
1

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Activități specifice
disciplinei Istorie în
grădiniță

Pornind de la definiția primită în
Dicționarul Explicativ al Limbii române,
istoria reprezintă: „1. Procesul de dezvoltare a
fenomenelor naturii și societății. 2. Știință care
studiază trecutul umanității și al societăților
omenești cu scopul de a le reconstitui.

Metode și tehnici de
învățământ eficiente în
procesul instructiv-
educativ

Utilizarea la clasă a unor metode
activ-participative solicită efort
intelecual și practic, atât din partea
elevilor, cât și din partea
învățătorului care coordonează
activitățile.

Cvintetul- metodă de
dezvoltare a gândirii
critice

Pag .15

Pag .69

NR. 6, FEBRUARIE 2022
ISSN 2784 - 0166
ISSN – L 2784 – 0166

SIMPOZIONULUI NAȚIONAL
LUCRĂRILE



2

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

S.C. Offset S.R.L.

B-dul 1Mai, Nr.33A, Bl.PF7, Sc.A, Ap.11,

Constanța,

Tel: 0766.491711,

Email: office@academiaabc.ro

revista@academiaabc.ro

simpozion@academiaabc.ro

Website: academiaabc.ro

Este un proiect

AUTORII ÎȘI ASUMĂ ÎNTREAGA
RESPONSABILITATE PENTRU CONȚINUTUL

MATERIALELOR PUBLICATE !

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NAȚIONAL ,,INOVAȚIE ȘI
PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” / NR. 6 / FEBRUARIE 2022

Editor: Secuiu Eugen

Colectivul de redacție:

Prof. Secuiu Elena Prof. Radu Cristina Prof. Grecu Cosmina

Metode și tehnici de învățământ eficiente în
procesul instructiv-educativ

ISSN 2784 - 0166
ISSN – L 2784 – 0166



3

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

ROLUL PĂRINŢILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE ÎN PREVENIREAMANIFESTĂRILOR

VIOLENTE ALE ELEVILOR……………............…..……………………………………………..PAG. 9
Autor: Vasilescu Elena Simona

Profesor Liceul Tehnologic Topoloveni, Jud.Arges

Învăţărea centrată pe elev……….....……………………………….................…..….….………PAG. 13
Autor: Andreea-Oana Ficuț

Profesor Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara

Activități specifice disciplinei Istorie în grădiniță……….……………………….…....PAG.15
Autor: Andrieș Alina

Profesor Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20, Iași

Linii utilizate în desenul tehnic…………………………….........................………….PAG. 19
Autor: Andrițoiu Elena Nicoleta

Profesor Liceul Gheorghe Tătărescu

Fișe de lucru Educație pentru sănătate – clasa a V a……………………………....……PAG. 23
Autor: Apostolescu Adriana

Profesor Liceul Teoretic Peciu Nou, Timiș

Bazele ştiinţelor fizice în România.............................................................................PAG. 25
Autor: Mariana Arhiri

Profesor Liceul Teoretic „Sfânta Maria Galați

Jocul didactic în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar.................................PAG. 29
Autor: Bădin Paula

Profesor Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Brăila

Pratiquer la médiation dans l’apprentissage des langues……………………….....……PAG. 31
Autor: Bengescu Otilia

Profesor Liceul Tehnologic Nr.2, Târgu Jiu

INVITAȚIE LA CEAI -Fișă de activitate-.............................................................PAG. 35
Autor: BICA ALINA ELENA

Profesor GRĂDINIȚA CU P.P. PITICOT, CÂMPENI

SPORTUL ȘI TIMPUL LIBER..............................................................................PAG. 37
Autor: BUTUCARU LAVINIA-OANA

Profesor LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRU PONI”- ONEȘTI

CUPRINS



4

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

METODE DE REZOLVARE A ECUAȚIILOR.…..….…….…………………..…….………...PAG. 41
Autor: Cărămidariu Alina

Profesor Școala Gimnazială Pârcovaci Hârlău

INVESTIGAREA INTERESELOR VOCAȚIONALE LAADOLESCENȚII CU CES……PAG. 45
Autor: Carmen Panait

Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Ploiești

Metode interactive de grup……………………………………..……………………....PAG.48
Autor: Cimponerescu Titiana

Profesor Grădinița P.P. Nr. 25 Timișoara

Secvenţe didactice pentru practicarea limbii franceze la clasă……………..….………PAG. 51
Autor: Codrescu Aurelia Mihaela

Profesor Liceul Teoretic «Sfânta Maria», Galaţi

Rolul cadrului didactic în procesul de integrare al copiilor cu dizabilităţi în sistemul

educaţional.……………………………………………………………………………..PAG. 57
Autor: Coman Adriana

Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău

Dezvoltarea creativității prin joc.....................................................................................PAG.62
Autor: Cortel Laurenția

Profesor Școala Gimnazială Nr.1 Spanțov

Stilistica aplicată a interjecţiei. Observaţii asupra oralităţii în limbajul artistic Aplicaţie: Ion

Creangă....……..................................................................................................PAG. 65
AUTOR: Costea Camelia

Profesor Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

Joc didactic-Limba și literatura engleză……………………………………..……..…..PAG. 68
Autor: Crăciunescu Oana Elena

Profesor Școala Gimnazială George Vâsan, Amara

Cvintetul- metodă de dezvoltare a gândirii critice…………………………….....…....PAG. 69
Autor: Rodica Crișan

Profesor Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare

Metoda Cubului- o abordare complexă și integratoare..…………………………………….PAG. 71

Autor: Rodica Crișan

Profesor Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare

PROIECT TEMATIC 5 IUNIE-ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI…………………..…………..….PAG. 73
Autor: CROITORIU DELIA

Liceul Teoretic”C-Tin Brâncoveanu, Dăbuleni, Dolj



5

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Modalități de utilizare a unor metode interactive în funcție de etapele lecției………....PAG. 78
Autor: Cumpănașu Delia Adina

Profesor Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Bărbătești, Gorj

Sarcini didactice bazate pe T.I.C. la ora de limba și literatura română……….…………...PAG. 81
Autor: Diaconița Cristina-Liliana

Liceul Tehnologic Nr. 2, Tg-Jiu

ASPECTEMATEMATICE PRIVIND APLICAŢIILEMATEMATICII

ÎN ECONOMIE……………………………………………………………………..…...PAG. 85
Autor: Doia Viorel

Profesor Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu

Camil Petrescu- (re)crearea realului..........……………………………………………..PAG. 89
Autor: Dușmănescu Carmen
Profesor Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara
Are televiziunea o funcție educativă?…………………………………………………..PAG. 92
Autor: Felicia Năsui

Profesor Școala Profesională Ruscova

Reasons for Teaching the English Language...................................................................PAG. 94
Autor: Florea Georgeta Juieta Amalia

Profesor Școala Gimnazială Viorel Horj Drăgănești

Metode și tehnici de învățământ eficiente în predarea Limbii engleze……..…............PAG. 96
Autor: Giuran Daniela

Profesor Liceul Teoretic Nicolae Iorga București

Exemplu de bună practică în cazul elevilor cu deficiență mintală gravă

Proiect didactic……………………..……………………………………..…….…..…..PAG. 99
Autor: Grigore Amalia

Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Nicolae“,Câmpulung, județul Argeș

CREATIVITATE EDUCAȚIONALĂ.…....………………………………………......PAG. 108
Autor: Hriţac Rodica

Profesor Şcoala Gimnazială ,,Teofil Vâlcu” Hăneşti, judeţul Botoşani

Copilul cu ADHD prin ochii psihologului…………………………………………………....PAG. 112
Autor: Indre Alexandra Maura

Profesor Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

Integrarea școlară a elevilor cu ADHD și rolul educației remediale în realizarea

acesteia……………………………………………………………………………………………….PAG. 115
Autor: Indre Alexandra Maura

Profesor Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș



6

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

PROIECT EDUCAȚIONAL ȘI UMANITAR DONEAZĂ O CARTE, SCHIMBĂVIITORUL!

DONEAZĂ O CARTE, SCHIMBĂVIITORUL!…………………………….........……..........PAG.117
Autor:Adriana Iolu

Profesor Școala Gimnazială ,,Panait Georgescu”, Dobra

Metode și tehnici de învățămînt eficiente în procesul instructiv educativ…………......PAG.124
Autor: Ion Stănica

Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău

Răspunde, Aruncă, Interoghează și ... Distrează-te!……....……………………………..…...PAG.129
Autor: Ioniță P. Alina – Elena

Profesor Școala Gimnazială ”Negoiță Dănăilă” Sat Bucești, Comuna Ivești

MODALITĂŢI DE STIMULARE, FORMARE ŞI DEZVOLTARE A CONDUITEI CREATIVE

LA PREȘCOLARI…………………………….........…………………………………………........PAG.132
Autor:Katona Annamária

Profesor Grădădinița cu Program Prelungit Arici Pogonici”Gherla, jud. Cluj

Über Identität und Interkulturalität……………………………………………….………......PAG.135
Autor: Lăscoiu-Martin Dana

Profesor Școala Gimnazială „Regina Maria, Arad

Tendințe actuale în metodologia didactică – clasa virtuală………..……....………....…...PAG.138
Autor: LupulescuManuela Elena

Profesor Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj

ABORDAREADIFERENȚIATĂA CONȚINUTURILOR LAMATEMATICĂ............PAG.141
Autor:MALINCHIMARIANA

Profesor ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VLAICU VODA’’ BRĂILA

Educarea spiritului creativ în școală………………………………………………….……......PAG.146
Autor: Mihaela Popșa

Profesor Școala Gimnazială Nr. 5 Sighet

Modalități de stimulare a potențialului creativ prin metode interactive de grup..…...PAG.148
Autor: Mîrzoca Nicoleta

Profesor Grădinița cu ProgramNormal Jebel

Plan de acțiune în vederea integrării elevilor cu dizabiltăți……..…….………….…..…...PAG.151
Autor: Muntean Adina

Profesor Liceul TeoreticW.Shakespeare, Timișoara



7

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Metode și procedee alternative de evaluare aplicate la disciplina Limba și literatura

română…………………………….........……………………………………………………..........PAG.154
Autor:Muntean Corina Sanda

Profesor Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Maramureș

Chestionar activitate online…………………………………………………………………......PAG.158
Autor: Oprea Adriana

Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3, Reghin

Măsuri și propuneri privind schimbarea atitudinii elevilor față de procesul instructiv-

educativ. Și despre Teoria Educaţiei Tribale...……....…………………………………..…...PAG.160
Autor: Mihaela Parasca

Profesor Școala Gimnazială Ciortești, structura Școala Gimnazială Șerbești, județul Iași

Rolul activităţilor extra-curriculare în dezvoltarea personalităţii elevului……….......PAG.164
Autor: PăunescuMihai

Profesor Clubul Copiilor Câmpulung

IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA…….…………………………………………......PAG.168
Autor: Petrescu Florentina Minodora

Profesor Grădinița cu Program Prelungit Bălilești, Argeș

METODAOBSERVAŢIEI ÎN EVALUAREA COMPORTAMENTULUI

PREŞCOLARILOR………..……....…………………………………………………………..…...PAG.170
Autor: PETRUŢAMARIANANICULINA

Profesor Grădinița cu Program Prelingit „PITICOT” CÎMPENI

Activitățile de tip outdoor - o modalitate prin care cunoașterea naturii trezește gândirea

copilului…………………………….......………………………………..……………..……..........PAG.173
Autor: Priscorneac Belei Diana Elena

Profesor Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița

Structura unui siteWeb………………………………………………..……………….……......PAG.176
Autor: Profeanu Sanda

Profesor Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina

Diagrama Venn-ca metodă interactivă de predare-învățare……....………….….…..…...PAG.178
Autor: RAD FLORINA-GIORGIANA

Profesor C.Ș.E.I. Nr. 2, Bistrița

PROIECT DIDACTIC……..…….………………………………………………………..…..…...PAG.182
Autor: ȘcheianuMădălina-Roxana

Profesor Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna



8

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Proiect didactic…………………………….........………………………………..…………..........PAG.187
Autor: Secuiu Elena

Profesor Școala Gimnazială Nr. 16 M.I. Dobrogianu Constanța

Strategii utilizate in activitatea didactică care contribuie la transformarea clasei tradiționale

intr-o comunitate de învățare Abordarea integrată a curriculumului - predarea

tematică……………………………………………………………………………………………...PAG. 198
Autor: SIMAMIRELA

Profesor ŞCOALAGIMNAZIALÃANINOASA

Motivația școlară...……....…………………………………………………….……………..…...PAG. 203
Autor: Simona Bumbar

Profesor Școala Profesională Ruscova

Fișe de lucru interdisciplinare – clasa pregătitoare……………………………..………......PAG. 205
Autor: Șut Adriana Otilia

Profesor Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău

COMUNICAREAVERBALĂ ŞI NONVERBALĂ…….…………………..…………….......PAG. 207
Autor: VaideanuManuela

Profesor Școala Gimnazială ,,I.H.Rădulescu"

Experimente Distractive de Chimie Realizate cuMateriale Artizanale………..….…...PAG. 210
Autor: Veveriță Luminița

Profesor Liceul de Turism și Alimentație „DumitruMoțoc” Galați

,,Şorţuleţul povestitor’’”- Metodǎ didacticǎ inovativǎ n activitatea de povestire la

preşcolari…………………………….......……………………………...……………..……..........PAG. 214
Autor:Vinereanu Roxana Daria

Profesor Grǎdiniţa cu Program Prelungit ,,LumeCopiilor’’” Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Metodele de instruire………………………………………………..…………………....………PAG. 217
Autor: Ibănescu Giorgiana Claudia

Profesor Liceul Tehnologic Vintila Brătianu”Dragomireşti Vale

Metode și tehnici eficiente pentru învățământul online……....…………..….….…..…...PAG. 235
Autor: Isa Lavinia

Profesor Prof. Colegiul Național „Silvania” Zalău

Gamificarea didactică - un deziderat în educarea generațiilor actuale……..….…...…...PAG. 238
Autor: Ana-Bianca Coldea

student Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

METODACVINTETUL……..….…………………………………………………………..…...PAG. 241
Autor: BANDADANIELA

LICEUL TEHNOLOGIC SF. DIMITRIE TEREGOVA



9

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

ROLUL PĂRINŢILOR ŞI A CADRELORDIDACTICE ÎN

PREVENIREA MANIFESTĂRILOR VIOLENTE ALE

ELEVILOR

Prof. Psihopedagog Vasilescu Elena Simona
Liceul Tehnologic Topoloveni, Jud.Arges

Familia este rădăcina educaţiei. Aşa cum cît de corect ai sădit un pom, şi pe cît de adînc a fost sădit,
adică este rezistent, aşa rol îl are şi familia în educarea tinerei generaţii.

Familia este un factor primordial de informare şi de creare a copiilor şi tineretului. Ea are rolul de
al introduce pe copil în societate, de a implementa practici educative, construcţii cognitive. De observat
faptul că, familia implementează mai mult valori practice, decît teoretice. Aceasta este mediul cel mai
sănătos şi are o influenţă mare asupra individulu.

Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura
căminului părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi
formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea
părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă
sunt neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au
greşit, vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim
copilul care a greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va
îndepărta sufleteşte de noi.

Pentru majoritatea părinţilor, a ajunge să-i înţeleagă pe copii reprezintă o lucrare de o viaţă întreagă
pentru că fiecare copil este diferit în mod unic. Dacă un copil se simte neînţeles, respins şi manipulat,
aceasta poate dezvolta cu uşurinţă în el trăsături negative şi, foarte adesea rezultattul va fi: amărăciune,
conflict, răzvrătire prin violenţă.

Adesea, copilul devine agresiv fizic atunci când nu este înţeles de ceilalţi. Vrea să intre într-un
cerc de prieteni sau îşi doreşte ce are altcineva, da nu-i poate face pe ceilaţisă înţeleagă acest lucru. Multe
agresiuni dintre copii apar între cei de vârste diferite, când cel mai mic mai puţin agresiv. Unele dintre
aceste agresiuni par a fi cauzate de lipsa de pricepere a copilului mai mare de a face pe cel mai mic să-i
înţeleagă cuvintele.
Comportamentul agresiv se poate modela, dar pentru aceasta trebuie să-i înţelegem mai întâi pe copii,
să înţelegem de ce au astfel de probleme. Copiii ignoră adesea ceea ce spun profesorii sau părinţii (,,Nu
mai lovi!’’) şi continuă să facă ceea ce au văzut că fac unii dintre ei (lovesc). De exemplu, C.P., elev în
clasa a IV-a, atunci când se supără dintr-un motiv oarecare, apucă primul lucru pe care îl găseşte la
îndemână şi loveşte cu el. Când am adus acest fapt în atenţia mamei, mama mi-a explicat că exact aşa se
comportă şi tatăl lui atunci când este nervos. Realitatea a demonstrat că, în majoritatea cazurilor, copiii
învaţă să devină violenţi urmărind scenele de agresivitate prezente în diferite filme şi chiar programe de
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desene animate. Ei chiar îşi depăşesc modelele, inventând gesturi şi acţiuni mai violente decât cele pe
care le-au văzut.

Este întotdeauna mai bine să-i împiedicăm pe copiii noştri să devină agresivi. În acest sens este
important să înţelegem şi să lucrăm cu emoţiile negative ale unui copil într-un asemenea mod, încât
comportamentul acestuia să nu devieze. Problemele emoţionale profunde şi de durată sunt complexe şi
necesită, de obicei, nu doar răbdare şi înţelegere din partea părinţilor, dar şi terapie şi consiliere
specializată, din partea unui psiholog.

Trebuie să ne aducem aminte că a aduce pe lume un copil nu este totul, trebuie să-l ajuţi să se
formeze, să-i fii alături, să-i arăţi că există şi lucruri frumoase în lumea asta agitată. Trebuie să-l ajuţi să
supravieţuiască şi altfel, nu numai prin forţa pumnului. Ce să înţeleagă un copil care ajunge la şcoală şi e
terorizat de un copil, sau e bătut sau jignit de altul?! Acesta ar trebui să fie un proiect pentru toată ţara în
care ar trebui să fie implicaţi pe aceeaşi linie întâi nu numai profesorii şi elevii ci şi părinţii.

Suntem fericiţi când copilul nostru este la calculator! Dar câţi dintre noi verifică ce fac ei de fapt
în faţa calculatorului? Ce conţin jocurile care sunt vândute cu coperte atrăgătoare?Ce personaj îl atrage
din acele jocuri şi de ce ? Suntem foarte ocupaţi în a asigura o viaţă bună nouă şi copiilor noştri, dar
trebuie să învăţăm să avem zilnic timp şi pentru ei. Nu e de ajuns să întrebi ,,Ai fost la şcoală?’’, ,,Cum a
fost?’’, ţi se răspunde ,,Bine’’ şi când ar vrea să-ţi mai spună ceva, tu, ca părinte, să-i întorci spatele şi să-i
spui că mai ai de făcut mâncare, de urmărit nu ştiu ce emisiune, etc.

Copilul trebuie respectat şi iubit...
Violenţa tinerei generaţii este expresia vulnerabilităţii acesteia, a confuziei, a neliniştii, a suferinţei, a
lipsei de repere în viaţă. Elevii care manifestă comportamente violente provin, de obicei, din familii
dezorganizate sau cu situaţie materială precară, dar sunt şi copii care fac parte din ,,familii bune’’.

Ce-i detremină pe aceştia din urmă să fie violenţi? Părinţii lor cred că au ,,tot ce le
trebuie’’(referindu-se la calculatoare, maşinuţe, dulciuri, etc) şi nu le înţeleg comportamentul agresiv. Se
impune deci consilierea acestor părinţi pentru că manifestările violente ale copiilor provin uneori din
dorinţa de a fi ,,băgaţi în seamă’’. În zadar le oferă tot ce-şi doresc dacă nu-şi fac timp, cel puţin o
jumătate de oră pe zi, să le asculte bucuriile şi necazurile pe care le-au trăit în ziua respectivă, să le ofere
un sfat, o mângâiere, să-i facă să simtă că părinţilor le pasă de ei.

Violenţa în general şi violenţa în şcoală în special, este o realitate a zilelor noastre cu care ne
confruntăm uneori fără să o percepem suficient. Ne-am obişnuit să sesizăm actele de violenţă sau
agresivitate puternice, neacordând suficientă atenţie celor minore, un gest, o vorbă, un fapt ce par a fi
nevinovate la momentul respectiv, dar care pot duce la acte de violenţă majore.

Violenţa influenţeză în mod negativ educaţia eficientă. Elevii care sunt victime ale actelor violente
absentează de la şcoală, prezintă probleme de concentrare, întreaga lor dezvoltare cognitivă fiind
afectată. Elevii expuşi violenţei şcolare fie refuză să frecventeze şcoala din cauza ameninţărilor, fie
poartă la ei diverse arme pentru a se apăra. În multe cazuri elevii sunt exmatriculaţi din şcoală datorită
numeroaselor acte de violenţă pe care le comit. La nivelul corpului profesoral apare sindromul „bourn
out”, stare de epuizare psihica ce apare ca rezultat al confruntării îndelungate cu probleme de disciplină,
acte de violenţă, precum şi cu ameninţări de natură agresiva din partea elevilor.

O interventie optima este acela de a orienta, în mod conştient, atenţia asupra evenimentelor pozitive,
deoarece acestea trebuie evidenţiate mai mult decât cele negative. Este important să se intervina cu
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programe de prevenţie a agresivităţii deoarece aceasta poate degenera în comportamente antisociale sau
delicvenţă.

Care dintre noi nu am aruncat uneori o vorbă mai dură la întâmplare, într-un moment de furie,

de lipsa de auto-control, sau am făcut un gest, o glumă, ce ni se păreau lipsite de importanţă, fără să

conştientizăm impactul pe care acest fapt l-a avut asupra copilului

respectiv, urmările. Ce este mai grav este faptul că astfel de lucruri se întâlnesc şi, nu rareori, chiar la
cadrele didactice, lucru care nu ar trebui să se întâmple.

� Dacă s-ar desfăşura mai multe programe de prevenire şi combatere a violenţei, atât elevii,
cât şi cadrele didactice ar găsi căi paşnice de rezolvare a unor conflicte şi ar avea un
profund sentiment de siguranţă în cadrul şcolii şi în afara acesteia.

� Dacă părinţii ar petrece mai mult timp cu proprii lor copii, dacă ar verifica, urmări cu
discernământ anturajul acestora, dacă le-ar acorda mai multă încredere, i-ar implica ca pe
nişte mici adulţi în problemele familiei, atunci, probabil, comportamentul acestora se va
schimba, vor deveni mai încrezători în propriile forţe şi conştienţi de importanţa
comportamentului propriu asupra viitorului lor.

� Dacă s-ar organiza mai multe activităţi extraşcolare, atunci ar exista o cale de a oferi şi
alte moduri de petrecre a timpului liber, de a-i feri cât mai mult de influenţele negative.

Avem datoria dacă vrem să le smulgem elevilor influenţele nefaste, să găsim modalităţi de a le
umple timpul liber,de exemplu prin cat mai multe activitati extrascolare şi în acelaşi timp de a le
cultiva şi hrăni spiritul.Un păcat al unora dintre noi care încă mai organizăm astfel de activităţi şi ne
referim în special la cele cultural artistice, este acela că de obicei aceste activităţi le organizăm sub
deviza ,,că aşa vor copii’’ şi acceptăm prea multe lucruri de mică valoare, eliminând din serbările şcolare
ceea ce considerăm că ,,nu prinde’’ la elevii noştri. Ar trebui să le picurăm în suflet adevăratele valori
din muzică, dans, poezie, dacă dintr-o sută de elevi, zece vor învăţa să iubească şi să simtă muzica
cuvântului, armonia sunetelor şi a culorilor este un câştig mare pentru noi. Să nu ne transformăm
copiii în roboţi, în asimilatori de date şi informaţii, uitând să le dezvoltăm imaginaţia, gustul pentru
frumos, sensibilitatea.

Scopul general al activităţilor extraşcolare este creşterea gradului de adaptare a acestor copii la viaţa

socială, mai exact, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup, creşterea

stimei de sine şi a stării de bine prin posibilitatea afirmării în grupul social; intensificarea implicării

părinţilor în dezvoltarea elevilor.

,,Dacă un copil trăieşte în critică, va învăţa să condamne pe alţii.
Dacă un copil trăieşte în ură, va învăţa să lupte împotriva celorlaţi.
Dacă un copil trăieşte în ridicol, va învăţa să fie timid.
Dacă un copil trăieşte în trăieşte în ruşine, va învăţa să se simtă vinovat.
Dacă un copil trăieşte în toleranţă, va învăţa să fie îngăduitor.
Dacă un copil este încurajat, va învăţa ce este încrederea.
Dacă un copil este lăudat, va învăţa să aprecieze.
Dacă un copil este corect tratat, va învăţa ce este dreptatea.
Dacă un copil este protejat, va învăţa ce este credinţa.
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Dacă un copil este aprobat, va învăţa să aibă încredere în sine.
Dacă un copil este tratat ca un prieten, va învăţa să găsească dreptatea în lume.’’
Dacă noi, profesoriii, suntem hărăziţi să pregătim aluatul societăţii pe care dacă îl frământăm

prost nu creşte, dacă e prea fiebinte cuptorul, se arde, şi dacă e prea rece, aluatul se încleiază.
,,Să îi ajutăm să crească sub ochii şi prin grĳa noastră!
Să le permitem să exploreze universul din jur, să înfrunteriscul, fără a se pune, în pericol!
Să le oferim exemplul personal!
Să începem fiecare zi umplându-ne mintea şi sufletul în ideea deschiderii spre lumină, în

relaţiile dintre oameni!
Să primim surâsul unui copil în care pluteşte un suflet de copil!
Să ne minunăm de raza sublimă din ochii unui copil!
Să primim toate aceste comori pe care copilul ni le oferă simplu, minunat, ca acele izbucniri ale

primăverii, când parcă se deschide cerul ca să vină soarele!
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Învăţărea centrată pe elev

Andreea-Oana Ficuț
Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara

Când vorbim despre învățământul centrat pe profesor, atenția este îndreptată asupra
profesorului care vorbește în timp ce elevii ascultă, având un rol pasiv în primirea informațiilor. Forma
socială de organizare a predării centrate pe profesor este învățământul frontal, în care profesorul
transmite simultan și efectiv conținuturi de învățat cu ajutorul explicațiilor, al tablei, manualului sau
proiectorului, ținând cont de pașii de învățare metodică. Învățământul frontal centrat pe profesor nu
trebuie confundat cu o bună povestire a conținutului, cu o prelegere interesantă, cu fazele transmiterii
frontale a informațiilor, cu organizarea activităților libere sau a proiectelor.

Învăţământul centrat pe profesor există, cum s-ar spune într-un limbaj colocvial, „de când
lumea”. Ideea din spatele conceptului de învățământ centrat pe elev a apărut abia la începutul secolului al
XX-lea în munca lui Frank H. Hayward (1872-1954) care a elaborat metoda celebrării pentru a ajuta la
dezvoltarea spiritului civic al elevilor. Aspecte ale învățământului centrat pe student pot fi regăsite și în
filosofia educațională propusă de John Dewey (1859-1952) tot în prima jumătate a secolului trecut.
Renumitul pedagog american susținea că pentru a pregăti un om pentru viață, trebuie să îl înveți să
preia controlul asupra dezvoltării sale și a militat pentru creșterea gradului de implicare activă a elevului
care trebuie să învețe experimentând. Conceptul a fost teoretizat de Carl Rogers (1902-1987), părintele
consilierii centrate pe client și unul din fondatorii curentului psihologic umanist. El spunea că o
persoană nu poate învăța ceva direct pe o altă persoană, ci poate doar să faciliteze învățarea celei din
urmă. Această abordare se baza pe concepția lui despre om, cum că fiecare individ există și își parcurge
viața și studiile într-un mediu dinamic, plin de experiențe diferite și al cărui centru este chiar el însuși.
Așadar, Carl Rogers pune accentul pe importanța mediului de proveniență și a experiențelor diferite și
susține că fiecare va învăța diferit în funcție de propriul bagaj cu care vine în procesul educațional. Mai
mult decât atât, el subliniază și alte aspecte precum relevanța conținutului pentru educabil, crearea unui
mediu securizant pentru exprimare și, nu în ultimul rând, rolul de ghid sau tutore pe care trebuie să și-l
asume profesorul. Termenul a fost, de asemenea, asociat și cu munca lui Jean Piaget (1896-1980) și
abordarea învățării din perspectiva constructivistă. Această abordare presupune că cei care învață
trebuie să își construiască și să își reconstruiască propriile cunoștințe pentru a învăța în mod eficient. Ca
atare, activitatea de învățare este eficientă atunci când cel care învață trăiește experiența construirii
propriei învățării. Aşadar, elevii înşişi trebuie să organizeze informaţia auzită şi văzută într-un tot
ordonat şi semnificativ, or, dacă acestora nu li se oferă oportunitatea de a discuta, a analiza, a cerceta, a
acţiona – învăţarea nu este temeinică.

Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi predare ce pun
accentul pe responsabilitatea elevului pentru activităţi de genul plănuirii învăţării, interacţiunii cu
profesorii şi alţi elevi, cercetării şi evaluării învăţării. Educaţia centrată pe elev se structurează pe
principii educativ-didactice generale (al accesibilităţii, al integrării teoriei cu practica, al învăţării
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temeinice, al cunoaşterii sistemice, al intuiţiei etc.) şi specifice (al individualităţii, al creativităţii şi
succesului, al alegerii, al încrederii şi susţinerii).

În calitate de profesor care se află în primii ani de predare, pot spune că apelez la ambele tipuri
de învățământ pe parcursul orelor. Nu cred că învățământul centrat pe profesor trebuie eliminat cu totul,
însă consider că învățământul centrat pe elev are mult mai multe beneficii pentru elevi. Cred că motivul
pentru care în România este preferat de către profesori învățământul centrat pe profesor este, în primul
rând, obișnuința. Cu acest tip de învățământ au crescut mulți profesori din ziua de astăzi, puțini dintre
ei având voința sau dorința să schimbe ceva la modul în care predau. Nu doresc să generalizez, însă
aceasta este și experiența pe care am avut-o în calitate de elevă. Prea puțini au fost acei profesori care au
făcut activități pe grupe, care ne-au solicitat imaginația, creativitatea, și nu capacitatea de a memora.
Acum sunt și eu profesoară și văd cât este de greu să pregătești lecții centrate pe elevi, să gândești
activități potrivite, din care să și aibă ceva de învățat, fiind uneori 30 de copii într-o clasă. Dar cred că
motivația vine tot de la elevii care se arată interesați de activitățile propuse, bucuria unei ore reușite
vine din răspunsurile elevilor, din entuziasmul lor de a învăța ceva nou. De aceea cred că profesorii care
își doresc cu adevărat să fie profesori vor găsi motivație, timp și alte resurse necesare pentru a le oferi
elevilor atenția cuvenită și educația pe care o merită.

Bibliografie:
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Activități specifice disciplinei Istorie în grădiniță

Autor: Andrieș Alina,
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20, Iași

Pornind de la definiția primită în Dicționarul Explicativ al Limbii române, istoria reprezintă:
„1. Procesul de dezvoltare a fenomenelor naturii și societății. 2. Știință care studiază trecutul umanității
și al societăților omenești cu scopul de a le reconstitui. Scriere conținând evenimente și fapte care se
încadrează în această știință. 3. Știință care studiază dezvoltarea și schimbările succesive dintr-un anumit
domeniu. Lucrare care tratează problemele din aceste domenii. 4. Povestire, narațiune. 5. Întâmplare,
pățanie. Poznă, încurcătură.”1.

Asupra altor interpretări și definiții de natură istorică, sociologică, antropologică nu ne oprim.
Scopul materialului prezent este de puncta tipurile de activități cu caracter istoric desfășurate în
grădiniță, metodele destinate acesteia, caracterul interdisciplinar specific.

Principalul document care atestă prezența istoriei ca parte a domeniilor experiențiale în
programul instructiv-educativ al grădinițelor este Curriculum pentru educație timpurie din 2019, mai
concret fragmentul cu descrierea temelor anuale de studiu. Extragem din cele 6 trimiterile referitoare la
conținuturile specifice acestei materii: CINE SUNT/SUNTEM?- „o explorare a naturii umane; a
comunităţii de apartenenţă, a culturilor cu care venim în contact, a drepturilor şi a responsabilităţilor
proprii”; CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?- „o explorare a lumii fizice şi materiale, a universului
apropiat sau îndepărtat, a relaţiei cauză-efect, a fenomenelor naturale şi a celor produse de om, a
anotimpurilor, a domeniului ştiinţei şi tehnologiei”; CUM ESTE/A FOST ŞI VA FI AICI PE
PĂMÂNT?- „o explorare a evoluţiei vieţii pe Pământ, cu identificarea factorilor care întreţin viaţa, a
problemelor lumii contemporane (poluarea, încălzirea globală, suprapopularea etc.). O explorare a
orientării noastre în spaţiu şi timp, a istoriilor noastre personale, a istoriei şi geografiei din perspectivă
locală şi globală, a căminelor şi a călătoriilor noastre, a descoperirilor, a contribuţiei oamenilor şi
civilizaţiilor la evoluţia noastră în timp şi spaţiu”; CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O
ACTIVITATE?- „o incursiune în lumea sistemelor şi a comunităţilor umane, a specificului activităților
umane şi a profesiilor/ ocupațiilor”; CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?- „o incursiune în lumea
patrimoniului cultural naţional şi universal”; CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?- „o incursiune în lumea
profesiilor, a activităţii umane în genere”.

Astfel, prima formă de activitate cu caracter istoric este cea realizată în cadrul Domeniului
Știință, respectiv Domeniului Om și societate. Enumăr câteva titluri de activități desfășurate cu grupele
de grădiniță: „Viața oamenilor atunci și acum- locuințe, îmbrăcăminte”-povestirea/lectura educatoarei;
„Evoluția mĳloacelor de transport”- lectură după imagini; „Istoria Iașiului pe scurt”- convorbire; „O zi
din viața unui grec/unui roman/unui dac”- lectura educatoarei; Ocupații în perioada preistorică/istoriei
antice și în prezent”-lectură după imagini; „Muzeul Unirii în imagini”- observare.

1 M. Sala, M. Busuioc, DEX. Dicționarul Explicativ al Limbii române, ediție revizuită și adăugită, București, 2016, p.
577.
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O a doua formă de activitate cu caracter istoric întâlnită des în grădiniță este cea cu specific
extracurricular. Voi exemplifica prin proiectul educațional „Micii Românași” derulat în grădinița noastră
din anul școlar 2018-2019. Menționez că anterior acestei perioade, temele cuprinse s-au organizat
separat. Obiectivele unui proiect de acest tip vizează: formarea cunoştinţelor despre naţionalitatea,
simbolurile Statului Român, portul popular românesc; cunoaşterea însemnătăţii zilelor: 1 Decembrie, 24
Ianuarie, 9 Mai; respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; prezentarea
semnificaţiei şi simbolurilor Uniunii Europene. Partenerii noștri la acest moment sunt părinții și
reprezentanții muzeelor. Programul activităților a fost modificat în funcție de specificul perioadei-lucrul
fizic sau on-line asincron cu preșcolarii.

Pentru marcarea primei etape- 1 DECEMBRIE- s-au propus și realizat acțiuni ca: Noi suntem
români- rulare cântece patriotice holul grădiniței; la grupe: împărțire a ecusoanelor pentru copii; notare
a unui gând frumos despre țară de către părinții doritori în posterul cu harta României; Ziua Națională a
României-Costumul popular românesc/Marea Unire- 1 Decembrie, Ziua Națională a României – observare
realizată la grupele mici și mĳlocii, cu referire la modurile în care românii de azi sărbătoresc Ziua
Națională (prezentare imagini în format PPT) sau prezentare PPT în care se rezumă sau enumeră
principalele momente istorice care au stat la baza făuririi statului național român și evenimentele Marii
Uniri sau/și Legenda tricolorului, de Andrei Ciurunga; audiție: Treceți batalioane române Carpații;
Sărbătorim Unirea Mare– arborarea drapelului, intonarea imnului României, hora: Noi suntem români;

Hai să-ntindem hora mare; Doamne, ocrotește-i pe români, primire colaci și bomboane; Harta României în
culori – realizare postere (colorare/pictură/lipire/alte tehnici).

Cea de-a doua etapă, Mica Unire. 24 IANUARIE, a cuprins activități ca: Noi suntem români- rulare
cântece patriotice holul grădiniței; la grupe: împărțire a ecusoanelor pentru copii și părinți; Hora-
poster- colorare împreună cu părinții; Moș Ion Roată și Unirea – film didactic /vizită Muzeul Unirii; Hora
Unirii- hora grupelor grădiniței.

A treia etapă, 9 MAI- Ziua Europei, s-a realizat prin: vizită Palatul Culturii; PPT- 9 Mai pe înțelesul
copiilor; concursul Internațional Cu Europa la joacă....

În perioada on-line materialele utilizate s-au încărcat pe grupele media din care făceau parte
părinții și au vizat activități ca: Ziua Națională a României-Costumul popular românesc/Marea Unire- 1
Decembrie, Ziua Națională a României – https://www.youtube.com/watch?v=pVlsCaLk8C4 (sau
povestea Ziua Națională-video)SAU/ȘI Legenda tricolorului, de Andrei Ciurunga
https://www.youtube.com/watch?v=podvanBR71c (sau prezentarea România specială-video); audiție:
Treceți batalioane române Carpații; https://www.youtube.com/watch?v=Gn31Osxs3L8; Rapsodia
română-cu imagini din România https://www.youtube.com/watch?v=RZMZziF4Rgs; Pentru părinți-
Ziua Națională a României-pagini în revistă-PDF; Reciclăm românește! -activitate comună cu planul de
acțiune din cadrul Proiectului de Parteneriat educațional Pământul, Planeta Verde.

O a treia formă de activitate cu caracter istoric este cea opțională. Am desfășurat începând cu
anul școlar 2018-2019 cursul Curiozități istorice. Competențele generale vizate în program se axează pe:
formarea de cunoștințe privind istoria civilizațiilor antice și personalități care au marcat istoria;
formarea capacității de a stabili asemănări și deosebiri între faptele istorice; înţelegerea cauzalităţii unor
fenomene, schimbări şi transformări produse din trecut în prezent; formarea de abilități practice;
însuşirea unor norme de comportament etic; stimularea creativităţii şi imaginaţiei copiilor. Din acestea
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derivă o serie de competențe specifice: cunoaşterea elementelor specifice civilizațiilor antice: cultură,
religie, educație; stabilirea de asemănări și deosebiri între orașul de azi și orașul antic, între religia
creștină și zeii antichității, între profesiile, monedele actuale și cele trecute; identificarea punctelor tari
ale personalităților care au marcat istoria; crearea de scurte texte după ilustrații cu tema istorică;
realizare de lucrări practice cu tematică istorică. Metodele și procedeele preponderent utilizate sunt:
observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, jocul de rol, problematizarea,
metoda cubului, a pălăriilor gânditoare.

Menționez câteva din subiectele cu grad mare de interes pentru preșcolari: ,,Cele 7 minuni ale
Antichității”- joc didactic, activitate practică; ,,Câteva din muncile lui Hercule”- joc didactic, creare
poveste după imagini; ,,Zeii romani”- joc didactic; pictură; ,,Monedele de atunci şi de acum”-joc didactic,
joc de rol. Gradul de atingere al obiectivelor a fost evaluate prin: chestionar interactiv cu itemi-alegere
duală, aprecierea răspunsurilor, a lucrărilor, expoziții, portofoliul.

Atractivitatea cursului opțional susținut este dată și de varietatea mĳloacelor de învățământ
utilizate:

1. 52 de personalitati care au marcat istoria,
https://www.edituradph.ro/carti/52-de-personalitati-care-au-marcat-istoria--pr1249.html.

2. Civilizații: Dacii-100 de întrebări și răspunsuri,
https://www.edituradph.ro/carti/civilizatii-dacii-100-de-intrebari-si-raspunsuri--pr1273.html.
3. Civilizații: Grecii-100 de întrebări și răspunsuri,
https://www.edituradph.ro/carti/civilizatii-grecii-100-de-intrebari-si-raspunsuri--pr1275.html.
4. Civilizații: Romanii-100 de întrebări și răspunsuri,
https://www.edituradph.ro/carti/civilizatii-romanii-100-de-intrebari-si-raspunsuri--
pr1274.html.
5. Mitologia romană,
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/mitologia-romana-zeii.
6. Mitologie Zei și eroi. Cultură generală,
www.edituragama.ro.
7. O călătorie în lumea banilor,
https://www.bnm.md/files/BROSURA_1.pdf.
8. PitiClic si cele 7 minuni ale lumii,
https://www.bookidz.ro/piticlic-si-cele-7-minuni-ale-
lumii.html?gclid=EAIaIQobChMIhJWThImy7AIVQRV7Ch1huwN8EAQYASABEgJfo_D_BwE
La acestea se adaugă prezentări PowerPoint personale sau descărcate și modificate.
Se constată astfel că în cadrul procesului instructiv-educativ din grădinița istoria are un caracter

interdisciplinar preponderent, atât din perspectiva conținuturilor, cât și a metodelor, mĳloacelor
principale de realizare, respectiv de evaluare. Este absolut necesar un periplu istoric specific fiecărui
proiect tematic, pentru a putea forma copiilor o imagine de ansamblu referitoare la ATUNCI și ACUM.
Fără doar și poate, prin intermediul acestora, deschidem copiilor nu doar orizontul cunoașterii, cât
reușim să le dezvoltăm competențe transversale.
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Linii utilizate în desenul tehnic

Autor: Andrițoiu Elena Nicoleta

Prof. Liceul Gheorghe Tătărescu

Fișă de documentare

Tematica I, conținut: Fișă de lucru
Bibliografie: Husein Gh.,Tudose M. - Desen tehnic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997

Cu linie continuă groasă (tipul A) se trasează:
=>contururile şi muchiile reale vizibile pentru piesele reprezentate în vedere şi în secţiune (fig. 1),
=>liniile de vârf la reprezentarea filetelor (fig. 1),
=>chenarul formatelor standardizate.

Cu linie continua subţire (tipul B) se trasează:
=>muchiile fictive reprezentate în vedere sau în secţiune (fig.3),
=>liniile de cotă, liniile ajutătoare şi liniile de indicaţie (folosite la cotarea desenelor) (fig. 4),
=>haşurile convenţionale utilizate la reprezentarea secţiunilor (fig. 2),
=>liniile care delimitează diametrul interior al profilului suprafeţelor filetate (fig. 1),
=>liniile care definesc centrul cercurilor cu diametru mai mic de 10 mm.

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 3 Fig. 4

Cu linie continuă subţire ondulată (tipul C) se trasează:
=> liniile de ruptura la piesele metalice (fig. 6).

Cu linie continuă subţire în zigzag (tipul D) se trasează:
=> liniile de ruptură la piesele din lemn (fig.5).

Cu linie întreruptă subţire (tipul F) se trasează:
=> contururile şi muchiile reale acoperite ale pieselor (fig. 7).

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

> Cu linie-punct subţire (tipul G) se trasează:
=> liniile de axă şi urma planului de simetrie,
=>cercurile şi generatoarele suprafeţelor de rostogolire (divizare) la roţile dinţate (fig. 8),
=> elemente rabătute în planul secţiunii (fig. 9),
=> liniile care definesc centrul cercurilor cu diametru mai mare de 10 mm.

Fig. 8 Fig. 9

> Cu linie-punct mixtă (tipul H) se trasează:
=>traseele utilizate în reprezentarea secţiunilor (fig.2).

> Cu linie-punct groasă (tipul I) se trasează:
=> porţiunea din suprafaţa unei piese care urmează să fie supusă unor tratamente termic

superficiale, sau de acoperire; linia punct-groasă se trasează în afara liniei de contur la o distanţă mică pe
porţiunea utilă (fig. 10),

=> conturul piesei finite pe desenele de semifabricate.
> Cu linie-două puncte subţire (tipul K) se trasează:

=>conturul pieselor învecinate,
=> poziţiile intermediare şi extreme de mişcare ale pieselor mobile,
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=>liniile centrelor de greutate, când acestea nu coincid cu liniile de axă.

Fig. 10

Fișă de lucru

Modificați grosimea și tipul de linii în mod corespunzător, pentru reprezentarea corectă a

pană
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Rezolvare corectă:
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Fișe de lucru

Educație pentru sănătate – clasa a V a

Autor: Apostolescu Adriana,

Liceul Teoretic Peciu Nou, Timiș

� Colectarea separată a deșeurilor menajere

Folosește containerele corespunzătoare pentru a depune următoarele deșeuri menajere (notează-le
sub containerul corespunzător): PET (suc, apă), resturi de legume, ziare, reviste, sticle băuturi alcoolice,
recipiente plastic, conținutul sacului de aspirator, cutii șampon, borcane de sosuri, flori uscate, coji de
ouă, cutie de lapte, cutii de carton, doze metal, coji de fructe, scutece murdare.

