )citeşti? asociat unei imagini simbolice proiectului:

bradul impodobit cu volumele preferate.

Elevii au fost provocaţi să găsească Cea mai frumoasă carte din lume (numele este de inspiraţie livrescă, trimiţând

la o carte a lui Eric-Emmanuel Schmitt apărută la Humanitas în 2011 ) şi să realizeze cea mai inedită prezentare care

să le pună in valoare aptitudinile. Chiar dacă pentru realizarea prezentării, elevii au făcut apel la mai multe tipuri de

inteligenţă, la unii elevi a existat şi o dominantă: inteligenţa muzicală în Absolut tot de Nicola Yoon, spaţial-vizuală

în Anna Karenina de Lev Tolstoi şi Fram, ursul polar de Cezar Petrescu, logico-matematică în Cum să faci să nu

citeşti de Tommy Greenwald, naturalistă în volumul Plumb de George Bacovia, intrapersonală în Amintiri din

copilărie de Ion Creangă, lingvistă în Pollyana. Taina mulţumirii, Pollyana. Domnişoară de Eleanor H. Porter şi

corporal-kinestezică în Maitreyi de Mircea Eliade şi Lunetistul de Chris Kyle.
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METODELE DE PARTICIPARE ACTIVĂ CA
MODALITATE DE MENȚINERE A INTERESULUI PENTRU

ÎNVĂȚARE ÎN GRĂDINIȚĂ

Autor: TŐRŐKADRIANA

Prof. GRĂDINIȚA CU P. P. DEJ, CLUJ

În contextul acestei ere a digitalizării și a tehnologizării,cu acces facil încă de la vârstele fragede la informații

diverse,a apărut necesitatea adaptării învățarii ,în sensul implicării active a copiilor ,punându-i în situația de a

gândi critic,de a realiza conexiuni logice,de a produce idei și opinii proprii argumentate,de a sintetiza și

esențializa informațiile. Drept urmare, există o necesitate a pregătirii copiilor pentru o viaţă activă şi creativă,

pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale societăţii,De aici

preocuparea învăţământului pentru formarea unei atitudini active, bazate pe curiozitatea intrinsecă de a

cunoaşte, dorinţa de a observa şi explica, de a experimenta, de a construi, a explora şi a descoperi, de a crea.

Acestei nevoi de învățare activă, în care se încurajează munca şi iniţiativa copilului , în care se cultivă spiritul

de observaţie, judecata proprie , în care copiii colaborează între ei şi cu educatorii lor pe bază de raporturi

amicale pentru atingerea obiectivelor specifice proiectului propus,au răspuns în mod firesc metodele activ –

participative ,adică acele metode care stimulează participarea conştientă şi activă a scopurilor în procesul

instructiv-educativ, ajută copiii să caute, să cerceteze, să găsească singuri noile cunoştinţe, să afle singuri soluţii

la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să le sistematizeze, punând accent pe învăţarea prin acţiune, pe

manipularea în plan manual şi mental a obiectelor și acţiunilor. Sunt metode de interacţiune colectivă,

facilitând colaborarea dintre copii; intensifică schimbul de idei şi informaţii; aduc copii în contactul direct cu

realitatea înconjurătoare, cu situaţii concrete de viaţă reală, care dau prilej de participare la rezolvarea

problemelor practice din realitate şi îi atrag în crearea de bunuri materiale; solicită cu eficacitate gândirea,

imaginaţia, memoria şi voinţa copiilor; imprimă actului de instruire un pronunţat caracter formativ – educativ.

În general,metodele active implică un caracter solicitant ,punând în acțiune forțele intelectuale ale

copilului:gândirea,imaginația,memoria și voința.

Datorită specificului vârstei preșcolare,din multitudinea de metode ,există câteva care se pliază și se

utilizează cu succes în grădiniță. Amintim aici : Piramida, Explozia stelară, Cubul,Chiorchinele,Tehnica

Lotus,Turul galeriei,Pălăriuțele gânditoare,Diagrama Venn,Bila dublă.Voi exemplifica trei metode pe care le-am

utilizat în activitățile cu preșcolarii :Bila dublă,Diagrama Venn,Schimbă perechea.

Una dintre metodele pe care am aplicat-o în activitatea cu preșcolarii este Bila dublă.Este o metodă de

predare-învățare care grupează asemănările și deosebirile dintre două obiecte,fenomene,concepte,etc.Bula

dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari de culori diferite în care se așează imaginea care denumește

subiectul(exemple animale-păsări ,copii-părinți,fructe-legume).În cercurile mici așezate între cele două cercuri

mari se desenează sau se asează simbolurile ce reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie.În cercurile

situate în exterior la dreapta și la stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile,particularitățile sau deosebirile.

Domeniul Știință-Cunoașterea mediului-”Crizantema și tufănica”-observare comparativă(grupa mare)
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În cele două cercuri mari am așezat câte o imagine ale florilor ce trebuie observate .În cercurile mici așezate

între cercurile mari copiii au așezat simboluri care arată asemănările existente(amândouă sunt flori de

toamnă,părțile componente-floare,tulpină,fruze,rădăcină). În cercurile situate în exterior la dreapta și la stânga

–caracteristicile fiecărei floare.Exemplu:crizantema are o tĳă lungă în vârful căreia se află o singură

floare,mare,de forma unei mingi;tufănică are tĳa ramificată cu mai multe flori ,mai mici,etc.

O altă metodă interactivă este Diagrama Venn. Această metodă este potrivită mai ales în activitățile

de fixare,consolidare și evaluare a cunoștințelor Se aplică cu eficiență maximă în activitățile de observare

,povestiri,jocuri didactice, convorbiri,obiectivul fiind de a sistematiza cunostintele și restructura ideile unui

continut abordat.

Domeniul Știință-Cunoașterea mediului – “Hăinuțe potrivite pentru băieți și fetițe” –joc didactic

Se utilizează două cercuri care se intersectează reprezentând dulapul fetiței(în care copiii așează imagini

care reprezintă hainele fetiței) și dulapul băiatului (în care așează imagini care reprezintă hainele

băiatului).După plasarea lor la locul potrivit ,copiii enumeră obiectele de îmbrăcăminte și le descriu.În spațiul

de intersecție a cercurilor se află cuierul unde copiii așează hainele amândurora,care constituie obiectele comune.

După intuirea materialului și anunțarea titlului jocului,comunic sarcinile de lucru:”Fetița și băiatul au

nevoie de ajutorul vostru pentru a face ordine în dulapurile de haine”,apoi regulile jocului:hainele potrivite

fetiței le așezăm în dulapul roșu, hainele băiatului în dulapul albastru,iar hainele pe care le poartă amândoi le

punem în cuier.Se realizează jocul de probă,apoi trecem la desfășurarea propriu-zisă a activității care constituie

activitatea frontală.Activitatea se încheie cu realizarea conexiunii inverse( prin desfășurarea unei variante a

jocului -copiii pleacă la grădiniță si trebuie ajutați să se îmbrace potrivit) și aprecierea copiilor.

Schimbă perechea- este o metodă de predare învățare interactivă de grup ce constă în rezolvarea sarcinii de

lucru în pereche și are ca obiectiv stimularea comunicării și rezolvarea de probleme prin lucrul în pereche.

Etapele unei activități bazate pe această metodă sunt:

-1. Organizarea grupului de copii-două grupe egale ,care se așează în două cercuri concentrice pe scăunele

-2. Comunicarea sarcinii didactice-problemei sau cazului

-3. Activitatea în perechi-la un semnal schimbă perechea copiii din cercul exterior

-4. Prezentarea rezultatelor-copiii revin în cerc și se analizează ideile perechilor.

Această metodă am aplicat-o în activitatea “Fructe de toamnă” ,prin care am fixat cunoștințele copiilor

despre fructele de toamnă. Împărțirea copiilor în cele două grupe am realizat-o în funcție de ecusoanele

primite(umbreluță sau norișor) .

La semnalul meu,fiecare pereche a luat din “Coșul toamnei”un fruct pe care l-au analizat cu atenție,timp

de 2-3 minute. La semnalul ”Schimbă perechea”copiii așezați pe cercul din interior s-au deplasat pe

scăunele,schimbând astfel perechile,continuând până când s-au epuizat toate ideile copiilor și fiecare copil din

grupa umbreluțelor a făcut pereche cu toți membrii grupei norișorilor.La final,copiii revin în cerc și se

analizează ideile perechilor.

Utilizarea metodelor interactive oferă un sprĳin real educatoarei în demersul său didactic şi ne ajută, ne

determină, copil şi dascăl, deopotrivă, să descoperim valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii,

relaţionării şi cooperării, să ne promovăm ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi activ

în construirea personalităţii proprii.
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Concluzia la care am ajuns în urma activizării copiilor este că metodele prezentate mai sus,pe lângă

numeroase alte metode interactive ,reprezintă motorul pentru menținerea activă a atenției ,concentrării și

interesului copiilor și,în același timp ,asigură desfășurarea antrenantă și atractivă a activităților din grădiniță.
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Cum menținem activ interesul elevilor pentru școală?