� Eticheta - cartea de vizită a alimentelor

Realizează în chenarul de mai jos o etichetă a unui produs alimentar, ţinând cont de cele învățate.

Apreciază cu adevarat (A) și fals (F) următoarele afirmații:
……. Eticheta conține informațiile despre produs şi însoțeşte produsul la vânzare.
…….. Eticheta poate avea ştersături sau înlocuiri de cuvinte.
…….. După ce termenul de valabilitate al unui produs expiră, produsul nu se mai consumă.
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…….. Mențiunile de pe eticheta unui produs trebuie să fie în limba română, chiar daca sunt
prezentate și în alte limbi.

Piramida alimentelor

Plasează alimentele în locul corespunzator din piramida alimentelor.
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Bazele ştiinţelor fizice în România

Autor: Mariana Arhiri

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” Galați

Începuturile activităţii ştiinţifice în domeniul ştiinţelor fizice în ţara noastră sunt legate de înfiinţarea

primelor universităţi la Iaşi şi apoi la Bucureşti, odată cu formarea statului nostru naţional prin unirea

celor două Principate.

Universitatea din Iaşi înfiinţată de domnitorul A.I Cuza în 1860 este de fapt o formă nouă naţională

care continuă învăţământul de grad superior care a existat în Moldova sub forma Academiei lui Vasile

Lupu, înfiinţată acum mai bine de trei sute de ani, continuată sub forma Academiei Mihăilene,

predecesoarea directă a Universităţii de astăzi. La « Academia Mihaileană » din iniţiativa lui Teodor

Stamate (1822-1852) se înfiinţează încă la 1840 primul cabinet de fizică din Iaşi.

Universitatea din Bucuresti se înfiinţează prin decretul lui A.I.Cuza din 4 iulie 1864 prin ridicarea la

o treaptă nouă a învăţământului de grad superior instituit de C.Brâncoveanu încă din 1694 prin

înfiinţarea Academiei de la Sfântul Sava, unde se predă în limba elenă. Începuturile învăţământului de

grad superior în limba română în Ţara Românească datează de la înfiinţarea Cologiului Sf.Sava în 1818

sub îndrumarea lui Ghe. Lazăr, pionier al învăţământului matematicii şi fizicii la Bucureşti.

Pentru a stimula dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor naturii se înfiinţează primele

societăţi de specialişti: « Societatea de medici şi naturalişti români » la Iaşi şi « Societatea Academică

Română » înfiinţată la Bucureşti în 1866, care în 1879 se transformă în Academia Română.

La Universitatea din Iaşi, primii care au predat fizica şi chimia au fost Ştefan Micle (820-1879) şi

Petre Poni (1841-1925), iar la Universitatea din Bucureşti primul profesor de fizică a fost Emil

Bacaloglu (1830-1891).

Acesta din urmă a avut contribuţii deosebite în geometrie: «curbura lui Bacaloglu»; în fizică: «teoria

difracţiei»; iar în chimie: «teoria homologiei», firul conductor care la condus mai târziu pe Mendeleev

la stabilirea sistemului periodic al elementelor chimice. Bacaloglu a fost ales în 1879 membru titular al

Academiei Române. Printre studenţii săi menţionăm pe: D.Negreanu, C.Miculescu, D. Hurmuzescu.

Primul român care a obţinut titlul de doctor în ştiinţele fizicii a fost D.Negreanu (în 1889). Lucrând

sub conducerea lui G.Lippmann, el aduce contribuţii originale la studiul conductibilităţii electrice.

Constantin Miculescu (1863-1937) obţine titlul de doctor în ştiinţele fizice la Universitatea din Paris

în 1891. Teza sa de doctorat reprezintă o contribuţie importantă la determinarea cu mare precizie a
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echivalentului mecanic al căldurii. Sub îndrumarea sa se formează o serie de fiziceni noi ca: I.Maghiaru,

A.Ionescu, I.G.Popescu, S.Vencov.

Dragomir Hurmuzescu ( 1865-1954) este promovat doctor în ştiinţele fizice la Universitatea din

Paris în 1896. În 1897 este numit profesor la catedra de electricitate la Universitatea din Iaşi unde

creează primul laborator de cercetări ştiinţifice.

Începând cu anul 1898 putem spune că începe un nou stadiu de dezvoltare a fizicii în ţara noastră, şi

anume al cercetărilor ştiinţifice efectuate în laboratoarele celor două universităţi.

Astfel, la Universitatea din Bucureşti, D.Negreanu studiază variaţia constantei dielectrice a lichidelor

cu temperatura, măsoară înclinaţia magnetică la Bucureşti. În laboratorul de electricitate de sub

conducerea sa, în anii 1897-1902, se efectuează o serie de măsurări electrice şi magnetice, se studiază

probleme de importanţă practică ca separarea electrică a mineralelor, studiul electric al apelor minerale

etc. Sub conducerea sa s-au format fizicieni c: C.Stătescu, V.Bianu, I.Purcaru.

Cursurile sale: Electricitatea (1907), Gravitaţia (1908) sunt primele cursuri universitare tipărite în

limba română.

Primul care a fost promovat doctor în ştiinţele fizice în Romania a fost D.Bungeţeanu (1860-1932).

Lucrările sale publicate se referă la difracţia razelor X, rezonanţa lichidelor, măsurarea vitezei sunetului

în lichide. A fost promovat doctor în 1912. Sub îndrumarea sa se formează fizicienii: C.Sălceanu,

promovat doctor în 1929 cu teza Constanta dielectriă a soluţiilor şi T.Gheorghiu.

O figură eminent reprezentativă a generaţiei sale este S.Hepites (1851-1922), întemeiatorul geofizicii

şi meteorologiei în România. Hepites alcătuieşte harta magnetică a Romaniei, aduce contribuţii

valoroase în domeniul observaţiilor meteorologice, climatologice şi geofizice din România. A fost ales

în 1902 membru al Academiei Române.

Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) supranumit «decanul fizicienilor români» dezvoltă în

laboratorul de electricitate de la Universitatea din Iaşi în anii 1897-1913 o intensă activitate ştiinţifică

experimentală în domeniul razelor X, electricităţii şi radioactivităţii. Construieşte un electroscop care

este folosit de Becquerell şi soţii Curie în cercetările lor, inventează izolantul dielectric numit

«dielectrina», determină primul radioactivitatea apelor minerale şi a petrolului din România. Publică un

număr mare de lucrări ştiinţifice şi iniţiază primele primele cercetări experimentale ale studenţilor săi:

C.Bedreag, S.Procopiu, I.Maghieru etc.

În 1910, Hurmuzescu organizează pe lângă Universitatea din Iaşi «Şcoala de electricitate». În 1913 se

transferă la Bucureşti fiind numit director al Institutului electrotehnic. Ales în 1915 membru
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corespondent al Academiei Române, Hurmuzescu a fost un fizician de vază în lumea ştiinţifică care a

reprezentat fizica din România la numeroase congrese internaţionale în anii 1896-1910.

După primul război mondial, Transilavania se uneşte cu România, încheindu-se astfel procesul de

formare a a statului naţional român.

În aceste condiţii îşi încep activitatea următoarea generaţie de fizicieni români reprezentată prin:

E.Bădărau, S.Procopiu, Vasilescu-Karpen, V.Bianu, E.Bedreag, G.Dima, A.Maior numiţi profesori după

ce şi-au făcut studiile de specializare şi au dezvoltat o activitate ştiinţifică în străinătate.

E.Bădărău îşi termină studiile universitare la Universitatea din Pisa, unde în 1912 obţine titlul de

doctor în ştiinţele fizice cu teza: Constanta dielectrică a gazelor şi amestecurilor gazoase. În 1912 este numit

asistent la Universitatea din Pisa, continuând studiul experimental al relaţiei dintre constanta dielectrică

şi densitatea gazelor comprimate. În 1921 este numit profesor la Universitatea din Cernăuţi, iar în 1935

se transferă la catedra de optică de la Universitatea din Bucureşti pe care o conduce până în 1962. Opera

profesorului Bădărău este vastă, ea se referă la cercetări în domeniul opticii, descărcărilor electrice în

gaze, acusticii şi ultrasunetelor. Pentru meritele sale ştiinţifice a fost ales membru titular al Academiei

în 1948.

Ştefan Procopiu şi-a făcut studiile de specialitate în laboratorul de optică al profesorului A.Cotton de

la Universitatea din Paris şi a obţinut titlul de doctor cu o teză de disertaţie asupra «Birefringenţei

electrice şi magnetice a suspensiilor» (1924). În 1925 este numit profesor la catedra de gravitaţie,

căldură şi electricitate de la Universitatea din Iaşi, pe care o conduce până în 1962. Având o profundă

pregătire ştiinţifică şi un talent pedagogic deosebit, reuşeşte să inaugureze la Iaşi o adevarată şcoală de

cercetări la care s-au format numeroşi fizicieni promovaţi doctori: V.Petrescu, T.Farcas, G.Vasiliu,

N.Calincenco, V. Tutoveanu, I.Bursuc.

Opera sa ştiinţifică este vastă şi variată, reprezentând o contribuţie remarcabilă la îmbogăţirea

patrimoniului ştiinţelor fizice. Menţionez îndeosebi lucrarea « Asupra elementelor de energie

«publicată în 1912 în Analele din Iaşi în care se prevede existenţa magnetonului atomic şi se stabileşte

expresia teoretică în funcţie de constantele universale, înainte de N.Bohr, fapt care a determinat ca

acesta să fie denumit «magnetonul Bohr-Procopiu», de asemenea «efectul Procopiu» din domeniul

magnetismului; studiul discontinuităţilor de magnetizare în câmp alternativ; rotaţia prin electroliză a

unui electrod metalic suspendat; harta magnetică a României; determinarea experimentală a

magnetonului, lucrare laureată cu Premiul de Stat în 1964.

Pentru meritele sale ştiinţifice deosebite a fost ales membru al Academiei în 1955.

În Universitatea din Cluj, sub conducerea profesorului A.Maior s-au format o serie de fizicieni care

s-au specializat în străinătate şi au fost promovaţi doctori: I.Maxim (studii de specialitate şi cercetări în
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fromagnetism la Strassbourg în laboratorul lui P.Weiss), M.Drăganu (studii de specialitate în fizica

teoretică la College de France din Paris şi de la Universitatea din Leipzig la W.Heisenberg), V.Novacu

(studii de specializare la Institutul H.Poincare` sub conducerea profesorului Louis de Broglie, şi la

College de France la prof.Langevin), T.Vascan (specializat în teoria relativităţii generale).

Începând cu al doilea sfert de secol XX, contribuţiile fizicienilor români specializaţi în străinătate, s-

au îndreptat spre domenii îndreptat spre domenii ale fizicii moderne: studii ale razelor X (H.Hulubei),

spectroscopie (C.Mihul, S.Vencov, A.Ionescu, R.Țițeica), efectul fotoelectric (G.Atanasiu),

radioactivitate (A.Sanielevici), feromagnetism (A.Cisman), unde electromagnetice scurte

(R.Grigorovici, T.Ionescu, C.Mihul, G.Cristescu), fizică teoretică (A.Proca, I.Plăcințeanu, Ș.Țițeica).
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Jocul didactic în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar

Autor: Bădin Paula
Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Brăila

Fiecare om descoperă încă din copilărie ce înseamnă a te juca. Jocul este ocupaţia preferată şi
cea mai captivantă pentru copii. Ideea de joc ne arată, în sens pozitiv, că trebuie să îndrăznim, că trebuie
să luptăm, că trebuie să ne lăsăm ademeniţi de această activitate. ,,A te juca” este o confruntare plăcută cu
tine însuţi, cu ceilalţi, cu elemente din mediul înconjurător. ,,În viaţa copilului jocul este o activitate
deosebit de atrăgătoare care evoluează între ficţiunea pură şi realitatea muncii” (M. Debesse, 1967) şi ne
ajută să cunoaştem mai bine înclinaţiile copilului, fiind cel mai bun turn de observaţie de unde putem
avea o vedere de ansamblu asupra dezvoltării copilului. (Ghid de bune practici pentru educaţie timpurie
a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008, p.26). Jocul ne permite să urmărim copilul sub toate aspectele
dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: cognitiv,motor, afectiv, social ,moral.

Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii
şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. Jocul a fost și este
considerat tipul fundamental de activitate al copilului preşcolar, toți marii pedagogi si psihologi au
recunoscut rolul benefic al jocului, căutând să dea o explicație acestuia, astfel, s-au constituit adevărate
teorii despre joc.Prin joc se realizează: dezvoltarea și fortificarea fizică; dezvoltarea intelectuală prin
dobândirea de noi informații si diversificarea acțiunilor mintale; stimularea aptitudinilor imaginative;
socializarea copilului; formarea unor însusiri morale cum ar fi: simțul răspunderii, curajul, spiritual
colectiv, solidaritatea etc. Inițierea copilului în tainele frumosului si formarea capacității de creare
afrumosului, generează stări de veselie, bună dispoziție, cu efecte benefice în planul dezvoltării.

În concepția specialiştilor în domeniu, jocul este la vârsta preşcolară forma principală de
activitate prin care copilul îşi exprimă viața psihică şi îşi dezvoltă personalitatea în ansamblu. În
preşcolaritate prin intermediul activității ludice se face trecerea de la emoţii la sentimente, ca stări
afective stabile şi generalizate. Curiozitatea manifestată din plin, facilitează dezvoltarea unor sentimente
intelectuale: satisfacţia, mirarea datorate aflării cauzelor unor evenimente şi la apariţia incipientă a
sentimentelor estetice prin ascultarea muzicii şi a poveştilor. Se conturează mai clar prin intermediul
jocului unele sentimente morale (ruşinea, prietenia, ataşamentul, dragostea de fraţi) iar conduita
negativistă intră într-un proces de involuţie, devine evidentă adâncirea şi nuanţarea trăirilor afective.
Fenomenele afective caracteristice acestei vârste sunt transferul şi identificarea. Psihologii consideră că
este absolut necesar să i se permită copilului să evacueze prin joc emoţiile negative, să lase loc pentru
emoţiile pozitive. Prin intermediul jocului se realizează recunoaşterea componentei moral-sociale. În
cadrul ei se pune accent pe relaţii şi pe locul ocupat de copil în cadrul colectivului. Copilul este învăţat să
aprecieze corect relaţiile grupale şi contribuţia fiecăruia la activitatea din colectiv. Prin joc are loc
diversificarea conduitelor copilului ca urmare a multiplicării situaţiilor de viaţă şi a diferenţierii
cerinţelor cărora acesta trebuie să le facă faţă. Comportamentele devin mai adaptabile, se nuanţează şi se
structurează, apar achiziţii noi în plan comportamental, are loc diversificarea capacităţilor de cunoaştere
şi de comunicare. Frecventarea colectivităţii determină diferenţe la nivelul dezvoltării psihice, a
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modurilor de relaţionare şi adaptare la mediul social între copiii care frecventează grădiniţa şi cei care
stau acasă.

Formarea copiilor cu o conştiinţă sau conduită devine o cerinţă deosebit de importantă pentru
orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.Învăţământul preşcolar pune bazele şcolarităţii pregătind
pentru viaţa şcolară, introduce cerinţe complexe care depăşesc cadrul limitat al familiei, solicită
comportamente adaptative noi, facilitează achiziţia şi interiorizarea normelor de convieţuire socială şi
interpersonală, socializează copilul, stimulează dezvoltarea sa fizică, psihică şi consolidarea
autonomiei.Pornind de la respectarea particularităţilor de vârstă şi individualizare, activitatea istructiv-
educativă realizată prin intermediul jocului solicită toţi copiii, atât pe cei care întâmpină greutăţi în
acumularea cunoştinţelor, în formarea priceperilor şi deprinderilor, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite,
asigurând stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al disponibilităţilor de care dispun, ţinând
seama de interesele şi aptitudinile fiecăruia în parte.

În organizarea activității instructiv-educative prin joc trebuie să se respecte următoarele cerinţe:
- cunoaşterea iniţială a copiilor;
- realizarea obiectivelor pedagogice de către toţi copiii, adecvând tipurile de jocuri,
- materialele folosite la particularităţile individuale;
- evitarea suprasolicitării şi a subsolicitării;
- antrenarea diferenţiată etc

Un alt rol al educatoarei în relaţia cu copiii este şi acela de mediator al comportamentului
copiilor. Nu trebuie uitat nici rolul de model pe care educatoarea îl joacă în relaţia cu copilul. Înclinaţia
spre imitaţie a preşcolarilor se manifestă şi în preluarea rapidă şi fidelă a comportamentelor, limbajului
şi atitudinilor pe care educatoarea le manifestă.

De aceea, încrederea în sine, echilibrul psihic, capacitatea de comunicare eficientă, preocuparea
pentru comunicarea interindividuală, dinamismul, simţul ordinii şi a frumosului, calităţi absolut
necesare cadrului didactic se vor regăsi şi în personalitatea copilului.

Această totalitate de relaţionări interpersonale condiţionate de rolurile sociale şi facilitate de
specificul activităţilor din grădiniţă se reflectă în climatul psihosocial al grupei, având amprentă asupra
activităţii şi dezvoltării copiilor preşcolari.

Rolul cadrului didactic în realizarea activităţilor în grădiniţa este foarte important deoarece
acesta reprezintă pionul estenţial în atingerea idealului educaţional, în realizarea obiectivelor şi
finalităţilor educaţionale, în activităţile instructiv-educative desfăşurate cu copiii. Cadrul didactic
modelează conduita şi comportamentul copiilor astfel încât aceştia să se poată dezvolta armonios.

Bibliografie:
1. Ghid de bune practici pentru educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Ministerul Educaţiei

Cercetării şi Tineretului, Unitatea de Management şi Proiectelor pentru Învăţământul
Preuniversitar, 2008;

2. Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar, Lucrare metodico-
ştiinţifică pentru obtinerea gradului didactic I în învățământ, Dumitru (Bădin) Paula, 2018
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Pratiquer la médiation dans l’apprentissage des langues

Autor: Bengescu Otilia

Liceul Tehnologic Nr.2, Târgu Jiu

Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout se construit.

(Gaston Bachelard)

En fait c’est quoi la médiation sinon un processus naturel, instinctif, pratiqué par les apprenants

en classe de langue lorsqu’ils expliquent à un collègue dans leur langue maternelle? Et, faisant ce passage,

d’ailleurs très complexe entre les deux langues, leurs compétences linguistiques se développent.

« Dans la médiation, l’utilisateur/apprenant agit comme un acteur social créant des passerelles et

des outils pour construire et transmettre du sens soit dans la même langue, soit d’une langue à une autre

(médiation interlangues). L’accent est mis sur le rôle de la langue dans des processus tels que créer

l’espace et les conditions pour communiquer et/ou apprendre, collaborer pour construire un nouveau

sens, encourager les autres à construire et à comprendre un nouveau sens et faire passer des

informations nouvelles de façon adéquate. Le contexte peut être social, pédagogique, linguistique ou

professionnel. »

La définition donnée par les auteurs du Cadre Européen Commun Pour les Langues au concept

de la médiation en révèle ses principaux avantages:

� sensibiliser au contexte communicatif et culturel

� faciliter l'accès au sens

� faire exercer des compétences complexes en permettant le passage d'une langue à

l'autre

� permettre une prise de conscience de l’ensemble des compétences en jeu dans

l’apprentissage d’une langue et une meilleure évaluation des acquis

� développer des stratégies d’intercompréhension

Proposition d’activité de médiation en classe de FLE

Niveau A2

Compétence: Comprendre et formuler en français le message d’une chanson roumaine

Prérequis

Le verbe- l’indicatif présent, le passé composé
La négation
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Expressions avec avoir
Les mots interrogatifs
Le vocabulaire de la familie/ des sentiments
Stratégies

• Refléter au sens et au contexte culturel à partir de la chanson

• Repérer les mots-clés et le transposer en français

• Identifier les idées à partir du plan des questions

• Formuler le message
•

Contexte

Votre correspondant français doit faire un projet interculturel dont le thème est Un chanteur, une chanson, un

message pour tes amisIl a trouvé une mélodie roumaine mais il a du mal à comprendre les paroles et le message. Il

fait appel à vous pour réaliser son projet. Il vous demande de lui expliquer les vers.

Voici ses questions :

Quel est le nom de la chanson?

Smiley est le vrai nom du chanteur?

Il est un chanteur connu, aimé par les jeunes?

Quel est le thème de la chanson?

De quoi parle-t-il? Quels sont les mots clés?

Pourquoi traîne-t-il un chariot plein d’affaires?

Avec qui construit-il la maison? Et pour qui?

Que dit le refrain?

Quel est le message?

Étapes

1Visionner sans le son

Regardez la séquence vidéo et répondez aux questions

https://youtu.be/uK16vrna6jw

Exerices à réponses ouvertes

Reconnaissez-vous le chanteur? La chanson?

Il est connu, aimé par les Roumains?
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Connaissez-vous son vrai nom?

2. Visionner avec le son

Regardez le vidéoclip et notez sur vos cahiers des mots-clés

3. Compréhension globale

QCM

4. Compréhension détaillée

Exercices de /d’ repérage/appariement

Carte mentale de la chanson

Exemples d’exercices

a. Compréhension globale

1.Comment définissez vous ce clip?

rapide, lent, vivant, monotone, animé, varié,

2.La mélodie vous transmet un sentiment de/d’

Joie mélancolie tristesse optimisme

3.La chanson raconte l’histoire

d’un homme d’un enfant

4.L’ histoire de sa vie vous semble

triste heureuse

5.Les autres personnages sont

ses amis sa famille

6.Ils vont construire ensemble ………

b.Trouvez les correspondants des mots français dans la série suivante:

rêver aimer jouer rester revenir respirer laisser tomber oublier (se)réjouir vouloir

pouvoir se souvenir naître mourir partir vivre dire, goûter, offrir, être, rire
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Moi, chez moi, mon chemin, signe de question, amis, enfant, homme, monde, douleur, plaisir, difficile,

jugé

c. Complétez l’exercice suivant avec des idées trirées du texte de la chanson

je veux……..

Je ne veux pas………

Corrigés

Le tire de la chanson en français Chez moi

Le vrai nom du chanteur Andrei Tiberiu Maria

La chanson raconte l’ histoire d’un homme qui a son chemin dans la vie/qui veut être lui-même

/ qui veut chanter, rêver , jouer, rire rester enfant; se réjouir de sa vie, aimer ses amis / qui ne

veut pas oublier revenir chez soi

Son principe – Dans la vie il n’y a pas je ne peux pas

Le message: Il ne faut jamais oublier sa famille, ses valeurs.

Références

CECR. 2000. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer,

Paris, Didier

CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES : APPRENDRE,

ENSEIGNER, ÉVALUER VOLUME COMPLÉMENTAIRE AVEC DE NOUVEAUX DESCRIPTEURS

16807875d5 (coe.int)
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INVITAȚIE LA CEAI

-Fișă de activitate-

Autor: BICA ALINA ELENA
GRĂDINIȚA CU P.P. PITICOT, CÂMPENI

MĲLOC DE REALIZARE: activitate practic-gospodărească

SCOP: Educarea în spiritul respectului față de propria sănătate și cunoașterea factorilor de mediu care
pot influența starea de sănătate; Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională; Formarea
deprinderilor practic- gospodăreşti,

COMPETENȚE VIZATE:

A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiar.
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente (tacâmuri,
creion, pensulă, puzzle etc.)
A.3. Sănătate (nutriție, îngrĳire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
3.1. Exersează, cu sprĳin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală
B.1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specific

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să cunoască propria stare de sănătate și simptomele unor stări de boală;
O2 – să dea exemple de boli de sezon, motivând și cauzele îmbolnăvirii lor;
O3 – să precizeze rolul pe care îl are consumarea ceaiului în vederea funcţionării sănătoase a

organismului;
O4 – să-și însușească modul de preparare a unui ceai;
O5 – să-şi formeze deprinderea de a aşeza şi strânge masa;
O6– să respecte normele igienico- sanitare impuse de activitatea de preparare aunui ceai;

RESURSE:
a) umane:

� preșcolari
� educatoare;
� asistentă medicală

b) materiale: cești de ceai, linguriță, plicuri de ceai, miere, fierbător de apă, apă, șervețele,
planșe cu plante medicinale, biscuiți, dulceață etc.
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LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Voi realiza captarea atenţiei printr-o scurtă povestire în care li se
reamintește copiilor că este perioada în care ne pregătim pentru venirea lui Moş Crăciun și știm că el
vine de departe, de aceea ar tebui să îl să-l primim cum se cuvine, cu un ceai cald, să se mai încălzească și
el puţin, dar pentru aceasta va trebui să învăţăm înainte să-l preparăm. Activitatea continuă cu primirea
unui invitat surpriză: d-na asistentă medicală de la spitalul din oraș care ne va învăța să preparăm corect
un ceai și deasemenea ne va ajuta să descoperim care sunt beneficiile consumului de ceai pentru
sănătatea organismului. Pentru început d-na asistentă poartă o conversație cu copiii cu privire la
cunoașterea propriei stări de sănătate și a simptomele unor stări de boală, exemplificarea unor boli de
sezon și care sunt cauzele îmbolnăvirii copiilor în sezonul rece. Prin intermediul unor planșe d-na
sistentă prezintă copiilor unele plente medicinale pe care le pot folosi în prepararea ceaiurilor și care ete
rolul pe care acestea îl au în vederea funcţionării sănătoase a organismului.

În continuare, d-na asistentă explică copiilor modul corect de preparare a ceaiului în timp ce îl
pregătește. În prealabil masa este aranjată cu ceșcuțe, șervețele, lingurițe și miere, apoi fiecare copil își
prepară propriul ceai. În momentul servirii ceaiului copiii primesc biscuiți unși cu dulceață.

Pentru sistematizarea și consoliderea informațiile despre importanța consumului de ceai pentru
sănătatea organismului, copiii răspund la câteva întrebări puse de asistenta medicală. Se vor face
aprecieri generale și individuale privind participarea copiilor la activitate.

REZULTATE: Copiii înțeleg importanța consumării ceaiului în vederea funcţionării sănătoase a
organismului oamenilor și în prevenirea îmbolnăvirilor. Copiii știu să prepare corect un ceai și care sunt
plantele medicinale pe care le folosi în prepararea ceaiurilor și și-au sistematizat normele igienico-
sanitare impuse de activitatea în sine.

BIBLIOGRAFIE:
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SPORTUL ȘI TIMPUL LIBER

Autor: BUTUCARU LAVINIA-OANA

LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRU PONI”- ONEȘTI

Orice cetățean al țării noastre are dreptul și obligația morală de a folosi metodele și mĳloacele
specifice sportului pentru a-și petrece în mod plăcut și sănătos timpul liber rămas după sau în timpul
activităților cotidiene. Acest lucru este stipulat în diferite normative și acte legislative cum ar fi:
Constituția României, Cartea Europeană a Sportului, Legea Învățământului etc.

Educația fizică și sportul trebuie încurajate ca o mișcare liberă prin promovarea acestor activități,
în primul rând în rândul copiilor, al tinerilor, dar și al adulților, urmărindu-se menținerea sănătății,
dezvoltarea fizică și psihică.

Efectele sale benefice se răsfrâng pe întreaga durată a vieții fiecărui individ.
“Educația pentru timp liber” se poate realiza prin:
- stimularea dorinței de a face mișcare;
- asigurarea unei cât mai bune inițieri în practicarea diferitelor ramuri sportive, urmărindu-se

formarea practicanților ca sportivi independenți, capabili să facă din sport o parte integrantă a vieții lor
de zi cu zi;

- dezvoltarea spiritului de inițiativă și realizarea unei bune pregătiri a instructorilor și
organizatorilor acestei activități.

Prin activitatea sa, managerul sportiv va urmări atragerea unui număr cât mai mare de oameni
în practicarea exercițiilor fizice, jocurilor, dansurilor, a sportului si turismului. În mod deosebit, el va
contribui la o corectă inițiere, la o pregătire corespunzătoare a practicanților acestor forme de mișcare și
educație fizică.

Perioada copilăriei și cea a școlarizării sunt cele mai favorabile formării deprinderii de a practica
exercițiile fizice, sportul și turismul pe tot timpul vieții. Eficiența pedagogică în sfera educației fizice și
sportive va fi de durată prin orientarea acestei activități în perspectiva educației permanente. Pe măsura
avansării în vârstă, adolescenții și adulții au posibilitatea “să facă sport” fie în cadrul unor asociații sau
cluburi sportive publice sau private, fie “pe cont propriu”.

Conform “Chartei Europene a Sportului pentru toți”, adoptată de “Conferința Miniștrilor
Europeni ai Sportului” (Bruxelles 1975), “fiecare persoană are dreptul de a practica sportul”.

Dat fiind că amploarea practicii sportului depinde, printre altele, de numărul de baze și de
instalații disponibile, de varietatea acestora și de posibilitățile de a le folosi, planificarea utilizării
acestora trebuie să țină cont de necesitățile și posibilitățile concrete ale amatorilor de a practica
exercițiile fizice și diferite ramuri și probe sportive. De asemenea, se impune a da satisfacție prin
activitățile organizate, dublei necesități de a proteja natura și de a promova sportul și activitățile de timp
liber (loisirs).

În acest sens, Programul Național “Sportul pentru toți”, aprobat de Guvernul României,
constituie un amplu program de acțiune socială, în scopul conștientizării, la nivelul societății, a rolului și
importanței sportului, ca activitate de interes național, bazată pe libera alegere, cu rol în ridicarea
potențialului biomotric al populației, în îmbunătățirea calității vieții.
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Omul este un risipitor de timp, întrucât de cele mai multe ori nu-și stabilește un program
amănunțit sau nu este destul de realist în programare, iar când și-l stabilește, de cele mai multe ori nu-l
respectă, temporizează și amână acțiunile planificate. Cert este că "pierderea de timp" este distrugătoare
pentru acțiunile planificate, anulându-le sau limitându-le. O modalitate de limitare a pierderilor
temporale este crearea unui "sistem de acționare" fie printr-un semn (un fir roșu la degetul mic) fie prin
notarea într-un carnet.

Valoarea timpului subliniată și de Nicolas Grimaldi, în1971, pag. 159, este dată de "consistent a
ceea ce a fost și ceea ce va fi", este valorificată prin realizările de zi cu zi, de responsabilitățile asumate și
nu în ultimul timp de percepțiile vieții. Subliniind importanța activităților desfășurate Edward Hau, în
1984, pag. 18, precizează că "timpul vorbește" cu alte cuvinte valabilitatea acțiunilor și realizărilor este
certificată de trecerea timpului. Timpul este ceea ce omul a avut, a consumat și a pierdut, este ceea ce
omul regretă amarnic atunci când devine conștient că pentru el este limitat și nu poate să intervină să-l
oprească, să-l întoarcă.

Improprie această prezentare a celor doi termeni "buget" - concept ce prezintă aspectul financiar
și "timp" - concept ce prezintă existența care trece și nu se mai întoarce. Ambele concepte prezintă
"averea omului" adică viața ce trece și nu se mai întoarce, și pe care trebuie s-o trăim din plin și să ne
bucurăm cu toată ființa noastră.

În funcție de încadrarea omului într-o anumită structură socială (elev ce învață, student ce se
pregătește pentru viața socială, bărbat sau femeie care este încadrat într-o activitate socială, om ce
iubește, mișcarea, teatrul, cinematografia, lectura, activitățile manuale etc.), bugetul de timp al unei zile
de 24 de ore, se poate împărți în: timp de odihnă, timp neprofesional, timp profesional și timp liber.

Timpul de odihnă și somn, este timpul în care organismul își reface resursele necesare

începerii desfășurării unei noi activități, unei noi zile de muncă etc. Acest segment de timp are

importanță deosebită pentru fiecare om în parte. Este considerat ca necesar și obligatoriu, fără de el

viața nu poate exista, omul nu poate să se dezvolte. Durata timpului repartizat pentru odihnă, pentru

somn diferă de la individ la individ și este mai mare la copii și bătrâni și mai mică la adulți. În timpul de

odihnă, omul își reface resursele energetice, își relaxează musculatura, își reface potențialul nervos și se

încarcă cu energia necesară desfășurării unei noi suite de activități.

Timpul neprofesional este timpul alocat activităților casnice este timpul în care se realizează

întreținerea propriei persoane în sensul de asigurare a curățeniei individuale, a spațiului de locuit,

asigurării hranei etc. Pentru anumiți membri ai familiei este timpul dăruit pentru asigurarea

necesităților vieții de familie (spălat, călcat, curățenie, gătit, cumpărături, joaca cu copiii etc.). Acest

segment de timp este important întrucât dă posibilitatea omului de a se ocupa în primul rând de

întreținerea propriei persoane și în al doilea rând de întreținerea și ajutarea celor din jur. Întreținerea

curățeniei corporale, a echipamentului, a spațiului de locuit sau de desfășurare a activității casnice este

necesară și obligatorie, se învață încă din primii ani de viață și trebuie să devină o obisnuință de sine

stătătoare.

Timpul profesional este timpul de desfășurare a activităților sociale creatoare, este timpul

desfășurat de fiecare membru matur al societății, care desfășoară o activitate, pentru a câștiga bani, cu
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scopul de a se întreține pe sine și persoanele pe care la are în întreținere, în îngrĳire. Omul ca să trăiască,

să existe are nevoie de resurse fnanciare (buget financiar, care de cele mai multe ori sunt asigurate în

urma desfășurării activității sociale, a activității de la locul de muncă). Timpul dedicat acestor activități

este și el diferit de la o categorie socială la alta, de la o muncă la alta, de la o vârstă la alta, de la un individ

la altul. Această categorie de timp, pentru un segment important al populației (copii, elevi, studenți)

constituie timpul dedicat pregătirii profesionale, de bază (timp alocat procesului instructive-educativ

organizat în unități de învățământ).

Timpul liber folosit în mod recreativ, distractiv, este timpul în care se realizează o plăcere, o

pasiune, un hobby (mișcare, lectură, vizionarea unui film, pictarea unui tablou, cusutul unui goblen,

pescuitul etc.), în principal activitatea de relaxare, de destindere si distracție. Acest timp este mai mare

sau mai mic, în funcție de modalitatea de gândire și de aspirație a fiecărui individ în parte, în funcție de

gradul de cultură, în funcție de capacitatea de organizare și capacitatea voluntară de a se integra într-un

anumit program.

Această modalitate de împărțire a bugetului de timp este sugestivă, întrucât scoate în evidență

obiectivele fiecărui segment temporal, posibilitatea organizării, desfășurării activității într-un anumit

timp. Modalitatea de împărțire a bugetului de timp este diferită de la om la om, ea depinde de

activitatea pe care o desfășoară, de vârstă, de sex, de înclinațiile pe care le are, de educație, de capacitățile

mentale și fizice, de poziția socială, de gradul de cultură, de posibilitățile financiare, de gradul de

maturitate, de instruire, de motivație etc. Pentru a ajunge la organizarea benefică a timpului, pentru a

ajunge la o dirĳare eficientă a activității în timp, este necesară cunoașterea posibilităților de structurare a

timpului propriu.

O modalitate deosebită de a înțelege "odihna în sensul de distracție" este prezentată, de Davz și

Rowe, în lucrarea "Odihna în America binecuvântare sau blestem?". Din punctul lor de vedere, odihna

se caracterizează prin:

timp pe care individul îl controlează fără restrângeri externe, fără impuneri;

activitate nerecompensată dar plăcută;

bucurie, fericire, distracție, bună dispoziție, jocuri;

experiență spontană, care bucură care relaxează și binedispune.

Max Kalpan un alt analist al timpului liber cu o largă viziune filozofică, consideră "odihna în

sensul de distracție" ca fiind:

opusul muncii ca funcție economică, necesară, impusă pentru asigurarea traiului, deci o muncă

de plăcere care aduce multe împliniri, relaxare, bucurie;

o plăcută expectativă și amintire, care relaxează, destresează;

o percepție psihologică a libertății și a împlinirii unei dorințe ascunse, a unei realizări râvnite a

unei bucurii;

o relație circumscrisă valorilor culturale, care satisface nevoile de educație culturală și artistică;
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o activitate ce presupune elemente distractive, care recreează, binedispune și provoacă acea

satisfacție, acea percepție de mulțumire și împlinire;

un minim de obligații ce decurg din rolul social involuntar, care presupun colaborare,

conlucrare, întrajutorare cu cei cu care vine în legătură, în contact.

Bibliografie :
Mihai, D., Managementul timpului în sănătate;
Pettinger, R., Mastering Management skills, Ed. Palgrave, Hampshire, England, 2000.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fitness
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METODE DE REZOLVARE A ECUAȚIILOR

Autor: Cărămidariu Alina

Școala Gimnazială Pârcovaci Hârlău

Foarte multe probleme matematice se rezumă la rezolvarea unei ecuaţii de gradul I sau de

gradul al II-lea, motiv pentru care mi-am propus să găsesc metode optime de predare şi evaluare a

acestora, insuflându-le copiilor şi o metodă eficientă de învăţare.

Exemple:

1. Progresii aritmetice:

Să se determine numărul întreg x pentru care x - 1, 1 - x şi 6 sunt în progresie aritmetică.

Soluţie:

x - 1, 1 - x şi 6 sunt în progresie aritmetică⇔ 1 – x = 𝑥− 1 + 6
2
⇒x = -1 ∈ ℤ.

(am rezolvat o ecuaţie de gradul I cu o necunoscută).

2. Progresii geometrice

Determinaţi numărul întreg x pentru care x - 1, x şi x + 3 sunt în progresie geometrică.

Soluţie:

x - 1, x şi x + 3 sunt în progresie geometrică⇒ x 2 = (x - 1)∙(x+3)⇒ x = 3
2

∉ ℤ.

(am rezolvat o ecuaţie de gradul I cu o necunoscută).

3. Probleme de numărare

Determinaţi numărul natural n, cu n > 1 pentru care 𝐶𝑥2 + 𝐴𝑥2 = 30

Soluţie:

𝐶𝑥2 + 𝐴𝑥2 = 30⇔ 𝑥∙(𝑥− 1)
2

+ 𝑥∙ 𝑥− 1 = 30⇔ x 2 – x – 20 = 0⇒ 𝑥1 = 5 ∈ ℕ, 𝑥2 = -4 ∉ ℕ.
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(am rezolvat o ecuaţie de gradul al II-lea cu o necunoscută).

4. Vectori

Determinaţi numărul întreg a pentru care vectorii: �⃗�� = 2𝑖+⃗ 3𝑗şi⃗ 𝑤⃗��� = a𝑖+⃗ 2𝑗au⃗ aceeaşi lungime.

Soluţie:

�⃗�� = 𝑤��⃗ ⇔ 22 + 32 = 𝑎2 + 22⇔ a 2 = 9⇒ a = ± 3 ∈ ℤ.

(am rezolvat o ecuaţie de gradul al II-lea cu o necunoscută).

5. Limite de funcţii

Fie funcţia f : ℝ → ℝ, f (x) = x 3- 3x -1. Determinaţi punctele de extrem ale acestei funcţii.

Soluţie:

Pentru a afla punctele de extrem vom rezolva ecuaţia 𝑓,(x) = 0.

𝑓, (x) = 3x 2 – 3⇒ 3x 2 – 3 = 0⇒ x = ±1⇒ punctele de extrem vor fi numerele întregi ±1.

(am rezolvat o ecuaţie de gradul al II-lea cu o necunoscută).

6. Structuri algebrice

Fie legile de compoziţie definite pe mulţimea numerelor întregi: x ∗ y = x + y + 4 şi

x ∘ y = xy + 4x + 4y + 12. Rezolvaţi ecuaţia: (x ∗ x) ∗ x = (x ∘ x) ∘ x, pentru orice x număr întreg.

Soluţie:

(x ∗ x) ∗ x = 3x + 8, (x ∘ x) ∘ x = (x + 4) 3 - 4⇒ (x + 4) 3 – 4 = 3x + 8⇔

(x + 4) 3 - 3x – 12 = 0⇔ (x + 4) 3 - 3(x + 4) = 0⇔ (x + 4)[(x+4) 2 - 3] = 0⇒ x = - 4 sau

x = - 4± 3, dar x este număr întreg⇒ faptul că x = - 4.

(am rezolvat o ecuaţie de gradul I şi una de gradul al II-lea cu o necunoscută).

Exemplele pot continua.
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Metode de predare a matematicii

Din experienţa celor 17 ani de învăţământ gimnazial, aș putea spune că sunt mulţi elevi care

înţeleg greu metoda de rezolvare a unei ecuaţii simple sau înţeleg metoda de rezolvare dar nu sunt

capabili să o aplice în exerciţii. Eu am adoptat diverse metode de-a lungul timpului, tocmai pentru a

determina un număr cât mai mare dintre aceşti şcolari, să iubească ecuaţia. Dacă ei reuşesc acest lucru, aş

fi convinsă că le-ar părea mult mai uşoară matematica şi nu am mai auzi remarci de tipul “ urăsc

matematica”, “ este mult prea grea pentru mine”, “ nu sunt capabil de…”, “de ce să învăţ dacă nu-mi va

folosi la nimic”.

Ştim că bazele matematicii se pun în învăţământul primar iar temelia se construieşte în

gimnaziu. De aceea, mi-am propus ca pe parcursul anilor şcolari 2015/2016 şi 2016/2017, să aplic în

predarea ecuaţiei mai multe metode interactive, după care să fac o analiză, tocmai pentru a găsi cea mai

eficientă metodă din punctul meu de vedere.

În cele ce urmează voi prezenta metodele clasice de predare, cu exemple în cazul ecuaţiilor.

Cele mai tradiţionale metode folosite de cadrele didactice în predarea matematicii sunt:

explicaţia, demonstraţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, lucrul cu manualul,

algoritmizarea, jocul, prelegerea.

În ceea ce urmează voi prezenta JOCUL.

Jocul este o metodă ce accentuează rolul formativ al activităţilor matematice prin exersarea

operaţiilor gândirii ce dezvoltă spiritul de iniţiativă, de independenţă, dar şi spiritul de echipă. Această

metodă formează deprinderi de lucru corect şi rapid, favorizând însuşirea conştientă şi într-un mod

agreat de elevi, a cunoştinţelor matematice.

În matematică, orice exerciţiu sau problemă poate deveni joc didactic dacă realizează un scop şi o sarcină

didactică din punct de vedere matematică, sunt utilizate reguli de joc cunoscute de către elevi şi sunt

folosite elemente de joc pentru realizarea sarcinii, iar conţinutul matematic este unul atractiv şi accesibil

pentru elev.
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Ex.

ŞTIU / VREAU SĂ REZOLV / AM REZOLVAT.

Se împarte clasa în 3 grupe omogene de elevi, apoi fiecare grupă va desemna o persoană care să îi

reprezinte (liderul echipei). Pe 3 bilete, sunt scrise cele trei teme ce doresc a fi recapitulate (ecuaţii în ℤ,

inecuaţii în ℤ , divizibilitate în ℤ). Fiecare lider a echipei va trece şi va extrage din urnă un bilet şi va

primi o fişă corespunzătoare biletului ( dacă pe fişă este trecută noţiunea de ecuaţie, vor primi fişa cu

exerciţii din ecuaţie).

ax + b=c; a,b,c ∈ ℤ se

numeşte ecuaţie in ℤ

( elevii vor complete această

coloană cu noţiunile

teoretice)

Rezolvaţi următoarele ecuaţii

în ℤ:

a)

( această coloană este

completată în prealabil de

către profesor)

Rezolvarea ecuaţiilor din

coloana 2.

Profesorul le explică elevilor ce au de făcut, precizând că liderul este cel ce va completa în tabel

cele stabilite cu membrii grupului. După expirarea timpului alocat, liderii din fiecare echipă vor afişa pe

rând, pe tablă tabelul, apoi va prezenta partea teoretică urmând ulterior ca fiecare membru din echipă să

vină la tablă să prezinte modul de rezolvare a câte unui exerciţiu din coloana 2. După prezentare, elevii

din celelalte echipe vor complete (dacă este necesar) partea teoretică / rezolvarea exerciţiului.
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INVESTIGAREA INTERESELOR VOCAȚIONALE LA

ADOLESCENȚII CU CES

Autor: Carmen Panait

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Ploieș�

Lipsa unei ocupaţii constante a tinerilor cu dizabilităţi, face ca ei să fie dependenţi în mare

măsură de familie. Chiar dacă ajung să aibă un anumit grad de independenţă, ei nu se pot descurca

totdeauna fără sprĳinul familiei. Nevoia de apartenenţă la grup şi de valorizare socială, face dizabilitatea

mult mai greu de suportat, determinând deteriorarea bunăstării individuale şi familiale. De aceea,

această lucrare doreşte să identifice factorii care ajută la plasarea pe piaţa muncii a persoanelor cu

dizabilităţi care pot şi vor să muncească.

Cu privire la meseriile, ocupaţiile către care se pot orienta aceşti tineri cu dizabilităţi moderate,

trebuie menţionat faptul că unii dintre ei nu pot învăţa şi practica o meserie, dar pot efectua anumite

operaţii ce ţin de o meserie sau ocupaţie. De exemplu cei cu dizabilităţi severe de intelect, din atribuţiile

unei menajere pot face urmatoarele: măturat, şters podelele, şters praful, ştergerea meselor, aranjarea

patului, curăţirea toaletelor, etc. Din grădinărit vor putea efectua: strângerea pietrelor sau a crengilor,

încărcarea pietrelor într-o roabă, întoarcerea şi încărcarea fânului, recoltarea anumitor legume ca sfecla

de zahăr, morcovi, porumb, etc.

Integrarea profesională trebuie să ţină cont de acest aspect. Persoanele cu handicap sunt privite

ca fiind fragile, inapte în a presta un serviciu care să aducă profit angajatorului. De aceea, integrarea lor

pe piaţa forţei de muncă, includerea lor în societate, este deseori considerată ca imposibilă sau inutilă.

Însă, ca orice fiinţă umană şi în calitate de fiinţe umane, persoanele cu dizabilităţi au dreptul la

oportunităţi de integrare socială şi profesională, care să le ofere şansa de a atinge un grad optim de

independenţă. Dar pentru a fi integraţi, ei trebuie să capete deprinderi care să-i facă capabili să-şi
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găsească un loc de muncă. Marile probleme globale depistate de experţi privind persoanele cu dizabilităţi

sunt: prejudecăţile, izolarea socială şi discriminarea.

Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi aduce multe beneficii atât persoanei în

sine cât şi comunităţii:

- îmbunătăţeşte situaţia financiară a persoanelor cu dizabilităţi;

- contribuie la socializare şi la creşterea numărului de cunoştinţe şi de prieteni;

- contribuie la creşterea stimei de sine;

- persoana cu dizabilităţi plăteşte taxe şi impozite către societate şi nu mai depinde de sistemul de

asistenţă socială;

- îmbunătăţirea imaginii firmei;

- forţa de muncă disciplinată;

- forţa de muncă dispusă să facă muncă repetitivă;

- salarii rezonabile;

- au abilităţi specifice;

- sunt potrivite pentru munca ce presupune rutină mare ;

- nu se plictisesc repede ;

- în multe cazuri sunt mai productivi decât oamenii fără dizabilităţi;

- motivaţie crescută în raport cu ceilalţi oameni;

- nu crează conflicte;

- handicapul în sine nu este un obstacol în calea angajării;

- sunt mai puţin interesate de schimbarea locului de muncă;
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- sunt foarte punctuali şi nu lipsesc nemotivat, având o conştiinţă de a munci foarte dezvoltată;

- asigură o imagine pozitivă a companiei.

Dezideratul de la care trebuie să pornim când ne gândim să angajăm astfel de oameni este acela

că persoanele cu dizabilităţi sunt cetăţeni cu drepturi depline pentru care asigurarea unui loc de muncă

înseamnă nu numai un trai decent pentru ei şi familiile lor, ci şi o necesitate obiectivă a întregii societăţi

româneşti. Dizabilitatea este o problemă a întregii comunităţi şi nu trebuie ignorată.
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Metode interactive de grup

Autor: Cimponerescu Titiana
Grădinița P.P. Nr. 25 Timișoara

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de
exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este
faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un
demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii
depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri
interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă
responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii.

De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea,
independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Aceste
metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate,
îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a
rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică
copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel
fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat.
Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori
în combinaţie cu acestea.

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructiv
educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate.

,,Bula dublă,, - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi
deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două
cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri
mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică
asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau
deosebirile.

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am
asezat imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două
caracteristici ale anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale
anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în
cercurile mici din mĳloc. O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-
joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu
preşcolari şi şcolari, iar copiii au completat cercurile mici din mĳloc cu asemănările existente între
preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu
caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă).

,,Schimbă perechea,,- este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu
preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru



49

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire,
activităţi practice, etc.

Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în
pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna.
Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior
copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul educatoarei, copiii au luat din
coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a
analizat fructul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au
deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor
anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin
câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când
fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei.

,,Brainstormingul,,- în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe
care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme,
fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a
limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate
bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în
lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice.

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul
activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi
despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta
ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea
ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de
adevăr.

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste
caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: caracteristici care ţin de evoluţia naturii; caracteristici care ţin
de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi
care vor fi eliminate.

,,Explozia stelară,,- este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o
metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de
întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de
lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci
stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de
tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul ce ?, cine ?, unde? , de ce ?,
cand ?.
Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor,
familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii
acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând
rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate.

,,Diagrama Venn,,- este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor.
Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri,
convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În
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spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două
obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi
evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare,
convorbire, etc.

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o diagramă
în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. De
asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica
cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o diagramă Venn
în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în arealul în care se
suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune .

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat
la grupă, metode prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e
participant activ la propria formare.

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezulate bune am mai folosit și alte metode
cum sunt: metode cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuțele gânditoare, studiul
de caz, etc.
Bibliografıe:

1. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de grup-ghid
metodic, Editura Arves, 2002;
2. Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena – Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura
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Secvenţe didactice pentru practicarea limbii franceze la clasă

Autor:Codrescu Aurelia Mihaela

Liceul Teoretic « Sfânta Maria », Galaţi

În această lucrare vom expune câteva secvenţe didactice pe care profesorul de limba franceză le
poate propune la clasa a IX a - limba 2, la capitolul dedicat alimentaţiei şi cumpărăturilor de alimente.
Exerciţiile sunt de audiţie. Elevii au o fişă de lucru pe care o folosesc în timpul derulării secvenţelor
sonore. Itemii propuşi sunt obiectivi, de diverse tipuri: asociere de cuvinte, adevărat/fals, completarea
spaţiilor punctate.

Profesorul de limba franceză urmăreşte atingerea unor competenţe specifice pe trei paliere : acte
de comunicare, vocabular şi gramatică, după cum urmează :

Competenţe vizate:

Din punct de vedere al actelor de comunicare

- să înțeleagă și să recunoască actele de vorbire specifice pentru a cere/ a accepta/a refuza ceva într-un

mod politicos;

- să înțeleagă, să recunoască actele de vorbire specifice pentru a solicita informații referitoare la produs,

preț, formă, culoare, dimensiunea unui produs, pentru a solicita informații despre cantități, mĳloace de

plată

Din punct de vedere al conţinutului lexical

- să identifice, să recunoască și să utilizeze corect cuvinte și expresii din sfera alimentaţiei;

Din punct de vedere al conţinutului gramatical

- să recunoască, să înțeleagă, să exprime cantitatea prin utilizarea corectă a numeralului (auzit în preț,

cantitate), a articolului partitiv și prepoziția „de”;

- să înţeleagă cum se descrie un obiect/un produs folosind adjectivul potrivit (formă, culoare, aspect,

mărime).
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Profesorul propune exerciţiile de audiţie gradat, în funcţie de nivelul de dificultate, începând cu

exerciţiile mai simple şi terminând cu cele mai complicate. După ascultarea de către elevi a fiecărei

secvenţe sonore, se face o pauză de câteva minute, timp în care elevii verifică dacă au completat corect

fişele de lucru. Profesorul reia procesul, punând elevilor a doua oară aceeaşi secvenţă, pentru ca la

sfârşitul acesteia să verifice dacă au lucrat corect, arătându-le transcrierea înregistrării sonore.

În acest fel, elevii verifică dacă au înţeles corect mesajele sonore, se autoevaluează, profesorul

fiind un animator al orei de limba franceză. Dacă pe parcursul secvenţelor auditive profesorul constată

că elevii întâmpină dificutăţi în a ţine pasul cu înregistrarea, el poate pune pauză şi aşteaptă ca elevii să

completeze fişa, reluând apoi derularea secvenţei sonore.

Prezentăm mai jos secvenţele didactice şi transcrierile acestora :

1. La marchande de quatre saisons

Associez à chaque fruit/à chaque légume l’adjectif correspondant tout en remplissant le tableau ci-

dessous :

Au printemps En été En automne En hiver

Fruit/

Légume

Adjectif Fruit/

Légume

Adjectif Fruit/

Légume

Adjectif Fruit/

Légume

Adjectif

Acesta este cel mai simplu exerciţiu de audiţie din seria propusă de profesor, fiind un exerciţiu de

asociere. Poate fi considerat un exerciţiu de « brise-glace » (de spargere a gheţii) Elevii vor completa în

tabel fructele sau legumele, precum şi adjectivele corespunzătoare acestora.

2. Chez le boucher

Précisez si les énoncés suivants sont vrais ou faux :

Vrai Faux

1) La dame voudrait acheter des steaks. □ □

2) Elle veut acheter de l’entrecôte. □ □

3) L’entrecôte est très mince. □ □



53

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

4) Elle achète de faux-filet. □ □

5) Le faux-filet est trop épais. □ □

6) Elle achète aussi un poulet fermier. □ □

7) Le poulet coûte 53 francs le kilo. □ □

8) Elle paie au boucher 115 francs. □ □

Folosind elementele de vocabular şi de gramatică însuşite anterior, elevii ar trebui să înţeleagă şi să

bifeze căsuţele adevărat sau fals.

3. À la boucherie

Complétez les pointillés :

1) La dame voudrait acheter un…………cuit.

2) Le boucher lui conseille plutôt de prendre un…………mignon.

3) Le boucher lui propose aussi du…...

4. À la boulangerie/pâtisserie

Complétez les pointillés :

1) La dame cherche………………………….

2) La vendeuse lui propose……………et…………………….

3) La dame prendra…………………qui coûte…………euros.
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Ultimele două exerciţii ating un grad de dificultate mai mare, elevii trebuind să scrie cuvintele

înţelese, pentru ca frazele să aibă sens.

Transcriptions des séquences de compréhension orale

La marchande de quatre saisons

La marchande de quatre saisons vend des légumes et des fruits de chaque saison. Marchande de quatre

saisons. C’est un joli nom, n’est-ce pas ? Au printemps, elle vous apporte dans sa petite voiture de belles

asperges, des cerises roses ou d’un rouge foncé, des petits pois bien tendres. Puis, en été, c’est le tour des

fraises, des prunes, des haricots verts. En automne elle nous apporte surtout des poires, de belles grappes

de raisins dorés, des pommes rouges, jaunes ou vertes. Et l’hiver des bananes et ces beaux fruits d’or des

pays chauds, les oranges.

Chez le boucher

Le boucher : Bonjour Madame, vous désirez ?

Mme Renard : Je voudrais quatre steaks

Le boucher : Qu’est-ce que je vous donne ? Filet, faux-filet, entrecôte ?

Mme Renard : Faites voir l’entrecôte ? Non., elle est trop grasse. Donnez-moi quatre tranches de faux-

filet.

Le boucher : Ça va, comme ça ?

Mme Renard : Non, c’est trop épais. Un peu plus mince, s'il vous plaît !

Le boucher : Voilà, madame. Et avec ceci ?

Mme Renard : Il me faut un beau poulet.

Le boucher : Ah ! J'ai de très bons poulets fermiers aujourd'hui

Mme Renard : Ils font combien ?

Le boucher : 43 francs le kilo

Mme Renard : Alors, donnez-moi un poulet pour quatre personnes.



55

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

À la boucherie

Le boucher : Madame, vous désirez ?

Madame X : Il me faudrait un poulet cuit, s’il vous plaît !

Le boucher : Oui, madame, et avec ça ?

Madame X : Vous auriez aussi des côtelettes de porc ?

Le boucher : Euh, madame, je vous conseille plutôt de prendre un filet mignon.

Madame X : D’accord, je vais prendre un filet mignon pour quatre personnes.

Le boucher : Vous ne voudriez pas du veau ? On a une belle entrecôte tendre.

Madame X : Non, ce sera tout. Merci beaucoup.

À la boulangerie/pâtisserie A

La boulangère : Madame, vous désirez ?

La cliente : Bonjour, madame, il me faudrait un gâteau pour quatre personnes, s’il vous plaît.

La boulangère : Qu’est-ce que vous préférez comme gâteau ?

La cliente : Qu’est-ce que vous me conseillez ?

La boulangère : On a d’excellentes tartes aux pommes, des gâteaux au chocolat et…attendez, on a encore

une très bonne tarte aux abricots.

La cliente : C’est difficile… Enfin, je vais prendre cette belle tarte aux abricots. Elle est à combien ?

La boulangère : 12 euros.

Elevii se vor autoevalua la final, confruntând transcrierile înregistrărilor sonore cu rezultatul

muncii din fişele de lucru. Profesorul îi încurajează permanent şi corectează împreună cu aceştia erorile

sesizate.

Prin aplicarea la clasă a exerciţiilor de audiţie, profesorul de limba franceză reuşeşte să formeze

elevi mai motivați și mai încrezători în propriile forțe, care pot deveni independenţi într-o conversaţie
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cu un nativ, fie într-un viitor mediu profesional francofon, fie ca viitor turist al unei ţări vorbitoare de

limba franceză.
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Rolul cadrului didactic în procesul de integrare al copiilor cu

dizabilităţi în sistemul educaţional

Autor: Coman Adriana

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău

Focalizarea atenţiei educaţionale pe grupele vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie

atins de o anumită societate şi impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, lucru ce are o

semnificaţie aparte în societatea noastră. În conformitate cu Convenţia pentru Drepturile Copilului şi

apelând la principiul nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare,

sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului ori a părinţilor, indiferent de situaţia lor

materială, de incapacitatea lor, sau de altă situaţie. În prezent se consideră că cea mai bună soluţie pentru

copiii cu CES este integrarea lor în şcolile de masă. Aceasta nu înseamnă că educaţia lor se realizează la

fel cu cea a celorlalţi elevi. Educaţia lor trebuie să se realizeze în funcţie de particularităţile lor: să fie o

educaţie diferenţiată sau personalizată, realizată într-o școală de masă devenită școală incluzivă sau într-

o instituție de învățământ special.

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru

a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. Rolul primordial în integrarea copiilor cu cerinţe

educative speciale în sistemul educaţional îl deţine profesorul/specialistul. Sunt câteva condiţii care

trebuie sa fie îndeplinite, pentru a se realiza integrarea în mod eficient.

Profesorul trebuie sa deţină cunoştinţe de specialitate: cunoaşterea particularităţilor psihice,

afective, cognitive, comportamentale a copilului cu CES. El trebuie să aibă abilitatea de a identifica

potenţialul de dezvoltare a acestuia, particularităţile sale de a învăţa, ritmul de achiziţie a informaţiilor,

care sunt limitele sale. Copiii cu dizabilităţi şi în mod special cei cu deficienţă mintală au un anumit prag

de care nu mai pot trece, ei pot ajunge la un maxim al posibilităţilor lor de a învăţa, dincolo de care

intervine stagnarea şi chiar regresul. De cele mai multe ori, profesorul trebuie să intervină cu metode de

stimulare cognitivă pentru a menţine elevul la nivelul la care a ajuns şi a preîntâmpina regresul acestuia.

Astfel, analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de

deficienţă, s-a ajuns la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un

grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie

tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea

obiectivelor/competenţelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a

informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.
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Importanţa cunoaşterii copilului de către profesor este vitală pentru actul didactic. Practic, întreg

demersul porneşte de la tabloul particularităţilor psihoindividuale pe care dascălul le identifică şi în

funcţie de acestea sunt alese metode şi strategii didactice care să vină în sprĳinul copilului, pentru a-i

asigura o învăţare şi implicit o integrare cât mai eficientă.

O bună integrare înseamnă a crea copilului sentimentul propriei eficienţe, să îi creezi credinţa că

poate fi util. Profesorul trebuie să acţioneze chiar în această direcţie, să îi ofere contextul în care să se

dezvolte. Integrarea nu înseamnă numai acţiune asupra copilului cu probleme, integrarea depinde foarte

mult şi de cei din jur, colegii care trebuie să îl accepte pe colegul lor. Şi în acest caz, profesorul deţine un

rol foarte important. De cele mai multe ori, datorită unei atitudini greşite pe care o au cei din jur, copilul

cu dizabilităţi este marginalizat, exclus din grup. În cazul copiilor cu dizabilităţi severe, impactul

emoţional pe care o are excluderea poate să nu fie trăită în sens negativ, gradul de conștientizare a

situaţiei în care este pus este limitat, îngust; în schimb, aceasta are efect negativ asupra socializării

copilului, şi nu numai.

O creştere cognitivă, în cazul lor, are loc în grup, prin intermediul interacţiunilor, prin joc. Este

bine cunoscut nouă profesorilor, faptul că jocul este metoda cea mai eficientă de a-l determina pe copil

să înveţe. Profesorul trebuie să pună în centrul activităţii sale copilul cu dizabilităţi, în jurul său să

închege relaţiile, să-l valorizeze prin joc şi prin intermediul relaţiilor interpersonale. În funcţie de

capacitatea de înţelegere a copiilor, accentul trebuie pus pe diferenţele care există între copii şi este

necesar să se găsească metode cât mai eficiente care să-i facă pe aceștia să înţeleagă diferenţele dintre ei şi

să le accepte.

Modul de abordare pe care îl pune în practică profesorul este foarte important pentru a asigura

succesul educaţional. Premisa de la care trebuie să pornească orice act de predare-învăţare este centrarea

pe elev, pe nevoile lui speciale, tratarea acestuia ca o individualitate. De regulă, la clasă există proiectare

pentru grup; se urmăreşte crearea de grupuri cât mai omogene, urmărind diferite criterii: vârstă, nivel

intelectual, nivel de cunoştinţe. Dar chiar şi în interiorul unui astfel de grup, indiferent cât de omogen

am crede că este, există diferenţe interindividuale: chiar dacă copiii au aceiaşi dezvoltare cognitivă, au

acelaşi număr de deprinderi, comportamente, acelaşi volum de cunoştinţe, există moduri diferite prin

care ei receptează informaţiile, există interese şi motivaţii diferite; moduri de a se angaja şi de a susţine o

activitate foarte distincte (unii lucrează mai greu, au un ritm mai lent, au nevoie de susţinere şi apropare,

încurajare continuă, alţii lucrează independent). Astfel de situaţii se întâlnesc atât în învăţământul de

masă cât şi în învățământul special, dar o atenţie deosebită trebuie să fie acordată copiilor cu deficienţe,

pentru că, capacitatea lor de a recupera, de a fi flexibili, de a compensa este mai scăzută. O atenţie mult

mai mare trebuie să fie acordată copiilor cu dizabilităţi severe, ei având moduri mult mai particulare de a

se raporta la actul de învăţare. Ţine de competenţa profesorului de a alege metodele şi strategiile cele

mai eficiente pentru a reuşi să transmită mesajului său, astfel încât acesta să ajungă la copil, să producă o
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transformare, un progres, să îl ajute să se simtă acceptat şi înţeles, să îi creeze sentimentul apartenenţei

la un grup, grupul şcolar.

În cele mai multe cazuri, copiii cu dizabilităţi severe sunt integraţi în învăţământul special. Dar

sunt întâlnite şi cazuri în care se încearcă pentru aceşti copii integrarea în învăţământul de masă. Se

poate pune întrebarea: „Este locul lor acolo?” Există un principiu al egalităţii de şanse pentru fiecare

dintre copiii? Dar problema trebuie privită din perspectiva a ceea ce este bine pentru acesta. Aceşti copii

au nevoie de o atenţie specială din mai multe puncte de vedere: personal didactic de specialitate, bază

materială adecvată. Şi cele mai multe şcoli duc lipsă de aşa ceva. Iar această carenţă se întâlneşte până şi

în şcolile speciale.

Problema specializării poate fi rezolvată în parte de profesor, prin participarea sa la cursuri de

perfecţionare, dar sistemul poate interveni în creşterea eficienţei educaţiei şi integrării acestor copii,

prin facilitatea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare şi specializare cât mai variate. Profesorii,

în acest demers al instruirii, acţionează nu numai asupra copiilor, ci şi asupra familiei. Aceasta face parte

integrantă din proces, prin rolul complementar pe care trebuie să-l îndeplinească.

În experienţa didactică am întâlnit multe categorii de părinţi care au copii cu dizabilităţi grave,

în special dizabilităţi mintale.

O categorie este reprezentată de acei părinţi care înţeleg foarte bine problemele copilului lor,

sunt informaţi, se raportează obiectiv şi acceptă situaţia şi au aşteptări realiste. În aceşti părinţi,

profesorii au un partener în procesul educaţional şi, de cele mai multe ori, evoluţia copilului lor este

pozitivă. Interesul acordat copilului, atitudinea tolerantă, obiectivă, acceptarea necondiţionată,

preocuparea părinţilor de a frecventa cursurile şi programele de terapii asigură progresul acestuia.

O altă categorie de părinţi este aceea care este interesată de soarta copilului, dar nu înţelege exact

problemele cu care se confruntă acesta, nu acceptă, sau acceptă foarte greu situaţia prin care trec. Chiar

dacă părinţii sunt foarte preocupaţi de copil, din dorinţa ca copilul lor să dobândească unele cunoştinţe

cât mai repede, îl supun unor sarcini care depăşesc posibilitățile lui cognitive, îl suprasolicită, toate

acestea având deseori un efect opus intenţiei iniţiale. Copilul poate pierde prilejul de a achiziţiona chiar

şi minimum de cunoştinţe. Aici trebuie să intervină profesorul în calitate de consilier al părintelui: să îl

îndrume în procesul de cunoaştere a propriului copil.

Dar, după cum am menţionat la începutul acestui referat, rolul principal în educaţia şi

integrarea copiilor o deţine profesorul. El reprezintă veriga principală; prin intermediul lui se realizează

contactul direct, nemĳlocit cu copilul; profesorul este cel care îi formează deprinderi de lucru,

comportamente dezirabile, autonomie personală şi socială, îi oferă mediul propice de dezvoltare

cognitivă şi dezvoltare a personalităţii. Profesorul reprezintă cheia dezvoltării acestuia pentru că, fiind
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vorba de copiii cu cerinţe speciale, actul educaţional reclamă metode şi tehnici speciale. Actul de

instruire nu poate fi lăsat la voia întâmplării. Totul trebuie bine organizat, „regizat”, începând de la

resursele materiale până la atitudinea profesorului şi limbajul nonverbal. Copilul cu dizabilități severe,

în special cel cu dizabilităţi mintale, simte, înainte de toate. Canalul său predilect de comunicare este cel

nonverbal, atitudinal. De cele mai multe ori, mesajul verbal transmis acestui copil nu are nici un impact,

nu produce nici un efect. El nu înţelege, nu poate urmări un set propoziţional; nupoate face sinteza

cuvintelor, îmbinarea acestora într-o structură cu sens. Ceea ce citeşte copilul este tonul vocii,

expresivitatea. Este necesar să comunicăm mai mult cu corpul, faţa, pentru a putea stabili un canal de

comunicare comun. Pentru că aceşti copii ne transmit mesaje tot pe această cale.

De aceea pentru a reuşi noi, profesorii, trebuie să avem eficienţă în demersul nostru didactic,

avem nevoie, pe lângă pregătirea de specialitate, o atitudine deschisă, flexibilitate, bune abilităţi de

comunicare, răbdare, calm, tact, creativitate. Cu aceste calităţi ne naştem, dar nu le putem dobândi şi

prin educaţie şi învăţare.

De asemeni, cercetările în domeniul educaţiei speciale relevă noi şi noi metode de abordare,

poate mult mai eficiente decât cele tradiţionale. Profesorii trebuie să fie mereu informaţi, trebuie să

înveţe continuu. Dar, ca o insuficienţă a sistemului actual, de cele mai multe ori, participarea la cursuri

de perfecţionare poate să fie costisitoare. Profesorul trebuie să beneficieze de susţinere pentru avea acces

la aceste cursuri.

Am accentuat foarte mult importanţa integrării şcolare a copiilor cu dizabilităţi, pentru că de

modul cum este realizată aceasta, depinde integrarea socială a acestora. Integrarea şcolară este primul pas,

pregăteşte şi oferă terenul propice integrării sociale de mai târziu.

În concluzie, pentru a face posibilă înţelegerea multidimensională a educaţiei integrate a copiilor

cu dizabilităţi trebuie să se ţină seama de o serie de factori ce depind de calificarea specialistului, scopul

urmărit, tipul de handicap şi gravitatea acestuia, vârsta subiectului, condiţiile didactico-materiale etc.

Prin intregarea copiilor cu dizabilităţi atât pe plan naţional cât şi internaţional se urmăreşte

dezvoltarea unor capacităţi fizice şi psihice care să-i aproprie cât mai mult de copiii normali, a

introducerii unor programe cu caracter corectiv-recuperator, crearea climatului afectiv pentru formarea

motivaţiei pentru activitate şi învăţare, stimularea potenţialului restant, formarea unor abilităţi de

socializare şi relaţionare cu cei din jur, a unor deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor

activităţi cotidiene etc. care să faciliteze normalizarea lor deplină.

Scopul primordial al abordării integrării educative a copiilor cu CES este cel al egalizării şanselor

pentru toţi copiii şi asigurarea demnităţii personale, vizând îndeosebi asigurarea posibilităţii de

desfăşurare a activităţii în mediile şi colectivităţile cele mai favorbile dezvoltării individului cu CES.
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Dezvoltarea creativității prin joc

Autor: Cortel Laurenția

Școala Gimnazială Nr.1 Spanțov

Din vremuri imemorabile, jocul a însoţit, de-a lungul evoluţiei sale, fiinţa umană. Rolul său
propulsor în procesul obiectiv al dezvoltării omului, dar şi al umanităţii în ansamblul ei, i-a conferit
caracter universal. Ponderea cea mai mare, ca timp şi importanţă, o are jocul la vârsta copilăriei,
aflându-se într-o anume consonanţă cu însăşi natura copilului. Până a deveni obiect al cercetărilor
stiinţifice, jocul a fost folosit, din timpuri foarte vechi, ca unul dintre principalele mĳloace de educare a
copilului. S-a evidenţiat caracterul formativ-informativ-recreativ al jocului, prin influenţa pe care o are
asupra dezvoltării copilului. Este recunoscut locul său în sistemul general al muncii educative, alături de
alte metode. Prin joc se socializează, se experimentează, se dezvoltă personalitatea, imaginaţia,
originalitatea, creativitatea sau se consolidează atitudini comportamentale pozitive: încrederea în forţele
proprii, solidaritate în grup, spirit de echipă, de competiţie, toleranţă.

În grădiniţă, preşcolarul este încurajat să se joace, la baza organizării procesului instructiv-
educativ desfăşurat în învăţământul preşcolar stând respectarea acestei nevoi naturale de joc a copilului
şi valorificarea funcţiilor acestuia.

Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu,
disciplinare, învăţare şi, mai ales plăcere. Esenţa jocului este reflectarea şi transformarea, pe plan
imaginar a realităţii înconjurătoare. Jocul nu este numai o simplă distracţie, ci, prin joc, copilul
descoperă şi lumea şi viaţa, într-un mod accesibil şi atractiv, o cercetează , o prelucrează şi o transformă
în învăţare, în experienţă personală.

În ceea ce priveşte aspectul formativ al jocurilor asupra dezvoltării psihice a copilului, vizând
dezvoltarea intelectuală a acestora pe de o parte, iar pe de altă parte, dezvoltarea morală, estetică şi fizică
a copiilor se diferenţiază:

� jocuri de creaţie sau jocuri simbolice;

� jocuri de mişcare;

� jocuri didactice;

Jocul, ca mĳloc de instruire şi educare este conceput în literatura pedagogică şi sub numele de joc
didactic. Ca metodă, procedeu şi mĳloc de formare şi dezvoltare a personalităţii preşcolarului, în
grădiniţă jocul se găseşte cu preponderenţă în programul zilnic, facilitând şi o mare parte din învăţarea
didactică. Jocurile, în special cele didactice, îmbină finalităţile educative cu bucuria copiilor. Jocul
didactic, datorită structurii lui deosebite reuşeşte mai bine decât oricare gen de activitate din grădiniţă,
să îmbine elementele instructive cu cele educative şi distractive. În grădiniţele de copii, jocurile didactice
au multiple modalităţi de folosire :
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� jocul didactic ca activitate comună ;

� jocul didactic ca procedeu metodic;

� jocul didactic organizat cu grupuri mici de copii în cadrul unor centre de activitate (în etapa
jocurilor liber-creative).

Metode, mĳloace şi procedee folosite în cadrul jocurilor didactice

Metodele de învăţământ constituie instrumentele de lucru în care sunt corelate în mod organizat
eforturile educatoarelor cu ale copilului, fapt ce angajează acest cuplu într-o muncă activă şi creatoare.

În practica educaţională, metodele mai vechi suferă un proces de reînnoire, pentru a răspunde cerinţelor
învăţământului modern, activ, iar în optica acestor schimbări, abordarea şi valorificarea jocului ca formă,
mĳloc şi mai ales ca metodă de învăţământ, a fost cel mai profund reformat. Datorită caracterului activ
al jocului (sub toate formele sale de organizare) datorită metodologiei organizării şi folosirii spaţiului de
joc educatoarea de azi poate reuşi cu succes să activizeze copiii în procesul instructiv-formativ,
contribuind la dezvoltarea gândirii, a spiritului de observaţie, a curiozităţii, a spiritului de investigaţie şi
independenţă precum şi a spiritului creativ.

Exemple de metode folosite în învățământul modern (activ-participative)

Relevând legătura dintre joc şi munca copilului, Jean Piaget a pus în evidenţa aportul jocului la
dezvoltarea intelectuală a şcolarului. De aceea, el susţine că „toate metodele active de educare a copiilor mici
să furnizeze acestora un material corespunzător pentru ca jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile

intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenţei copilului”.

Metoda „Brainstorming”

În traducere directă „furtună în creier” sau „asalt de idei“, este o metodă de stimulare a creativităţii ce
constă în enunțarea spontană a mai multor idei pentru soluţionarea unei probleme.
Etape:
1. Etapa pregătitoare- cu cele 3 faze (de selecţionare a membrilor grupului, de organizare şi de
familiarizare cu tehnica – faza de pregătire a şedinţelor)
2. Etapa productivă a grupului (stabilirea temei, rezolvarea problemelor, culegerea ideilor )
3. Etapa trierii şi selecţionării ideilor- evaluarea (analiza ideilor emise – se optează pentru soluţia finală).
– educatoarea nu are voie să comenteze ideile;
– se intervine atunci când nu se respectă regulile;
– se acceptă toate soluțiile, dar se preiau doar cele corecte
Aplicație: Cunoaşterea mediului: „Primăvara”- aspecte generale
La ce vă gândiți când auziți cuvântul primăvară?
Copiii vor spune cuvinte legate de acest anotimp:
Soare-flori-pomi înfloriţi-păsări călătoare-puişori-insecte.

Metoda „Explozia stelară”
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Explozia stelară este o metodă nouă de dezvoltare a creativității, similară brainstormingului, o
modalitate de relaxare a copiilor si se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi
probleme si noi descoperiri
Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploziei stelare.
Obiective –formularea de intrebari si realizarea de conexiuni intre ideile descoperite de copii in grup
prin interactiune si individual pentru rezolvarea unei probleme.
Cum se procedează:
Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se inşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea.
Un bun punct de plecare îl constituie întrebările de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?.

Descrierea metodei – copiii aşezati în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se
scrie sau desenează ideea centrală. Pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul Ce?, Cine?, Unde?, De ce?,
Când?, iar 5 copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei 5 îşi alege 3-4
colegi,organizându.se în cinci grupuri. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor.

La expirarea timpului, copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun întrebările elaborate fie
individual, fie un reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează
întrebări la întrebări. Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corect,
precum şi modul de cooperare, interacţiune.

Jocul este antrenant pentru copii şi acţionează favorabil crescându-le performanţele şi căpătând
încredere în capacităţile lor, siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul
creator al acestora.

Poate că e bine să ne amintim, atunci când suntem în faţa vlăstarelor pe care le modelăm, că vârsta lor
este vârsta jocului, iar în activităţile didactice pe care le desfăşurăm cu ei să fie folosite cât mai multe
jocuri didactice şi atunci… succesul este garantat.
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Stilistica aplicată a interjecţiei. Observaţii asupra oralităţii

în limbajul artistic

Aplicaţie: Ion Creangă

Autor: Costea Camelia

Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

Ion Creangă este cel care reprezintă, în literatura română, într-o mare măsură, problema

stilistică a oralităţii limbajului. Creangă intensifică impresia de oralitate prin utilizarea majorităţii

mĳloacelor stilistice.

Stilul folosit de Creangă este mai mult oral, decât scris şi se caracterizează prin simplitate şi

naturaleţe, atât ca frază, cât şi prin formele de expresie. Prin simplul, naturalul şi naivul în vocabular, în

frază şi în structurile de expresie, stilul lui Creangă imită admirabil cuvântul viu. Senzaţia de viaţă este

redată de utilizarea unui număr mare de interogaţii, exclamaţii şi interjecţii, care accentuează gesturile şi

incidentele, şi de abundenţa efectelor comice (şarje, calambururi, ghicitori etc.).

Oralitatea reprezintă componenta stilistică fundamentală a prozei lui Creangă. ,,Scriitorului îi

sunt mai dragi vorbele rostite decât cuvintele scrise.”2

Interjecţia are un rol important între mĳloacele stilistice folosite de Ion Creangă. Scriitorul

foloseşte interjecţiile pentru a reda povestirile cât mai aproape de realitate, folosind interjecţii dintre cele

mai originale.

Cele mai frecvente interjecţii întâlnite la Creangă sunt interjecţiile onomatopeice, substituind

sau însoţind verbele predicate. Întregul accent al frazei este atras de aceste interjecţii şi astfel ele se

individualizează în context, ca adevărate vârfuri intonaţionale:

“Ivan, atunci, nu perde vremea şi face tranc! capacul deasupra.” (Ivan Turbincă)

“Talpa iadului atunci face ţusti! înlăuntru şi dracii tronc! închid poarta după Ivan.” (Ivan Turbincă)

De cele mai multe ori acestea au la Creangă valoare predicativă, fiind, de fapt, al doilea membru

al unei locuţiuni verbale eliptice, ceea ce explică posibilitatea de a fi urmate de un complement.

„Oralitatea impune şi o frecvenţă mai mare a unor cuvinte care au statut special în contextul

operei. Interjecţiile onomatopeice care însoţesc verbul-predicat sau îl substituie şi pe care cade greutatea

întregii fraze au darul nu numai de a amplifica oralitatea, dar şi de a dinamiza şi a actualiza acţiunea: Şi

numai ce-o auzeai vara: Pu-pu-pup! Pu-pu-pup!pu-pu-pup! Des-dimineaţă în toate zilele de vuia satul.”3

2 G., I. Tohăneanu, S�lul ar�s�c al lui Ion Creangă, Ed. Ş�inţifică, Bucureş�, 1969, p. 11
3 Gheorghe Mitrache, Scriitori români comentaţi .Ion Creangă, Ed. Recif, Bucureşti, p.92
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Procedeul stilistic frecvent întâlnit la Creangă este repetiţia. Astfel interjecţiile se repetă pur şi

simplu, în sensul că sunt spuse de două sau de mai multe ori, fără a se recurge la un element de legătură.

Aceasta sporeşte expresivitatea comunicării:

„Şi odată pornesc ei, teleap, teleap, teleap!...”.

„Şi atunci, numai iaca un ciocârlan şchiop se vede viind, cât ce putea: şi şovâlc, şovâlc! se înfăţişează

înaintea Sfintei Duminici”;

„ – Ei apoi să nu bufneşti de râs? zise Harap-Alb. Măi, măi, măi! că multe-ţi mai văd ochii?”;

„Na, na, na! d-apoi pentru vrednicia lui mi l-a dat tata, căci altfel de ce l-aş fi mai luat cu mine? Hei, hei!

Nu ştiţi d-voastră ce poam-a dracului e Harap-Alb aista”.

Elipsa este un alt procedeu stilistic des întâlnit în opera marelui scriitor. Aceasta reprezintă

neelidarea verbului, interjecţia are funcţie predicativă, dar sensul expresiei elidate este încă simţit.

Interjecţia ar avea pe lângă verb funcţia de complemente circumstanţiale, într-o formă cu verbul

predicativ neelidat (sare=ţuşti) printr-o acumulare de fapte particulare în special limbii vorbite şi mai

puţin celei scrise caracterizează stilul lui Creangă.

Una dintre interjecţiile cele mai des folosite de Ion Creangă este ăra, cu variantele lui fonetice:

ara, îra, săra, la rândul ei o variantă prescurtată a exclamaţiei „săracan de mine!”, adică „săraca-mi de

mine!”. La origine, această expresie este una a disperării, mai apoi transformându-se într-o expresie a

supărării sau mirării, sau doar a unei uşoare contrarieri:

„Ăra! d-apoi aveţi la ştiinţă că vă prea întreceţi cu dediochiul. Acuş ieu varga din coardă şi vă croiesc de

vă merg peticele”;

„Ă...ra! moş Nichifor, nu mai spune de lup, că tare mă tem!”;

„Ă...ra...ca’ de mine şi de mine. Dar nici atâta lucru nu ştii?”

„Să...ra! măi Chirică, ce spui tu? Parcă despre asta mi-aş pune capul la mĳloc”.

Alte interjecţii întâlnite în opera marelui scriitor sunt:

,,Ei, ei ! acu-i acu! Ce-i de făcut, măi Nică?”;

,,Hei, hei! când aud eu de popă şi de Smărăndiţa popii, las muştele în pace şi-mi ieu alte gânduri,...”;

„Duminicile bâzâiam la strană şi hârşti! câte-un colac!”;

„dacă vede ea şi vede că nu mă dau jos, zvârr! de vreo două, trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă

chiteşte.”;

„Pupăza zbârr! pe-o dugheană şi, după ce se mai odihneşte puţin, îşi ie apoi drumul spre Humuleşti...”;

,,Ei, ei! pe bădiţa Vasile l-am pierdut, s-a dus unde i-a fost scris.”;

„...ş-apoi, huştiuluc! şi eu în ştioalnă de-a cufundul...”;

„...fac ţuşti! din baltă ş-o ieu la sănătoasa”;

„Şi când răcneşte odată cât ce poate, eu zvârr! chibriturile din mână, ţuşti! la spatele lui Zaharia şi-ncepem

a horăi...”;

„N-apuc a merge nici douăzeci de prăjini şi prrr! se rupse un capăt!”;
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„La vreo câteva braţuri, gârneţul s-a înfierbântat, s-a muiat şi...foflenchiu! iar sare roata”;

„Şi nici una, nici două, haţ! pe ied de gât...”;

„Bocăneşte el cât bocăneşte, când prr! cade copacul peste car de-l sfarmă...”

„...căci, cât era de pusnic, Dănilă tot mai mult se bizuia în drughineaţă decât în sfânta cruce, şi pâc! la

tâmpla dracului cea dreaptă una!”

„...Făt Frumos a întins mâna, ca prin somn, şi, când s-a atins de mĳlocul ei, dang! a plesnit cercul...”;

„Ivan atunci nu pierde vremea şi face tranc!...capacul deasupra”;

,,Ha, ha! bine v-au mai făcut, pughibale spurcate ce sunteţi!”;

,,Şi odată pornesc ei, teleap, teleap, teleap!”;
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Joc didactic-Limba și literatura engleză

Autor: Crăciunescu Oana Elena

Școala Gimnazială George Vâsan, Amara

Title of the activity: Communicative activity for consolidating the modal verb CAN
Activity type: Board game
Skills: Speaking, writing
Level: Beginner
Procedure: Students must roll the dice and make the correct sentence as dictated by the square. If
they do not, they wait another round. If they reach a black dot they must do what is written there.
each correct sentence is rewarded 1 point.The student who finishes first is the winner.

?

�
�

? � Go back 2
squeres X

X

XXWait for
another
turn !

??

?

?

X
�

X

Move
ahead 2
spaces

Start from
the
beginning

�

?XMove
back 2
spaces

X

?

What can
your
mother do
best?

Make a
sentence
about
yourself

x ? Finish



69

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Cvintetul- metodă de dezvoltare a gândirii critice

Autor: Rodica Crișan

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare

Utilizarea la clasă a unor metode activ-participative solicită efort intelecual și practic, atât din

partea elevilor, cât și din partea învățătorului care coordonează activitățile. De aceea, pentru utilizarea la

clasă a unor strategii de învățare interactivă, cadrul didactic trebuie să dețină competențe precum:

competența organizatorică, interrelațională, ludică, empatică, competențe științifice, psihoppedagogice

și metodice, precum și competențe manageriale.

Folosirea la clasă, încă din învățământul primar, a metodelor activ-participative, specifice

dezvoltării gândirii critice contribuie la dezvoltarea premiselor pentru autoeducație. ,,Învățați cum să

învețe’’, elevii își vor forma deprinderi și atitudini necesare autoeducației, o condiție esențială a

învățământului modern.

Capacitatea de a rezuma şi sintetiza informaţiile, de a surprinde complexitatea unor idei,

sentimente şi convingeri în câteva cuvinte este o deprindere importantă pentru orice elev. Metoda

cvintetului este o metodă nouă care pune accentul pe forţa creativă a elevului.

CVINTETUL poate servi ca instrument de sintetizare a unor informații complexe. În câteva

cuvinte, elevii surprind esențialul subiectului pus în discuție, formulând un enunț după reguli date.

Cvintetul este un instrument rapid și eficient de reflecție, sinteză și rezumare a conceptelor și

informațiilor. Este o poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care elevii

trebuie să le respecte, iar timpul de întocmire este de 5-7 minute. Se dă un subiect ( un cuvânt-cheie din

lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară), iar elevii, în timpul dat, trebuie să dovedească

capacitatea lor de a crea şi de a fi receptivi la cele discutate în clasă. E o metodă eficientă care combină

utilul cu plăcutul.

Regulile de întocmire a unui cvintet:

-primul vers este format din cuvântul tematic, care descrie subiectul ( un substantiv);
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-al doilea vers este format din două cuvinte (adjective) care să arate însuşirile cuvântului tematic,

descriu subiectul ;

-al treilea vers este format din trei cuvinte ( verbe la gerunziu) care să exprime acţiuni ale cuvântului

tematic;

-al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă ceva esenţial

despre cuvântul tematic, sau care exprimă sentimente față de subiect;

-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ ideea, exprimă esența

subiectului.

Exemplu:

Școala

Primitoare, folositoare

Dezvoltă, educă, formează

Șansă pentru viața-ntreagă

Viitor.

Bibliografie:

1. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001;

2. Alois Gherguţ,- “Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2007;

3. I..Cerghit – “Metode de învățământ”, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1998.

4. Mihăescu Mirela, Măncescu Maria, Robu Maria, Cenac Olga- ,,Metode activ-participative aplicate în

învățămtul primar”, Didactica Publishing House, 2010
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Metoda Cubului- o abordare complexă și integratoare

Autor: Rodica Crișan

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare

Metodele activ-participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorinţă de a observa, a
explica, a explora, a descoperi. Sunt considerate active-participative acele metode care mobilizează
elevul, care ajută să îşi concentreze atenţia, să-i strânescă curiozitate. Metodele active-participative pun
accentul pe cunoaşterea operaţională, pe învăţarea prin acţiune, aducând elevii în contact nemĳlocit cu
situaţiile de viaţă reală.

A dezvolta anumite capacităţi presupune a provoca anumite tipuri de procese intelectuale.
Acestea constituie resurse diferite ale fiecărui elev pentru a se implica în mod personal în actul învăţării.
Există cazuri în care unii elevii apelează mai mult la memorie, la operaţii de memorare şi de înţelegere;
alţii la gândire: capacitatea de a pune şi de a rezolva probleme. În cazul în care apelează mai mult la
gândire, se dezvoltă fie operaţiile de gândire convergentă care presupun căutarea şi găsirea unui răspuns
simplu şi corect; fie operaţiile de gândire divergentă prin care se ajunge la emiterea unor răspunsuri
posibile, la o situaţie cu final deschis; ori la o gândire evaluatoare ce duce la anumite judecăţi în baza
unor criterii implicite sau explicite; deci,unii fac apel la aptitudini creatoare ce ar presupune capacitatea
de a elabora idei; iar alţi la gândirea critică care are la bază capacitatea de analiză, de interpretare şi de
exploarare.

,,Cubul’’ este o metodă activă ce permite elevilor să realizeze abordări complexe ale unui subiect
sau situații, presupunând explorarea din mai multe perspective.

Se are în vedere realizarea unui cub pe ale cărui fețe sunt notate următoarele sarcini: descrie, compară,
analizează, asociază, aplică, argumentează. Se anunță tema sau subiectul de explorat, se formează șase
grupe de elevi, fiecare dintre ele urmând să examineze subiectul din perspectiva unei singure cerințe de
pe una din fețele cubului. Pe fețele cubului va scrie:

a) descrie: forma, culoarea, etc,

b) compară: prin ce se aseamănă subiectul cu..? prin ce diferă de…?

c) analizează: precizează din ce este alcătuit…

d) asociază: la ce te face să te gândești?

e) aplică: la ce folosește?

f) argumentează: pro sau contra și enumeră argumente relevante în sprĳinul afirmației tale.
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Prin brainstormingul realizat în grupul de lucru, elevii pot identifica idei novatoare pe care le pot

include intr-o scurtă scriere( un paragraf ) referitor la tema respectivă. Apoi se prezintă produsele

celorlalte grupe și se afișează in sala de clasă.