Autor: Tudorache Maria Andree

Prof. înv.primar Școala Gimanzială Nr.30 Brașov

Motivația este cea mai importantă “ piesă ” din actul învățării. Aceasta se află în strânsă legătură cu

abilitățile, personalitatea copilului, dar și de mediul în care trăiește.

Motivația are un rol dublu în actul învățării. Aceasta contribuie la concentrarea atenției elevului prin

facilitarea atingerii stării de pregătire intelectuală și menține starea optimă de activizare pentru învățare.

Pe parcursul activităților didactice am observat că elevii amână cât mai mult momentul începerii lucrului,

au dificultăți în a se decide și fixează scopuri/obiective greu de atins și uneori au tendința de a alege calea mai

ușoară și mai rapidă pentru a îndeplini o activitate. În ceea ce privește implicarea elevilor în activitatea de învățare,

aceștia preferă să participe lent prezentând puțină atenție în cadrul orelor. Uneori au tendința de a abandona

sarcinile de lucru rămânand nefinalizate.

În momentul în care am observat dezinters din partea elevilor față de o disciplină, am prezentat argumente

cu privire la întrebările : De ce trebuie să învățăm la această displină/ La ce ne ajută această disciplină? De exemplu,

în cadrul orei de Matematică și explorarea mediului- Fracții, elevii mă intrebau de ce trebuie să învețe despre

fractii. Răspunsul meu cred că a despășit așteptările lor, deoarece în final mi-au dat dreptate. Pornind de la

următorul exemplu : Ai o pâine și vrei să-i oferi cuiva o jumătate din pâinea ta. Cum împarți pâinea dacă nu știi cât

înseamnă jumătate?

Consider că fiecare subiect predat trebuie corelat cu viața reală. Atunci interesul elevilor față de învățare se

află în creștere. Pentru a le menține interesul activ pe parcurusl învățarii, desoeri le adresez elevilor întrebări la

începutul zilei : Ce v-ați propus pentru astăzi? Cu ce gânduri ați pornit spre școală? La finalul zilei, elevii spun dacă

si-au îndeplinit obiectivele/scopul dau dacă trebuie să îmbunătățească o ,,piesă” din actul învățării.

În cazul copiilor care au tendința de a abandona sarcinile de lucru, i-am învățat să gândească pozitiv și tot

timpul să-și reamintească ,,este greu, dar sunt capabil să reușesc”. Datorită situației prezntate mai sus, am poziționat

în fața clasei o imagine cu mai multe trepte care vizează reușita copilului din fiecare zi- Tu pe ce treaptă ai urcata

astăzi? Fiecare copil își evaluează propria reușită și răspunde metaforic la întrebare. Pe parcursul activității didactice

m-am raportat la potențialul fiecărui elev și am evitat să compar potențialul elevilor. Dacă elevii au reușit în mod

repetat într-o activitatea pe care nu se considerau capabili să o indeplinească atunci opinia elevului față de stima de

sine este îmbunătățită.

Evaluarea are si ea un rol important în menținerea interesului activ. De multe ori, aprecierea verbală a

profesorului este puternic motivațională. O apreciere trebuie să se afle în strânsă legătură cu acel comportament

dorit, de aceea aprecierea trbeuie să fie credibilă deoarece asa devine eficace.

În concluzie, profesorul trebuie să prezinte interes față de atenția pe care le-o acordă tuturor elevilor,

indiferent de capacitățile pe care le deține fiecare elev.
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Încurajarea tendinţei de creativitate a şcolarului mic trebuie să constituie o obligaţie morală a fiecărui

învăţător pentru că procesul de învăţământ oferă diverse şi bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. Învăţarea

creativă reprezintă o formă a învăţării care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale şi colective

orientate spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Printre obiectivele urmărite de învăţarea creativă pot fi

enumerate: formarea la persoanele şi colectivităţile supuse procesului instructiv-educativ a unor structuri psihice

operatorii pentru o rezolvare a problemelor într-o manieră inovatoare, promovarea şi asimilarea unor tehnici şi

metode euristice la toate nivelurile procesului de învăţământ.

În urma unor cercetări de psihologie îndelungate, s-a ajuns la concluzia că nu există copil dezvoltat normal

intelectual să nu posede un anume potenţial creativ şi că aceste capacităţi pot fi restructurate funcţional sau

optimizate prin influenţe educaţionale adecvate. Ca principiu general, formarea şi dezvoltarea creativităţii necesită

parcurgerea drumului de la simplu la complex, metode active (problematizarea, descoperirea), cunoaşterea temeinică

a posibilităţilor intelectuale, volitive şi morale ale elevilor, a supleţei sistemului lor nervos, precum şi activităţi de

înlăturare a factorilor care pot frâna, dezvolta creativităţi (timiditatea, teama de a nu greşi, descurajarea, lipsa

perseverenţei).