Aceasta metodă are câteva avantaje:

� Dezvoltă capacităţile de analiză, sinteză, aplicare, transfer, argumentare ale elevilor;
� Formează o imagine globală asupra problemei abordate;
� Permite diferențierea sarcinilor;
� Stimulează gândirea logică;
� Responsabilizează elevul față de învățare, dar și față de grup;
� Formează deprinderi de muncă intelectuală;
� Motivează elevii pentru participarea la activitate;
� Activează elevii;
� Dezvoltă capacităţile și abilitățile de comunicare și cooperare.

Aceasă metodă stimulează învăţarea activă, angajează capacităţile productiv-creative, operaţiile
de gândire şi imaginaţie, apelează la structurile mintale şi la cele cognitive de care se foloseşte în
producerea noi învăţări. O calitate a metodelor active este stimularea gândirii critice, îi ghidează și îi
antrenează pe elevi într-un proces reflexiv și critic. Toate metodele active sunt în egală măsură
stimulative, incitante, antrenante și eficiente. Sunt în măsură să incite elevii, să-i provoace, să le
stimuleze nu numai gândirea ci și creativitatea, și să dezvolte spiritul de echipă.

Bibliografie:

1. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001;
2. Secrieru Mihaela, ,,Didactica limbii şi a literaturii române”, Editura Studis, Iaşi, 2001.
3. Mihăescu Mirela, Măncescu Maria, Robu Maria, Cenac Olga- ,,Metode activ-participative

aplicate în învățămtul primar”, Didactica Publishing House, 2010
4. Cerghit Ion, ,,Metode de învăţământ”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1997.
5. Oprea,C.L. ,,Strategii didactice interactive”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.
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PROIECT TEMATIC

5 IUNIE-ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

Autor: CROITORIU DELIA

Liceul Teoretic”C-Tin Brâncoveanu”, Dăbuleni, Dolj

DURATA PROIECTULUI: 5 IUNIE 2022
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Liceul Teoretic”C-Tin Brâncoveanu”, Dăbuleni, Dolj

Scopul proiectului:

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice

trebuie să insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea

respectului pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau

profesori.

Obiectivele proiectului:

Să cunoască semnificației zilei de 5 IUNIE – Ziua ÎNVĂȚĂTORULUI;
Să discute despre dreptul la educaţie
Să audieze cântece şi poezii cu tema Învăţătorul
Să realizeze o lucrare cu tema propusă în tehnica dorită.

Grupul ţintă: elevii claselor CP, I, a II-a, a III- a şi a IV-a

Locul desfăşurării: sala de clasă;

Perioada de desfăşurare: 5 IUNIE 2022

Discipline implicate în proiect:

Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
Dezvoltare personală
Limba şi literatura română
Educaţie muzicală
Educaţie plastică
Educţie tehnologică
Educaţie civică
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Metode de evaluare:

Expoziție cu lucrările realizate de elevi.
Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor.

Responsabil proiect:

Prof. Croitoriu Cristian

P.I.P Croitoriu Delia

Activităţi programate:

NR.

CRT. ACTIVITATEA LOC

DESFĂŞURARE

PERIOAD

A

1.

� 5 IUNIE– Ziua ÎNVĂȚĂTORULUI

Prezentare- poezii cu însemnătatea zilei Sala de clasă 5 IUNIE
2022

2. � Dreptul la educaţie – discuţie despre drepturi

copiilor

Sala de clasă 5 iunie
2022

3.

� Audierea unor cântece şi poezii

Sala de clasă 5 iunie
2022

4. � Învăţătoarea mea; Educaţia pentru mine–

lucrare artistică Sala de clasă 5 IUNIE
2022

Materiale, resurse:

Resurse umane: elevii claselor pregătitoare, I Aii –A, a III-a, a IV- a;
Cadre didactice.

Resurse materiale: laptop, Manual de educaţie civică;
coli de desen, creioane colorate, carioca, acuarele.

Popularizarea proiectului:

� Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătoarelor şi educatoarelor ;
� Publicarea proiectului pe www.didactic.ro.



75

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

La mulţi ani, în sărbătoare

Azi, în plină sărbătoare,
Toţi trandafirii albi îi dăruiesc,
Scumpei mele învăţătoare.
Din suflet îi mulţumesc.

Eu sunt doar o mică floare
În frumoasa ei grădină.
Dumneaei un mândru soare,
Care mie-mi dă lumină.

E dulce şi-i minunată!
E cea mai frumoasă fată!
Cu multă dragoste mă-nvaţă
Cum să mă descurc în viaţă.

Mă-nclin adânc în faţa ei,
Şi-i adresez cu mult temei,
Urarea de viaţă lungă,
Nouăzeci de ani s-ajungă!
În viaţă multă sănătate,
Fericire şi noroc în toate!
La mulţi ani, în sărbătoare,
Draga mea învăţătoare!

de Dumitru Delcă (30 iunie 2011)

Învățătoarea

Nina Cassian

Țin minte-un timp ce nu l-a șters uitarea,

Când, lângă chipul mamei, mult iubit,

Îmi apărea alăturea alt chip,

Un chip frumos și blând: învățătoarea.

Eram copii, vreo douăzeci, în clasă,

Unii mai vrednici, alții mai poznași,

Dar toți tăceam când auzeam pe sală

Mult așteptații, cunoscuții pași.
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Intra cum ar intra în casa ei

Și ne vorbea de câte sunt pe lume,

În limpezi vorbe, pline de temei,

Și pentru înțelesul nostru-anume.

Voi ști oricând, chiar anii de-ar mai trece,

De ochii ei, de părul ei bălai,

De mersul, de dulceața ei din grai,

De-nvățătura-i, niciodată rece.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC”PETRE BANIȚĂ” CĂLĂRAȘI

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRATA

DIPLOMĂ

Se acordă elevului ............................................ din clasa

de la Şcoala Gimnazială Sărata pentru participarea activă la proiectul

5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.

Prof. înv. Primar Director
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC”PETRE BANIȚĂ” CĂLĂRAȘI

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRATA

DIPLOMĂ

Se acordă elevului ............................................ din clasa

de la Şcoala Gimnazială Sărata pentru participarea activă la proiectul

5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.

Prof. înv. Primar Director
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Modalități de utilizare a unor metode interactive

în funcție de etapele lecției

Autor: Cumpănașu Delia Adina

Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Bărbătești, Gorj

În școala actuală, un interes deosebit se acordă problemei metodologiei didactice. În funcție de
modul actual în care este înțeleasă natura gândirii, a cunoașterii, pedagogia modernă a redefinit
conceptul de metode active. Prin efortul personal al celui care se instruiește, se realizează un tip superior
se învățare – învățarea interactivă, aceasta presupunînd descoperire, construcție, resemnificare de
sensuri trecute prin filtrul propriei experiențe.

Esența unui proces eficient de învățare constă în dezvoltarea gândirii abstracte, în crearea
independenței și inițiativei în soluționarea problemelor complexe. Învățarea începe prin cunoașterea
mediului ambient, datorată percepției. O primă sarcina in activitatea învățătorului este de a îmbogăți
experiența perceptivă, mai apoi intervenind asupra cunoașterii analitice, prin orientarea preliminară a
atenției elevilor de vârstă școlară mică.

O etapă importantă în saltul către gândirea abstractă, analitică, este aceea a înglobării în
arsenalul de metode de predare a metodelor gândirii critice. Pentru aceasta este nevoie de un demers
didactic adecvat, care constă în parcurgerea cadrului Evocare-Realizarea sensului-Reflecție. Această
modalitate de desfășurare a activității didactice asigură o mai bună corelare gândire-învățare, iar dascălul
este pus în situația de a reflecta asupra răspunsului la întrebarea ”cum predau?”.

Soluțiile problemelor propuse spre rezolvare presupun colaborare și cooperare. Toți copiii,
indiferent de dezvoltarea intelectuală sau de vârsta pot contribui la elucidarea situației necunoscute,
spunându-și părerile. Ei sunt dirĳați să asculte, să înțeleagă, să accepte sau să respingă prin demonstrații
valabilitatea unor enunțuri. Astfel învățarea devine eficientă. Este necesar să înțeleagă că, în cadrul
dezbaterilor, nu omul ci ideea este criticată.

Astfel, în cadrul lecției de Geografie, clasa a IV-a, în etapa Evocării cunoștințelor, se poate utiliza
brainstorming-ul:

-întrebări problematizante: Cum se explica diferența de temperatură și precipitații între diferite
forme de relief (munte-câmpie)?

-asociere spontană de idei: Scrieți tot ce vă vine în minte despre fauna și vegetația de stepă.

-observații: Creați un plan de măsuri de protejare a unei rezervații naturale (Delta Dunării).
După trecerea timpului acordat, sunt prezentate în scris răspunsurile iar copiii vor reflecta asupra celor
mai valoroase. Se respectă astfel principiul amânării judecății țintite.
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Copacul ideilor, folosit în aceeași etapă, se poate utiliza individual, pe perechi sau în grup, sarcina
fiind de asociere unui cuvânt-cheie a cunoștințelor evocate.

În lecția de matematica, clasa a III-a, în etapa Evocării cunoștintelor, poate fi utilizată metoda
Creioanele la mijloc. Elevii sunt anunțați că trebuie să-și amintească noțiuni despre subiect (de exemplu,
ordinea operațiilor intr-un exercițiu). Se formează grupuri de câte 4-6 elevi; fiecare își semnalează
contribuția punîndu-și creionul pe masă, apoi nu mai intervine pâna când toate creioanele sunt pe masă.
Învățătorul alege câte un creion, iar elevul căruia îi apartine realizeaza o expunere, până când toate
creioanele vor fi ridicate. Se realizează, astfel, reactualizarea cunoștințelor prin însumarea contribuțiilor
individuale.

În etapa Realizarii sensului, în aceeași lecție de matematică, elevii grupați vor primi câte o fișă cu
un număr de sarcini egal cu numărul de elevi din grup și un numar de ordine. Toți elevii cu același
număr se vor regrupa si vor realiza sarcina comună, apoi vor deveni experți în grupurile inițiale.
Învățătorul intervine le exercițiile unde elevii întâmpină greutăți.

La Literatură, clasa a III-a, un exercițiu util în Realizarea sensului este Rezumați/Lucrați în

perechi/Comunicați. După lecturarea textelor narative, elevii au sarcina de a rezuma textul la câteva fraze.
Producțiile se citesc pe perechi, observă asemănări, deosebiri, apoi alcătuiesc un rezumat comun.
Metoda este eficientă ca exercițiu de înțelegere a textului.

Înțelegerea textului literar la clasele primare se obține și utilizînd metoda Cadrane. Copiii sunt
dirĳați să selecteze in patru secțiuni elemente importante pentru înțelegerea textului: personaje, expresii
și cuvinte reținute, fapte/întâmplări, impresii. Datele obținute pe grupuri sau perechi se reunesc la final.
Exercițiul se poate extinde apoi, pentru exersarea noțiunilor de limbă și comunicare ( adăugarea de
adjective, schimbarea sensului unor cuvinte).

Cvintetul este o metodă care pune la încercare, în egală măsură, imaginația și atenția copiilor. Se
poate utiliza la clasele a III-a și a IV-a, atunci când copiii au noțiuni despre substantiv și adjectiv, in etapa
Reflectiei, avînd ca scop evaluarea nivelului de ințelegere a textului, respectiv, un cuvânt-cheie, cuvinte
care-l descriu, acțiuni, concluzie.

Metoda piramidei se poate folosi în lecții de evaluare. La matematică, în prima etapă elevii pot
primi fișe pe care le rezolvă independent. În a doua etapă formează perechi care își confruntă rezolvările,
își reevaluează propriul mod de rezolvare și formulează întrebări, pe care le notează. În a treia etapă se
formează grupuri din reunirea a două perechi. Fiecare grup nou format are o listă de întrebări și o
problemă pe care o rezolvă prin colaborare.

Cubul poate fi o metodă utilă în etapa Realizării sensului sau în Reflecție, în funcție de scop:
evocarea cunoștințelor sau evaluare pentru stabilirea demersului următor. Cele șase cerințe ale cubului
(descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează) pot fi adaptate atât pentru lecțiile de
matematică, cât și celor de literatură, geografie, științe, istorie.
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Pedagogia interactivă înglobează evaluarea și autoevaluarea în scopul analizării progresiei
învățării și cunoașterii realizate de elevi, al relevării reușitelor și dificultăților întâmpinate de aceștia și,
în consecință, intervenția în funcție de nevoi individuale.

Calitatea pedagogiei interactive rezidă și din includerea evaluării ca permanentă raportare a
rezultatelor instruirii la obiectivele propuse, relevarea obiectivelor atinse, a celor parțial atinse, relevarea
dificultăților cu care se confruntă elevii și, în consecință, intervenția asupra lor.

Evaluarea are un pronunțat caracter formativ și formator. Presupune:

- reglări efectuate de profesor,
- reglări efectuate de perechi de elevi,
- reglări efectuate de elevul însuși ( autoevaluarea).

Acestea pot fi imediate – profesorul intervenind pe tot parcursul procesului de învățare, sau
amânate – profesorul propunând activități de remediere retroactivă, ca feed-back dat elevului în
legătură cu performanțele sale, sau sub formă de activități de aprofundare, ca reglare proactivă. Reglarea
se face și prin elevul însuși, în acest caz evidențiindu-se caracterul formator al evaluării.

Bibliografie:

1. Bernat, S., (2003) Tehnica învățării eficiente, Presa Universitară Clujeană
2. Bocoș, M., (2002) Instruire interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune, Presa Universitară

Clujeană
3. Ionescu, M., Radu, I., (2001) Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca
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Sarcini didactice bazate pe T.I.C. la ora de limba și

literatura română

Autor: Diaconița Cristina-Liliana

Liceul Tehnologic Nr. 2, Tg-Jiu

Comunicarea trebuie să aibă ca principal scop , realizarea unui proiect, a unei sarcini didactice,

care vizează dobândirea de competențe.

Astfel, sarcinile didactice bazate pe T.I.C. au în vedere următoarele competențe:

a. informarea, culegerea și procesarea datelor (portofoliul, eseul, referatul, diverse proiecte)

b. redactarea și prezentarea lucrărilor folosind resurse ale T.I. (redactarea de documente,

realizarea de prezentări Power Point)

c. utilizarea de softuri educaționale în cadrul realizării unor teme

Pentru a rezolva însă o sarcină didactică la calculator, acest lucru presupune o competență deja

dobândită de către elev și de către profesor deopotrivă și anume utilizarea unui calculator, întrucât

pentru elevi nu este o noutate, căci studiază informatica din clasele gimnaziale. Este nevoie însă de

culegerea datelor, procesarea lor și de informare în principal.

Metoda PROIECTUL este exemplul clasic de sarcină didactică, presupunând multiple forme și

modalități de realizare. Dar, această metodă este privită ca un instrument de evaluare, având

următoarele caracteristici ( Sursa : www. edict.ro/articole/proiectul –metodainterdisciplinară ) : se

desfășoară pe o durată de timp de câteva zile sau câteva săptămâni ;începe în clasă prin precizarea temei,

definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru, poate continua on-line și, în funcție de împrejurări se poate

finaliza în clasăsau on-line ; se poate desfășura sub forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup ;

facilitează transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare.

Metoda PROIECTULUI se bazează pe parcurgerea unorpași, începând cu pregătirea până la etapa finală,

cea a evaluării și anume:

1. Pregătirea proiectului

2. Stabilirea tematicii proiectului

3. Stabilirea premiselor inițiale

4. Identificarea și selectarea resurselor materiale

5. Precizarea elementelor de conținut ale proiectului (pentru prezentarea în scris sau orală):

pagina de titlu (tema, autorii/autorul, clasa, școala, perioada de elaborare) ; cuprinsul (titlurile

capitolelor, subcapitolelor, subtemelor; argumentul; dezvoltarea elementelor de conținut (pliante,

postere, diagrame, citate, desene, cântece); concluzii (elemente de referință desprinse din studiul temei);

bibliografia; anexa (toate materialele importante rezultate).
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În realizarea unui proiect este bine ca elevii să colaboreze în vederea schimburilor de idei, a dezvoltării

creativității.

Un alt proiect folosind scrierea în colaborare este realizat cu ajutorul curierului electronic

(email-ul). Se propune o temă, elevii trimit mesaje, iar un moderator centralizează datele, rezultatul

fiind difuzat pentru a susține colaborarea și comunicarea în cadrul proiectului. La ora de literatura

română proiectul poate avea în vedere și redactarea unor creații literare pe diferite teme care se referă la

activitatea literară a unui scriitor sau poet, interpretări, elemente de critică literară. Profesorul poate

iniția realizarea unui portofoliu virtual care să conțină o abordare monografică a operei unui scriitor.

Utilizarea Internetului oferă multiple facilități, iar la ora de limba și literatura română dacă folosim

calculatorul în calitate de instrument didactic, acesta poate contribui la realizarea unor activități

precum : redactarea scrisă a unor texte (eseuri, referate); redactarea formularelor tipizate (cereri,

adeverințe, procese-verbale); prezentarea unor lucrări sau planșe, folosind aplicația Power Point sau

videoproiectorul. Utilizând procesorul de texte Microsoft Word se oferă posibilitatea de a despărți în

silabe cuvintele la capăt de rând, putând fi corectate greșelile de ortografie, punctuație, de lexic, să se

realizeze rezumatul unui text.

Aplicația Microsoft Power este folosită pentru a realiza materiale didactice, planșe, pagini în

Microsoft Word, în paralel putându-se folosi și videoproiectorul. Această metodă de lucru este utilă în

cadrul susținerii unor lucrări de sfârșit de semestru, lucrări de diplomă, atestate. Elevii au astfel

posibilitatea să învețe ce înseamnă o prezentare folosind acest soft, cum anume să realizeze în pagini

puține conținutul unei lucrări și să ofere explicații la prezentarea realizată.

Un exemplu de exercițiu în acest caz ar putea fi : ,,Realizează o prezentare în Power Point care să

conțină o perspectivă monografică asupra vieții și operei unui scriitor (viața, activitatea literară, opera,

repere critice). Exercițiul menționat l-am inițiat, aplicat, coordonat la clasele a IX-a A, a X-a A și B.

Tema menționată s-a derulat pe pagina de facebook a Colegiului Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu, iar obiectivele

urmărite au fost de a exersa competențele digitalizate ale elevilor; antrenarea capacității de selecție, de a

rezuma un text; activarea gândirii critice; familiarizarea cu scriitori interbelici, contemporani; trezirea

interesului pentru lectură; distingerea între genuri literare, epic, liric și dramatic.

Un exemplu al activității on-line este ilustrat în anexă pe facebook-prezentare monografică a

vieții unui scriitor, poet, viața și opera, Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu: :

https://www.facebook.com/colegiul tehnic nr2targujiu/

Robert Bibeau din Ministerul Educației din Quebec referitor la folosirea tehnologiei în școli,

afirmă că profesorii nu trebuie să facă din integrarea tehnologiei informației în școală un proiect, ci să

ne orientăm asupra transformării practicilor pedagogice în școli.

( FrancoisMangenot, Classification des apports d’Internet a l’apprentissage des langues’’ înAlsic, dec.

1998, 1.2.; sursa: http://alsic.u-strasbg.fr/Num2/mangenot/alsic_n02-pra1.htm). Dar aceste tehnologii

devin inutile dacă profesorii nu-și schimbă perspectiva pedagogică asupra școlii.
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Toate aceste competențe dublate de a deștepta valori, atitudini, de a stimula o anumită creativitate

în prezentare, am încercat să le surprind prin intermediul proiectului ,,PERIPLU LITERAR LA

FEMININ’’.

Ce a însemnat acest proiect pentru elevi și cum anume s-a derulat? Activitatea a presupus

participarea a trei clase de elevi IX A, X A și X B. Am pornit în derularea lui, axându-mă pe următoarele

repere, ca într-un jurnal de bord:

1. CE AM FĂCUT? Am preluat idei năstrușnice promovate pe site-ul LECTURIADEI (inițiat de

ANPRO –Asociația Națională a Profesorilor de Limba și Literatura Română ,,Ioana Em. Petrescu’’) și am

propus elevilor nume de autoare feminine, nume de rezonanță, fie de scriitoare, poete, din perioada

interbelică, contemporană, care au avut un impact decisiv în dezvoltarea literaturii sub toate formele ei,

fie comunicare scrisă, orală, care să angajeze competențe diverse precum cele de comunicare,

argumentare, dezvoltarea gândirii critice, a capacității de a selecta, de a rezuma, folosind mĳloace

digitale.

Proiectul a pornit așadar de la următorul context:

,,Vă propun să realizați prezentări Power Point, dar și materiale video în care să surprindeți cel mai bine

personalitatea autoarei X, făcând referire la opera autoarei, titluri care vă inspiră, să realizați recenzia

unei cărți preferate, a unui volum de poezii, conținutul de idei a unei poezii, fiind cât mai originali’’.

1. CE AM VĂZUT? Tineri minunați, inteligenți, care au surprins prin creativitate, realizând colaje de

imagini, copii care și-au depășit timiditatea, au acceptat noi metode de lucru și au propus perspective

diverse asupra interpretării operei sau personalității unui autor.

2. CUM AM APLICAT? Învățând noi tehnici de lucru digitale, exersând până în cel mai mic detaliu

fiecare gest, apreciind opera per ansamblu, oprindu-se asupra punctelor importante, care să invite la

lectură, reflecție, dezbatere, joc de rol și o gândire critică atât de consecventă.

3. CE A REZULTAT? Peste 40 de prezentări video axate pe imagini, titluri de cărți, PPT-uri care au

reușit să pună în valoare nu numai opera unei autoare, ci personalitatea lor. 40 de încercări de a fi ei

înșiși având libertatea de a alege un text fără obligații, ci pornind de la sugestii, fără dogme, pornind de

la creativitatea fiecăruia.

4. CE AM ÎNVĂȚAT? Că literatura ne aduce mai aproape de noi înșine, că în spatele banalului, se poate

ascunde originalul, că, acolo unde nu te aștepți, poți descoperi oameni noi, ,,făuritori de vise’’, că e bine

să depășim preconcepțiile, că a căuta în și prin literatură, înseamnă a căuta drumul spre libertatea de

opinie argumentată și logică.

5. CE AM ÎNȚELES? Că un autor este un om ca oricare altul, dar experiențele de viață diferă și cu cât

încerci să cunoști, cu atâtdevii mai curios. S-a înțeles că e nevoie de lucru în echipă, că sarcinile de lucru

implică a colabora, a ne conecta la ,,A ÎNVĂȚA CUM SĂ ÎNVEȚI’’ și cum anume să poți fi tu însuți și

cât mai original.
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6. CE AM SIMȚIT? Elevii au simțit că pot fi mai aproape unii de ceilalți prin lectură, că un proiect

literar te determină să sondezi în adâncul conștiinței tale, atunci când trebuie să alegi, să selectezi ceea ce

este important dintr-o multitudine de date, că depinde de tine cum înfățișezi celorlalți și valoarea unei

opere, dar și cum te arăți pe tine însuți.

7. CE VA URMA? O temă care să sondeze profunzimea fiecărui adolescent și care să reflecte raportul

dintre literatură și pictură, care să dezvolte atitudini precum valorificarea frumosului, simțul estetic și

care s-a cuantificat într-o temă nouă, intitulată ,,TABLOURI DE IERI ȘI DE AZI – TABLOURI

DIGITALE’’.

Concluzia activităților derulate on-line în acest nou context didactic, se bazează pe faptul că a

preda constituie în permanență o nouă provocare, care se reflectă și asupra elevului, însă scopul final

trebuie să fie a învăța în contexte diverse care să ne apropie de idealul educațional, acela de a fi tu însuți

asumat, cu propriile convingeri despre noi și ceilalți.
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ASPECTE MATEMATICE PRIVIND APLICAŢIILE

MATEMATICII ÎN ECONOMIE

Autor: Doia Viorel

Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu

ASPECTE PSIHOLOGICE ŞI METODICE PRIVIND APLICAŢIILE MATEMATICII ÎN

ECONOMIE

Cadrele preuniversitare recunosc faptul că atitudinile şi percepţiile influenţează semnificativ învăţarea
elevilor . De asemenea, cu toţii cunoaştem impactul pe care îl pot avea atitudinile şi percepţiile faţă de
profesori sau colegi, asupra învăţării sau asupra propriilor abilităţi. Atunci când atitudinile şi percepţiile
noastre sunt pozitive, învăţarea se realizează uşor, iar dacă sunt negative învăţarea este influenţată în
sens negativ. Este responsabilitatea profesorului şi elevului, de a menţine atitudini şi percepţii pozitive
sau de a le schimba pe cele negative.

Un profesor munceşte aproape permanent pentru a influenţa atitudinile şi percepţiile studenţilor, fiind
câteodată, atât de abil, încât studenţii nu observă eforturile acestuia. În continuare, prezentăm o serie de
strategii şi tehnici de formare a atitudinilor şi percepţiilor pozitive faţă de atmosfera şi climatul învăţării,
dar şi faţă de sarcinile de lucru. Aşa cum se recomandă în aceste strategii, tehnici, recomandări şi
exemple vă vor ajuta:

� Să formaţi atitudini şi percepţii pozitive elevilor ;

� Să-i învăţaţi pe elevi cum să-şi menţină atitudinile şi percepţiile pozitive şi să le schimbe pe cele
negative.

Această dimensiune a învăţării include două secţiuni principale:

I Ajutarea elevilor să-şi dezvolte percepţii şi atitudini pozitive faţă de atmosfera şi climatul învăţării. În
acest caz, elevii:

� se simt acceptaţi de profesori şi colegi;

� au un sentiment de confort şi ordine;

� se simt în siguranţă.

II Ajutarea elevilor să-şi dezvolte percepţii şi atitudini pozitive faţă de sarcinile de învăţare. În această
situaţie, elevii:

� percep sarcina de lucru ca fiind valoroasă şi interesantă;

� înţeleg clar instrucţiunile şi cerinţele sarcinilor de lucru;

� cred că au abilitatea şi resursele de a îndeplini sarcinile.

Predând matematică la facultăţi cu profil economic şi geografic am constatat anumite carenţe în
însuşirea programei analitice şi faptul că studenţii nu sunt obişnuiţi să pună întrebări la curs şi seminar.
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De fapt pentru a încuraja prezenţa la curs şi seminar, atunci când am încercat un dialog cu studenţii am
cerut să îşi exprime părerea cine doreşte. Poate că în învăţământul preuniversitar şi apoi în cel
universitar s-a folosit prea mult expresia „stai în banca ta” şi nu s-a promovat o cultură a dialogului. În
continuare am să mă refer la câţiva termeni matematici care au şi un profund caracter economic şi
anume: optim, eficace, maxim, minim, extrem, staţionar şi margine. Vom preciza câteva aspecte date de
dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) cât şi aspecte matematice ale acestor noţiuni.

Pentru cuvântul optim în DEX întâlnim explicaţiile: cel mai bun sau foarte bun ( adecvat, potruvit,
indicat); care asigură cea mai mare eficienţă economică, care corespunde cel mai bine intereselor
economice urmărite; Din fr. optime, lat. optimus.

Pentru cuvântul eficace în DEX întâlnim explicaţiile: care produce efectul scontat, care dă un rezultat
pozitiv; Din fr. efficace, lat. efficax,-acis.

Pentru cuvântul maximum în DEX întâlnim explicaţiile: limită superioară peste care nu se poate trece,
cea mai mare cantitate, valoare, intensitate; Din fr. maximum, lat. maximum.

Pentru cuvântul minimum în DEX întâlnim explicaţiile: punct limită, fază reprezentând extrema
inferioară, cea mai mică cantitate, valoare; Din fr. minimum, lat. minimum.

Pentru cuvântul extrem în DEX întâlnim explicaţiile: foarte mare, exagerat; La extrem=până la ultima
limită, peste măsură; care are cea mai mare sau cea mai mică dintre valorile pe care le poate avea o
mărime; Din fr. extr me, lat. extremus.

Pentru cuvântul staţionar în DEX întâlnim explicaţiile: care nu variază câtva timp; constant; care
rămâne în aceeaşi stare, care nu mai evoluează, care nu progresează; Din fr. stationnaire, lat. stationarius.

Pentru cuvântul margine în DEX întâlnim explicaţiile: loc unde se termină o suprafaţă; extremitate,
capăt al unei suprafeţe; fără margini=nesfârşit, infinit; imens; limită până la care se poate admite sau
concepe ceva; Din lat. margo,-inis.

În continuare prezint câteva aspecte matematice legate de: maxim, minim, extrem, margine superioară,
puncte staţionare şi optim dorind să subliniez legăturile şi diferenţele dintre aceste noţiuni şi care sunt
aspectele pe care studenţii le înţeleg mai greu sau deloc.

Observaţii:

1) Punctele de maxim sau de minim relativ se numesc puncte de extrem relativ.

2) Valorile funcţiei în punctele ei de extrem relativ se numesc extreme relative ale funcţiei.

3) Faptul că funcţia considerată este cu valori reale este esenţial (folosindu-se relaţia de ordine pe R).

4) O funcţie poate să aibă mai multe puncte de maxim si minim relativ.

5) Un minim relativ poate să fie mai mare decât un maxim relativ ceea ce justifică adjectivul „relativ”.

6) Valorile f(x), f(x) calculate în R se mai numesc extreme globale ale lui f pe A.

7) Punctele de extrem relativ se mai numesc puncte de extrem local.
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8) Teorema lui Fermat dă condiţii necesare de extrem, dar nu şi suficiente.

9) Interpretarea geometrică a teoremei lui Fermat.

În condiţiile enunţului, într-un punct de extrem, tangenta la grafic este paralelă cu axa Ox .

10) Teorema lui Fermat afirmă că punctele de extrem local sunt printre punctele critice .

Corolar 1. Între două zerouri ale unei funcţii derivabile pe un interval se află cel puţin un zero al
derivatei.

Punctele de maxim şi de minim (local) se mai numesc şi puncte de extrem.

Punctele se numesc puncte de extrem local sau relativ.

Dacă P este un punct de minim local (relativ) al funcţiei f , atunci f (P) se zice că este minim local al
funcţiei.

Observaţie :

Dacă putem alege vecinătatea V de rază destul de mică încât inegalităţile din definiţie să fie stricte ,
atunci vom zice că avem maxim local strict (respectiv minim local strict) , sau că funcţia admite un
maxim (respectiv minim) propriu.

Observaţii :

1) În R1 reciproca teoremei lui Fermat nu este în general valabilă , adică dacă într-un punct derivata unei
funcţii se anulează , acel punct nu este neapărat punct de extrem.

2) Propoziţia de mai sus este o condiţie necesară , dar nu şi suficientă pentru existenţa punctelor de
extrem . Eventualele puncte de extrem se găsesc printre punctele în care derivatele parţiale de ordinul
întâi ale funcţiei f se anulează.

Observaţie :

În acele puncte P0 în care diferenţiala este nulă, variaţia funcţiei în jurul punctelor respective este
considerabil de mică, fapt care justifică denumirea de mai sus.

Propoziţia 1. Orice punct de extrem local din interiorul mulţimii de definiţie D în care funcţia f (P) este

diferenţiabilă, este un punct staţionar al funcţiei .

Observaţii :

1) Propoziţia reciprocă nu mai este valabilă, în sensul că există puncte staţionare care nu sunt puncte de
extrem.

O problemă de programare liniară sau un program liniar constă în determinarea unui optim
(minim/maxim) absolut , cu componente nenegative, al unei funcţii liniare satisfăcând un sistem de m
ecuaţii liniare (sau inecuaţii liniare) cu n necunoscute, de rang m.
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Camil Petrescu- (re)crearea realului

Autor: Dușmănescu Carmen

Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

Înțelegând imperativul sincronizării, romanul interbelic se raportează, fără a-și nega matricea
identitară, literaturii occidentale, selectând modele și afirmându-se drept construcție modernă care
comunică intercultural. Deschiderea către modelul proustian, atitudine ferm combătută de George
Călinescu, permite experimentul autenticității, demarcând fără echivoc romanul tradiționalist
(influențat de modelul balzacian) de cel modern. Marcând un moment de cotitură, cel de-al doilea canon
al modelului cultural vest-european deschide noi perspective creative, în acord cu permutările sociale și
filozofice ale începutului de secol XX.

Modelul proustian atrage în secol prin superioritatea privirii interioare, prin relatarea la
persoana I, a unui narator intradiegetic, la timpul prezent, prin discurs anticalofil, prin autenticitatea
trăirii, prin inserarea scrisorii, a jurnalului ori a articolului de ziar în operă.

Deschiderea universului romanesc interbelic către autenticitate i se datorează lui Marcel Proust,
înțelegând prin discursul narativ, ce uzează de tehnica jurnalului și a romanului în roman, o marcă a
originalității și a inovării pentru romanul modern. Adaptarea creativă a modelului proustian a permis
lansarea romanului modern autohton care apare sincronic cu tendințele prozei europene prin Camil
Petrescu, scriitor ale cărui opere depășesc estetic canonul.

Opoziția balzacianism (înțeles ca metodă clasică de reprezentare a realismului) proustianism
naște în epocă o dispută polemică. Meditând asupra peisajului literar românesc, Camil Petrescu se
poziționează tranșant în articolul De ce nu avem roman? : „Cu eroi care mănâncă trei săptămâni cinci
măsline, care fumează doi ani o țigară, cu cârciuma din târgușorul de munte și gospodăria cu trei cotețe
a dascălului din Moldova nu se poate face roman și nici măcar literatură. Literatura presupune firește
probleme de conștiință. Trebuie să ai deci ca mediu o societate în care problemele de conștiință sunt
posibile” 4, propunând o nouă conștiință estetică, căci, în viziunea lui, „Romanul e luptă, ciocnire de
caractere. Fără temeritate, fără aventură, fără ciocnire nu există conflict, fără conflict nu există destin și
fără destin nu există roman” 5.

Răspunzându-i, G. Călinescu pune sub semnul întrebării afirmațiile insuficient argumentate ale
prozatorului- „Dl Camil Petrescu și-a lămurit concepțiunea actuală despre roman pe larg în articolul
Marcel Proust, din Teze și antiteze. În linii generale, se declară aici proustian și ar fi o problemă interesantă
de dezlegat (dar nu e momentul) cum se face că romancierii români nu sunt nici balzacieni, nici
dostoevskieni, nici flaubertieni, dar au devenit toți, deodată, proustieni” 6, acuzându-l de o insuficientă
înțelegere a esteticii proustiene.

4 Viața literară, II, nr. 54, 4 iunie 1927, (cf Camil Petrescu, Patul lui Procust, Editura Cartea Românească, București, 1987,
p.292).
5 Ibidem.
6 Citat preluat de pewww.ibn.md/sites/default/files/ , accesat la data de 24.06.2017.
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Camil Petrescu, un precursor al noului roman, după cum îl numește Ov. S. Crohmălniceanu,
depășește însă sfera simplelor negații și prin susțineri teoretice și transpuneri epice și devine un punct de
referință în renovarea formulei romanești, pledând pentru proustianism.

Modelul proustian presupune atitudini opuse față de ceea ce romanul realismului fundamental
configura: anularea omniscenței, realitatea ca durata pură, unitate de perspectivă, eul-singura realitate
verificabilă, intuiție, incertitudine, relativism, fluxul conștiinței.

În studiul, manifest literar, Noua structură și opera lui Marcel Proust, Camil Petrescu prezintă
trăsăturile noului tip de roman și propune o nouă paradigmă a transfigurării realității în plan artistic 7.
Considerând că proza trebuie să se exprime în acord cu noile teorii științifice și filozofice, autorul
înțelege că modelul proustian a determinat evoluția romanului european. Opunându-se unui roman
care experimentează programatic tipul și caracterul, Camil Petrescu polemizează cu omnisciența, cu
ubicuitatea, ironizând autorul demiurgic care își stabilește încă de la început fiecare mișcare și știe care va
fi finalul.

Aceeași atitudine contrară se degajă din romanul lui Proust: omnisciența este detronată de
incertitudine, totul relativizându-se; trebuie menționat însă că autorul român deduce noua formulă și
din câmp filozofic, din intuiționismul bergsonian și din fenomenologia lui Husserl, dar și din sfera fizicii
relativiste, a biologiei și a psihanalizei freudiene. Filozofia lui Husserl și Bergson „caută punctul de
sprĳin în conștiință și nu în lumea exterioară, renunțând să mai caute în domeniul cunoașterii vreun
punct de reper dincolo de eu” 8.

În peisajul literar românesc, creația lui Camil Petrescu deschide traseul autenticității, o
modalitate de a vedea sensibil lumea. Sensul autenticității, ce străbate A la recherche du temps..., prin toate
cele 16 volume ale scriitorului francez, este susținut analogic prin celebrele cuvinte camilpetresciene: „Să
nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce înregistrează simțurile mele, ceea ce gândesc eu...Aceasta-i singura
realitate pe care o pot povesti. Din mine însumi eu nu pot ieși...Orice aș face eu nu pot descrie decât
propriile mele senzații, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi ” 9.
Unicitatea perspectivei narative este esențială- „privirea trebuie întoarsă către propriul conținut
sufletesc”, astfel prozatorul va înregistra „aspectul originar, mobilitatea vie, inefabilul devenirii, calitatea
și intensitatea” 10. Această convenție stilistică înțelege romanul ca experiență interioară în care esențiale
sunt evenimentele de conștiință, urmărindu-se fluxul memoriei fără a exista un plan dinainte stabilit.
Astfel, romanul se construiește printr-o tehnică deosebită- discurs narativ actorial, realizat la persoana I,
perspectivă homodiegetică și unitate de perspectivă, deoarece naratarul are acces la informație doar prin
prisma personajului, fiind rezultatul eului central.

Noul roman va fi interesat de ceea ce se schimbă în timpul istoriei individuale și universale,
contând doar felul în care conștiința înregistrează experiența. Romanul, în viziune programatică, pune
între paranteze istoria și modifică esențial raportul eu-lume. Eul, centrul existenței, substanțializează
realitatea și o integrează în transcendență, experiența psihologică fiind depășită pentru a se interesa de
ontologicul metafizic. Camil Petrescu reflectează asupra modului de percepere a concretului în funcție

7 Camil Petrescu, Teze și an�teze, Editura Minerva, București, 1971.
8 Ibidem, p. 22.
9 Ibidem, p.27.
10 Ibidem, p.29.
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de polivalența structurii interioare, precizând în Doctrina substanței
11 că există tot atâtea euri câte

momente de accent are o ființă în viața ei. Istoria individului este relativizată, iar demersul afirmării
lumii sensibilului în afara subiectului este aproximativ. Subiectul, eșuând în afirmarea concretului lumii
fenomenale, depășește concretul experienței prin intuiție sensibilă și se așează în durata pură a
conștiinței.

Ca și Mircea Eliade, Camil Petrescu înțelege că timpul subiectiv este recuperabil prin anamneză,
astfel proiectându-se în prezentul realității idei, zbateri, îndoieli, toate subordonate memoriei
involuntare. Această perspectivă asupra lumii este propusă de operele lui Edmund Husserl și Henri
Bergson, față de care prozatorul român manifestase afinități. Filozoful german Husserl, întemeietorul
fenomenologiei, susținea că pentru a percepe lumea trebuie să facem abstracție de existența unei lumi
exterioare și să considerăm că nu există decât gândirea și fluxul conștiinței noastre.

În ceea ce privește filozofia lui Henri Bergson, Camil Petrescu se arată interesat de realitatea
înțeleasă ca durată pură, de așezarea eului în centrul existenței, de timpul psihologic și de faptul că
adevărata cunoaștere este de natură psihologică, prin intermediul intuiției.

Valorizând teza bergsoniană a realității ca durată pură, Camil Petrescu se apleacă asupra
temporalității narative și consideră că singurul timp verbal care permite experimentul autenticității este
prezentul. Același acum, un flux al conștiinței, va cuprinde și amintirea declanșată de o memorie
involuntară: „Dar, dacă tocmai când povestesc o întâmplare îmi aduc aminte, pornind de la un cuvânt,
de o altă întâmplare? Nu-i nimic, fac un soi de paranteză și povestesc toată întâmplarea intercalată. Dar
dacă-mi strică fraza? N-are nicio importanță. Dacă-mi lungește alineatul? Nu-i nimic, nici dacă
digresiunea durează o pagină- două, 30 ori 150 ” 12.

Rezumând teoria camilpetresciană, inovarea romanului presupune depășirea perspectivei
omnisciente, a determinismul, ubicuității, astfel încât sincronizarea literaturii cu filozofia și știința să se
poată realiza; noul real dictează modalități antiintelectualiste și antiraționaliste de cunoaștere, în acord
cu principalele direcții din filozofie, psihologie și psihanaliză, valorificând subiectivitatea, subconștientul
uman și timpul.

Concluzionând, aceste noi convenții, asimilate de romanul românesc prin receptarea modelului
proustian, delimitează creația modernă care se deschide procesului gnoseologic și artistic, prin intenția
de a descifra misterele vieții și ale artei, de cea tradițională

11 Camil Petrescu, Doctrina substanței, Editura Ș�ințifică și Enciclopedică, Bucureș�, 1988.
12 Ibidem, p. 37.
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Are televiziunea o funcție educativă?

Autor: Felicia Năsui

Școala Profesională Ruscova

Scopul educaţiei este formarea omului, realizarea personalităţii sale, astfel încât să corespundă
exigenţelor sociale. Principala instituţie ce îşi asumă responsabilitatea pregătirii factorului
uman al dezvoltării sociale este şcoala, locul în care procesul educaţional se desfăşoară în mod
organizat, planificat şi sistematic.

Sistemul de învăţământ, ca principal factor educogen, este doar o componentă a sistemului
social global, în care se manifestă şi alţi agenţi cu rol educativ: familia, instituţiile cultural-
ştiinţifice, organizaţiile, mass-media etc.

Mĳloacele moderne de comunicare reprezintă un element fundamental al relaţiei omului cu
lumea înconjurătoare. Informaţiile transmise prin intermediul acestor inovaţii tehnologice
constituie una din sursele importante ale formării universului spiritual al omului zilelor noastre.
De aici necesitatea de a privi aceste mĳloace ca pe nişte suporturi în educarea indivizilor de
toate vârstele.

Mediul în care creşte şi se formează copilul este, într-o tot mai mare măsură, determinat de
influenţele pe care le exercită mass-media. Transmiterea unei mari cantităţi de informaţie, într-
o prezentare accesibilă, plăcută, captivantă, atrage tineretul, atât intelectual, cât şi afectiv. De
aceea, s-a considerat că mass-media a devenit “o nouă şcoală de cultură generală” sau “o şcoală
de instruire suplimentară” (Ioan Cerghit, 1972).

Prin asumarea funcţiei educative, mass-media nu se substituie şcolii, ci se alătură acesteia în
efortul de educare a tinerei generaţii. Educaţia prin mass-media se alătură căilor tradiţionale de
modelare a personalităţii umane, oferind noi posibilităţi de formare şi dezvoltare.

Chiar dacă valoarea educativă a multora dintre mesajele mediatice este recunoscută, constatăm
că în practica didactică şcolară actuală conţinutul lor nu este suficient valorificat, mass-media
acţionând în scop educativ mai degrabă în afară şi paralel cu învăţământul propriu-zis. Procesul
educaţional depăşeşte graniţele şcolii, devenind o parte integrantă a experienţelor de viaţă şi a
activităţilor umane dintre cele mai diverse.

Televiziunea continuă să fie cel mai popular mĳloc de informare de masă şi de divertisment.
Acesta ne conectează cu lumea și cu tot ce ne înconjoară, diminuează distanțele putând fiind
aproape de dezamăgirile sau victoriile unei sportiv, cultivându-ne respectul și admirația pentru
marii sportivi. Emisiunile de divertisment ne aduc relaxarea psihică, filmele sau spectacolele de
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teatru întră în casa noastră tot prin intermediul televizorului, aducând cu ele o lume, un întreg
univers.

Pentru a face din televizor un prieten putem face următoarele :

� Să limităm timpul petrecut de copil în fața televizorului;
� Să discutăm cu copilul despre ceea ce se întâmplă în programul lui preferat sau despre ceea ce

a cauzat comportamentul agresiv al unei persoane. Trebuie să i se spună copilului că acel tip de
comportament nu este caracteristic adulților, pentru că ei își rezolvă în alt mod conflictele, adică
discutând, negociind, prin soluții nonviolente și cu atât mai puțin este un comportament adecvat
pentru copii;

� Să oferim copilului explicații cum că anumite secvențe nu sunt reale, că oamenii respectivi nu
au fost loviți sau uciși (dacă e vorba de un film sau documentar), dar dacă acest lucru li s-ar întâmpla
în realitate și ar fi răniti foarte grav aceștia ar fi duși la spital și îngrĳiți;

� Să interzicem vizionarea de către copil a programelor prea violente, oferindu-i însă, de fiecare
dată, o explicație pentru decizia luată, ca să nu înțeleagă interdicția ca pe o pedeapsă, ci ca un lucru
făcut spre binele lui;

� Să încurajăm copilul să se uite la documentare și programe educaționale de tipul celor care
prezintă viața plantelor și animalelor;

� Să angajăm copilul în activități plăcute, care să înlocuiască privitul la televizor, sau în diverse
treburi prin casă, să facă sport sau să-și petreacă cât mai mult timp cu prietenii;

� Să fim modele pentru copii și să le insuflăm activități mult mai sănătoase decât privitul la
televizor.

Televizorul poate fi un prieten și poate avea o funcție educativă atâta timp când este o componentă
complemetară vieții, când se împletește armonios cu toate celelalte aspecte și domenii ale vieții. Atâta
timp cât spiritul este și rămâne liber, creator, televizorul se integrează perfect. Existența unor limite este
cheia.

Bibliografie: Cerghit, Ioan,

Mass-media şi educaţia tineretului şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
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Reasons for Teaching the English Language

Autor:Florea Georgeta Juieta Amalia

Școala Gimnazială Viorel Horj Drăgănești

People involved in language teaching often say that students who really want to learn will
succeed whatever the circumstances in which they study. All teachers can think of situations in which
certain motivated students do significantly better than their peers; students frequently succeed in what
appear to be unfavourable conditions; they succeed despite using methods which experts consider
unsatisfactory. Therefore, motivation is what students bring in class and seems to be the biggest single
factor affecting their success.

Motivation is some kind of internal drive that encourages somebody to pursue a course of action. If
we perceive a goal and if that goal is sufficiently attractive, we will be strongly motivated to do whatever
is necessary to reach that goal. Goals can be of different types ; for example if we are determined to own
a new compact disk player , a bike or a horse we may work overtime in order to earn the necessary
money ; if we want to win a TV general knowledge quiz we may put in incredibly long hours of fact –
learning activity.

Language learners who are motivated perceive goals of various kinds. We can make a useful
distinction between short-term goals and long-term goals. Long-term goals might have something to do
with a wish to get a better job at some future date, or a desire to be able to communicate with members
of a target language community. Short-terms goals might include such things as wanting to pass an end-
of-semester test or wanting to finish a unit in a book. In general strongly motivated students with long-
term goals are probably easier to teach then those who have no such goals.

Students have two different types of motivation: extrinsic motivation (concerned with factors
outside the classroom) and intrinsic motivation (concerned with what takes place inside the
classroom).What happens in the classroom will have an important effect on students who are already in
some way extrinsically motivated. We can consider factors affecting intrinsic motivation under the
headings of physical conditions, method and teacher .
1.Physical conditions have a great effect on learning and can alter a student´s motivation either
positively or negatively. Classrooms that are badly lit and overcrowded can be excessively de-motivating,
but unfortunately many of them exist in schools. In general, teachers should presumably try to make
their classrooms as pleasant as possible, to improve the atmosphere with posters, pictures, students
work on the walls. The atmosphere in which a language is learnt is vitally important: the cold greyness
of much institutionalized education must be compensated for in some way if it is not to have a negative
effect on motivation.
2.Method by which students are taught must have some effect on their motivation. If they find it boring
they will probably become de-motivated, whereas if they have confidence in the method they will find it
motivating. But they perhaps this is the most difficult area of all to be certain of. We said that a really
motivated student will probably succeed whatever method is used. It is also true that different students
are more or less sympathetic to any particular method depending upon their expectations. Teachers can
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easily recall students who felt that there was not enough grammar or enough conversation. Despite
various attempts, there is unfortunately no research which clearly shows the success of one method over
another. We know, for sure, that, if the student loses confidence in the method he or she will become
de-motivated. And his or her confidence is largely in the hands of the most important factor affecting
intrinsic motivation, the teacher.
3.The teacher. If the student likes the teacher or not may not be very important. It is also true that two
teachers using the same method can have vastly different results.
In 1970 Denis Girard tried to show in a study the qualities a teacher needs to help in providing intrinsic
motivation. So, he asked a thousand children between the ages of twelve and seventeen to put a list of
teacher qualities in order of preferences. The children put these qualities in the following order (1=
most important, 10=least important):
1. He makes his course interesting.
2. He teaches good pronunciation.
3. He explains clearly.
4. He speaks good English.
5. He shows the same interest in all his students.
6. He makes all the students participate.
7. He shows great patience.
8. He insists on the spoken language.
9. He makes his pupils work.
10. He uses an audio-lingual method.

The result: students were more concerned that classes should be interesting, and three of the top
ten qualities (5, 6 and 7 ) are concered with the relationship between teacher and student and less
concerned with the audio-lingual method.
The students were also asked to list any additional qualities they thought were important and the most
popular were:
-He shows sympathy for his pupils.

-He is fair to all his students.

-He is fairs confidence.

So the teacher`s personality matters a lot (and yet this is the most difficult area to quantify or to
train for). But beyond that it is clear that teachers need to do everything possible to create a good
rapport with their students. Partly this happens by providing interesting and motivating classes: partly
this comes from such things as treating all the students the same and acting upon their hopes and
aspirations. Most of all it depends on paying more attention to the students than to teacher! They
should be able to give clear instructions and examples and as far as possible have answers to the
students` questions. (Harmer, 1991:5-6)
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Metode și tehnici de învățământ eficiente

în predarea Limbii engleze

Autor: Giuran Daniela

Liceul Teoretic Nicolae Iorga București

Se spune că nevoia de a învăţa o limbă străină este aproape atât de veche ca însăşi istoria umană. Iar
însuşirea unei limbi se află în relaţie cu senzaţiile şi experienţa, spune John Amos Comenius, profesor,
educator şi scriitor ceh, considerat părintele educaţiei moderne. „Predarea trebuie să fie orală”, continuă
acesta.

„A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le

deschide calea cum să priceapă lucrurile.”- John Amos Comenius

Metodele tradiţionale de predare, caracterizate printr-o relaţie de autoritate şi bazate pe principiul
conform căruia profesorul aducea cunoştinţe elevului care, se presupune, era pregătit să le primească,
astăzi par nepotrivite pentru educaţia de masă. Astăzi, stilul tradiţional de predare nu mai reprezintă o
cale eficientă de a transmite informaţii. Sunt dezvoltate diferite metode de predare-învăţare având în
minte nevoile elevului.
Un proces de predare-învăţare eficient şi real presupune folosirea metodologiei şi pedagogiei potrivite
cerinţelor generaţiei actuale de elevi, folosirea noilor tehnologii şi a unui mediu educaţional în continuă
schimbare. Provocarea o reprezintă găsirea de noi căi de a stimula şi motiva abilităţile creative ale
generaţiei actuale care are vederi asupra învăţării diferite de cele pe care le aveam noi atunci când eram
ca ei. Adolescenţii care intră astăzi în etapa gimnazială şi liceală de învăţământ provin dintr-un mediul
familial care nu i-a pregătit pentru rolul de elev şi care sunt tot mai expuşi eşecului şcolar.
Teorii educaţionale actuale plasează elevul în centrul actului educaţional şi ne recomandă ca să pornim
de la centrele de interes ale elevului pentru a reuşi să-l aducem în poziţia de a învăţa. Aceste teorii
mediatoare încearcă, de asemenea, să lupte împotriva plictiselii în şcoală, care se manifestă nu doar prin
lipsa de interes (una din principalele cauze ale eşecului şcolar), dar şi prin violenţă. Potrivit profesorului
elveţian de Istoria educaţiei, Charles Magnin, plictiseala elevilor de astăzi vine de la pierderea înţelesului
educaţiei în societate: “Şcoala nu mai este necesar legitimă. Astăzi, cunoştinţele sunt percepute ca fiind,
mai întâi, funcţionale şi imediat utilizabile.”

Şcoala singură nu poate restabili valoarea socială a educaţiei, totuşi, poate, însă, să dea un sens nou cunoştinţelor primite în şcoală.

Abordarea unei predări de tipul „cretă-tablă”(care a avut meritele ei), cu elevul participant pasiv, nu mai
pare să fie potrivită pentru generaţia de astăzi. Dascălii apelează la o gamă largă de strategii ca să
încurajeze participarea activă a elevului la activităţile din clasă. Să înveţi prin “a face”, să aduci
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problemele din viaţa reală în sala de clasă şi să ajuţi elevul să descopere informaţia cerută ca să rezolve
aceste probleme sunt metode care fac parte din abordarea învăţării centrată pe elev. Profesorul ghidează
şi facilitează învăţarea, mai degrabă decât o controlează, ajută elevii să interpreteze, să organizeze
cunoştinţele, astfel ca aceştia să formeze aptitudini nu doar în conţinutul studiat, ci şi în învăţarea
propriu-zisă.
Un proces de predare-învăţare activ, interactiv oferă oportunităţi de interacţiune profesor-elev, elev-
elev şi elev-resurse (studiu de caz, proiecte, jocuri de rol, excursii). Folosirea unor metode şi strategii
moderne, active de predare-învăţare este importantă pentru că are un mai mare impact asupra elevilor.
Cărţile din care îşi luau informaţia până mai ieri sunt înlocuite astăzi cu noile resurse tehnologice pentru
a crea o învăţare interactivă centrată pe elev. Explicaţia utilizării metodelor interactive vine de la
conceptul “I do and I understand”(Confucius), mai precis, cu cât consumă mai multă energie în
încercarea de a controla o activitate, cu atât mai mult elevul înţelege şi învaţă din această activitate. O
altă explicaţie ar fi aceea că pot modela îndeaproape ceea ce vor face elevii când părăsesc şcoala şi îşi aleg
un loc de muncă.
Ca profesor, nu poţi anticipa toate situaţiile specifice cu care se vor confrunta elevii în viaţa lor şi care le
cer să se folosească de aptitudinile lor. Totuşi, putem să-i ajutăm să aplice aceste competenţe la
maximum. Aşadar, să-i ajutăm pe elevi să devină funcţionali înseamnă a le crea contexte relevante, reale,
interesante şi motivaţionale în care să poată să-şi pună în practică competenţele, a-i ajuta să aleagă
metodele potrivite de comunicare, să devină independenţi în învăţare.
Predarea presupune prezentarea realităţii, oferind elevilor oportunitatea de a câştiga experienţă în practicarea diversă a unui domeniu.

Scopul este acela de a încuraja elevii să demonstreze competenţele de comunicare şi înţelegere, de citire
şi scriere în contexte variate şi cu anumite scopuri. Noi trebuie să fim preocupaţi de dezvoltarea şi
recunoaşterea capacităţii elevilor de a aplica şi transfera competenţe pe căi care sunt potrivite situaţiilor
în care se află.
În cadrul orei de Limba engleză, putem “ataca” diferite abordări de predare-învăţare, utilizarea unei
metode sau a alteia depinzând de abordarea aleasă. Astfel, abordări şi metode moderne sugerate sunt
următoarele: Abordarea centrată pe elev (Person-Centred Approach), Abordarea
comunicativă(Communicative Approach), Calea tăcerii (The Silent Way), Sugestopedia (Suggestopedia),
Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning), Metoda răspunsului fizic total (The
Total Physical Response Method), Pentru a aplica diferitele strategii moderne trebuie să ne folosim de
materiale, mĳloace de predare moderne, cum ar fi: fişe de lucru(worksheets), imagini (pictures or
flashcards), realia (‘from-life’ materials), poveşti în imagini (picture stories), postere (posters), broşuri
(brochures), pliante (leaflets), CDs (muzică), DVDs (filme, reclame, desen animat), jocuri (games),
poezie (poetry), dramă (plays, role-plays), proiecte (projects). Pentru un act de predare-învăţare eficient
este bine să alternăm tipurile de materiale de predare.
Tehnicile de predare moderne care îşi au temelia pe Teoria inteligenţelor multiple (Howard Gardner,
1983) utilizând exerciţii ce apelează la inteligenţa muzicală/ ritmică, inteligenţa vizual/ spaţială,
inteligenţa corporală/ kinestezică, care solicită toate zonele creierului dau eficienţă actului de instruire.
O altă idee inovatoare care vine în întâmpinarea dificultăţilor cu care ne confruntăm în
contemporaneitate este predarea diferenţiată(Louis Legrand, 1970) care presupune adaptarea metodelor
de predare la diferitele tipuri de elevi cu scopul de a spori egalitatea şanselor şi de a reduce eşecul şcolar,
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încă determinat în mare măsură de inegalităţile sociale. Diversitatea elevilor, însă, nu este doar socială,
ci şi afectivă, fiind o posibilă sursă de obstacol în calea învăţării. Ca urmare, reformatorii educaţionali
susţin cu tărie o abordare nouă şi centrată pe elev a predării-învăţării şi o evaluare continuă şi
constructivă, capabilă de a sublinia progresul elevului şi de a-l motiva pe acesta.
Nu în cele din urmă, dacă punând în aplicare cele de mai sus şi avem în minte şi cuvintele Barbarei
Harrell Carson (1996): „Elevii învaţă ceea ce îi interesează…”, a spus Stanford Ericksen, dar Goethe ştia
altceva: „În toate lucrurile învăţăm doar de la cei pe care îi iubim.” Adăugând la acestea declaraţia lui
Emerson: „secretul educaţiei constă în respectarea elevului”, obţinem următoarea formulare: „Elevii

învaţă ce îi interesează de la oamenii pe care îi iubesc şi cărora, ştiu ei, le pasă de ei…”, atunci, cu
siguranţă, reuşim să ne atingem ţelul ca profesori, acela de a educa complet, fizic, mental, emoţional,
moral şi social copiii pentru a-i pregăti pentru roluri importante în activităţile statului şi ale societăţii.
(Howatt 1984)
Învăţarea cu succes a limbii engleze nu poate fi o problemă de alegerea unei anumite metode sau tehnici
de predare. În domeniul predării limbii engleze sunt voci care pretind că o abordare structurală
noţională sau comunicativă ar fi singura cale către “tărâmul făgăduinţei” unde toţi studenţii vorbesc
perfect limba engleză şi promovează examenele fără nici un fel de dificultate. Adevărul este că fiecare
profesor, după o anumită perioadă de timp, îsi dezvoltă propria metodă de lucru după verificarea atentă
a diverselor tehnici existente. El o va adopta, desigur, pe ceacare se potriveşte nu numai lui, ci şi
disciplinei pe care o predă sau colectivului de studenţi cu care lucrează. Tehnicile de predare a limbii
engleze trebuie să fie adaptate în funcţie de ce şi cui îi este predat. Ne aflăm cu siguranţă în punctul în
care accentul este pus atât pe profesori, cât şi pe cursanţi, care optează în deplină cunoştinţă de cauză
pentru una sau alta dintre metodele de predare sau învăţare.

Bibliografie:

Cucoş, C.(1996): Pedagogie, Polirom, Iaşi
Gardner, H. (1983): Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York
Howatt, A. (1984): A History of English Language Teaching, Oxford University Press, Oxford
Scrivener, J.(2005): Learning teaching, Macmillan Publishers Limited, UK
www.wku.edu/teaching/booklets/quotes.htm



99

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Exemplu de bună practică în cazul elevilor cu deficiență

mintală gravă

Proiect didactic

Autor: Grigore Amalia

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Nicolae“,Câmpulung, județul Argeș

Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii

Disciplina: Educație senzorială și psihomotorie

Subiectul: Exerciții de identificare a figurilor geometrice plane (triunghi, cerc, pătrat)

Tipul lecției: Asimilare și aprofundare de noi cunoștințe

Clasa: a II-a

Competenţe specifice vizate:

- Formarea şi dezvoltarea motricităţii generale şi fine, a coordonării psihomotrice.
- Formarea şi dezvoltarea structurilor perceptiv motrice de formă, mărime, culoare, spaţiu şi timp

Obiective operaţionale ale lecţiei:

La sfârşitul lecţiei , elevii vor fi capabili să:

Oo1:să denumească figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, cerc);
Oo2:să exemplifice obiecte asemănătoare figurilor geometrice plane (triunghi, pătrat, cerc);
Oo3: să sorteze figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, cerc);
Oo4: să coloreze figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, cerc);
OO5:să unească punctele ce alcătuiesc figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, cerc).

STRATEGII DIDACTICE:

� METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia didacticǎ, exercițiul,
observația sistematicǎ şi independentǎ, exemplificarea, învățarea prin
descoperire, metoda cadranelor

� MĲLOACE ŞI MATERIALE: jetoane, imagini/ilustrații, creioane colorate,
magneți, fișă de lucru.
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI

ETAPELE

LECȚIEI

OBIECTIVELE

OPERAȚIONALE

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA

ELEVILOR

1 2 3 4

1.MOMENT

ORGANIZATORIC

Lecţia începe cu salutul către

elevi,efectuarea prezenţei, asigurare

condiţiilor necesare de desfășurare a

lecţiei.

Elevii salută şi se

pregătesc pentru lecţie.

2.REACTUALIZAREA

CUNOȘTIINȚELOR

O1

O2

Profesorul solicită elevilor să exemplifice

obiecte care au formă de cerc, pătrat sau

triunghi.

Profesorul prezintă mai multe imagini,

ilustrații și cuvinte care conțin aceste figuri

geometrice, adresând mai multe întrebări:
Ce obiect este rotund, pătrat, triunghi?

Elevii participă în mod

activ la discuție și oferă

răspunsurile întrebărilor

adresate.
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3.ANUNŢAREA

SUBIECTULUI

Astăzi, la ora de Educație senzorială și

psihomotorie vom discuta despre figurile

geometrice:

- Triunghi

- Cerc

- Pătrat

Elevii sunt atenți la ceea

ce li se comunică.

4. DIRĲAREA

ÎNVǍŢǍRII ȘI
PREZENTAREA

CONȚINUTULUI

LECȚIEI

O1

O2

O3

Profesorul explică noțiunea de figură

geometrică: Figurile geometrice sunt prezente

peste tot în mediul înconjurător.

Profesorul desenează la tablă, pe rând,

figurile geometrice plane: cerc, triunghi,

pătrat și le cere elevilor să arate jetonul

corespunzător figurii geometrice desenate.

Apoi, profesorul împarte elevilor o fișă de

lucru privind trasarea punctelor ce

compun un pătrat, cerc și triunghi

(ANEXA NR.1)

Ascultă ceea ce li se

comunică.

Elevii sunt atenți în

identificarea fiecărei figuri

geometrice, prin arătarea

jetonului corespunzător.

Elevii sunt atenți privind

trasarea și unirea

punctelor ce formează
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O4

O5

Profesorul acordă ajutor elevilor pe tot

parcursul realizării fișei de lucru.

figurilor geometrice.

Elevii realizează cu

ajutorul și sprĳinul

profesorului fișa de lucru.

5.ASIGURAREA FEED-

BACK-ULUI

O1

O2

Profesorul le solicită elevilor să rezolve

cerințele expuse prin metoda cadranelor.

(ANEXA NR.2)

Elevii respectă

instrucțiunile date și

rezolvă fișa.
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O3

O4

O5

6.EVALUAREA

ACTIVITĂȚII

O1

O2

O3

O4

O5

Profesorul face aprecieri referitoare la

modul in care elevii au participat la lecție și

maniera de rezolvare a fișelor de lucru

primite.

Elevii ascultă cu atenție ce

li se comunică.

7. ÎNCHEIEREA

LECȚIEI

Se vor trece în revistă elementele-cheie ale

subiectului propus.

Elevii ascultă cu atenție ce

li se comunică.
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ANEXA NR.1

Fisă de lucru privind trasarea punctată a figurilor geometrice
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ANEXA NR.2

Fișă de lucru : METODA CADRANELOR

CADRANUL I

Identificați forma și culoarea specifică fiecărei figuri geometrice.

CADRANUL II

Colorați cu roșu triunghiul; cu verde pătratul și cu albastru cercul din
imaginile de mai jos.
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CADRANUL III

Trasează forma figurilor geometrice, respectând culoarea punctată.

CADRANUL IV

Încercuiește cu culoarea ROȘU mulțimea cercurilor, cu culoarea
ALABASTRU mulțimea pătratelor și cu VERDE mulțimea

triunghiurilor.
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CREATIVITATE EDUCAȚIONALĂ

Autor: Hriţac Rodica

Şcoala Gimnazială ,,Teofil Vâlcu” Hăneşti, judeţul Botoşani

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin creare, care înseamnă a zămisli, a făuri, a
crea, a naşte. Însăşi originea cuvântului demonstrează că termenul de creativitate defineşte un proces, un
act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. Creativitatea poate fi
definită în multe feluri pornind de la înţelegerea creativităţii ca o atitudine şi până la identificarea
acesteia cu o producţie creatoare de nivel înalt, cu realizări neobişnuite în diverse domenii.

Cunoscută mai ales ca o problemă a psihologiei moderne, creativitatea este un atribut, o capacitate
sau o funcţie a personalităţii, în general, şi a unor aptitudini sau procese psihice, în special.

Sarcina activării şi dezvoltării potenţialului creativ se impune atât din perspectiva intereselor
individuale, cât şi din cea a intereselor sociale.

În ceea ce priveşte individualitatea, creativitatea este o sursă esenţialăde satisfacţii personale. Este
activitatea sau produsul activităţii în care omul îşi proiectează, îşi recunoaşte şi i se recunoaşte
identitatea, fenomene prin care creaţia devine principala modalitate de dobândire a sentimentului de
autorealizare. Este suficient să ne reprezentăm concentrarea şi dăruirea cu care un copil desenează,
modelează, compune sau experimentează atunci când are de făcut ceva nou, bucuria şi convingerea cu
care îşi prezintă lucrările “originale”, plăcerea pe care o simte când este lăudat pentru ceea ce a făcut, ca
să înţelegem satisfacţia creaţiei.

Din perspectiva intereselor sociale, creativitatea fiecărui membru al societăţii este sursa primară a
progresului umanităţii în ansamblu. Calitatea educaţiei naţionale, puterea ei de a crea viitori creatori,
este principalul factor care prefigurează poziţia de mâine a unei naţiuni în lume. Din aceste considerente,
cultivarea creativităţii individuale şi de grup în sistemul de învăţământ este imperativul major al
educaţiei. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în
planul social.

Creativitatea îmbracă diferite forme de manifestare. În funcţie de caracteristicile domeniului în care
se manifestă, se pot distinge: creativitate tehnică, didactică, artistic, militară, etc.

Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului/ cadrului didactic pentru
proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire
permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ.

Componenta principală a creativităţii este imaginaţia, însă creaţia de valoare reală mai presupune şi
o motivaţie, o dorinţă de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu uşurinţă, o
altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.

În formarea comportamentului creator, un rol foarte important îl are şcoala, deoarece rămâne
principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri,
de vârstă şcolară. 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.
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Creativitatea poate fi socotită o expresie a personalităţii, dar aceasta presupune activităţi
îndelungate şi eforturi deosebite. Produsul de bază în educarea creativităţii este activitatea independentă,
care se poate pune în practică la toate obiectele de studiu. Angajarea sistematică a elevilor în operaţii de
analiză, sinteză, generalizare asigură o gândire creativă, flexibilă.

Eficienţa creativităţii la elevi depinde de pregătirea ştiinţifică şi pedagogică a educatorului, de
priceperea lui de a organiza în mod judicios activitatea elevilor, de a subordona totalitatea mĳloacelor
didactice obiectivelor propuse. Despre importanţa creativităţii nu e nevoie să spunem multe: toate
progresele ştiinţei, tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare.

Cât despre nivelurile creativităţii, Calvin W. Taylor propune existenţa a cinci astfel de niveluri:
� Expresivă – prezentă de timpuriu şi definită prin absenţa unor preocupări speciale în vederea

obţinerii unor rezultate de calitate;
� Tehnică sau productivă – care constă în dovedirea priceperilor şi deprinderilor speciale, care

au ca rezultat obţinerea unor produse care vizează perfecţiunea;
� Inventivă – care presupune raportarea la produse déjà existente;
� Inovativă – care se referă la abilitatea de a depăşi unele principii de bază definite anterior sau

care permit soluţii ingenioase de interpretare a realităţii;
� Emergent – care se manifestă la genii.
Munca de creaţie parcurge mai multe etape:
� de preparare, când se adună informaţii, se fac observaţii, se delimitează scopul sau problema, se

schiţează un proiect general;
� de incubaţie, când este timpul încercărilor sterile, când nu se găseşte soluţia, incubaţia poate

dura foarte mult, ani de zile,
� inspiraţia sau iluminarea este momentul fericit când apare soluţia, când creativitatea se

manifestă pe deplin;
verificarea, care este necesară pentru a elimina eventualele erori sau lacune. Atunci când rezultatele
sunt nesatisfăcătoare, este necesară reluarea ciclului.

Cadrul didactic are menirea să îndrume formarea copilului într-o perioadă de mare
importanţă pentru devenirea acestuia. Creativitatea poate fi utilă individului în orice domeniu şi în
orice situaţie a vieţii sale. Una dintre cele mai importante premise ale creativităţii constă în
disponibilitatea de a lua totul de la capăt, de a considera că nimic nu este definitiv, că nici un proces nu
este încheiat odată pentru totdeauna . Nu există nici o situaţie conştientă care să nu permită o
participare creativă. Creativitatea este precedată de capacitate, atitudini, atribute personale, experienţe
intelectuale şi este prezentă la aproape oricine. Mulţi oameni dispun de un potenţial necesar unui
anumit nivel de realizare creativă. Şcoala urmează să realizeze finalităţi educative specifice, de care este
direct responsabilă. Ei îi revine responsbilitatea de a acţiona pentru stimularea potenţialului creativ al
elevilor. Preocuparea de formare a independenţei în gândire şi exprimare implică şi o legătură cu familia.
Părinţii trebuie convinşi că tutelarea excesivă împiedică dezvoltarea intelectului, manifestarea
independentă a gândirii şi fanteziei lui.
În acţiunea de stimulare şi educare a creativităţii se recomandă:
-asigurarea unor condiţii favorabile pentru apariţia intereselor şi preocupărilor sistematice ale copilului,
a motivaţiei sale intrinseci;
-crearea unei ambianţe stimulative care să înlăture blocajele emoţionale;
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-încurajarea iniţiativelor personale în descoperirea noului;
-încurajarea atitudinilor nonconformiste, combaterea prejudecăţilor şi rigidităţii în gândire;
-procurarea de experienţe deosebite.

Pentru stimularea creativităţii, mai întâi trebuie combătute anumite obstacole care jenează
manifestarea ei. Aceste obstacole poartă numele de blocaje şi pot fi : sociale, metodologice şi emotive.
Efectul acestor factori de blocaj creşte pe măsură ce copiii trec în fazele superioare de dezvoltare. Ele pot
să apară şi dinspre professor dacă acesta:
-priveşte cu dezaprobare şi suspiciune pe copiii cu comportări neobişnuite, ceea ce-i descurajează pe
aceştia să se comporte creative;
-acceptă mai greu copiii cu o gândire divergentă;
-manifestă neîncredere faţă de fanteziile copiilor;
-este deranjat de întrebările copiilor mai curioşi, reproşându-le că deranjează activitatea la clasă;
-înţelege greşit relaţia muncă-joc, considerând că cele două activităţi par imposibil de îmbinat;
-impune constrângeri, reguli stricte, pedepse în munca cu copiii;
-foloseşte excesiv laude şi recompense, ceea ce poate determina copilul să se orienteze spre acestea şi nu
spre bucuria de a acumula noi cunoştinţe şi de a le utiliza în folosul

Un învăţământ orientat în direcţia creativităţii presupune o serie de probleme, iar găsirea de soluţii
adecvate ridică mai multe întrebări. Pentru a putea face faţă acestor probleme pedagogia modernă dă
educatorilor următoarele îndrumări:
-să creeze o atmosferă de lucru favorabilă;
-să încurajeze tinerii să se manifeste spontan şi creativ, să aibă curajul să-şi exprime ideile şi părerile
evitând soluţiile stereotipe şi uniformizarea;
-să respecte ideile, întrebările neobişnuite ale copiilor;
-să le ofere oportunităţi pentru a crea din proprie iniţiativă;
-să le dezvolte încrederea în propriile capacităţi ;
-să-i încurajeze să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grupul clasei;
-să le dezvolte încrederea în propriile capacităţi şi aptitudini, să-i ajute să-şi descopere aceste aptitudini
pe care ei le manifestă pentru a deveni conştienţi de ele;
-să caute să crească interesul şi curiozitatea tinerilor folosind metode didactice diverse;

Fiecare materie de învăţământ şi fiecare domeniu de activitate oferă condiţii generale, dar mai ales,
condiţii specifice de aplicare a principiilor ce vizează dezvoltarea gândirii creatoare. Conţinutul acestor
discipline trebuie să prevadă activităţi educaţionale şi sarcini pe care elevii trebuie să le rezolve pentru a-
şi forma în cadrul lor deprinderi în direcţia amintită. Odată ce s-a stabilit ideea transferului creativităţii
de la nivelul unui domeniu specific la nivelul potenţialului creativ general sub formă de abilităţi
cognitive şi atitudini şi trăsături de caracter, înseamnă că în urmărirea acestui obiectiv pot fi implicaţi
toţi educatorii, iniţiaţi ei înşişi şi formaţi în această direcţie. Pentru majoritatea disciplinelor, calea
principal o constituie metodele de lucru activ-participative cu tinerii - problematizarea, învăţarea prin
descoperire, experimentul, studiul de caz, brainstorming-ul, sinectica, dialogul dirĳat, jocul didactic.
Toate se bazează pe interacţiunea colectivă între cei ce învaţă, pe discuţii, schimburi spontane de idei,
impresii, păreri în cadrul clasei şi observaţii independente. Ceea ce se urmăreşte în principal prin aceste
metode este ca profesorul să propună o problem pe care tinerii să o rezolve singuri sau în activităţi pe
grupe. Dacă problema este dificil de rezolva,t profesorul poate interveni cu întrebări ajutătoare, apelând
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la metoda descoperirii dirĳate sau a dialogului dirĳat. Şi metodele tradiţionale dacă sunt folosite cu
pricepere pot direcţiona şi stimula potenţialul creativ al tinerilor. Observaţia, exerciţiul, conversaţia,
studiul individual se pot converti prin înnoire, astfel încât să corespundă noilor cerinţe ale pedagogiei
creativităţii. Ele pot fi folosite cu succes acolo unde metodele moderne sunt mai greu de aplicat, sau
chiar în completarea acestora.

Instrumentele standard folosite atâta timp în şcoala tradiţională - evaluarea, recompensa, competiţia,
limitarea capacităţii de alegere, învăţarea bazată pe memorare - pot avea efecte negative asupra evoluţiei
creativităţii.

Putem spune că tinerii răspund cu entuziasm şi bucurie la noile forme şi metode de învăţare, dar
aceasta nu înseamnă că trebuie să se demoleze şi să se uite virtuţile formelor de educare tradiţionale. De
fapt, ce este mai important, să se dea copiilor libertatea de a-şi pune în valoare înclinaţiile şi iniţiativele
personale, sau să se urmărească însuşirea sistematică, prin metode riguroase a conţinutului fiecărei
discipline de studiu? Asemenea întrebări ce vin din ambele direcţii ale pedagogiei ne conduc la concluzia
că ar fi mai de folos realizarea unei sinteze între cele două modalităţi de abordare, ce par doar la prima
vedere ireconciliabile.

În concluzie, creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului.
In şcoală nu se poate vorbi de creaţii de mare originalitate decât la elevii excepţionali, la ceilalţi fiind
vorba doar de un potenţial creativ care poate fi dezvoltat pe diferite căi, atât în procesul de învăţământ,
dar mai ales in cadrul activităţilor extraşcolare, o mare pondere în cadrul acesta având o activităţile
outdoor.
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Copilul cu ADHD prin ochii psihologului

Autor: Indre Alexandra Maura

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

Încă din perioada în care eram studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din
cadrul Universității Babeș-Bolyai, am început să fac voluntariat la Asociația Autism Baia Mare, după
care am și lucrat ca psiholog/terapeut comportamental timp de 4 ani.

Pe parcursul anilor în care am lucrat ca și terapeut comportamental am interacționat cu un
număr mare de copii cu ADHD, iar în cazul copiilor care au început terapia de la o vârstă fragedă (ex:
am lucrat cu un copilas care avea 3 ani și jumătate), chiar dacă nu aveau la vremea aceea un diagnostic
clar stabilit, aceștia au înregistrat progrese remarcabile în plan cognitiv, în aria socializării, a limbajului,
precum și a comportamentului. Având în vedere că lucram 1:1 cu copiii, realizam activități de grup,
părinții asistau la unele ședințe de terapie și participau la ședințe săptămânale pentru a discuta despre
progresele înregistrate dar și despre dificultățile întâmpinate de către aceștia sau de către copii,
rezultatele nu întârziau să apară și copiii îregistrau progrese de la o zi/săptămână la alta.

Îmi amintesc că făceam terapie cu un copilaș de 3 ani care la început se urca pe mese, scaune,
sărea, alerga haotic, împrăștia jucării, nu accepta să fie implicat în vreo sarcină/joc, avea puține cuvinte
în vocabular, etc., în aproximativ 2 ani și jumătate, în urma terapiei comportamentale, în care a învățat
să își aștepte rândul, să asculte indicațiile adultului, să amâne primirea recompensei, să finalizeze
sarcinile, să povestească o poveste scurtă, etc., am început pregătirile pentru școală, respectiv învățarea
prerechizitelor necesare în clasa pregătitoare în aria scris/citit și alte comportamente. Relatând pe scurt
această experiență, am dorit să accentuez rezultatele frumoase ce pot fi obținute atunci când copilul
beneficiază de intervenție comportamentală/ asistență psihologică pe toate palierele de dezvoltare, și
prin colaborare strânsă cu părinții, logopedul, cadrele didactice, etc.

În urma examenului de titularizare am ocupat ca și titular postul de consilier școlar la două școli
din mediul rural (plus structurile școlare aferente). Eram pregătită psihic, fizic și profesional să practic și
la școală ceea ce am învățat ca și terapeut comportamental, însă m-am izbit de multe obstacole:
indiferența și ignoranța unor cadre didactice (educatori/învățători), nivelul scăzut de educație al
părinților, precum și statusul economic scăzut din mediul de la țară, ș.a. Datorită faptului că mulți copii
se joacă pe dispozitive electronice ore întregi, nu au reguli clare stabilite în familie, cu alte cuvinte nu
sunt stimulați din punct de vedere cognitiv, al limbajului, al socializării, al internalizării regulilor,
majoritatea dintre aceștia prezintă trăsături specifice ADHD sau opoziționismului provocator, fiind greu
de identificat cazurile în care într-adevăr copiii ar putea primi acest diagnostic.

Fiind în al cincilea an de activitate în învățământ, m-am străduit până acum să ofer îndrumare
cadrelor didactice și părinților, dar și copiilor cu simptome asociate ADHD sau care au această tulburare.
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La grădiniță, copiii cu ADHD prezintă unele dintre următoarele comportamente/caracteristici:
contact vizual nesusținut, sunt iritabili, sensibili din punct de vedere senzorial (tactil, auditiv),
hiperactivi (nu stau la locul lor, nu își așteaptă rândul), vocabular redus, ș.a. În clasele primare, pe lângă
comportamentele amintite mai sus, am observat și alte particularități ale copiilor cu ADHD: își pierd
rechizitele sau le încurcă, par neîndemânatici, motricitate fină slab dezvoltată, prezintă dificultăți în
recepționarea instrucțiunilor și realizarea sarcinilor în timpul alocat de către învățător, se concentrează
pe o perioadă foarte scurtă, rămân în urmă, etc. La gimnaziu, elevii cu ADHD se confruntă cu alte
dificultăți, cum ar fi: sunt retrași, au un cerc redus de colegi cu care interacționează/sau nu
interacționează deloc cu ceilalți, nu țin ritmul cu cerințele profesorilor, accese de furie, stimă de sine
scăzută, etc.

Pentru a le veni în ajutor acestor copii, mă străduiesc să ofer variante de intervenție atât la clasă,
cât și acasă, dar și prin ședințele individuale de consiliere educațională din cabinetul consilierului școlar.

La clasă, obișnuiesc să observ mai întâi comportamentul/activitatea copilului din cadrul orelor și
din pauze. Notez comportamentele adecvate dar și cele ce necesită a fi îmbunătățite, după care discut cu
cadrul didactic cele observate. Stabilim împreună un plan de intervenție bazat pe 2-3 obiective pe care
dorim să le atingem într-un anumit interval de timp (ex: să ridice mâna când vrea să răspundă, să stea în
bancă 15 min-20 min, etc.). Încurajez cadrele didactice să laude și să recompenseze orice comportament
adecvat pe care îl observă la copil, să nu se concentreze asupra a ceea ce nu poate să facă copilul, ci să își
propună să îi învețe pas cu pas unele abilități/achiziții prin repetare, exemplificare (folosirea imaginilor)
și prin modelare de către cadrul didactic. De asemenea, stabilim împreună unele reguli comportamentale
de la clasă (le formulăm în termeni de comportamente specifice așteptate) și ofer cadrului didactic unele
modele de fișe/reguli comportamentale atractive pentru copii.

În cadrul ședințelor de consiliere individuală, țin cont de anumite comportamente neadecvate
despre care părintele/cadrul didactic m-a informat că au devenit problematice, și încerc prin jocuri
sociale, povestioare sociale (cu păpuși, mascote), povești cu imagini, etc. să formez la copil unele abilități
necesare pentru rezolvarea problemei pe care o întâmpină. De asemenea, pentru a crea relația
terapeutică, dar și pentru a dezvolta abilități copilului în aria atenției și a concentrării, realizez cu copilul
unele joculețe distractive/ fișe de lucru colorate (ex: labirint)/ exerciții pentru stimularea atenției vizuale
și a concentrării.

În cadrul întâlnirilor cu părinții, discutăm despre importanța implicării acestora în procesul
școlar, dar și despre importanța stabilirii unor reguli acasă, precum și a consecințelor pozitive/negative
care decurg în urma respectării/nerespectării regulilor. Discutăm despre importanța oferirii de
recompense și a întăririi comportamentelor pe care dorim să le dezvoltăm la copil. De asemenea, le ofer
părinților idei de activități pe care le pot face acasă cu copiii, în vederea dezvoltării atenției, concentrării,
a răbdării în implicarea în sarcini (ex- plantarea de semințe în coji de ou, realizarea de sticle senzoriale,
fișe de lucru etc.).

Consider că deși rezultatele acumulate în munca 1:1 cu copilul sunt mai evidente și mai rapid
înregistrate, și intervenția la clasă are un rol deosebit deoarece în contextul școlar copilul are
posibilitatea de a explora situații noi, relații noi cu alți copii, adulți (cadre didactice) decât cele cu care
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este familiarizat, este expus la stimuli noi pe care acesta învață să îi gestioneze, toate acestea contribuind
la dezvoltarea armonioasă a personalității copilului, precum și la achiziția de abilități necesare pentru a
depăși unele limite impuse de tulburarea ADHD.

Bibliografie
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Integrarea școlară a elevilor cu ADHD și rolul educației

remediale în realizarea acesteia

Autor: Indre Alexandra Maura

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

“Recunoașterea faptului că un copil are ADD trebuie să fie pur și simplu un mod de a înțelege că
a-l ajuta presupune abordări inteligente și inventive, nu judecata că este ceva fundamental sau
iremediabil în neregulă cu el. Recunoșterea aceasta trebuie să ne permită să susținem copilul în
realizarea potențialului său, nu să-l limităm și mai mult” a scris cercetătorul Gabor Mate în cartea
intitulată Minți împrăștiate.

Atunci când elevii diagnosticați cu tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate beneficiază
de suport, orientare și ghidaj din partea părinților,a învățătorilor, a profesorilor, a consilierului școlar, a
logopedului, ș.a, aceștia reușesc să se integreze în mediul școlar și chiar să obțină rezultate școlare foarte
bune. Dezvoltarea neuropsihologică și socio-emoțională a copiilor cu ADHD se poate realiza într-un
mod adecvat și echilibrat atât acasă, într-un climat caracterizat de afecțiune, acceptare necondiționată și
susținere, cât și la școală, prin implicarea susținută a cadrelor didactice care trebuie să adapteze
conținutul programei de învățare conform nivelului de dezvoltare al fiecărui elev ce prezintă dificultăți
de învățare. De asemenea, elevii cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate prezintă motivație
crescută pentru învățare atunci când li se pun la dispoziție materiale educative atractive, colorate,
însoțite de imagini sugestive.

În ultimii ani, educația remedială a constituit o sursă importantă de recuperare și integrare
școlară pentru elevii cu ADHD. În cadrul activităților de învățare remedială, elevii participă la activități
școlare și extrașcolare cum ar fi: sprĳin și monitorizarea în efectuarea temelor, participarea la ședințe de
consiliere psihopedagogică și de logopedie, ateliere de lucru și activități de explorare a mediului
înconjurător.

Mai jos, regăsiți un studiu de caz al unui elev diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție, care

este înscris la o școală din județul Maramureș și care a beneficiat de programul de educație remedială

Școală după Școală.

Studiu de caz:

Elevul are 6 ani, s-a născut în data de 05.07.2015, iar în urmă cu doi ani acesta a primit
diagnosticul de ADHD. Copilul provine dintr-o familie cu statut socio-economic ridicat. Acesta este
elev la o școală gimnazială din județul Maramureș, urmând cursurile clasei pregătitoare. Începând din
semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, acesta participă și la orele de educație remedială, de 5 ori
pe săptămână. Din spusele învățătoarei, elevul are abilități matematice foarte bune, precum și
prerechizite necesare deprinderii de scris-citit normal dezvoltate, însă aceasta a remarcat dificultatea
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elevului de a rămâne atent în sarcini o perioadă mai mare de timp, de a sta în liniște și a participa la
sarcinile de grup fără a se implica în conflicte cu colegii săi. De asemenea, acesta vorbește și se mișcă
deseori în exces, răspunde înainte de a fi întrebat și prezintă dificultăți în a-și aștepta rândul.

În urma aplicăriiunor teste de evaluare a dezvoltării, reiese faptul că elevul are abilități mediu

dezvoltate în ceea ce privește rezvolvarea de probleme, generarea de soluții noi și capacitatea de

planificare a strategiilor. Funcțiile senzoriomotorii sunt dezvoltate mediu, funcția fonologică a

limbajului este normal dezvoltată. Memoria și învățarea prezintă un nivel mediu de dezvoltare al

abilităților, procesarea vizuospațială prezintă un nivel mediu de dezvoltare. În urma interviului

semistructurat cu mama, rezultă faptul că datorită diagnosticului de ADHD, copilul are dificultăți în a

urma instrucțiunile, în organizarea activităților, deseori fiind distras de stimuli externi.

Dintre obiectivele stabilite în planul de intervenție aplicat cu ocazia desfășurării orelor de

învățare remedială, amintim următoarele: menținerea atenției pe o perioadă mai îndelungată de timp,

controlul vorbirii în exces, așteptarea rândului, acceptarea și urmărirea instrucțiunilor, prevenirea

conflictelor cu colegii prin învățarea de strategii de comunicare eficientă și de gestionare a emoțiilor cu

încărcătură negativă. Printre activitățile derulate la clasă, amintim: stabilirea regulilor și afișarea lor în

locuri ce pot fi ușor observate de către elev și de către ceilalți elevi (Ex. de reguli: “Sunt atent cu ochii la

doamna învățătoare/ Ascult ce spune doamna învățătoare/Aștept în liniște când vorbește un alt

coleg/Aștept în liniște când vorbește doamna învățătoare/ Îmi aștept rândul”), derularea de activități de

gestionare a emoțiilor negative (Ex: identificarea propriilor emoțiilor și a emoțiilor celorlalți, asocierea

emoțiilor negative cu anumite evenimente sau situații declanșatoare, jocuri de rol pentru identificarea

de soluții privind prevenirea acceselor de furie sau antrenarea abilităților de comunicare eficientă), dar

și activități de mișcare menite să satisfacă nevoile kinestezice și senzoriale ale elevului. De asemenea, a

fost încheiat și un contract comportamental între elev și doamna învățătoare, în vederea reducerii

comportamentelor opoziționiste și a stimulării comportamentului compliant.

Din spusele învățătoarei și ale părinților, în urma participării la orele de învățare remedială dar

și în urma aplicării cu consecvență a tehnicilor de intervenție comportamentală, elevul reușește să fie

atent într-o sarcină un timp mai îndelungat, reușește să își controleze vorbirea atunci când i se amintește

regula „Aștept în liniște”, își așteaptă rândul, iar atunci când se simte furios, acesta verbalizează acest

lucru și cere ajutor. În plus, s-a observat că relația cu ceilalți colegi s-a îmbunătățit, iar elevul reușește să

participe la jocuri de grup fără a fi implicat în conflicte.
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PROIECT EDUCAȚIONAL ȘI UMANITAR

DONEAZĂ O CARTE, SCHIMBĂ VIITORUL!