Învăţând creativ, devenim creativi. Aplicând metodele şi tehnicile de învăţare creativă, învăţarea nu numai

că nu va mai fi un chin, cum se întâmplă să fie adesea pentru elevii noştri, dar va deveni o „reală” plăcere.

Dată fiind recunoaşterea necesităţii ca şcoala să acţioneze în sensul cultivării şi dezvoltării potenţialului

creativ al elevilor, s-a ajuns la concluzia că, fără să se opună învăţării şcolare clasice, ea trebuie să promoveze un nou

mod de învăţare, învăţarea creativă, adică cea care pune accent pe învăţarea prin cercetare – descoperire, pe învăţarea

prin efort propriu – independent sau dirĳat. Tipuri de blocaje ale creativităţii: 1. Blocaje de tip emoţiona l(teama de

a nu comite o greşeală, de a nu părea extravagant;teama de a risca să fii un „pionier”, de a fi în minoritate etc) 2.

Blocaje de ordin cultural(dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de apartenenţă; „conformism” la idei

vechi, ca şi la cele noi etc) 3. Blocaje de ordin perceptiv(incapacitatea de a se interoga asupra evidentului;o

incapacitatea de a distinge între cauză şi efect;de a defini a problemă sau refuzul de a sesiza etc).

Într-un studiu longitudinal amplu la care au participat 300.000 de copii din Statele Unite s-a constatat un declin al

creativităţii odată cu avansarea în vârstă a copiilor evaluaţi. Cel mai mare declin se înregistrează la copiii de

grădiniţă până la clasa a VII-a. Până în anii ’90 creativitatea a înregistrat o curbă ascendentă. Din păcate în ultimii

20 de ani acest lucru s-a schimbat şi cel mai probabil sistemul educaţional are o responsabilitate, concluzionează

autoarea studiului, Kyung Hee Kim, publicat de revista Newsweek. Sir Ken Robinson autor, lector şi consilier pe

probleme de educaţie face o critică aspră a sistemelor educaţionale din majoritatea ţărilor lumii considerând că

educaţia pe care o oferă copiilor este ancorată în vechile principii ale societăţii industrializate care punea un accent

exagerat pe partea academică ignorând abilităţile şi competenţele necesare societăţii actuale: de relaţionare cu

ceilalţi, inteligenţă emoţională, imaginaţie, creativitate.

EDUCAŢIE PRIN ÎNVĂŢARE CREATIVĂ

Autor: Cristina URSACHI

Prof. Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, Constanţa
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A dezvolta creativitatea elevilor nu este o întreprindere uşoară, dar poate fi plăcută şi ne poate aduce

satisfacţii profunde. În ceea ce-l priveşte pe profesor desigur că presupune mai mult timp alocat planificării şi

evaluării rezultatelor învăţării, presupune încrederea şi curajul de a improviza şi devia de la plan, de a fructifica

oportunităţi neaşteptate de învăţare. Înseamnă tolerarea incertitudinii şi asumarea riscului că demersul adoptat nu a

dat rezultatele scontate. Probabil va însemna să gândim ca şi Thomas Edison care spunea : “Nu am eşuat. Am găsit

10,000 soluţii care nu funcţionează”.
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Familia de cuvinte

Autor: Gegea Mihaela
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JOCURI CAPTIVANTE PENTRU MENȚINEREA INTERESULUI

PREȘCOLARILOR

Autor: BĂEȚICA ALEXANDRA GEANINA

Prof. ÎNV PREȘCOLAR ȘCOALA GIMNAZIALĂ

,,NEDAMARINESCU,,-GRĂDINILE JUD.OLT

Copilul, acest univers mic, care ne este dat nouă, dascălilor să-l cunoaştem, să-i pătrundem tainele, să-i explorăm

,,zăcămintele”, să-i dăm strălucirea necesară pentru a răspândi la rându-i lumină, necesită multă atenţie în ceea ce

priveşte cultivarea cunoaşterii lumii ce-l înconjoară.

Folosind jocul didactic în procesul instructiv-formativ a făcut ca preşcolarul să înveţe cu plăcere, să devină

interesat faţă de activitatea pe care a desfăşurat-o, a făcut ca cei timizi să devină mai volubili, mai activi, mai Consider

că această problemă a utilizării jocului didactic ca activitate sau ca metodă de învăţare merită o mai mare atenţie .