Autor: Adriana Iolu

Școala Gimnazială ,,Panait Georgescu”, Dobra

Argument

”Lumea e a celor care citesc.” Rick Holland

Lumea a fost mereu a celor care citesc, care înțeleg ce citesc, care folosesc informația pentru a

face bine lumii în care trăiesc și care dau mai departe bucuria de a citi, generațiilor tinere.

Fie că dăruim mirosul unei cărți vechi, fie că luminăm calea către o carte plină de culoare sau

către o poveste sub format electronic, misiunea noastră rămâne aceeași: de a schimba lumea prin care

pășim.

Misiunea acestui proiect s-a născut din dorința de a dărui și a menține bucuria de a citi, în viața

de zi cu zi a copiilor. Cititul poate să îi ajute să viseze la tărâmuri nebănuite, le face cunoștință cu

personaje ce le pot deveni parteneri de drum și le va oferi șansa de a fi ambasadorii de mâine, adulții care

vor oferi o nouă lumea copiilor lor.

Analizând mediul din care provin copii, observând zilnic faptul că școala a devenit pentru ei o

nouă casă, trebuie să le dăruim copiilor și o casă pentru cărțile ce le vor fi donate, o sală de lectură, unde

cadrele didactice îi vor îndruma printre filele de poveste.

Actul de donație vizează fiecare nivel de la ciclul primar, astfel că fiecare carte va aparține unei

categorii de vârstă și interes de lectură: colorare, povești clasice și povești din literatura modernă, cărți

despre corpul uman, plante, animale, cărți despre istorie, geografie, etc.

Proiectul urmărește menținerea legăturii copil-carte, dar și activarea rolului acestora de a fi mici

bibliotecari, de a îngrĳi cărțile, de a le utiliza în diverse activități, respectând categoria din care fac parte,

și nu în ultimul rând, rolul de a promova continuu acest obicei de a citi.

Scop

Stimularea interesului pentru lectura individuală și colectivă în perioada școlară, dezvoltarea

vocabularului, dezvoltarea muncii în echipă, sensibilizarea față de dragostea de carte, facilitarea
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integrării în mediul școlar a tuturor elevilor și prevenirea abandonului școlar, fructificarea talentelor

personale, urmărind dezvoltarea celor opt competențe cheie.

Obiective

Elevii:

stimularea gustului pentru lectură;

apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris;

formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;

familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;

îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;

cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor;

stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;

împărtăşirea experienţelor personale;

dezvoltarea celor opt competențe cheie.

Părinţi:

conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;

creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur

pentru copii.

Grup țintă

Beneficiari direcți:

elevii claselor primare din Școala Gimnazială ,,Panait Georgescu”, Dobra.

Beneficiari indirecți:

părinții elevilor din clasele primare ai Școlii Gimnaziale ,,Panait Georgescu”, Dobra.

Durată proiect

Proiectul se va desfășura anual, în perioada 1 februarie – 31 mai, vizând colectarea și

înregistrarea donațiilor.
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Echipa de proiect

Director, Neagu Elena Cristina

Coordonator: Prof.înv.primar, Adriana Iolu

Colaboratori: învățător, Chițu Mariana Vasilica

Învățător, Lazăr Anica

Bibliotecar: Georgescu Alina

Resurse materiale

sală de lectură, rafturi pentru depozitare, agendă pentru înregistrarea donațiilor, proces verbal de

donație, proiectul propriu zis, cărți donate, instrumente pentru scris, materiale diverse pentru

activitățile ce pot fi desfășurate folosind cărțile donate.

Resurse umane

director, cadre didactice, elevi, părinți, bibliotecar, donatori.

Rezultate anticipate

familiarizarea copiilor cu atmosfera bibliotecii;

cultivarea sensibilităţii, a exprimării corecte, coerente, expresive;

transdisciplinaritatea – utilizarea cunoştinţelor în cadrul altor discipline;

creaţii proprii în versuri şi proză;

creaţii artistico-plastice;

menținerea legăturii copil-carte;

prevenirea abandonului școlar.

Monitorizare și evaluare

registru cu cărțile donate;

inventar la final de perioadă de colectare, 1 februarie – 31 mai, anual;

produse obținute prin utilizarea cărților donate;

impresii ale copiilor și părinților, menționate și păstrate în scris
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Nr.

crt.

Titlu activitate Acțiune Rezultate Observații

1 Lansare proiect prezentarea

proiectului în CP

02.02.2022;

-expunerea afișului

în comunitate;

-împărțirea

flyerelor în

comunitate, de

către elevi și

părinți;

-marcarea Zilei

Internaționale a

Cititului

-impact pozitiv

asupra comunității

și posibililor viitori

donatori;

-activarea elevilor

în cadrul

proiectului;

-familiarizarea

acestora cu cartea și

bucuria de a citi;

- facilitarea

integrării copiilor

cu CES, abordând

povești speciale

nevoilor lor.

2 Colectarea de

carte

-cadrele didactice

vor colecta cărțile

de la donatori,

înregistrând, sub

semnătură fiecare

produs.

-colectarea a cât mai

multor cărți;

-aranjarea acestora

în sala de lectură, pe

nivel de vârstă și

specificul cărții;

-utilizarea cărților

de către elevi, în

diverse activități

propuse de către

cadrele didactice.
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3 Activități de

dezvoltare a celor

opt competențe

cheie

-cadrele didactice

vor propune și vor

desfășura activități

diverse, care să

vizeze cel puțin

una dintre cele opt

competențe cheie;

-activitățile se pot

realiza individual,

pe clase sau în

parteneriat, în

funcție de situația

epidemiologică

impusă.

-activitățile propuse

vor fi consemnate

în registrul sălii de

lectură, se vor

păstra și expune

produse obținute,

fotografii, filmări

etc.

4 Monitorizarea și

evaluarea

proiectului

-inventarierea

cărților donate;

-bifarea

rezultatelor

pozitive dintre cele

anticipate, și a

celor ce trebuie

îmbunătățite;

-înregistrarea

impresiilor

transmise în scris

de către elevi și

părinți;

-prezentarea

impactului asupra

comunității locale

și școlare a

proiectului propus,

în vederea

-realizarea unui

proces verbal în

care să se

menționeze

impactul asupra

elevilor și a

comunității locale,

precizarea unor

măsuri viitoare,

pentru a menține

interesul și

îmbunătățirea

proiectului;

-donatorii extrași

vor primi un mic

dar, creație proprie,

din partea elevilor

fiecărei clase

implicate.
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îmbunătățirii

acestuia, anual;

-realizarea unei

tombole de

premiere.

Diagrama Gantt
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Proces verbal

Întocmit astăzi, , în urma desfășurării Consiliului Profesoral al Școlii

Gimnaziale ,,Panait Georgescu”, Dobra.

Menționez că în cadrul consiliului s-a prezentat proiectul ,,Donează o carte, schimbă viitorul!”,

s-a prezentat afișul și flyerele de promovare și s-a votat pentru derularea proiectului propus.

Părinții și elevii, beneficiari indirecți și direcți ai proiectului, au fost înștiințați despre proiect, în

cadrul ședințelor pe clase.

Donatorii vor putea acționa în perioada de colectare specificată pe afișul de promovare, iar

cărțile donate vor fi consemnate în registrul proiectului. Fiecare donator va primi un număr cu care va

putea participa la tombola cu premii surpriză.

După finalizarea proiectului, elevii vor extrage un bilet, pentru fiecare clasă implicată în proiect,

iar numărul extras va primi din partea elevilor, un mic dar, creație proprie.

Nr.crt. Nume și prenume

donator

Titlu carte

donată

Clasa Semnătură

donator

1

2

3

4

5

Drept care s-a încheiat procesul verbal.

Data: Semnătura:
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Metode și tehnici de învățămînt eficiente

în procesul instructiv educativ

Autor: Ion Stănica

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău

“Am încercat să pătrund în lumea copilului folosind cărtile. S-a uitat la mine nedumerit. Am

încercat să-mi învăț copilul folosind cuvintele. Au trecut pe lângă el neauzite. Deznădăjduit, m-am

întrebat: cum aș putea să te învăț copile? Răspunsul l-am primit chiar de la el.

Mi-a spus: Vino, joacă-te cu mine! “

Terapia prin joc este un mod de consiliere în care jocurile, jucăriile și activitățile precum

modelarea, desenul și pictura sunt utilizate pentru a ajuta un copil sau adolescent să-și exprime emoțiile,

gândurile, dorințele și nevoile. Îi ajută să-și înteleagă trăirile ascunse și priceperea de a le ordona.

Garry Lendreth spunea: ,,În timpul jocului un copil este capabil să-și cunoască sentimentele

închise ale axietății, dezamagirea, furia, agresiunea, nesiguranța și confuzia. Scoțând aceste sentimente la

suprafață încurajăm copilul să se acomodeze cu ele, îl învățăm să le gestioneze sau să le abandoneze.

Datorită reprezentărilor simbolice copilul caștigă control asupra evenimentelor care par de necontrolat

în realitate. Adesea, copiii se află în incapacitatea de a exprima verbal ceea ce simt. De aceea în terapia

prin joc, jucăriile servesc drep cuvinte, iar joaca drept limbaj pentru copil.”

Terapia prin joc ajută copilul să manipuleze lumea la o scară mai mică, această manipulare

neputând fi făcută în viața de zi cu zi. Jucându-se cu jucării și materiale special selectate și fiind ghidat de

către o persoană ale cărei reacții sunt cele de acceptare necondiționată asupra aceea ce vrea să spună și

să facă copilul, acesta din urmă aduce la suprafață, prin intermediul jocului, sentimente ascunse, pe care

acum le poate vedea, înțelege și le poate face față cu succes.

Nu este nimic neobișnuit dacă un băiețel se va juca cu o jucărie destinată fetițelor sau dacă o

fetiță se va juca cu jucării pentru băieței. Pe durata terapiei prin joc, terapeutul nu va exprima deloc

stare de șoc, nu va cere lămuriri, nu va face morală și nici nu-i va spune copilului că percepțiile sale sunt

incoerente.

În faza de început a terapiei prin joc, jocul va fi folosit pentru a sparge gheața și pentru a stabili

relația între clinician și copil. Uneori copilul va utiliza jocul ca mecanism de evitare a răspunsurilor la
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întrebări. În acest caz clinicianul își va da seama că copilul nu se simte confortabil și că nu este dispus să-

și exprime sentimentele și gândurile. Prin jocul cu copilul, clinicianul va putea depista care sunt

comportamentele care-l caracterizează pe copil.

Înainte de începerea terapiei prin joc, este important să i se spună copilului care va fi experiența

lui de-a lungul perioadei de terapie. Copilul trebuie să știe că un consilier îl va ajuata să-și înțeleagă

sentimentele în timp ce pictează, desenează, spune povești, ascultă muzică, se joacă cu o minge sau

modelează din lut.

Terapeutul trebuie să-l facă pe copil să înțeleagă că a vorbi de sentimentele lui este bine, iar dacă

nu o va face se va putea simți confuz și trist.

Majoritatea copiilor necesită suport pentru a-și putea gestiona emoțiile. Unii au probleme

mentale sau comportamentale, care-i împiedică să-și dezvolte întregul potențial.

Anumite studii arată că 20% din copii prezintă o problemă de tip psihologic și că 70% din aceștia

sunt ajutați să depășească această tulburare cu ajutorul unor terapii ca jocul sau creațiile. În anul 1999

guvernul englez estima că 10% dintre copiii au o problemă de sănătate mentală. Este bine știut faptul că

sanatatea mentală, ca și cea fizică este mai bine să fie prevenită decât vindecată.

Terapia prin joc modernistă este bazată pe principiile dezvoltate de Virginia Axline. Primul

principiu afirmă faptul că terapeutul trebuie să dezvolte o relație călduroasă și de prietenie cu copilul.

Cel de-al doilea principiu spune că terapeutul trebuie să accepte copilul așa cum este el. Terapeutul

trebuie să fie permisiv în relația cu copilul, pentru că acesta din urmă să se poată exprima liber.

Specialistul trebuie să recunoască sentimentele pe care le exprimă copilul și să direcționeze aceste

sentimente înapoi spre copil într-o asemenea maniera încât acesta să-și înțeleagă propriul

comportament. Acesta trebuie să respecte capacitatea copilului de a-și soluționa problemele și să-i ofere

acestuia oportunitatea de a o face. Responsabilitatea de a lua decizii și de a face schimbări îi revine în

exclusivitate copilului.

Terapeutul trebuie să nu direcționeze acțiunile copilului sau discursul acestuia într-o anumita

manieră. Copilul va urma un anume fir, iar terapeutul îl va urmării pe acest parcurs. El va trebui să nu

grabească terapia. Terapia este un proces gradual care trebuie perceput de terapet ca atare.

Metodele și tehnicile folosite de un terapeut sau practician al terapiei prin joc sunt de fapt

instrumentele existente în cutia de unelte. Instrumentele pot fi adaptate în funcție de situație, dificultăți

sau probleme. Nu se poate cunoaște modul de utilizare a unui instrument fără a avea în spate o

experiență practică.
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Principalele instrumente sunt: imaginația creativă , povestirea, tava cu nisip, muzica, dansul și

mișcarea, terapia prin teatru, marionete , măști, modelarea lutului.

Jocul poate fi folosit pentru a trata o problemă emoțională sau psihică. De asemenea, jocul

terapeutic poate fi utilizat ca metodă de depistare a unor probleme mai serioase, care pot fi tratate doar

apelând la un terapeut, psihoterapeut sau la un alt specialist. Jocul terapeutic are rolul de a preîntampina

ca problemele minore să se agraverze.

În continuare voi descrie cateva din instrumentele folosite în terapia prin joc.

Terapia la lada cu nisip

Copii sunt adesea încantați să se joace în nisip, alăturând lumea interioară de cea exterioară prin

intermediul imaginație.

Dora Kalff spunea că ,,sandplay” este metoda pe care e o folosește atât în terapiile cu copiii cât și

în cele cu adulții pentru a putea avea acces la conținuturile inconștientului. Dora descrie jocul cu nisip,

spunând că acesta conține într-o proporție mare o cutie cu nisip, ale cărei margini sunt colorate cu o

vopsea rezistentă la apă, de culoare albastru strălucitor. Există cutii cu nisip uscat și umed. Copiilor li se

pune la dispoziție un numar de figurine mici prin care dau un înțeles lumii lor interioare. Figurinile din

care ei pot alege trebuie să cuprindă pe cât posibil cele mai esențiale lucruri existente în lumea exterioară

și în cea imaginativă; copaci, plante, pietre, marmură, mozaic, animale sălbatice și domestice, vapoare,

automobile și altele.

În jocul cu nisip ființa umană se poate apropia de întreg. Cufundată în joc, persoana reușește să-

și exprime trăirile interioare se stabilește o legatură între intern și extern. Jocul cu nisip apare ca o

polaritate între libertate și restricție. Pe de o parte, libertatea constă în faptul că subiectului i se impun

puține restricții în cadrul activității. El are posibilitatea de a selecta din varietatea de figurine să

contruiască o lume apropiată de lumea în care el trăiește. Pe de o alta parte, restricția apare din faptul că

pe lângă multele jucarii puse la dispoziție, o alegere trebuie facută.

Terapia prin modelare

Terapeuții prin joc comunică cu copiii prin intermediul jucăriilor: bile, papuși, marionete,

picturi și desigur modelarea lutului.

Copiii sunt atrași în mod natural de modelare. Majoritatea au crescut modelând acasă sau la

școală. Copiilor le place să modeleze, le place senzația de strivire, de rulare și de sfărâmare a lutului.
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Terapia prin modelare are rolul de a elibera copilul de frica de consiliere, de a-i menține

interesul și desigur, prin intermediul acestui instrument se stabilește un mediu propice de rezolvare

imediată a problemei.

În terapia prin modelare copiii sunt atrași de ceea ce văd și ceea ce fac. Ei se joacă în timp ce

vorbesc, iar la final vor avea un produs pe care îl vor putea lua acasă.

Exista trei pași care trebuiesc luați în considerare atunci când lucrăm cu copii care au fost abuzați,

neglĳați sau traumatizați. Primul pas vizează crearea și menținerea relației terapeutice cu copilul. Al

doilea pas în terapie prin modelare urmărește generalizarea temelor, dezbătute și realizate în cadrul

terapiei, la viața copilului. În cadrul terapiei prin lut, problemele copilului vor fi identificate.

Este foarte important cel de-al treilea pas în terapia cu lut, deoarece această etapa îl angajează pe

copil în realizarea unor reformulari cognitve, în redicționarea distorsiunilor cognitive si în modificarea

atitudinilor greșite față de viața socială.

Terapia prin dans

Dansul este una dintre cele mai expresive arte. De aceea este, probabil, și una dintre cele mai

puternice terapii pentru elevii cu diverse afecțiuni psihice. Bazată pe ideea că mintea și corpul sunt

legate între ele, terapia prin dans este definită drept - utilizarea psihoterapeutică a mișcării ca proces ce

influențează integrarea emoțională, cognitivă și fizică a individului. Terapia prin dans/mișcare se

bazează pe modelarea sentimentelor, a capacității cognitive, a funcțiilor fizice ale organismului, precum

și a elementelor comportamentale.

Cele mai atractive jocuri pentru copii sunt jocurile muzicale, cele ritmice şi dansurile. Prin

intermediul acestora este facilitată integrarea în colectivitate. Copiii sunt încurajaţi să se asculte

individual, să îi asculte pe ceilalţi, să se sincronizeze în dans după un anumit ritm, să îşi crească

capacitatea de autocontrol, spiritul de ordine şi disciplină. Astfel, meloterapia facilitează reacţii directe

afective care prefigurează atitudinea viitoare a copilului faţă de membrii microgrupului social din care

face parte.

În consecinţă, unul din punctele forte ale muzicii îl reprezintă faptul că orice exerciţiu primit

devine o joacă pentru copilul cu deficienţă, îl va realiza în mod natural fără să i se pară că depune vreun

efort considerabil. Printre beneficiile muzicii se numară descoperirea propriilor capacităţi, a

potenţialului de schimbare, capacitatea de a se exprima liber, dezvoltarea creativităţii, satisfacţia unui

lucru făcut cu forţe proprii într-un mod cât se poate de plăcut şi relaxant. În terapia dansului pacientul

devine conștient de sentimentele lui prin senzații și mișcări. Problemele emoționale și conflictele ies la

iveală în acest mod. Prin armomizarea legăturii dintre trup și minte obiectivul terapiei dansului este de a

construi stima de sine și identitatea eului unei persoane cu probleme emoționale.
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În concluzie, ADHD trebuie să fie recunoscut şi tratat ca atare. Ideal ar fi ca afecţiunea, să fie

diagnosticată cât mai devreme pentru ca mai apoi, copilului să îi fie administrat un tratament adecvat.

În ADHD există o perioadă limitată în care putem să oferim ajutorul, însă odată ce aceasta ia

sfârşit, şansele de recuperare sunt mai scăzute. Sindromul ADHD tratat necorespunzător poate să ducă

la probleme grave pe termen lung, de aceea trebuie să fie luat în serios. Nu mai este acceptat fapul ca

părinţii, psihologii, cadrele didactice şi medicii pediatri să se poarte ca şi cum ar fi o afecţiune inventată

şi de mică importanţă. Orice metode am folosi, scopul trebuie să fie acelaşi, adică acela de a-i ajuta pe

copii să ajungă la vârsta adultă, având o educaţie corespunzătoare, o stimă considerabilă şi bune

aptitudini. Este de asemenea important să se păstreze relaţiile familiale intacte, căci dacă dăm greş, restul

eforturilor depuse sunt zadarnice.

Bibliografie:

- Oana Motiu- Socaciu, Terapia prin joc la copilul cu ADHD, Editura Lumen, Iasi, 2010

- Dr.Christopher Green,Dr.Kit Chee, Să înţelegem ADHD, deficitul de atenţie însoţit de tulburare

hiperkinetică, Editura Aramis, Bucureşti, 2009
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Răspunde, Aruncă, Interoghează și ... Distrează-te!

Autor: Ioniță P. Alina – Elena

Școala Gimnazială ”Negoiță Dănăilă” Sat Bucești, Comuna Ivești

În procesul instructiv – educativ mereu dorim să îi învățăm pe elevi cât mai multe lucruri, iar
pentru ca învățarea să fie eficientă încercăm, din aproape în aproape, să stabilim relații apropiate cu ei.
Consider că, pentru a ne apropia de elevi, este necesar să stabilim o legătură bazată pe comunicare și
încurajare, iar una dintre modalitățile prin care aceasta poate fi obținută este să organizăm activități cât
mai antrenante pentru aceștia. Aceste activități se concretizează în metode active centrate pe elev, iar în
rândurile următoare aș dori să descriu o deosebită activitate de recapitulare desfășurată la clasa a VII-a.

În cadrul unei ore de matematică pentru clasa a VII-a, elevii au fost așezați în formă de cerc și,
având o minge la dispoziție le-am propus să își adreseze reciproc întrebări, din tot ce au studiat
despre ”Patrulater”, la care să raspundă. Pentru ce mingea? Este nevoie de o minge deoarece activitatea
presupune ca elevul care adresează o întrebare să arunce mingea unui alt elev care va trebui să răspundă
la întrebare. Elevul care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg,
punând o nouă întrebare. Evident cel care întreabă trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate.
Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus
întrebarea. Acesta are ocazia de a arunca încă o dată mingea şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul
în care cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din
joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Într-adevăr, activitatea este bazată pe metoda R.A.I
(Răspunde – Aruncă – Interoghează), iar aceasta a fost desfășurată în cadrul unei ore de recapitulare și
sistematizare a cunoștințelor a unității de învățare ”Patrulaterul”. Toți elevii au participat frumos la
activitate și, mărturisesc, atât de repede a trecut timpul încât cu toții ne-am mai fi dorit o oră pentru a
continua cu întrebările.

Metoda R.A.I. este ideală pentru dezvoltarea competențelor sociale și civice ale copiilor. În
această oră de recapitulare am avut ca scop atât recapitularea cunoștințelor acumulate pe parcursul
acestei unități de învățare, cât și dezvoltarea unor abilități și atitudini. Desigur, pe parcursul acestei
unități de învățare au fost formate elevilor următoarele competențe specifice care s-au împletit foarte
armonios pe toată durata recapitulării:

- C.S. 1.4. Identificarea patrulaterelor particulare în configurații geometrice date;
- C.S. 2.4. Descrierea patrulaterelor utilizând definiții și proprietăți ale acestora, în configuraţii
geometrice date;
- C.S. 3.4. Utilizarea proprietăţilor patrulaterelor în rezolvarea unor probleme;
- C.S. 4.4. Exprimarea în limbaj geometric a noţiunilor legate de patrulatere.
Voi detalia în continuare cum au reușit elevii să își fixeze noțiunile, dar și abilitățile și atitudinile

care s-au nuanțat în mod evident în timpul acestei ore.
Cunoștințe:
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- toate noțiunile teoretice despre patrulatere au fost reamintite și mai bine structurate – și-au adresat întrebări
precum: ”Cu cât este egală suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex?”, ”Sunt un paralelogram
cu un unghi drept. Cum mă numesc?” ”Cum definești rombul?”, etc.;
- elevii știu să diferențieze paralelogramele particulare între ele – și-au adresat întrebări și cerințe
precum: ”Spune-mi o diferență între romb și pătrat!”, ”Sunt un dreptunghi cu toate laturile egale. Ce
sunt?”, etc.;
- elevii recunosc proprietățile paralelogramelor particulare – și-au adresat întrebări precum: ”Cum se
numește paralelogramul cu diagonalele perpendiculare și de lungimi diferite?”, ”Am toate unghiurile
drepte și diagonalele egale. Ce sunt?”, etc.;
- elevii folosesc proprietățile paralelogramelor particulare pentru a afla elementele cerute - și-au adresat
întrebări și cerințe precum: ”Dacă paralelogramul ABCD are unghiul A de 55 grade, ce măsuri au
celelalte unghiuri?” ”Într-un romb MNPQ, unghiul N are măsura de 120 grade și diagonala NQ are
lungimea de 12 cm. Ce lungime are latura rombului?”, etc.;
- elevii recunosc linia mĳlocie într-un triunghi, respectiv într-un trapez și determină lungimea acesteia - și-au
adresat întrebări și cerințe precum: ”Cum definești linia mĳlocie a unui triunghi/trapez?”,”Dacă într-un
triunghi echilateral linia mĳlocie are lungimea de 11 cm, atunci latura triunghiului ce lungime
are?”, ”Într-un trapez, baza mare are lungimea de 10 cm, iar baza mică are lungimea de 6 cm. Ce lungime
are linia mĳlocie a trapezului?”, etc.
Abilități:

- capacitatea de a comunica și de a se exprima liber – pe parcursul jocului, chiar și cei mai timizi elevi au avut
curaj să răspundă și să se afirme. Elevii, în general, au observat că ideea, întrebarea sau însuși răspunsul
nu trebuie să fie perfecte, ci pur și simplu să fie adresate cât mai liber, urmând ca acestea să fie
reformulate (la nevoie) de ceilalți colegi;
- capacitatea de a formula întrebări cât mai diverse și într-un mod cât mai rapid – dacă inițial jocul a început
mai încetișor, pe parcursul acestuia, elevii au început să vină cu idei noi și să pună întrebări cât mai
diferite;
- capacitatea de a găsi, de a formula și de a argumenta răspunsurile potrivite – pe parcursul activității, elevii,
simțindu-se liberi să comunice, au început să dea răspunsuri foarte bune și chiar să și le argumenteze.
Atitudini:

- toleranța – până la urmă, activitatea a reușit să înlăture, măcar pentru o scurtă perioadă, antipatiile din
colectiv, fapt pentru care elevii nu și-au adresat întrebări foarte dificile, ci chiar căutau să se mai ajute
unii pe ceilalți pentru a rămâne în joc;
- creativitatea – cum am menționat și mai devreme, elevii au început să își adreseze întrebări cât mai
diverse și să aibă idei cât mai grozave;
- încrederea – pe parcursul activității, fiecare a avut încredere că va primi mingea, și absolut toți elevii au
deprins o încredere de a răspunde, fără teama de a fi judecați/corectați de profesor sau de ceilalți colegi,
fapt ce le-a crescut și stima de sine. Ulterior, acei elevi ușor mai timizi au devenit ceva mai activi și la
orele următoare de matematică.;
- atenția distributivă și promptitudinea – până la urmă, acest joc stimulează aceste două atitudini deoarece
fiecare elev trebuie să fie atent în permanență pentru a primi mingea și a răspunde la întrebare;
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- cooperarea, dar și competiția – elevii au căutat să se implice în totalitate în acest joc, să comunice ușor, să
își adreseze întrebări accesibile, dar totodată a existat și dorința unora de a rămâne fruntași. Aș putea
spune chiar că își completau răspunsurile unii altora pentru a se face remarcați.

În încheiere, aș dori să menționez că ora aceea a fost una dintre cele mai dragi sufletului meu,
fiind prima activitate interactivă desfășurată în cariera de profesor. Am avut emoții și credeam că nu va
ieși chiar grozav, însă, cu toată sinceritatea, mi-au fost depășite așteptările și, cu siguranță, nu voi uita
acea oră de geometrie. Am văzut niște elevi minunați, implicați care, cu ajutorul acestui joc, simt că au
început să se dezvolte tare frumos și să prindă drag de matematică și, mai ales, de geometrie! Având
instrumentele necesare și activitatea potrivită, am remarcat că poți stimula creativitatea fiecărui elev! Cu
siguranță vor mai exista multe alte astfel de activități și nu numai!
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MODALITĂŢI DE STIMULARE, FORMARE ŞI DEZVOLTARE

A CONDUITEI CREATIVE LA PREȘCOLARI

Autor: Katona Annamária

Grădădinița cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla, jud. Cluj

Motto:

“Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce

descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare” (T. Carlyl)

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar presupune câteva mutaţii semnificative, printre
care trecerea de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţii la structurarea de capacităţi şi
competenţă, de la “ a spune ” la “ a face ”. Reforma prin noul curriculum înseamnă creativitate, ceea ce
presupune schimbarea ta ca dascăl, găsirea noului pentru fiecare activitate. Soluţia o reprezintă o intensă
activitate creatoare. În noul curriculum copilul devine centrul acţiunii educative, iar educatoarea
îndrumător, organizator, dirĳor în acţiunea de însuşire a cunoştinţelor.

Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamnă a zămisli, a făuri, a creea, a
naşte. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza
toate celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ.
Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ la modelarea lumii.
Creativitatease caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, armonie, relevanţă.
Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. Pentru a se putea
avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel sentiment de
siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare.Lipsa de creativitate se datoreşte însă unei insuficiente
înţelegeri a fenomenelor, lipsei sentimentului de libertate interioară sau lipsei de stabilitate a condiţiilor
externe.Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu cu
lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară.Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi faţă de
lumea exterioară. Libertatea interioară face posibilă folosirea cunoştinţelor acumulate de către lumea
trăirilor noastre subiective. Copilul care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să
surprindă ineditul lumii, neinfluenţat este considersat prototipul creativităţii.

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului
permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se
exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate activităţile.
Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea potenţialului creativ al
copilului, nevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea
resurselor latente prin susţinerea manifestaţilor printr-o motivaţie intrinsecă.Activitatea didactică
trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină.Educatoarea trebuie să
dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună sentimente puternice, să creeze
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situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite reprezentări şi obişnuinţe, să-şi transforme
ocupaţia într-o frumoasă minune.
Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă, este la copil un fenomen universal.Nu există preşcolar care
să nu deseneze, să nu fabuleze. Prin învăţarea creativă nu se urmăreste neapărat a se face din fiecare
copil un geniu, dar putem si trebuie să reusim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ –
independent sau în grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri si fenomene, atunci când i se
indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-si pună întrebări similare cu cele pe care si
le pune cercetătorul stiinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin ce mĳloace”, „în ce scop”, „cum”, „când”,
deoarece ele întreţin interesul pentru cunoastere si corespund spiritului de curiozitate al copilului.
Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, diferitele jocuri în aer liber sau acasă, la gradiniţă, toate au
darul de a-i ajuta să exprime emoţiile, gândurile şi sentimentele.

Cadrul cel mai important de manifestare, dar şi de stimulare a potenţialului creativ este jocul, cu toate
tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul comportament creativ care se va
materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. Prin joc, copilul poate fi oricine îşi doreşte,
poate inventa jocuri de rol, poate crea personaje etc. Poveştile, memorizările, lecturile după imagini,
toate au rolul de a stimula creativitatea preşcolarilor. Un exerciţiu util pentru dezvoltarea creativităţii
copilului, îl poate reprezenta continuarea unei poveşti fascinante , găsirea unui alt final sau creearea unei
poveşti pe baza unui şir de ilustraţii! Creativitatea le este stimulată, dezvoltându-le, în primul rând,
încrederea în ei, în ceea ce pot oferi, respectându-i pentru frumuseţea şi unicitatea lor.

Un cadru didactic poate să încurajeze şi să stimuleze creativitatea copiilor preşcolari astfel :
– prin creearea unui mediu adecvat preşcolarului, în care jocul să se desfaşoare fără restrângeri;
– prin libertate de exprimare ( libertatea nu trebuie să fie îngrădită);
– prin diverse ateliere de creaţie ( pe cât posibil aceste ateliere să se realizeze şi împreuna cu părinţii);
– prin adaptarea ideilor copilului , încât să se potrivească cu cerintele educatorului);
– încurajând procesul de creaţie, indiferent de rezultat.
Cultivarea creativităţii în mintea şi sufletul copiilor preşcolari este o necesitate şi se impune din ce în ce
mai mult într-o societate în plină mişcare.

Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în Domeniul Estetic şi Creativ (educaţie plastică,
abilităţi practice, educaţie muzicală), constituie cadrul şi mĳlocul cel mai generos de activare şi stimulare
a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte
frumosul şi să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, formele plastice sunt mĳloace de
exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. Mĳloacele
artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a problemelor de echilibrare,
de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de automodelare.Prin artă se dezvoltă
sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi delicateţea comportamentală. Sensibilitatea artistică se
construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de măiestria educativă a educatoarei şi
de caracteristicile mediului în care se formează. Deşi, determinată genetic, ea se modelează prin educaţie,
pentru că “personalitatea copilului este rezultanta acţiunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu şi de
educaţie, iar ea nu se poate configura adecvat prin considerarea şi acţiunea lor paralelă.” La vârsta
preşcolară copilul are tendinţa de a se exprima în lucrările lui, bazându-se pe experienţa personală. De
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aceea este bine să se acorde copilului libertatea de idei, de a găsi mĳloace şi forme de cedare a propriilor
impresii despre lume, în care să se relecte emoţiile şi sentimentele trăite.

Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat prescolarului. Acest limbaj are misiunea
de a echilibra şi de a armoniza relaţiile copilului cu natura, cu sine. Educatoarea nu va cere copilului sa
reproducă, să execute cu măiestrie asemănarea, până la identificare, cu înfăţişarea naturii, care oricum
este, în mod permanent, alta. Dacă ar acţiona aşa, ar face din copil un inapt în ceea ce priveşte creaţia
artistică, l-ar îndepărta de artă şi l-ar înstrăina de propriile posibilităţi creative. Obligaţia noastră, a
educatoarelor, este nu numai de a descoperi din timp posibilitatile copiilor dotati, dar si aceea de a
cunoaste tot asa de bine si disponibilitatile celorlalti pentru a scoate la iveala si dezvolta, in funcţie de
particularităţile de vârsta, aptitudinile artistice în vederea formarii viitorilor creatori in domeniul artelor
si a dezvolta interesul copiilor obisnuiti, a le stimula dorinţa şi capacitatea de a „crea”.

În concluzie, întrega paletă de activitaţi desfasurate în cadrul procesului instructiv-educativ din
grădiniţă, cu precadere cele din Domeniul Estetic si Creativ, sub atenta îndrumare şi măiestrie a
educatoarei , contribuie in mod deosebit la cultivarea capacitătii creative a copiilor, dandu-le
posibilitatea să perceapă frumosul din arta, natura si societate, şi să-l redea într-o manieră originală,
îmbogăţindu-şi orizontul de cunoaştere. Prin predarea educatiei plastice si nu numai, educatoarea are un
rol deosebit de important in formarea “omului creativ”, a celui care poate distinge valoarea de
nonvaloare, care isi doreste sa traiasca intr-un mediu plin de culoare. Astfel grădinița va participa activ
la combaterea analfabetismului estetic. Folosind culorile si metodele de stimulare a creativitatii in
procesul de invatare, creste randamentul la toate disciplinele. In consecinta, noi suntem “creatorii”
oamenilor de maine si de aceea trebuie sa-i educam cum se cuvine.
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Über Identität und Interkulturalität

Autor: Lăscoiu-Martin Dana

Școala Gimnazială „Regina Maria”, Arad

Im vorliegenden Kapitel wird der Zusammenhang von Identität und Interkulturalität betont, indem
mehrere Fragen diesbezüglich gestellt werden. Eine wichtige Anmerkung dazu ist, dass Identität in
enger Verbindung zu Alterität steht: Die Identität kann nur im Vergleich zu der Alterität definiert
werden, denn das Selbstbild konturiert sich, indem es sich von dem Bild des Anderen differenziert.

Die kulturelle Konstruktion von Identität

Die individuelle Identität kann und soll nicht als eine einzige endgültige Eigenschaft einer Person
aufgefasst werden, sondern sie ist ein ständiger Prozess, der lebenslang dauer Deshalb ist die
individuelle Identität immer etwas, das momentan am besten zum eigenen Selbstbild passt. Jede
Handlung und jede Interaktion spiegelt den jeweiligen Identitätszustand oder den jeweiligen
Entwicklungszustand der Identität eines Menschen wider. In einer Interaktion von zwei Identitäten ist
jeder psychische oder handelnde Aspekt eine Antwort auf die Interaktionsentwürfe des Anderen. Jedes
Individuum arbeitet also konstant an seiner Identität.

Obwohl die Identität in jeder Interaktion neu definiert werden kann und soll, sind die Reaktionen
der Interaktionspartner oft abschätzbar. Wenn das Individuum relativ konstant ähnliche
Rückmeldungen über die eigene Identität erhält, dann kann sich das eigene Identitätsbild verfestigen.
Wenn die Identität in der eigenen Kultur (dank der Vertrautheit) schon an Stabilität gewinnt, werden
die Reaktionen der Interaktionspartner auf die eigenen Indentitätsentwürfe relativ vorhersagbar.

Die kulturelle Herkunft beeinflusst das Subjekt ebenfalls, obgleich jedes Individuum die eigene
Kultur unterschiedlich wahrnimmt und bearbeitet. Der Einfluss der Eigenkultur ist dem Menschen
meistens nur dann bewusst, wenn er sich in einer fremden Umgebung, also in einer fremden Kultur,
befindet. In interkulturellen Begegnungen kommt am besten zum Ausdruck wie stark die eigene Kultur
das Denken, das Interpretieren und das Handeln prägen.

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ergo auch die Zugehörigkeit zu einer Kultur, gilt als ein
stabilisierender Faktor der Identität. Aus diesem Grund kann Kultur als ein Orientierungssystem
betrachtet werden, das Identität begründet. Kultur definiert also eine Zugehörigkeit, sie regelt das
Verhalten ihrer Mitglieder und prägt deren Wahrnehmungen und Weltanschauungen. Die eigene
Kultur stellt einen identitätsstabilisierenden Faktor auch dann dar, wenn in den interkulturellen
Begegnungen Probleme, die zu Verunsicherungen führen, auftauchen.

Interkulturelle Begegnung als Chance für Identität

Die individuelle Identität ist stark von der Begegnung mit einer fremden Kultur bestimmt. In
solchen Zusammenhängen lernen Personen andere Facetten ihrer Identität kennen. In dieser Situation
erleben Individuen gewöhnlich eine Identitätskrise, einige hingegen profitieren davon, indem sie die
interkulturelle Begegnung als eine Chance für die Identitätsentwicklung betrachten – diese Fähigkeit,
von interkulturellen Begegnungen zu profitieren, ist als sogenannte interkulturelle Kompetenz zu
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definieren. Der affektive, auch emotionale Teil der Identität genannt, ist in dieser Hinsicht der am
meisten betroffene Identitätsbestandteil. Entscheidend dabei ist es, den Verlauf der
Identitätsentwicklung bei interkulturellen Begegnungen zu verstehen:

In erster Linie fällt auf, dass in einer anderen Kultur die Vorhersagbarkeit von Reaktionen der
Individuen unterschiedlich ist. Dies ist dadurch erklärbar, dass in einer interkulturellen Begegnung jedes
Individuum andere Reaktionen verursacht. Diese Tatsache führt dazu, dass die eigene Identität in Frage
gestellt wird bzw. komplexer beobachtet wird. In einer unbekannten Umgebung lassen sich auch
unbekannte Seiten der Persönlichkeit erkennen. Meistens wird diese Erfahrung eher negativ
empfunden, da es zu Verunsicherungen führt.

In den interkulturellen Auseinandersetzungen werden viele Komponenten der menschlichen
Identität berücksichtigt:

Die kognitive Komponente wird stark von der interkulturellen Erfahrung geprägt. Das eigene
Selbstbild wurde bisher nur durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und durch die
Rückmeldung des bekannten sozialen Milieus definiert. In einer fremden Gegend lässt sich das
Selbstbild neu konturieren. Durch das Reflektieren über das eigene Selbst kann sich das Selbstbild unter
Umständen anpassen.

Die emotionale Teilkomponente der interkulturellen Kompetenz basiert auf gefühlsbetonten
Aspekten der Identität. Beispielsweise können Identitätsaspekte, die in der Eigenkultur positiv bewertet
werden, in einer anderen Kultur negativ konotiert sein oder zumindest eine neutrale Reaktion
provozieren. Dadurch kann das Selbstwertgefühl betroffen werden, indem das Individuum zu einer
neuen Infragestellung seiner Identität geführt wird. Diese Verunsicherungen können vermieden
werden, indem Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz geschult werden, d.h. die unerwarteten
Rückmeldungen auf das eigene Selbstbild können für aufreizend gehalten werden und weiter bearbeitet
werden.

Die motivationale Komponente kann auch wegen unerwarteter Reaktionen in interkulturellen
Kommunikationen leiden. Die Motivation (oder die Kontrollüberzeugung) fehlt, wenn keine
Vorhersagbarkeit in Interaktionen widerzufinden ist. Erst wenn man einige Strategien beherrscht, die
bei der Bewältigung von interkulturellen Kommunikationsproblemen helfen, schlussfolgert man, dass
alles überwunden werden kann.
Die oben erwähnten Faktoren, welche verunsichernd wirken können, sind gleichzeitig diejenigen
Faktoren, die eine Chance für die Identitätsentwicklung bieten. Wem es gelingt, interkulturelle
Begegnungen im Sinne der Identitätsbeschäftigungen konstruktiv zu nützen, der hat einen Gewinn für
seine Identität: Die Ambiguitätstoleranz entwickelt sich somit und das Individuum lernt,
entgegengesetzte Rückmeldungen harmonisch in seiner Identitätsentfaltung einzubeziehen. Die
Konstrollüberzeugung kann sich ebenfalls intensivieren. Je länger der Kontakt mit einer fremden
Kultur dauert, desto stärker ist der Selbstaustausch mit dem eigenen Identitätsbild. Von großer
Bedeutung ist auch, dass man die Möglichkeit einer Identitätsverunsicherung in Kontakt mit
fremdkulturellen Umgebungen antizipieren kann. Wenn man die oben dargestellten Identitätskrisen
und -konflikte vorwegnimmt, dann spürt man den Kulturschock weniger intensiv. In einer
interkulturellen Begegnung sollte man berücksichtigen, dass Werte nicht absolut sind und dass in der
fremden Kultur dominante Werte in unserer eigenen Kultur auch eine Rolle spielen können (wenn
auch eventuell keine dominante Rolle). Diese Haltung ist eine tolerante Haltung, die wir uns aneignen
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sollten, und die uns eine produktive Auseinandersetzung mit unserem Selbstbild ermöglicht. Die
interkulturelle Verständigung ist nur dann möglich, wenn man die Werte der anderen Kultur in erster
Linie innerhalb dieser Kultur versteht und sie dann eventuell auch in dem eigenen Wertesystem anpasst
und reflektiert. Der kritische Vergleich kulturell abhängiger Werte ist eine im Vordergrund stehende
Bedingung für die Enwicklung der interkulturellen Kompetenz im Sinne eines erfolgreichen
interkulturellen Handelns.

Bibliographie:

Erll, Gymnich: Interkulturelle Kompetenzen. Klett Verlag 2017 , S. 61-77.
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Tendințe actuale în metodologia didactică – clasa virtuală

Autor: Lupulescu Manuela Elena,

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj

Calitatea unei tehnologii este dată de flexibilitatea şi deschiderea ei faţă de situaţiile şi exigenţele
noi şi complexe ale învăţământului contemporan. O metodă nu este bună sau rea în sine, ci depinde
foarte mult de competenţele cadrului didactic de a o aplica în funcţie de nivelul de înţelegere al elevilor
şi de a o adapta la o anumită realitate care o poate face mai mult sau mai puţin eficientă. Pe lângă
adecvarea externă ca indicator al pertinenţei metodei, se adaugă congruenţa secvenţelor care o compun,
dar şi alternanţa între metode sau între un procedeu şi o metodă.

Tendinţele în metodologia didactică sunt:
� punerea în practică a noilor metode şi procedee de instruire care să soluţioneze adecvat situaţiile

de învăţare; folosirea pe scară mai largă a unor metode activ-participative, prin activizarea
structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor; fructificarea dimensiunii şi aspectelor "calitative"
ale metodei;

� extinderea folosirii unor metode care solicită componentele raţionale ale activităţii didactice,
respectiv aspectul comunicaţional pe axa profesor- elevi sau pe direcţia elevi- elevi; întărirea
dreptului elevului de a învăţa prin participare;

� accentuarea tendinţei formativ-educative a metodei didactice; extinderea metodelor de căutare
şi de identificare a cunoştinţelor, şi nu de transmitere a lor pe cont propriu; cultivarea
metodelor de autoeducaţie permanentă; promovarea unor metode care îi ajută efectiv pe elevi
în sensul dorit; adecvarea metodelor la realitatea existentă.

Faptul că înnoirea metodologiei este un proces continuu, nu înseamnă că ea cunoaşte doar o
singură şi unică orientare şi anume orientarea unidirecţională. Dimpotrivă, ea are la bază o dezvoltare
plurifuncţională cu suficiente deschideri spre aspectele cantitative şi calitative ale activităţii didactice.