,,Cei mici ,cei mari’

Scopul: fixarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile unor animale (aspectul exterior),la modul lor de viaţă,la

foloasele aduse de ele şi la denumirea puilor;dezvoltarea atenţiei,memoriei şi perspicacităţii.

Conţinutul jocului: cunoştinţe referitoare la animalele domestice : mediul de viaţă, înfăţişare, denumirea corectă a

puilor

Sarcina didactică: recunoaşterea animalelor după descriere,denumirea corectă a puilor lor.

Obiective:

-să recunoască şi să denumească animalele,

- să descrie un animal ;

- să compare două animale domestice ;

- să specifice hrana animalelor şi mediul de viaţă ;

- să numească puii animalelor facând corespondenţa dintre mamă şi pui;

-să grupeaze imagini după un criteriu dat;

-să identifice caracteristicile animalelor domestice

Regulile jocului:

� copilul care ghiceşte mai repede animalul,după descrierea făcută de către educatoare, caută imaginea şi o

afişează pe suportul pregătit.

� La întrebarea :,,Care este puiul?’’un alt copil selecţionează imaginea corespunzătoare ,o denumeşte şi o aşază

în dreptul imaginei mamei.

� Răspunsurile corecte sunt recompesate printr-un medalion cu animalul preferat;

� Răspunsurile greşite vor fi sancţionate cu o pedeapsă hazlie adecvată temei(onomatopee, diferite mişcări

specifice animalelor).
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Regulile jocului:

� copilul care ghiceşte mai repede animalul,după descrierea făcută de către educatoare, caută imaginea şi o

afişează pe suportul pregătit.

� La întrebarea :,,Care este puiul?’’un alt copil selecţionează imaginea corespunzătoare ,o denumeşte şi o aşază

în dreptul imaginei mamei.

� Răspunsurile corecte sunt recompesate printr-un medalion cu animalul preferat;

� Răspunsurile greşite vor fi sancţionate cu o pedeapsă hazlie adecvată temei(onomatopee, diferite mişcări

specifice animalelor).

Material didactic:panou,pe care sunt aşezate ilustraţii reprezentând animalele care urmează a fi verificate; plicuri cu

jetoane reprezentând puii unor animale.

Desfăşurarea jocului:

În cadrul jocului descriu sumar câte un animal insistând asupra înfăţişării sale şi asupra foloaselor pe care le aduce

.Exemplu:Pentru vacă voi spune: ,,este un animal mare ,are coarne,copite,omul o îngrĳeşte pentru lapte şi

carne’’După descrierea unui animal ,copilul care ghiceşte mai repede ,vine la masa educatoarei ,alege ilustraţia

corespunzătoare descrie-rii ,o arată copiilor şi o afişează ,intrbând grupe:,,Care este puiul?’’.Un alt copil care se

anunţă sau este solicitat de către educatoare vine şi caută imaginea ce reprezintă puiul şi o aşează ăn dreptul

animalului descris.

Varianta I: ,,Ghiceşte cine a plecat ’’.Cer copiilor să închidă ochii,timp în care iau unul dintre jetoane reprezentând

un pui.La semnal ,copiii deschid ochii,privesc cu atenţie panoul şi denumesc puiul plecat: ,,De lângă oaie a plecat

puiul ei , mielul’’

Varianta II: Grupa se împarte in două echipe cu număr egal .O parte din copii interpretează rolul animalelor mamă

,iar cealaltă parte a puilor acestora.Pentru a le diferenţia am folost medalioane reprezentând puii diferitelor animale.

La semnalul : ,,Caută-ţi mama!’’sau ,,Caută-ţi puiul !’’copiii se grupează în jurul mamei.Exemplu:,,Ham-ham,mi-

am pierdut puişorii’’,toţi copiii care au medalionul cu căţei se adună în jurul mamei-căţel.

În încheierea acestui joc am dat o fişă de evaluare ,,Uniţi fiecare animal cu puiul său şi colorati corespunzător’’

Itemi

1. Colorează corect şi în spaţiu dat animalele -2 puncte

2.Uneşte corect animalul cu puiul său -2 puncte

3. Specifică hrana animalelor şi mediul de viaţă -2 puncte

În urma acestei fişe copiii au obţinut următoarele rezultate.

Aceste rezultate mi-au arătat ca 2 copii nu a rezolvat corect toată fişa,dar cu ajutor a reuşit să ducă la îndeplinire toate

cerinţele.

Total nr copii C o m p o r t a m e n t

insusit

Comportament in

dezvoltare

C o m p o r t a m e n t

absent

32 20 10 2