În această privinţă există două orientări fundamentale şi anume:
- una cantitativă care se referă la tendinţa de multiplicare şi diversificare a metodelor;
- a doua calitativă care se referă la înnoirea şi modernizarea metodelor, dar şi la gradul de deschidere al
acestora.

Orientarea de ordin cantitativ înclină mai degrabă spre uniformizarea învăţării şi predării, spre
extinderea în mod mecanic a aplicării unora şi aceloraşi metode. Trebuie subliniat faptul că există o
mare diversitate de moduri în care copiii şi tinerii învaţă în şcoală dar şi în afara şcolii. Din acest punct
de vedere nicio situaţie de învăţare nu seamănă cu alta deoarece învăţarea este un act personal, care
aparţine fiecărui individ în parte. Orice copil, adolescent sau tânăr este unic în felul său, prin urmare
fiecare activitate/ acţiune de învăţare este unică şi diferă de la elev la elev. Nicio metodă nu este singurul
şi unicul mod eficient în care s-ar putea proceda într-o situaţie de învăţare. Niciunei metode nu i se
poate acorda valoare absolută, ea nu poate fi la fel de eficace pentru toţi elevii. Dacă o metodă este
considerată bună pentru unii elevii nu este în mod necesar bună şi pentru alţii. Fiecare metodă
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reprezintă doar o posibilitate între alte posibilităţi de predare/ învăţare; fiecare metodă reprezintă o
nouă încercare pentru a găsi o cale eficientă de învăţare.

Aplicarea diversificată a metodelor uşurează trecerea cu rapiditate de la o activitate la alta, de la
un nivel cognitiv la altul. Varietatea oferă individului şanse multiple, punându-l în situaţia de a-şi atinge
performanţa maximă la care poate ajunge. Diversitatea previne şi înlătură monotonia şi plictiseala,
oboseala şi riscurile unei scăderi a randamentului în activitatea de pregătire teoretică şi practică, face
învăţarea individuală mai atractivă, impune o mai mare răspundere atât din partea profesorului cât şi
din partea elevilor.

Diversitatea metodelor şi procedeelor practicate nu ajută doar elevul, ci îmbogăţeşte în mod
considerabil şi experienţa didactică a profesorului; îi oferă o gamă mai largă de alternative şi posibile
alegeri, posibilitatea de a lua decizia cea mai adecvată, adoptarea soluţiei optime pentru o situaţie de
învăţare.

Principala provocare a TIC (Tehnologia Informaţiilor şi a Comunicării) o reprezintă crearea

unui mediu pentru învăţare, deschis învăţării. Implicit noile tehnologii joacă un rol esenţial în trecerea

de la mediul de învăţare centrat pe predare, pe profesor, la mediul de învăţare centrat pe elev.

Marea provocare a pedagogiei, mutarea accentului de pe predare pe învăţare, de pe informativ

pe formativ, de pe instrucţie pe educaţie, devine implicit şi ţinta principală a mediilor electronice de

învăţare. Schimbarea rolului profesorului din acela de a fi sursa principală de transmitere a cunoştinţelor

şi informaţiilor pentru elevi, în acela de a deveni un colaborator al elevului, un coleg implicat şi el în

procesul cunoaşterii, se corelează cu trecerea treptată a elevilor din simpli receptori pasivi ai unor

informaţii şi cunoştinţe, în constructori activi ai propriei lor formări.

Calculatorul, internetul, poşta electronică reprezintă realităţi pe care elevii le experimentează în

fiecare zi. Cadrul didactic este astfel pus în situaţia de a opta: preferă continuarea demersului său

educaţional în mod tradiţional, ignorând tendinţele de schimbare de paradigmă care se prefigurează, sau

acceptă provocarea, implementând noile tehnologii în activitatea sa didactică. Pentru a face faţă cu

succes provocărilor tehnologice actuale, sunt necesare eforturi de formare profesională a cadrelor

didactice.

Imperativul familiarizării cu tehnologiile informaţiei şi comunicării impune un nou înţeles al

mai vechiului concept pedagogic de alfabetizare. Se constată o nevoie urgentă de o nouă formă de

alfabetizare bazată pe TIC care include trei componente omoloage clasicelor competenţe Citit, Scris,

Calcul matematic, şi anume:

1. Noul “Citit ” presupune capacitatea de a căuta şi găsi informaţii prin investigarea diferitelor surse

scrise, prin observare, experimentare şi adunare de date. Presupune competenţe în utilizarea

motoarelor de căutare, în utilizarea funcţiilor de căutare şi selectare a informaţiei puse la

dispoziţie de noile tehnologii informaţionale.
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Internetul oferă o cantitate uriaşă de informaţii, însă spre deosebire de bibliotecă nu are

un catalog şi nu există siguranţa corectitudinii informaţiilor descoperite. Pentru a publica o carte

care ulterior va ajunge într-o bibliotecă, este necesară parcurgerea ei de încă trei-patru persoane,

editori, recenzori, redactori, pe lângă autorul ei. Informaţiile postate pe Net nu au girul vreunei

comisii de recenzori. Aceasta este marea libertate şi în acelaşi timp marea capcană a internetului.

Informaţia există, este important să ştii cum s-o cauţi şi cum să apreciezi relevanţa şi

autenticitatea ei.

2. Noul „Scris” presupune capacitatea de a comunica în hypermedia implicând toate categoriile de

informaţii şi resurse. Abilitatea de a utiliza un cont de e-mail (poşta electronică), de a comunica

virtual prin intermediul mesageriilor instantanee, de a posta un subiect de discuţie pe un forum,

de a continua sau propune un blog (jurnal electronic), toate reprezintă modalităţi concrete de a

„scrie” în hypermedia.

3. Noul „Calcul matematic” presupune capacitatea de a proiecta şi realiza diverse obiecte şi acţiuni

în spaţiul virtual. Reprezintă o competenţă de nivel superior referitoare la capacitatea de a utiliza

resurse software ce oferă posibilitatea modelării virtuale a unor obiecte sau fenomene spre a fi

mai accesibile elevilor. Există programe software de simulare de fenomene şi legi fizice,

termodinamice, chimice, simularea unui laser, unele utilizate cu succes în şcoală prin diverse

programe (exemplu: AEL).

În consecinţă, se reconstruiesc conţinuturile educaţionale şi strategiile didactice pentru a face

faţă provocării noii alfabetizări. Aceasta presupune căutarea unor noi modalităţi de a înţelege şi

reprezenta realitatea.
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ABORDAREA DIFERENȚIATĂ A CONȚINUTURILOR LA

MATEMATICĂ

Autor: MALINCHI MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VLAICU VODA” BRĂILA

Studiul matematicii în școala primară își propune să asigure pentru toți elevii formarea
competențelor de bază, în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de acces şi reuşită
ale tuturor copiilor, indiferent de natura „diferenţelor” dintre ei. De aceea, pentru a realiza o activitate
eficientă, cadrul didactic trebuie să fie receptiv la aceste diferențe, dar și la particularitățile individuale
ale elevilor.

În procesul de formare a competențelor de bază la matematică, o importanţă majoră o are
evidenţa greşelilor tipice, a golurilor de pregătire, a dificultăţilor întimpinate de fiecare elev. Evidenţa
trebuie ţinută astfel încât să ajute la cunoaşterea, în orice moment, care sunt acele cunoştinţe pentru
înţelegerea cărora elevul are nevoie de ajutor, care sunt operaţiile de gândire, sau de execuţie
insuficient exersate, în ce probleme este nevoie de explicaţii şi precizări suplimentare, unde şi în ce
măsură trebuie intervenit pentru dezvoltarea anumitor deprinderi.

Tratarea elevilor cu dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor matematice trebuie să se diferenţieze şi
ea sub aspectul: verificării cunoştinţelor (atitudine binevoitoare, timp mai îndelungat de răspuns,
posibilitatea folosirii unor obiecte ajutătoare, încurajarea primelor rezultate convenabile), al expunerii
învăţătorului (adresarea mai frecventă de întrebări, antrenarea în demonstraţii, punerea de probleme) şi
al activităţii independente (divizarea temelor în doze sau etape, urmărirea atentă a activităţii cu
sublinierea rezolvărilor parţial pozitive, elucidarea greşelilor ori dificultăţilor tipice).

Tratarea diferenţiată a elevilor cu aptitudini deosebite pentru matematică se poate realiza prin
cursuri opţionale şi mai ales facultative, prin îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare (cercuri,
concursuri); sau prin folosirea fişelor de dezvoltare.

Important este ca, în toate lecțiile de matematică, învățătorul să urmărească aplicarea întregului
sistem diferențiat al variabilelor acestei activități: obiective, conținuturi, moduri de realizare a sarcinilor,
forme de evaluare.

Practic, diferențierea efectivă se realizează la nivelul strategiilor didactice. Sarcina de învățare va
fi întotdeauna aceeași pentru toți elevii clasei în ceea ce privește natura ei, întrucât toti elevii trebuie să
atingă același obiectiv.

La matematică, strategia diferențierii dispune de aceeași paletă metodologică, la fel ca orice
strategie globală de instuire: de la obișnuitele conversații, demonstrații la exercițiile și instrumentele
muncii intelectuale eficiente, de la tehnica fișelor de muncă independentă (de dezvoltare, de recuperare,
exersare, autoinstruire), la tehnicile intuitive și simbolice, de la formele învățării individuale la cele ale
învățării în grup, de la procesele de abordare logică a unei teme sau a unui subiect la cele de investigare
experimentală sau stimulative.

SURSE:

Letiția Carmen Hoca - ,,Eficiența activităților diferențiate matematice cu elevii din ciclul primar” – 2010;
Instruirea diferențiată (suport de curs) – 2012
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FIȘĂ DE LUCRU LA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

structurată pe niveluri de învățare diferențiate

CLASA I - U. Î. Adunarea și scăderea numerelor 0-10

NIVEL MINIM NIVEL MAXIM

COMPETENTA: Efectuarea de adunări și scăderi

Unește cu rezultatul corect:

7+1= 9

10-1= 8

3+4= 6

4+2= 7

Alege rezultatul corect:

7+ 3 = 8, 9, 10

8 – 2 = 5, 6, 7

4 + 5 = 7, 8, 9

9 – 6 = 3, 4, 5

COMPETENTA: Efectuarea de adunări și scăderi. Identificarea valorii de adevăr

Adevărat sau fals?

5 + 3 = 8

8 – 2 = 5

2 + 6 = 9

9 – 3 = 6

Adevărat sau fals?

6+1 = 7-1

3+2 = 7-2

9 –5 =1+3

2+4 = 9-2

COMPETENTA: Aflarea numărului necunoscut

Descompune numerele:

6 8 7

2 5 4

Află numărul necunoscut:

3 + = 9

9 - = 4

+ 2 = 5

COMPETENTA: Compararea numerelor

Compară numerele: Compară rezultatele:

7 + 1 7 – 1

*
*

***
**
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4 3 5 7

6 9 6 6

4 + 3 3 + 4

2 + 6 9 – 2

8 – 4 6 - 3

COMPETENTA: Rezolvarea de probleme simple

Scrie exercițiul problemei:

____________________________R:____

Scrie exercițiul problemei:

Erau:

Au venit:

________________________________R:___

Erau:

Au plecat:

______________________________R:______

COMPETENTA: Utilizarea terminologiei matematice

*Se dau numerele: 2, 7, 0, 8, 3.

- Află suma numerelor pare.
- Află diferența numerelor impare.
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FIȘĂ DE EVALUARE LA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

structurată pe trepte progresive de dificultate

CLASA I - U.Î. Numerele naturale 0-31

ITEMI APRECIERE TREAPTA
DE ,,PROGRES”

1. Completează:

* * *

FB ***

B **

S *

ELEV

2. Colorează șirul de mărgele astfel:
a doua roșie*, a opta albastră*, a cincea
galbenă*.

FB ***

B **

S *

3. Unește punctele cu numerele în ordine
crescătoare.

FB ***

B **

S *

****
****

******** * *

*****

**********

**********

***
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4. Scrie vecinii numerelor:
� 5 * 10 * 29

FB ***

B **

S * ELEV BUN

5. Descompune în zeci și unități:

*12 *25 * 31

FB ***

B **

S *

6. Compară numerele:
9 15; 14 14; 26 21
* * *

FB ***

B **

S *

7. Ordonează crescător șirul de numere:
15; 8; 20; 12; 31; 28.

FB ***

B **

S *

8. Completează șirurile, respectând regula:
*8; 10; __; __; 16; __; 20.
*28; 27; __; __; 24; __; 22.
*15; 18; __; __; __; 30.

FB ***

B **

S *

ELEV FOARTE
BUN

9. Scrie numerele pare mai mici decât 17, în ordine
descrescătoare.

FB ***

B **

S *
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Educarea spiritului creativ în școală

Autor: Mihaela Popșa

Școala Gimnazială Nr. 5 Sighet

Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza toate
celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. Creativitatea constituie una dintre
cele mai importante valori umane, sociale, educaţionale. Componenta principală a creativității o
constitue imaginația, dar creația de valoare reală presupune și o motivație, o dorință de a realiza ceva
nou, ceva deosebit. Un alt ingredient important este voința, perseverența în a face numeroase încercări
și verificări. Fiind o rezultantă a funcționării optime a întregii personalități, creativitatea sintetizează
factori multipli de natură: intelectuală, motivațională, emoțională și atitudinală.

Rolul școlii este foarte important în formarea comportamentului creator. La educarea creativității sunt
importante metodele, relația professor-elev (de cooperare), atitudinea adultului față de elev (deschisă și
receptivă față de copil și de valorile creativității sale) și atmosfera pe care cadrul didactic o instaurează în
clasă.

Educația dezvoltă un spațiu și un timp pedagogic deschis creativității în plan individual (creativitatea
cadrului didactic, creativitatea elevului), colectiv (creativitatea colectivului didactic, creativitatea clasei
de elevi, creativitatea microgrupurilor de elevi) și social (creativitatea organzației școlare, creativitatea
comunității educaționale, naționale, teritoriale, locale).

Necesitatea stimulării creativității trebuie conștientizată încă din faza preșcolară, aceasta asigurând
premisele accederii cu succes la treptele superioare din viață. Cadrele didactice trebuie să încerce să se
adapteze la ideile copiilor fără a încerca să structureze ideile acestora dacă acestea nu se potrivesc cu cele
ale adulților.

Prin învăţarea creativă putem și trebuie să reușim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant
activ – independent sau în grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri și fenomene, atunci
când i se indică direcţiile de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-și pună întrebări similare cu cele
pe care și le pune cercetătorul știinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin ce mĳloace”, „în ce scop”,
„cum”, „când”, deoarece ele întreţin interesul pentru cunoaștere și corespund spiritului de curiozitate al
copilului.

Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină.
Cadrul didactic trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască împreună
sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite reprezentări şi
obişnuinţe, să-şi transforme ocupaţia într-o frumoasă minune.
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Promovarea creativității la clasă se poate realiza prin:

� Acceptarea și încurajarea gândirii de tip divergent

Pe parcursul discutiilor din clasă profesorul poate formula întrebări de genul: Poate cineva să sugereze un
alt mod de-a înțelege această întrebare? Recompensarea încercărilor de-a găsi soluții inedite, chiar dacă
produsul final nu e unul perfect sau expectat de către profesor.

� Tolerarea opiniilor nonconformiste

Putem solicita elevilor să-și argumenteze opiniile divergente. Asigurați-vă că elevii nonconformiști au
acces egal la privilegiile și recompensele pe care le acordați și celorlalți.

� Încurajarea elevilor să aibă încredere în propriile lor judecăți

Când elevii pun o întrebare e important să fie luat în calcul și faptul că ei pot răspunde, reformula sau
clarifica întrebările pe care le formulează.

� Sublinierea faptului că oricne este capabil să realizeze activități creative într-o formă

sau alta

Evitați să-i descrieți pe marii artiști sau inventatori ca fiind niște supraoameni. Recunoașteți și apreciați
eforturile creative ale fiecărei activități a elevilor.

Elevii trebuie învățați să exploreze, să vizualizeze o problemă, să inventeze sau să modifice unele din
procedurile învățate, să asculte și să argumenteze, să-și definească scopurile și să coopereze în echipă.
Aceștia trebuie încurajați să gândească, să descopere fără a fi amenințati cu evaluarea imediată. E
importantă acceptarea erorilor pe care le recunosc ca parte a procesului creativ.
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Modalități de stimulare a potențialului creativ prin metode

interactive de grup

Autor: Mîrzoca Nicoleta

Grădinița cu Program Normal Jebel

Preșcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională
din viața unei persoane; pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea
individualității umane și unele dintre cele mai semnificative achiziții ce vor avea ecouri evidente pentru
etapele ulterioare ale dezvoltării sale. De aceea, nu putem face abstracție de una din dimensiunile
esențiale pentru întreaga dezvoltare și afirmare a personalității- creativitatea.

Un rol important în stimularea creativităţii copiilor îl au metodele şi procedeele utilizate pentru
atingerea acestui obiectiv. Metoda are un caracter polifuncţional în sensul că poate participa simultan
sau succesiv la realizarea mai multor obiective instructiv-educative. Educatoarea este cea care ia decizia
în privinţa alegerii unei anumite metode care se realizează în funcţie de finalităţile educaţiei de
conţinutul procesului instructiv de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale copiilor de natura
mĳloacelor de învăţământ de experienţă şi competenţa didactică a educatoarei. Metodele active, care
suscită activitatea de explorare a realităţii sunt cele mai des utilizate în vederea stimulării potenţialului
creativ al preşcolarului.

Pentru stimularea creativității copiilor, am utilizat în procesul didactic unele metode și tehnici
interactive, cum ar fi:
1.BRAINSTORMINGUL

JOC DE CONSTRUCȚIE –desfășurat cu un grup de 6 copii (2 fete și 4 băieți)
TEMA: Construirea unui „Parc de distracții pentru copii”
SARCINA DIDACTICĂ: Fiecare copil va realiza o construcție diferită de a colegului, din stânga sau
dreapta lui, dar care să devină element de bază în lucrarea colectivă.
Pentru a le stimula creativitatea, copiii vor fi încurajați să construiască fiecare „în felul său”, chiar dacă își
aleg să redea aceleași elemenete.
MATERIAL: Truse specifice în jocurile de construcții: Arco, Rotodisc, Lego, Plasticon; buline colorate
pentru fiecare copil și etichete pentru fiecare lucrare cu numele copilului care a realizat lucrarea.
REGULA: Construcțiile colegilor nu vor fi criticate sau dărâmate.
În cadrul acestui joc am transpus emulația de idei în realizarea practică a unor construcții cât mai variate
și personale.
Copiii lucrează, realizând sarcina de lucru și respectând regulile; dau frâu liber imaginației, apreciază
cantitativ materialele utilizate, completează construcția, prezintă rezultatul construcției. Copiii își
denumesc construcțiile și își așază pe construcția realizată buline cu ilustrații adecvate (exemplu:
tobogan, tren, copaci, flori, plajă cu nisip, poduri peste ape, fâșie albastră simbolizând apa etc.). După ce
lucrările sunt așezate pe covor, copiii sunt provocați printr-un exercițiu: „Ce poți schimba la construcția
ta?”. Copiii modifică construcția prin : amplificare, multiplicare, diminuare, schimbarea poziției
elementelor în cadrul construcției colective, schimbă deci înfățișarea Parcului de distracții pentru copii,
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aceasta solicitându-le imaginația. Construcția realizată rămâne mai multe zile în clasă în scopul
completării și modificării.

2.TEHNICA6/3/5 – BRAINWRITING

ARTĂ- DESEN: „În vacanță”
Obiectiv: Stimularea creativității de grup a copiilor.
Copiii sunt împărțițiț în grupe de câte 6.
Material: coli de hârtie, creioane colorate
Sarcina jocului: Reprezentarea prin desen a unor elemente care să ilustreze o temă, continuând și
completând totodată desenele copiilor.
Desfășurarea jocului: Copiii sunt împărțiți în grupuiri de câte 6. Fiecare copil al grupului își alege câte o
culoare cu care va lucra, diferită de a celorlați 5 colegi din grup.
Educatoarea prezintă jocul: Astăzi la Centrul Artă vom desena tema „În vacanță”. Fiecare copil să se
gândească care vor fi primele 3 elemente care vor alcătui desenul lui. După ce veți desena cele 3
elemente, dați foaia colegului din dreapta pentru a „citi” desenele și pentru a continua desenul vostru.
Astfel se alternează activitatea individuală cu cea de grup. Foile se deplasează apoi de la stânga la dreapta
până ajung în poziția inițială. Fiecare copil, când primește coala colegului din stânga sa, privește
desenul,identifcă elementeledesenate și încearcă să adauge altele, să le completeze ori să le modifice
creativ fără a se depărta de tema redată de colegul său.
Educatoarea urmărește ca schimbul de fișe să se facă în ordinea stabilită, respectându-se regula. Notează
implicarea fiecărui copil în realizarea temei. Fiecare lucrare realizată va reprezenta o subtemă a temei
prezentate la începutul activității. Copiilor li se solicită să găsească un titlu care să definească conținutul
desenului.De exemplu: „În vacanță la bunici”, „La mare”, „În concediu”, „În tabără”. Deoarece fiecare
copil desenează cu o singură culoare, educatoarea are o evidență clară a contribuției fiecăruia în
realizarea temei.

3. TEHNICA VISELOR

Este o metodă bazată pe meditație, în care copilul își exersează imaginația, învățând să se gândească la
viitor, să se proiecteze pe sine într-o altă locuință, la școală, la o altă vârstă.
OBIECTIV: Stimularea imaginației și înțelegerea evoluției personale și a mediului social.
Grupa de copii va fi organizată în 4 grupuri.
SARCINA DIDACTICĂ: În cadrul temei: „Localitatea noastră” fiecare copil își va imagina cum va arăta
localitatea natală când va fi mare.
Grupa 1. „Lingviștii”: Realizați un text de 5-7 propoziții în care să descrieți localitatea voastră (parcul,
grădinița etc.) în viitor.
Grupa 2. „Constructorii”:Construiți orașul vostru așa cum vă imaginați că va fi, când voi veți fi mari.
Grupa 3. „Desenatorii”: Desenați cum vreți să arate localitatea voastră, când voi veți fi mari.
Grupa 4. „Actorii”: Închipuiți-vă că ați crescut mari și sunteți actori păpușari. Prezentați un program
artistic la Teatrul de păpuși din localitatea voastră.
Copiii își imaginează în grup, colaborează pentru rezolvarea sarcinii de lucru. Educatoarea stimulează
copiii în funcție de grupa în care colaborează, sugerând diverse procedee: să amplifice, să diminueze, să
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schimbe așezarea spațială, să multiplice etc., să efectueze combinații care să modifice spectaculos
rezultatul.
Când toate echipele și-au terminat lucrul, își prezintă pe rând creațiile. Se cer cât mai multe detalii și se
apreciază cantitatea elementelor schimbate, rodul imaginației copiilor.
Apoi, educatoarea lansează o altă temă: „Gândiți-vă ce poate fi realizat cu adevărat din ceea ce voi ați
proiectat în viitor.” Timpul la dispoziția copiilor va fi măsurat cu o clepsidră. Din nou, fiecare grup
prezintă soluțiile viabile în funcție de timpul transpunerii în realitate.
AVANTAJELE METODEI:
-stimulează imaginația și creativitatea;
-impune stabilirea unei legături între lumea reală și cea imaginară, dezvoltă simțul realității;
-dezvoltă gândirea creativă;
-stimulează buna dispoziție.

JOC: „De-a visul”

Copiii sunt așezați pe covor, culcat cu fața în sus, într-o poziție confortabilă. Între copii trebuie să existe
o anumită distanță, încât să nu se atingă între ei.
DESFĂȘURAREA JOCULUI: cuprinde două etape.
a. Etapa comună. Educatoarea anunță: Ne vom juca jocul „De-a visul”. Ne prefacem că dormim. Stați cu
ochii închiși, respirați ușor, lăsați corpul neîncordat, să se relaxeze. Eu am să vă povetesc un vis; în timp
ce eu povestesc, voi vă imaginați visul.
Educatoarea descrie un peisaj frumos, însorit, calm, plăcut, relaxant (pomii înfloriți primăvara, un peisaj
la mare, într-o poiană etc.) ori descrie o întâmplare liniștitoare, veselă, amuzantă.
Apoi anunță: Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, întidem brațele și picioarele. Ne-am trezit. V-a
plăcut visul?
b. Activitatea individuală. Fiecare copil se așază la măsuță și desenează pe o foaie de hârtie cum și-a
imaginat visul. Se prezintă lucrările și se face aprecierea lor.

În alegerea corectă a metodelor şi procedeelor didactice pentru îndrumarea ariilor de stimulare
trebuie să ţinem seama de eficienţa acestora în formarea şi educarea copiilor, în stimularea imaginaţiei şi
a creativităţii acestora.

Experiența a demonstrat de fiecare dată că orice copil posedă potențial creativ, iar creativitatea
este educabilă.
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Plan de acțiune în vederea integrării elevilor cu dizabiltăți

Autor: Muntean Adina,

Liceul Teoretic W.Shakespeare, Timișoara

SCOP: Eficientizarea procesului de educație și incluziune școlară a elevilor cu CES

OBIECTIVE:

1. Creșterea gradului de acceptare a elevilor cu CES în colectivul clasei

2. Reducerea riscului de eșec școlar la elevii cu CES

3. Stimularea rezultatelor școlare la elevii cu CES

PLAN DE ACȚIUNE:

ELEVI

Idei de activități:

- integrarea elevului în geometria clasei

- adaptarea întregului demers instructiv-educativ profilului psiho-aptitudinal al elevului cu CES

-adaptarea conţinuturilor necesare învăţării prin: alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare,
învățare asistată, activități simple, formulate pe înțelesul elevului

- jocuri didactice –ex.puzzle,cărți cu informații

- vizionarea unor filme scurte

- vizionarea unor prezentări scurte și concise

Strategii de învățare:

- lucru în echipă, în perechi, alături de un elev silitor, de sprĳin în procesul de învățare

-învăţarea individualizată cu ajutorul unor fișe suport

- metodele interactive/participative: brainstorming, ciorchinele, cubul, jocul de rol.turul galeriei).
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Resurse :

-fise de lucru diferențiate

-jocuri

-filme, planșe, atlase, hărți

-texte simple.

Evaluare:

- observația sistematică

- evaluarea orală

- evaluarea scrisă

- portofolii orale și scrise diferențiate și cu sprĳin (indicații; timp mai mare de lucru )

- aprecierea verbală

- fișe de monitorizare.

PĂRINŢI

- Responsabilizarea părinților ca parteneri activi în procesul de incluziune a elevilor cu CES, prin
trasarea unor sarcini complementare activității de la clasă.

Strategii de învățare:

- întâlniri periodice (consultații părinți)

- lectorate

- mese rotunde.

Resurse:

- material informative, de tipul pliantelor, afișelor, etc.

-articole de specialitate

-filme

- colaborare cu psihologul școlii, cu profesorul de sprĳin.
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Evaluare:

-chestionare

- portofolii.

CADRE DIDACTICE:

Idei de activități:

- cunoașterea particularităților elevilor cu CES, prin crearea unor contexte educaționale și sociale
adecvate, discuții cu părinții, dirigintele, profesorul de sprĳin

- valorizarea potențialului elevilor cu CES, prin intermediul unor situații de socializare între copii

- crearea unor modalități de evaluare adaptate specificului elevului cu CES, a personalității

acestuia și a profilului de dezvoltare cognitivă

- inițierea unor activități de combatere a discriminării elevilor cu CES, în economia unei lecții,

sau alocând, separat un interval orar acestor acțiuni

- valorizarea produselor activității elevilor cu CES, precum și a celorlalți elevi din clasă prin

intermediul panourilor, afișelor; prezentarea acestora în consiliul clasei de elevi și a lectoratelor

cu părinții.

Strategii de învățare:

- metode moderne , interactive.

Resurse:

- materiale didactice adaptate nevoilor elevului cu CES.

Evaluare:

- fișa de evaluare a dirigintelui

- portofolii

- chestionare.
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Metode și procedee alternative de evaluare

aplicate la disciplina Limba și literatura română

Autor: Muntean Corina Sanda

Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Maramureș

În procesul de învățământ, strategia de instruire reprezintă un element esențial deoarece ea
reprezintă modul în care profesorul reușește să aleagă cele mai potrivite metode, procedee, mĳloace pe
care să le combine și să le organizeze în vederea atingerii obiectivelor propuse. Termenul ,,metodă’’
provine din cuvântul grecesc ,,methodos’’(„metha”-spre, către și „odos”-cale, drum) și reprezintă drumul
sau calea de urmat în activitatea comună a profesorului și a elevilor în vederea realizării obiectivelor
instruirii. În cadrul metodelor se întâlnește procedeul, care reprezintă ,,o operație subordonată acțiunii
declanșate la nivelul metodei de instruire. El include tehnici limitate de acțiune, în situații și condiții
concrete. Relația procedeu - metodă didactică este destul de mobilă, încât o metodă poate deveni
procedeu și invers, după relevanța lor în situațiile concrete și efectele realizate. Folosirea metodelor, a
procedeelor de către profesor, în activitatea la clasă, trebuie să fie determinată de realizarea unei învățări
active, participative, elevul aflându-se în centrul tuturor acțiunilor.

Metoda de evaluare reprezintă calea de acțiune comună profesor - elevi care conduce la punerea în
aplicare a oricărui demers evaluativ, în vederea colectării informațiilor privind procesul și produsul
învățării, prelucrării și valorificării lor în diverse scopuri. Cadrul didactic trebuie să stăpânească o
varietate de metode și instrumente de evaluare, pe care le va aplica în funcție de particularitățile clasei de
elevi, de scopul și obiectivele evaluării, de specificul conținuturilor supuse aprecierii.

Metode alternative / complementare de evaluare

Metodele alternative sau complementare nu le înlocuiesc pe cele tradiționale, ci au rolul de a se împleti cu
acestea, astfel încât evaluarea rezultatelor să fie optimă.

Dintre metodele complementare de evaluare fac parte:

� Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor;

� Portofoliul;

� Proiectul;

� Referatul;

� Investigația;

� Autoevaluarea.
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Metodele alternative de evaluare prezintă cel puțin două caracteristici: pe de o parte, realizează
evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/ învățarea, de multe ori concomitent cu aceasta;
pe de altă parte, ele privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, vizează formarea
unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor,
corelate cu activitatea de învățare. Dintre metodele menționate, vom prezenta, în cele ce urmează,
Investigația, Proiectul și Portofoliul.

Investigația este o metodă care începe, se desfășoară și se încheie în clasă. Aceasta oferă elevului
posibilitatea de a rezolva o sarcină de lucru, profesorul dând instrucțiuni precise în legătură cu sarcina
de lucru aleasă. Rezolvarea sarcinii de lucru de către elev poate demonstra, în practică, un întreg
complex de cunoștințe și capacități. Maniera de folosire a investigației trebuie adaptată vârstei elevilor și
experiențelor lor intelectuale. Investigația reprezintă o metodă cu puternice valențe de învățare de către
elev și un mĳloc eficient de evaluare. Investigația poate fi individuală sau de grup. Această metodă devine
utilă în cadrul orelor de receptare a textului literar. Prin aplicarea investigației, elevul poate aborda un
text liric sau epic.

Exemplu:

Clasa a X-a

a) Citește fragmentul inițial, selectat din basmul „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă, folosind
intonația corespunzătoare.

b) Prezintă rolul formulei inițiale.

c) Explică raportul realitate – ficțiune.

d) Prezintă specificul personajului principal din basm, evidențiind o trăsătură relevantă.

e) Dezvoltă două argumente, prin care să demonstrezi că textul dat aparține speciei basm cult.

Investigația are un caracter sumativ, prin intermediul ei putând fi evaluate cunoștințe, abilități,
priceperi constituite de-a lungul unei perioade mai îndelungate de învățare. De asemenea, aceasta
promovează deprinderile de comunicare, precum și formarea unor tehnici de lucru în grup sau
individuale.

Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai amplă decât investigația, care ,,începe în clasă, prin
definirea și înțelegera sarcinii de lucru, eventual prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, pe
parcursul câtorva săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul, și se încheie
tot în clasă, prin prezentarea în fața colegilor a unui raport asupra rezultatelor obținute și, dacă este
cazul, a produsului realizat.” (Stoica, A., „Evaluarea progresului școlar: de la teorie la practică”,
Humanitas Educațional, București, 2003, p. 128-129). Proiectul este o metodă activ- participativă care îi
solicită pe elevi în a realiza cercetări, a găsi soluții individual sau în echipă despre o temă dată. Proiectul
presupune și încurajează transferul de cunoștințe, deprinderi, capacități, facilitează și solicită abordările
interdisciplinare, și consolidarea abilităților sociale ale elevilor. Este deosebit de util atunci când
profesorul urmărește accentuarea caracterului practic/aplicativ al învățării și apropierea între discursul
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teoretic și experiența de viață a elevilor. Prin intermediul proiectului, elevii au posibilitatea de a
demonstra nu doar ceea ce știu, ci, mai ales, ceea ce știu să facă, punându-și în valoare deprinderile,
priceperile și abilitățile. Realizarea unui proiect impune clarificarea, încă de la început, a modalității de
desfășurare și evaluare a proiectului. Profesorul stabilește singur sau împreună cu elevii:

- Tema proiectului

- Obiectivele

- Formarea grupelor de lucru

- Repartizarea sarcinilor în cadrul grupei

- Timpul alocat realizării temei

Aceasta reprezintă prima etapă în realizarea unui proiect. Urmează etapa a II-a în care sunt culese,
organizate și prelucrate informațiile legate de tema aleasă. Cercetarea propriu-zisă și realizarea
materialelor se fac în afara orelor de curs. Ultima etapă constă în prezentarea rezultatelor cercetării, a
materialelor elaborate și evaluarea acestora. Proiectul reprezintă o metodă motivantă pentru elevi,
aceștia încercând să găsească soluții cât mai originale, creative, de rezolvare a sarcinii primite. Munca în
echipă (atunci când proiectul se realizează în grup) contribuie la întărirea coeziunii grupului, la
participarea cu simțul răspunderii în realizarea sarcinii de lucru. Realizarea proiectului este o activitate
ce oferă numeroase satisfacții elevilor ce se vor implica în crearea unor produse cât mai bine
documentate și cât mai originale.

Exemple de proiecte:

Clasa a XI-a

a) Latinitate și dacism

b) Formarea conștiinței istorice

c) Diversitate tematică, stilistică și de viziune în opera marilor clasici

d) Simbolismul european

e) Modele epice în romanul interbelic

Portofoliul reprezintă o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor școlare și a progreselor
înregistrate de elevi, deoarece reunește un ansamblu de activități (teme, fișe de lectură suplimentară,
proiecte, lucrări de creație, probe scrise etc.) realizate de elev de-a lungul unui perioade mai lungi de
timp (semestru sau an școlar). Elementele componente ale portofolului la limba și literatura română sunt
stabilite de profesor, dar elevul poate include în portofoliul propriu materiale pe care le consideră utile și
reprezentative. Profesorul Ioan Cerghit afirma: „portofoliul cuprinde o selecție dintre cele mai bune
lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă și care pun în evidență progresele sale;
care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuțiilor personale. Alcătuirea
portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-și descoperi valoarea competențelor
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și eventualele greșeli. În alți termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învățarea cu evaluarea
continuă, progresivă, și multilaterală a procesului de activitate și a produsului final. Acesta sporește
motivația învățării.”

Ca metodă sau ca instrument de evaluare, portofoliul furnizează informații esențiale deopotrivă elevului,
cadrului didactic și părinților :

- elevii își pot grupa produsele muncii lor și se pot autoevalua;

- profesorului îi oferă informații despre performanța și evoluția elevului;

- părinții pot să-și formeze o imagine de ansamblu despre realizările propriilor copii la disciplina
limba și literatura română.

Portofoliul poate fi de mai multe feluri, în funcție de elementele sale constitutive:

- Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări);

- Portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității);

- Portofoliu de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate
etc.).

Avantajul portofoliului constă în faptul că elevul poate avea acces tot timpul la el pentru a-l completa,
actualiza, consulta în vederea autoinstruirii, însă portofoliul este și un instrument de evaluare curentă,
oferind profesorului informații esențiale despre performanțele și evoluția elevului într-o perioadă mai
lungă de timp. Portofoliul ilustrează efortul depus de elevi în procesul de învățare, iar profesorului îi
revine sarcina de a aprecia munca depusă, modul de implicare în activitate, de a evalua, pe parcursul
semestrului, fiecare produs cuprins în portofoliu sau a aprecia global elementele componente ale
portofoliului. Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare, este o mapă deschisă în care tot
timpul se mai poate adăuga ceva, iar nota nu trebuie să fie o presiune. Această metodă alternativă de
evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în
realizarea sarcinilor de lucru și dezvoltând capacitatea de autoevaluare.
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Chestionar activitate online

Autor: Oprea Adriana

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3, Reghin

Perioada de activitate online a necesitat o serie de adaptări atât în ceea ce privește
modalitatea de lucru cu elevii cât și în ceea ce privește utilizarea tehnologiei necesare desfășurării
procesului instructiv-educativ. În modul de lucru cu elevii a fost necesar să se realizeze adaptări și
readaptări, atât a materialelor de lucru cât și în ceea ce privește dispozitivul avut la dispoziție de către
elev, prin care se putea transmite/primi informația, adaptarea realizându-se în funcție de fiecare copil în
parte. Pentru a identifica greutățile pe care le-au întâmpinat elevii în această perioadă am elaborat și
aplicat un chestionar unui număr de 15 elevi din clasele V-VIII din unitatea de învățământ, chestionar
care a cuprins următorii itemi :
1. Pe perioada suspendării cursurilor ai avut acces la dispozitive pentru desfășurarea activității online ?
□ DA
□ NU
□ Parțial ( atunci când nu aveau lecții frații mai mari sau când veneau părinții acasă )
2. Care a fost aplicația/mĳlocul didactic pe care ai/l-ai utilizat-o/utilizat în această perioadă pentru
activitățile online ?
□ Facebook
□Messenger
□WhatsApp
□ Platforma pusă la dispoziție de unitatea de învățământ
□ Telefon
□ Fișe de lucru
□ Altele
3. Ce dificultăți ai întâmpinat în această perioadă ?
□ Conexiune slabă la internet
□ Timp limitat în fața calculatorului
□ Lipsa unui dispozitiv performant
□ Am depins de programul părinților pentru a avea acces la dispozitiv
4. Ce ți-a plăcut cel mai mult la activitatea online ?
□ Faptul că nu am fost fizic în clasă
□ Diversitatea materialelor
□ Am lucrat de acasă
□ A fost ceva nou
□ Am rezolvat sarcinile de lucru atunci când am avut timp
5. Ce nu ți-a plăcut la activitatea online ?
□ Faptul că nu am fost cu colegii
□Mi s-a părut obositor să stau mult timp în fața calculatorului
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□M-am plictisit acasă
□ Nu am înțeles întotdeauna ce mi s-a cerut să fac
□ Aveam altceva de lucru acasă
6. Te-ai simțit trist/tristă în această perioadă ? Dacă răspunsul este da, la cine ați apelat pentru un sfat ,
pentru a ieși din această stare ?
□ La profesori/diriginte
□ La părinți
□ La frații mai mari
□ La rude
□ Alte persoane

Cerința de lucru a fost formulată astfel : “ Parcurgeți următorul chestionar și bifați
răspunsul/răspunsurile care vi se potrivește/potrivesc .” Li s-a menționat faptul că nu există răspunsuri
bune/mai puțin bune.

Din răspunsurile elevilor se constată următoarele : toți elevii chestionați au avut acces la
dispozitiv/dispozitive pentru desfășurarea activității online. Cel mai mult în această perioadă a fost
utilizată platforma pusă la dispoziție de către unitatea de învățământ, acolo fiind încărcate majoritatea
lecțiilor/materialelor, fiind utilizat și Facebook, Messenger, WhatsApp și/sau telefonul mobil. Printre
dificultățile întâmpinate de elevi, cea cu ponderea cea mai mare a fost menționată conexiunea slabă la
internet, dar a fost menționată și lipsa unui dispozitiv performant. Cel mai mult a fost apreciată în
această perioadă diversitatea materialelor de lucru pe care le-au avut la dispoziție, faptul că sarcinile de
lucru au fost rezolvate atunci când au avut timp, dar și faptul că a fost ceva nou, o modalitate de lucru cu
care nu erau familiarizați. Ceea ce nu le-a plăcut copiilor a fost faptul că nu au fost cu colegii, unii
menționând că s-au plictisit acasă. Unora dintre ei li s-a părut obositor să stea mult timp în fața
calculatorului, pe lângă faptul că aveau de îndeplinit și treburi gospodărești. Au fost și elevi care au
menționat că nu au înțeles întotdeauna ceea ce li s-a cerut să facă, sarcina de lucru pe care au avut-o de
îndeplinit, fiind obișnuiți ca la clasă să primească informații suplimentare individualizate. La întrebarea
legată de persoana la care au apelat pentru un sfat atunci când s-au simțit triști, majoritatea celor
chestionați au răspuns că au apelat la părinți, la frații mai mari sau la alte rude.

Ca experiență de învățare, activitatea fizică la clasă este preferată celei online, deși este
acceptată și aceasta ca metodă alternativă, cu plusurile și minusurile ei, dar folosită pe o perioadă scurtă
de timp, fiind considerată ca o metodă care nu oferă confortul emoțional și satisfacția lucrului bine făcut,
împărtășită cu cei din jur.

Lucrul cel mai important a fost faptul că s-a înțeles de către toți factorii implicați că educația poate

continua și altfel decât în mod tradițional, dacă există conexiune.



160

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Motto:

,,Da, generațiile se schimbă, dar nu există altă soluție decât să ne schimbăm odată cu ele, să găsim noi
modalități de a face experiențele de învățare relevante și autentice.”

Prof. Lucian Ciolan , Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti).

Măsuri și propuneri privind schimbarea atitudinii elevilor

față de procesul instructiv-educativ. Și despre Teoria

Educaţiei Tribale...

Autor: Mihaela Parasca

Școala Gimnazială Ciortești, structura Școala Gimnazială Șerbești, județul Iași

,,Avem nevoie, mai mult ca oricând, de o transformare profundă a modului în care definim și
practicăm învățarea pentru că, deși toată lumea spune că trăim într-o societate bazată pe cunoaștere și pe
învățare, aproape nimeni nu mai vrea să învețe...Învățarea a fost alterată de gratificarea imediată, de
evaluările fără sens, de presiunile instituționale și sociale de tot felul, de ierarhii și mai ales de
neînțelegerea modului în care ne angajăm ca ființe umane în acest proces.“

Învățarea înseamnă cunoaștere,este un proces continuu, dar pentru a construi cunoaştere este
nevoie mai întâi să „construim relaţii”, să stabilim legături bazate pe respect şi înţelegere cu elevii
noştri,adică reîntoarcerea spre o soluție naturală, firească, care există în noi: reconsiderarea și
reactivarea dimensiunii sociale și emoționale în învățare prin ,,predarea bazată pe atașament”. Aceasta
este și premisa de la care pleacă psihologul american Louis J. Cozolino, în cartea sa, Predarea bazată pe
ataşament. Cum să creezi o clasă tribală.

Lucrarea, care apelează la elemente din domeniul neuroștiinței și sociologiei, se deschide cu
afirmația prof.american Rita Pierson : „Fiecare copil are nevoie de un campion!” Campionii, modelele
copiilor pot fi profesorii lor, cei care cred în ei şi îi motivează să se dezvolte, îi atrag către învăţare şi-i
conving să continue „lupta”, în ciuda „înfrângerilor” care i-au marcat. „Înfrângerile”, la care face referire
psihologul american, sunt „fricile” cu care ne păşesc copiii pragul clasei, fie că vorbim despre cele din
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mediul familial, fie despre cele cauzate de experienţe de învăţare anterioare negative sau chiar
traumatizante. Este important ca profesorii să cunoască „ poveştile” elevilor şi acele frământări care le
pot limita dezvoltarea, facilitând, apoi, situații de învățare relevante în contextul unei realități aflate în
perpetuă schimbare.

Deşi ceea ce afirmă autorul american nu reprezintă o noutate în educaţie, cartea sa, însă, ne invită la
reflecţie, ne plasează mental în clasa în care activăm şi ne determină să ne punem întrebări, să ne privim
critic predarea şi relaționarea cu cei pe care îi educăm. Ea ne provoacă să ne întoarcem la „instinctele
sociale primare”, acele impulsuri ce există în mod natural în oameni şi animale și care îi ajută să trăiască
împreună, să se ataşeze unii de alţii, să se dăruiască şi să se protejeze.

Plecând de la compararea societății moderne, industrializată, tehnologizată, cu societatea initială,
primitivă și tribală, Cozolino observă că schimbările rapide au exclus valorile tribale din ecuaţia culturală
modernă,punându-ne într-o situaţie de dezechilibru în ceea ce privește biologia şi instinctele noastre
sociale de bază şi condiţiile de viaţă.

Societatea tribală versus cea modernă

[Apud1,p. 43].
Tribul Societatea industrială

Grupuri mici Grupuri mari
Cooperare Individualism
Egalitate şi justiţie Ierarhie bazată pe dominare
Luare de decizii democratice Reguli impuse şi obligatorii
Coeziune Competiţie
Responsabilităţi împărţite Diviziune inegală a muncii

Ceea ce ne-a atras atenția în mod deosebit este perspectiva simplă, dar coerentă și ,,la îndemână” pe
care psihologul american o prezintă cu privire la învățare , sugerând organizarea clasei ca un ,,grup

tribal” și sub forma unor ,,cercuri de lucru” în care să se exercite leadershipul cooperativ, și nu cel
coercitiv, cu dimensiune obligatorie.

În continuare prezentăm unele sugestii de organizare în cercuri de lucru, care după Cozolino,
susţin punerea în practică a ideilor de bază a teoriei educaţiei tribale:

o Mențineți clasele și școlile cât mai mici posibil;
o Creaţi suficient timp de relaţii;
o Descentralizarea clasei prin crearea de grupuri de învăţare prin cooperare;
o Munca în folosul comunităţii;
o Provocări valoroase şi activităţi pline de sens;
o Concentraţi-vă asupra evenimentelor actuale, prin intermediul unor povestiri relevante;
o Participare emoţională şi plină de sens din partea părinţilor, bunicilor şi a altor persoane

implicate.
Un exerciţiu de crearea tribului se poate face la început de an şcolar şi constă în

aplicarea unui chestionar care ar conţine câteva întrebări cu privire la orele, profesorii,
experienţele preferate ale elevilor şi ceea ce a făcut ca acestea să fie speciale, însă şi despre cum pot fi
integrate aceste părţi bune din experienţă în activitatea actuală. Autorul sugerează și redactarea unui
contract care va include Angajamentul profesorului faţă de elevi, Angajamentul elevului faţă de clasă şi
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Angajamentul părinţilor faţăde clasă [ibidem, p. 28-37].
Pe același considerent, Metodologia școlară în vigoare, respectiv Ordinul nr.3864 din 31

mai 2021 pentru aprobarea Metodoligiei de acordare a feedbackului privind activitatea de

învățare, predare și evaluare în învățâmântul preuniversitar aduce o dimensiune

reglatoare, de măsurare și adaptare a conținutului instructiv-educativ în funcție de feedbackul pe
care profesorii îl primesc de la copiii din clasă. Chestionarul prevăzut în Anexă , ca și metodă de
screening a eficienței actului educativ, constituie o metodă eficientă de organizare a activității la
clasă, la începutul semestrului sau anului școlar.

Pentru o mai bună organizare a cercului tribal, se propune respectarea unor principii sau aspecte-
cheie ale învăţării. Aşadar, creierul se dezvoltă cel mai bine:

1. în contextul relaţiilor pline de sprĳin;
2. în contextul unor niveluri reduse de stres şi activitate emoţională;
3. acolo unde există o focalizare echilibrată pe gânduri şi emoţii;
4. prin folosirea creativă a poveştilor [ibidem, p. 50-53].

O altă metodă inovatoare, în opinia autorului, ar fi organizarea clasei tribale ținând cont de patru
factori: „Tribul este un grup de indivizi legaţi între ei prin timp, familiaritate, afecţiune şi scop comun. În
triburile reale aceste patru elemente apar spontan, în lumea modernă ele trebuie create şi îngrĳite.
Regulă de bază: orice puteţi face pentru a extinde şi consolida aceşti patru factori, în contextul relaţiilor
sigure, va sprĳini crearea clasei tribale” [ibidem, p. 57].

Raportate la tendințele și frământările educaționale actuale, acțiunile și măsurile care pot fi
implementate sunt:

o măsurarea pierderilor din învățare, prin screening educational;
o personalizarea pașilor pentru recuperare în funcție de nivelul pierderii;
o intervențiile remediale-segmentarea clasei în grupuri cu pierderi de învățare similare;
o programe de învățare personalizate- pe unele să le parcurgă cu un tutore, pe altele singuri- pe

modelul ,,1 la 1” sau în grupe de elevi;
o tutori voluntari adulți-de exemplu, studenții, elevii din clasele terminale ale unui nivel de

învățământ-aici, în cazul nivelului gimnazial și liceal.
Cu siguranță, măsurile vizează și o politică educațională menită să sprĳine în mod real procesul

instructiv-educativ, dar schimbarea atitudinii copilului în raport cu procesul de învățare

trebuie să aibă la bază câteva constante pe care profesorul să le aplice în relația cu elevii, având ca
piatră de temelie ideea de siguranță în sala de clasă, și pe care le redăm mai jos:

AUTONOMIE- Alegeri și opțiuni
MOTIVAȚIE- Așteptări înalte, feeback, autoevaluare, reflecție
APARTENENȚĂ-Viziune, roluri, contribuție
PREDICTIBILITATE-rutine, procedure, instrucțiuni clare, obiective propuse
SIGURANȚĂ-relație, așteptări clare, reguli, consecințe.
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Rolul activităţilor extra-curriculare în dezvoltarea

personalităţii elevului

Autor: Păunescu Mihai

Clubul Copiilor Câmpulung

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui,de casa,de satul sau

oraşul în care locuieşte.Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o puternică

încărcătură emoţională,care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai târziu , ale

iubirii de păstrarea tradiţiilor poporului nostru,la sădirea în inimile generaţiilor care vin a mândriei

pentru frumuseţea costumului popular românesc,a dansului,a obiceiurilor,al sentimentului de dragoste

de patrie.Astfel cunoaşterea spontană,mai întâi a mediului înconjurător,reprezintăpunctul de pornire al

unui şir întreg de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul ,la consolidarea sentimentului de dragoste

faţă de patrie.Şi aceasta pentru că satul,oraşul,ţinutul natal constituie o părticică din ţară,iar istoria lor

reprezintă o parte integrantă din istoria patriei.De aceea prin intermediul activităţilor care se

organizează în vederea cunoaşterii ţinutului natal,precum şi cu ajutorul unor relicve istorice locale se

creează momente deosebit de emoţionante pentru elevi,care pot fi valorificate temeinic din punct de

vedere educativ.

Activitatea extracurriculară are forme variate.Să analizăm valoarea educativă a unora dintre aceste

forme.

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică ,generează sentimente

patriotice adânci în conştiinţa lor.Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc trăiri

emoţionale.Din experienţa didactică am constatat că,înaintea venirii la şcoală,copilul se află sub

influenţa benefică a folclorului muzical local,a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora

satului,care constituie bogăţia spirituală a localităţilor rurale.În evoluţia lor serbările se leagă strâns şi cu

evoluţia sentimentelor de mândrie naţională,inspirate din momente importante „1 Decembrie”,” 24

Ianuarie”, „ZiuaEroilor”etc.Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la formarea deprinderilor de

conduită patriotică,concretizează sentimente patriotice pe care le generează evenimentele mari din viaţa

poporului nostru.

Asigurarea climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului şcolar.În

sprĳinul acestui proces am realizat un studiu.În acest sens am aplicat un chestionar.La prima

întrebare ,referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită,a reieşit că este excursia sau
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drumeţia.Personal am reuşit să merg cu elevii în excursii şi vizite.Ele au contribuit la activizarea şi

dezvoltarea creativităţii elevilor.Prezentându-le frumuseţea ,bogăţia şi importanţa locurilor vizitate,li se

dezvoltă sentimente de dragoste faţă de ţinutul natal şi faţă de patrie,de admiraţie faţă de trecutul istoric

şi de bucurie că acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale oamenilor.Vizitele şi

excursiile în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a elevilor,când acestea sunt

organizate tocmai pentru a studia unele descoperiri arheologice sau pentru a marca unele

urme,locuri ,monumente de cultură materială şi spirituală care pun în lumină evenimente istorice sau

social-politice legate de trecutul şi prezentul localităţii şi împrejurimilor ei.M-am preocupat împreuună

cu elevii de strângerea şi valorificarea educativă a elementelor de istorie locală,înfiinţând cercul

„Prietenii muzeului”.Împreună cu elevii am colecţionat de la bătrânii satului obiecte vechi pe care le-am

expus în muzeul satului din localitate.

Aceste activităţi menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă adevărate

virtuţi educative ,deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui proces lent,dar

profund,de cunoaştere a frumuseţilor patriei,a trecutului şi prezentului poporului român,la îmbogăţirea

simţămintelor lor.Conţinutul acestor activităţi se valorifică din punctul de vedere al educaţiei

patriotice,prin înţelesul plin de originalitate şi expresivi-tate în care se realizează transmiterea ideilor şi

sentimentelor.

În activitatea extra-curriculară ,pe lângă mĳloacele de mai sus,care capătă forme adecvate activităţii

extra-curriculare ,sunt folosite şi alte variate mĳloace de educaţie patriotică a elevilor.Vizionarea

filmelor şi a spectacolelor de teatru cu conţinut patriotic şi activităţile desfăşurate în cercuri şi tabere

şcolare,exercită o influenţă pozitivă asupra elevilor,contribuind la formarea convingerior patriotice şi la

trezirea unor stări emoţionale complexe.

În practica educaţiei este necesar să fie folosite toate mĳloacele de educaţie patriotică a elevilor.Dar

eficienţa educativă a folosirii lor depinde de măiestria pedagogică a cadrelor didactice,de respectare

particularităţilor de vârstă şi de cunoaşterea metodicii folosirii lor .Pentru a forma convingeri patriotice

la elevi este necesar ca învăţătorii să fie exemple de urmat.Convingerile lor patriotice şi conduita lor

patriotică manifestată în activităţi cât mai diferite îi influenţează profund pe elevi constituind un motiv

stimulator pentru activitatea lor.

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea gândirii,

limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl joacă

lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi

condiţionat de vârsta micilor şcolari.

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare educaţiei

pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică îngrĳită
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constituie în primul rând un preţios mĳloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţeşte

gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre

viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă eroii vii, care-l

entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, corect şi

cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Din păcate aceste spectacole pentru copii sunt

din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele ca elevii din mediul rural să ajungă de la zeci de

kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol sunt minime.

Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor de

vârstă şcolară mică şi mĳlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor piese

pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se prezinte la

un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu

activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activităţilor şcolare şi

extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi

educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă,

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag

individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către

activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala

trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic,

abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste

pentru copii.

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata

lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi

prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi.

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate

manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara

programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.-

sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie

extradidactică. Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi

artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase
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prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este

stăpânită de televizor sau de calculator

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. Şcoala trebuie să stimuleze

exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi

curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii

elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
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IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASA

Autor: Petrescu Florentina Minodora

Grădinița cu Program Prelungit Bălilești, Argeș

Expresia care face parte la cei 7 ani de acasa este deja cunoscuta tuturor,atunci cand intalnim o

persoana căreia bunele maniere îi lipsesc cu desăvârșire sau dimpotrivă ,este politicoasă ,spunem că nu

are/are cei șapte ani de acasă.

Simțim nevoia să apelăm la o vorbă din popor relevantă pentru acest capoitol:,,nu fă ce face

popa!”. Din păcate, cei mici vor fi mai tentați spre a copia comportamentul tău decât spre a asculta cu

sfințenie ceea ce-i spui . Puterea exemplului este foarte importantă la această vârstă . Fii modelul lui!

Când îi spui unui copil să nu facă un lucru ,nu faci decât să-i stârnești curiozitatea și tocmai acel lucru o

să facă.

Comunicarea dintre părinți și copil este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii

de sine.Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniță ,ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut ,ce ar fi vrut să

facă etc. Pentru a-i înțelege ,este nevoie ca părinții să-i ajute să-și exprime emoțiile fără teamă. Ar fi bine

ca părinții să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce-l interesează ,fără a recurge la un

interogatoriu insistent și forțat. Părinții au o mare influență asupra copiilor în primii șapte ani de

viață ,când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei la un moment dat o

dtă cu integrarea în societate . Este important să le transmitem micuților învățămintele pe care le

considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său.

Așadar ,primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este

familia,acolo unde copilul își petrece primii ani de viață. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în

valorile grupului de referință ,dar și de formare a primelor conduite sau de interiorizre a unor stări de

spirit elementare. Familia constituie mediul cel mai natural care exercită o influențăimensă ,de multe ori

în mod implicit ,ascuns,indirect.

Educația,bunele maniere ,regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un

copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu ceilalțidecât unuia căruia îi lipsesc cei 7 ani de

acasă.

Rolul părintelui este acela de a fi educatorul copilului său. Poate tocmai de aceea dezvoltarea

umană a fost întotdeauna un domeniu asupra căruia s-au aplecat cu deosebit interes mulți cercetători.

Ingrĳirea reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse de părinți ,bunici,comunitate în vederea

asigurării sănătății ,nutriției,dezvoltării psiho-sociale și cognitive a copilului.



169

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Creșterea se referă la schimbările specific de ordin fizic.

Dezvoltarea înseamnă modificarea de la forme simple la forme mai complexe și mai

detaliate ,fiind un proces continuu în care copilul dobândește cunoștințe ,achiziționează deprinderi ,are

comportamente adecvate ,adaptabile.

Cu toții știm că orice copil se naște cu posibilități de a deprinde diferite abilități ,însă au nevoie

de prima relație care se creează cu mama ,apoi cu ceilalți membri ai familiei și după aceea cu alte

persoane care reprezintă grădinița sau școala.

Expresia ,,cei șapte ani de acasă” este folosită în societate pentru a aprecia sau dezaproba anumite

aptitudini,deprinderi,competențe emoționale dobândite sau nu de către un om,fie el copil sau adult.

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea

parteneriatului grădiniță-familie . Familia reprezintă primul spațiu formativ pentru copil ,mediul socio-

culturalîn care s-a născut și crește. Eforturile depuse de părinți și educatori trebuie să se bazeze pe un

schimb bogat de informații , de experiențe și de colaborare în asigurarea celor mai bune condiții de

creștere și dezvoltare a copilului.

Important este să nu uităm nicio zi că sarcina noastră ,a părinților și educatorilor ,este aceea de a

ajuta copilul să-și dezvolte propriile capacități și mai puțin să ne atingem oropriile obiective.
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METODA OBSERVAŢIEI ÎN EVALUAREA

COMPORTAMENTULUI PREŞCOLARILOR

Autor: PETRUŢA MARIANA NICULINA

Grădinița cu Program Prelingit „PITICOT” CÎMPENI

Pentru a încuraja elevii să-şi folosească capacităţile cognitive complexe şi pentru a-i evalua mult
mai cuprinzător, au fost introduse evaluările alternative/autentice.Termenul „autentic” derivă de la
accentul pus de aceste tehnici de evaluare, pe măsurarea directă a lumii reale, complexe şi a sarcinilor
relevante. Evaluările autentice constituie o alternativă viabilă la practicile evaluative tradiţionale, care
realizeazăevaluarea rezultatelor şcolare obţinute „pe un timp limitat şi în legătură cu o arie maimare sau
mai mică de conţinut, dar oricum definită” (I.T. Radu, 2000, p. 223).

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului peşcolarului, ca metodă de evaluare
alternativă, furnizează cadrului didactic o serie de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut
altfel prin verificarea orală sau testele standardizate. De altfel, constatăm că este vorba de o preluare şi
adaptare a metodei observaţiei psihopedagogice şi a instrumentelor corespunzătoare acesteia. Nou este
interesul şi importanţa acordate acestei metode şi tehnicilor corespunzătoare care oferă posibilitatea de a
cunoaşte progresele înregistrate în învăţare de către copil (capacităţile formate, cunoştinţele acumulate)
interesele, aptitudinile dar mai ales atitudinea sa faţă de ceilalţi.

Comunicarea reprezintă una din trebuinţele fundamentale, de ordin spiritual a oamenilor, fiind
o modalitate esenţială de interacţiune psihosocială, un schimb de mesaje între interlocutori menit să
realizeze o relaţie interumană durabilă pentru a determina menţinerea ori modificarea
comportamentului individual sau de grup. Comunicarea interumană se realizează cu ajutorul unor
limbaje verbale şi nonverbale prin care se schimbă mesaje, pentru a influenţa, mai ales calitativ,
comportamentul celuilalt.

Bogata ambianţă educativă creată în grădiniţă, oferă cu prisosinţă teme pentru acele schimburi
care nu au decât cuvântul ca vehicul şi care constituie unul din mĳloacele socializării. La vârsta
preşcolară unul din primele beneficii ale vieţii de grădiniţă este întâlnirea micului copil cu semeni de-ai
lui, cu care împărtăşeşte gusturile şi interesele sale, modul său de a gândi şi a acţiona.

Activităţile desfăşurate pe arii de stimulare constituie un mĳloc eficient în socializarea copiilor.
Prin specificul lor, acestor activităţi sunt lăsate la alegerea copiilor. Aceştia îşi aleg spaţiul în care doresc
să se joace, îşi aleg partenerii pe care îi preferă şi materialele pe care doresc să le folosească în jocul lor.
Pentru ca aceste activităţi să fie educative şi eficiente am amenajat optim spaţiul din sala de grupă, astfel
încât să permită desfăşurarea unor activităţi cât mai variate. Activităţile libere în care sunt antrenaţi
copiii în prima parte a zilei sunt un excelent prilej pentru a culege informaţii despre copil din toate
punctele de vedere. Asffel am decis să observ, timp de 5-10 minute, modul în care copiii dintr-un grup
comunică între ei. Rezultatele observaţiei reies din figura 1 de mai jos.

Prin acest grafic este reprezentat un grup de 5 preşcolari din grupa mĳlocie de la Grădiniţa cu P.
P. „Piticot”, Cîmpeni, care se află la activităţile liber alese, la centrul Construcţii, unde am propus
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construirea unui robot, în urma discuţiilor din zilele anterioare referitoare la figurile geometrice.
Microgrupul este constituit doar din băieţi, cu vârste cuprinse între 4 şi 5 ani, unii preşcolari se cunosc
încă din grupa mică. Grupul este format din băieţi deoarece grupa este formată majoritar din băieţi. Am
ales să observ un grup constituit din mai puţini preşcolari pentru a facilita observaţia şi pentru a putea
urmări mai atent circuitele comunicării ce se formează între ei. Grupul a fost observat dintr-o poziţie
care să nu modifice sau să inhibe reacţiile verbale ale copiilor (educatoarea stă la masa din colţul opus şi
studiază o carte).

Reţeaua de comunicare este circulară, copii fiind aşezaţi pe covor sub forma unui cerc, în
mĳlocul cercului se află cutia cu cuburi pe care copii vor să le folosească pentru a construi un „Roboţel”.
Idea a pornit de la unul dintre copii, mai exact, L. N., care doreşte să construiască un robot ca şi cel pe
care l-a văzut la desene animate.

Prima constatare după
reprezentarea grafică este confirmarea
faptului că preşcolarii se cunosc destul
de bine între ei şi au un circuit de
comunicare bine structurat. mO altă
constatare pe care o permite
observaţia efectuată este aceea că
preşcolarii comunică în mod spontan
şi în moduri variate fără a fi nevoie de
intervenţia unui moderator.

Faptul că idea îi aparţine
preşcolarului L. N., îl determină să se
comporte ca un lider, el emite două
mesaje şi primeşte două răspunsuri, iar
apoi receptează pozitiv un mesaj şi
oferă un răspuns. Acest lucru durează
destul de puţin deoarece apare C. F. cu
o populatitate foarte mare, acesta
emite un mesaj către L. N. şi primeşte
răspuns, dar răspunde pozitiv
mesajelor emise de trei dintre ceilalţi
participanţi la discuţii: B. R., M. C şi Z.

E. Aş vrea să specific aici faptul că C. F. preia rolul de lider i se datorează faptului că se descurcă foarte
bine să construiască. Acest lucru l-am observat încă de când a început grupa mĳlocie. El este singurul
dintre ei care răsounde pozitiv şi întrebării adresate de ultimul venit în grup Ş. M. Poziţia lui Ş. M. este
mai izolată tocmai din motivul că a ajuns la grădiniţă ultimul din grup, timp în care ceilalţi deja se
apucaseră de lucru şi erau concentraţi la ceea ce aveau de făcut. După cum se poate observa Ş. M. Emite
trei mesaje, dar nu primeşte răspuns decât la unul singur.

Din aceest grafic am constatat că preşcolarii comunică foarte bine, de aici rezultă structurarea
foarte rapidă a structurilor de comunicare, deoarece frecventează grădiniţa aproape zilnic, acest lucru
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ajutându-i să se cunoască foarte bine. Diferenţa dintre ei este foarte mică, rezultând şi din schimbarea cu
uşurinţă a liderilor în interiorul grupului, ceea ce confirmă faptul că procesul comunicării se desfăşoară pe
fondul interacţiunilor de grup, constituind, o expresie sau un suport al acestor interacţiuni. De exemplu,
copii care se dovedesc buni comunicatori au tendinţa de o dobândi o bună poziţie şi în cadrul relaţiilor
de influenţă şi autoritate (ei sunt ascultaţi şi urmaţi de ceilalţi). Ş.M. este un copil care a venit în grupă
mai târziu după ce grupurile erau deja formate. Ş.M. nu frecventează grădiniţa foarte des, se descurcă
destul de greu să construiască şi nu are încredere în forţele proprii, de aceea îi este foarte greu să se
descurce singur. În general refuză să încerce crezând că şansele lui de succes sunt reduse, de cele mai
multe ori preferând să abandoneze activitatea începută. Astfel, am observat că lipsa comunicării cu cei
din jur i-a creat această o stare de nelinişte, a devenit un copil insistent, toate acestea ducând la
diminuarea posibilităţilor de exprimare şi marginalizarea lui de către ceilalţi copii.

Ca etapă următoare în urma observaţiilor făcute, voi planifica strategii de intervenţie în care
copilul Ş. M. va primi sarcini şi roluri importante urmărind:

� Să îşi exprime încrederea în capacitatea lui de a reuşi;
� Să comunice cu cei din jur;
� Să manifeste interes şi dorinţa de reuşită.
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Activitățile de tip outdoor - o modalitate

prin care cunoașterea naturii trezește gândirea copilului

Autor: Priscorneac Belei Diana Elena

Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița

I.G.Pestaloți menționa că, natura este izvorul datorită căruia intelectul evoluează de la percepții

senzoriale vagi la noțiuni clare, iar cunoașterea diferitelor fenomene ale naturii stimulează însușirea

artei de a vorbi.

Celebrul pedagog rus C.D.Ușinski sublinia că natura joacă un rol deosebit în dezvoltarea gândirii

logice și vorbirii coerente. El considera logica naturii drept cea mai accesibilă, elocventă și folositoare

pentru copil. Observările nemĳlocite asupra naturii înconjurătoare "vor constitui acele exerciții primare de
gândire, de care depinde caracterul logic, adică sensul cuvântului însuși, și din care mai apoi vor lua naștere

spontan vorbirea logică și înțelegerea legilor gramaticale".

Cunoașterea naturii trezește gândirea copilului, contribuie la dezvoltarea capacității creatoare și

îl face să mediteze asupra fenomenelor și corpurilor ce-l înconjoară.

Activitățile în aer liber au fost practicate de către învățători cu mulți ani în urmă, fără a exagera

teoretizarea acestui tip de activitate. Aceștia, datorită măiestriei pedagogice de care au dat dovadă, au

observat, la anumite discipline, nevoia de a ieși în natură, tocmai datorită faptului că acolo exista un

mediu relaxant care putea oferi copilului nenumărate provocări, de natură să modifice atitudini și

comportamente antisociale. Astfel au constatat că elevii au devenit mai motivați în învățare, mai

comunicativi dornici să-și exprime propriile opinii în legătură cu ceea ce au observat, mai responsabili

în realizarea unor sarcini, mai interesați în ceea ce privește ecologizarea mediului, mai activi, mai atenți

la acțiunile celor din jur.

Astăzi, activitățile în aer liber, sub denumirea de activități de tip outdoor, captează din ce în ce mai

mult atenția actorilor educaționali din sistemul de învățământ formal. Cu caracteristici cheie bine

definite, educația outdoor :

� oferă posibilitatea contactului direct cu natura;

� reprezintă o puternică sursă de experiențe de învățare;
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� facilitează procesul de învățare al elevilor care întâmpină dificultăți în acest sens;

� dezvoltă spiritul de echipă;

� oferă nenumărate beneficii fizice, emoționale, mentale ce asigură bunăstarea societății;

Atât în orele de științe cât și în cele de geografie se pot desfășura activități de tip outdoor. Cu cât

elevul observă mai îndeaproape natura, sub atenta îndrumare a învățătorului și se implică direct în

desfășurarea unor activități în aer liber, cu atât se va simți în largul său, va fi mai responsabil, mai

sociabil, mai atent la acțiunile sale etc.

De exemplu pentru predarea lecției "Orizontul. Linia orizontului. Punctele cardinale" am preferat să

desfășor o activitate de tip outdoor. Elevii au fost informați cu o zi înainte că ora următoare de geografie

o vor desfășura în aer liber. Echipați cu încălțăminte sport am pornit cu pași grăbiți spre păduricea care

se afla la o aruncătură de băț de școală. Odată ajunși le-am explicat elevilor că azi vom observa cu atenție

natura pentru a învăța cum să ne orientăm în orizontul apropiat. Le-am cerut elevilor să-mi arate de

unde pană unde se întinde pământul, apoi de unde până unde se întinde cerul. Nu mică mi-a fost

mirarea să constat că unii elevi au remarcat cu foarte mare ușurință că undeva cerul se unește cu

pământul și întrebarea care mi-a fost adresată a fost: Doamna învățătoare , dacă eu aș fi în locul unde

pământul se unește cu cerul , aș putea atinge cerul? Acesta a fost primul semn că alegerea mea de a desfășura

această oră în aer liber a fost o idee bună. După câteva explicații referitoare la ce este orizontul și linia

orizontului întrebările au început să curgă: De ce în unele locuri linia orizontului este dreaptă și mai aproape?,
De ce în alte locuri este denivelată și mai departe?, De ce linia orizontului ia forma acoperișului casei? Cât de

departe este cerul ?etc Întrebările nu mai conteneau iar unele răspunsuri veneau pe jumătate de la ei. A fost

foarte plăcut să văd că și acei copii care în clasă erau mai tăcuți , mai timizi, mai retrași au început să-și

pună fel de fel de întrebări.

Am continuat lecția cerându-le elevilor să-mi arate de unde răsare soarele și dacă au observat dacă răsare

mereu din același loc. Apoi unde apune și dacă apune de fiecare dată în același loc. Curioșii nu au ezitat

să mă întrebe unde este soarele noaptea sau de ce în unele țări când la noi e noapte, acolo e zi. Toate

aceste întrebări nu mi-au demonstrat decât faptul că observarea naturii trezește gândirea copilului. Ora a

continuat cu stabilirea punctelor cardinale, denumirea lor și identificarea principalelor mĳloace de

orientare în orizontul apropiat.

La sfârșitul acestei activități am observat că elevii mei erau mult mai comunicativi, mai deschiși,

mai preocupați și mai interesați de ce se întâmplă în mediul înconjurător. I-am întrebat dacă sunt

obosiți iar răspunsul nu s-a lăsat așteptat : Noi nu, dar oare soarele obosește vreodată, doamna învățătoare?
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Structura unui site Web

Autor: Profeanu Sanda

Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina

Pentru realizarea unui site Web, se pot folosi o serie de metode cu ajutorul cărora paginile să
capete contur, atât din punct de vedere vizual cât și din punct de vedere al organizării legăturilor și al
așezării conținutului în pagini.

Cu cât este mai atrăgător site-ul pentru utilizatori, cu atât mai atrăgător este și pentru motoarele
de căutare.
1. Logo

Logo-ul este cel mai important element de identificare pentru o firmă și se afișează de obicei
în colț într-un loc vizibil și apare pe toate paginile site-ului.
2. Culorile

Culorile se aleg în funcție de mesajul pe care dorim să-l transmitem.
3. Meniul

Meniul principal trebuie să afișeze numai paginile principale.
4. Prima pagină („Acasă” sau „Home”)

Prima pagină a site-ului este cea care creează prima impresie despre site. Dacă aceasta se încarcă
repede, iar aspectul este plăcut, atunci utilizatorii vor dori să parcurgă mai multe pagini și chiar să ne
contacteze dacă și-au format o impresie pozitivă în urma navigării website-ului. Dacă prima pagină
conține elemente care se încarcă greu, atunci riscăm ca utilizatorii să părăsească site-ul chiar înainte ca
aceasta să se încarce complet, rămânând cu o impresie neplăcută despre site.

Prima pagină trebuie să conțină o descriere scurtă și generală a site-ului, a obiectului de
activitate și a serviciilor/produselor oferite.
Prima pagină trebuie să cuprindă:

Antet – este primul element mare și vizibil din pagină
� titlu – acesta trebuie să fie scurt și să reflecte clar ce oferă site-ul;
� subtitlu – descrierea scurtă a ceea ce oferă;
� o imagine, slideshow sau videoclip de prezentare a produselor, serviciilor oferite;
Corpul paginii– conține mai multe elemente:
� beneficii, avantaje;
� caracteristicile produselor/serviciilor oferite;
� recenzii ale clienților mulțumiți;
� dovezi ale succesului – diplome, premii câștigate, certificări;
� conținut – informații valoroase precum ghiduri sau cărți online pentru care vizitatorii

oferă datele lor(adresa de e-mail, numele etc.) sau se abonează;
� link-uri utile.
Subsol – aici se regăsesc informații precum cine este creatorul site-ului web, drepturi de autor

pentru conținut, date de contact, link-uri către alte pagini.
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5. Despre noi

O pagină unde este prezentat istoricul și misiunea companiei, realizările de-a lungul timpului
precum și obiectivele pentru viitorul apropiat. Pentru firmele din sectorul business-to-business această
pagină ocupă un rol important atunci când potențialii colaboratori vor să știe mai multe despre firma cu
care vor semna un contract în viitorul apropiat.

6. Portofoliu

Aici sunt listați clienții importanți cu care a colaborat compania, lucrări și proiecte realizate.
7. Servicii

Aceasta este pagina care poate să aducă venituri companiei dacă are un conținut convingător și
niște poze sau videoclipuri interesante și atractive pentru potențialii clienți.
8. Contact

Aici se regăsește o hartă cu locația firmei, adresa exactă, numărul de telefon, adresa de e-mail și,
opțional, un formular de contact.
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Diagrama Venn-ca metodă interactivă de predare-învățare

Autor: RAD FLORINA-GIORGIANA

C.Ș.E.I. Nr. 2, Bistrița

Diagrama Venn este o metodă grafică ce poate fi utilizată în activitățile de învățare sau la fixarea

cunoștințelor, putând constitui și o modalitate de evaluare. Este eficientă în formarea capacităților

copiilor de a compara două evenimente, procese sau noțiuni.

Această metodă este formată din două cercuri care se suprapun parțial. În spațiul care

intersectează cele două cercuri sunt elementele comune, iar în cele două cercuri aspecte specifice.

Avantajele utilizării metodei:

-stimulează învățarea prin cooperare;

-stimulează realizarea de analize comparative, aprecieri, argumentări;

-este facilitat schimbul de informații;

-dezvoltă spiritul de echipă, organizarea preșcolarilor se poate face individual, pe grupe sau frontal.

Dezavantajele metodei:

-nu se poate stabili cu exactitate gradul de implicare al fiecărui preșcolar în activitate.

Pentru a descrie această metodă propun următoarea activitate:

Activitate de explorare a mediului: ,,Prietenii necuvântători”

Scopul: consolidarea și verificarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la relația om prieten al

animalelor.

Obiective:

-să denumească animalele prezentate în imagini;

-să enumere foloasele pe care le aduc omului anumite animale;

-să așeze animalele la locul lor în diagrame;

-să respecte poziția corectă a corpului față de măsuță;

-să coopereze în realizarea sarcinilor.
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Strategia didactică:

Metode și procedee: conversația, explicația, Diagrama Venn.

Materiale și mĳloace: imagini cu animale, jetoane cu animale, planșă cu diagramele, elementul surpriză,

recompensele, fișe de lucru, creioane.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

1.Pregătirea condițiilor necesare activității

Am pregătit cu atenție materialul didactic necesar pentru această activitate: imagini cu animale

domestice și sălbatice, jetoane cu animale, planșa cu diagramele, elementul surpriză (păpușa Maia),

recompense (medalii-prietenul animalelor), am elaborat fișe de lucru cu animelele și foloasele aduse

omului (vezi Anexa ), am verificat starea creioanelor.

Înainte de începerea activității am aerisit sala de grupă și am aranjat măsuțele și scăunelele

pentru activitate.

2.Crearea motivației și păstrarea atenției

Pentru crearea motivației și anunțarea temei am folosit elementul surpriză, păpușa Maia. Pentru

a le stimula atenția pe tot parcursul activității am încercat să-i țin antrenați în activitate, să-i implic și

să-i solicit în rezolvarea diverselor sarcini: să împartă fișe și creioane, să aranjeze scăunelele, etc.

3.Relevanța intelectuală a informației transmise

Presupune formarea și dezvoltarea modalităților concrete de operare a gândirii, care se referă la

familiarizarea progresivă a copilului cu operații ca analiza (descompunerea mentală a animalelor

domestice și sălbatice), comparația (dezvoltarea capacității de a evidenția caracteristicile comune și

necomune la cele două serii de animale-domestice și sălbatice)

4.Valorificarea valențelor formativ-educative ale metodei

-stimularea implicării active în sarcină a copiilor, aceștia fiind mai conștienți de responsabilitatea ce și-o

asumă;

-exersarea capacităților de analiză și de luare a deciziilor, stimulând inițiativa tuturor copiilor;

-asigură o mai bună punere în practică a cunoștințelor;

-asigură un demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare, adaptat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare copil, valorificând și stimulând potențialul creativ și

originalitatea acestuia.
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5.Caracter practic-aplicativ

Am aplicat în activitate cunoștințe dobândite anterior la alte domenii experiențiale, iar copiii au

posibilitatea de a aplica și la alte activități cunoștințele însușite la această activitate.

Cu siguranță aceste cunoștințe și informații o să le folosească și în viața de zi cu zi, în cadrul activităților

informale sau nonformale. Acasă copiii o să știe cine face oul și de la ce animal bem laptele.

6.Integrarea eficientă în cadrul strategiei de predare-învățare interactivă

Pentru această activitate am ales o strategie de învățare prin colaborare pentru a favoriza

învățarea la toți copiii și pentru a contribui la acceptarea cu ușurință a diferențelor dintre aceștia.

Învățarea prin cooperare este o strategie activizantă de învățare și are loc atunci când copiii sunt

implicați împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici pentru a rezolva o problemă sau pentru a

explora o temă nouă. Copiii sunt încurajați să lucreze în colaborare, sprĳinându-se unul pe altul.

Am pus în aplicare această strategie prin integrarea atât a metodelor tradiționale (conversația,

explicația), cât și a metodelor moderne/interactive (Diagrama Venn).

Buna integrare a acestor metode în cadrul strategiei de predare-învățare interactivă ne-au ajutat

să realizăm obiectivele propuse, astfel că la sfârșitul activității copiii: au denumit corect animalele, au

enumerat foloasele aduse de animale omului, au așezat animalele corect în diagrame și au observat că

iepurele este unu element comun (trăiește atât în curte, cât și în pădure), au cooperat în vederea

realizării sarcinilor. În consecință, consider că am integrat eficient această metodă în cadrul strategiei

alese.

7.Îmbinarea diferitelor forme de activități: individualizată, de grup, frontală,

independentă

În cadrul acestei activități am îmbinat următoarele forme de activitate: frontal, individual și pe

grupe.

Frontal: în prima parte a activității în care am recunoscut și denumit diferite animale din imagini.

Individual: fiecare copil a rezolvat o fișă de lucru, prin unirea fiecărui animal cu foloasele pe care acesta ni

le oferă.

Pe grupe: pentru a rezolva sarcinile diagramelor Venn, preșcolarii au fost organizați în două grupe.

Bibliografie studiată:
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PROIECT DIDACTIC

Autor: Șcheianu Mădălina-Roxana

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
CLASA: a VI-a
SUBIECTUL LECȚIEI: Textul narativ literar. „ Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu
TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse dificultate;
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe baza unor texte diverse;
2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite.

COMPETENȚE DERIVATE:

La finalul orei, elevii vor fi capabili să:

C1- să identifice trăsăturile textului narativ;
C2- să extragă elementele esențiale și de detaliu dintr-un text;
C3- să redacteze un rezumat pe baza textului citit;
C4- să susțină o opinie referitoare la informația asimilată.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode si procedee: conversaţia euristică, „Pălăriile gânditoare”, exerciţiul, munca independentă;
b) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
c) Resurse:

� materiale: dispozitiv electronic, fişă de lucru, material video;
� temporale: 50’;

d) Modalitatea de evaluare: aprecierea verbală, observarea sistematică.

BIBLIOGRAFIE:

1. Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, Ediția a II-a, Editura Polirom, București, 2020.
2. Mihaela Daniela Cirstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Limba și

literatura română. Manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 20218.
3. Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura

Paralela 45, 2006;
4. Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a VI-a, anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului

Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017
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SCENARIUL DIDACTIC

Momentele

lecției

CD Activitatea profesorului Activitatea

elevilor

Strategii didactice Evaluare

Metode Mĳloace Formă de

organiza-

re

1. Momentul

organizatoric

1’

Profesorul face prezența,
stabilește ordinea necesară
începerii orei.

Elevii își pregătesc
cele necesare pentru
oră.

Dispoziti-
vul
electronic

2. Verificarea

temei pentru

acasă

5’

Profesorul verifică împreună cu
elevii tema pentru acasă și discută
eventualele nelămuriri.

Elevii urmăresc tema
de pe caiete.

Conversa-
ția

Caietele
elevilor

Frontală
Individuală

Aprecierea
verbală

3. Captarea

atenției

4’

C4 Profesorul le arată elevilor un
fragment din filmul Un bulgăre de
humă (1989).
Link:
https://www.youtube.com/watch
?v=_O_kFQDFzew
Apoi, le adresează întrebările:
Cine sunt personajele din acest

fragment de film?Ce fel de relație

există între cele două personaje? De

prietenie, amiciție, colegialitate?

Elevii vizionează
filmulețul și răspund
la întrebările
profesorului.

Conversa-
ția
euristică

Frontală
Individuală

Aprecierea
verbală

4. Anunțarea

subiectului

lecției și a

obiectivelor

2’

Pornind de la prietenia dintre
Mihai Eminescu și Ion Creangă,
profesorul le amintește elevilor că
astăzi este sărbătorit marele poet
și îi anunță că vor discuta textul

Elevii își notează
titlul în caiete.

Expunerea Caietele
elevilor

Frontală
Individuală

Observarea
sistematică
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Făt-Frumos din lacrimă de Mihai
Eminescu, pe care elevii l-au citit
în prealabil.
De asemenea, comunică
obiectivele propuse pentru oră și
le solicită să scrie titlul în caiete.

5.(Re)actualiza

rea

cunoștințelor

anterioare

5’

C1
Reactualizarea cunoştinţelor se va
realiza cu ajutorul unui
chestionar de pe platforma
Wordwall. Profesorul partajează
propriul ecran și selectează
răspunsurile numite de elevi.
Link:
https://wordwall.net/ro/resource
/9181003

Elevii răspund
întrebărilor
profesorului.

Chestionar Wordwall Frontală
Individuală

Aprecieri
verbale

6. Dirĳarea

învățării

22’

C2
C3
C4

Profesorul le propune elevilor o
activitate pe grupe numită
Pălăriile gânditoare. Clasa va fi
împărțită în 6 echipe. Fiecare
echipa va avea ca și simbol o
pălărie colorată. În funcție de
culoarea pălăriei, se distribuie
sarcina fiecărei echipe. Textul
suport al acestei activități Făt-
Frumos din lacrimă este cunoscut
de către elevi, iar sarcinile sunt
următoarele:
Pălăria albă (este neutră,

Pălăriile
gânditoare

Caietele
elevilor

Activitate
pe grupe

Aprecieri
verbale
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informează)-redă pe scurt textul
operei literare;

Pălăria roșie (exprimă

sentimentele): iubirea dintre
mamă și fiu, Făt-Frumos și fata
Mamei-Pădurilor; prietenia
dintre împărat și Făt-Frumos,
etc.);

Pălăria neagră (critică):

identifică greșelile pe care le-a
făcut Făt-Frumos;

Pălăria galbenă (aspecte

pozitive): identifică aspectele
pozitive ale textului;

Pălăria verde (gânditorul):

oferă soluții alternative;

Pălăria albastră (conduce

activitatea): identifică morala
textului; realizează concluziile.

Timpul de lucru este de 10
minute. Fiecare echipă
desemnează un elev care prezintă
răspunsurile. Profesorul
adresează întrebări punctuale.

Elevii rezolvă
sarcinile propuse.

Fișe de
lucru

Activitate
pe grupe

Observarea
sistematică
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178

7. Obținerea

performanței

și asigurarea

feedback-ului

8’

C4 Profesorul le propune elevilor să
își imagineze în 5-7 rânduri un alt
deznodământ al textului narativ.

Elevii lucrează
sarcina propusă.

Munca
indepen-
dentă

Caietele
elevilor

Individuală Aprecieri
verbale

8. Asigurarea

retenției și a

transferului

3’

Profesorul dictează tema:
Vizionează integral filmul „Un

bulgăre de humă” și prezintă 10-15

rânduri prietenia dintre Mihai

Eminescu și Ion Creangă.

Profesorul comunică aprecierile
finale.

Elevii își notează
tema în caiete.

Expunere Caietele
elevilor

Individuală

Aprecieri
finale
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Proiect didactic

Autor: Secuiu Elena

Școala Gimnazială Nr. 16 M.I. Dobrogianu Constanța

DATA: 07.12.2021

PROPUNĂTOR:Secuiu Elena

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 16 M.I. Dobrogianu Constanța

CLASA: I C

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Muncim, învățăm, ne jucăm

SUBIECTUL LECȚIEI: Adunarea numerelor de la 0 la 31 fără trecere peste ordin. Organele majore ale corpului uman

TIPUL LECȚIEI: consolidare

COMPETENȚE GENERALE:

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare.

3. Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat.

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.
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COMPETENȚE SPECIFICE:

1. MATEMATICĂ ȘI EXPLORARE AMEDIULUI

1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100.

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare.

1.5. Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0-100.

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme.

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat.

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul0-100, cu sprĳin în obiecte, imagini sau

reprezentări schematice.

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE:

2.DEZVOLTARE PERSONALĂ

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate.

3. ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice.

4. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate.
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2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

� Cognitive:

O1: - să efectueze corect operații de adunare în concentrul 0-31 fără trecere peste ordin;

O2: - să afle termenul necunoscut;

O3: - să identifice organele majore ale corpului și rolul acestora:

O4: - să rezolve corect probleme;

� Motrice:

o Om1:- să mențină o poziție corectă în bancă în timpul scris-cititului;

� Afective:

o Oa1: - să manifeste inițiativă, plăcere și o atitudine degajată în comunicarea orală;

o Oa2: - să se mobilizeze în vederea realizării sarcinilor propuse.

o

STRATEGIA DIDACTICĂ:

� Resurse procedurale: expunerea, exercițiul, demonstrația, explicația, conversația examinatoare, conversația euristică, descoperirea.

� Resurse materiale: baloan albastru, mascotă Luca, fișe de lucru, videoproiector, laptop

� Resurse umane: 28 elevi
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� Forme de organizare: frontal, individual

� Locul desfășurării: sala de curs

� Durata: 45 minute

�

BIBLIOGRAFIE:

� Programe școlare: Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală. Arte vizuale și abilități practice, Comunicare în limba română

� Tudora Pițilă și Cleoptara Mihăilescu, Manual pentru clasa I, Editura Didactică și pedagogică

� Academia ABC

� Twinkl

� Wordwall

Sursa: https://academiaabc.ro/fise_de_lucru/adunarea-numerelor-de-la-0-la-31-fara-trecere-peste-ordin/

Sursa: https://wordwall.net/resource/8195928/organele-majore-ale-corpului-omenesc

Sursa: https://www.twinkl.ro/
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Scenariul didactic

Momentul lecției Ob. Activitatea desfășurată Strategia didactică Evaluare

Resurse

procedurale

Resurse

materiale

Moment

organizatoric

Se face prezența. Se pregătesc materialele necesare

pentru desfășurarea orei.

Reactualizarea

cunoștințelor

anterioare

Este verificată tema cantitativ și calitativ.

Pentru reactualizare, cadrul didactic adresează întrebări

elevilor:

� Cum se numesc două numere care se adună?

� Cum se numește rezultatul unei adunări? Etc.

Se propun o serie de calcule mentale simple:

� Calculează: 5+3

� Află suma numerelor 8 și 2

� Măriți cu 2 numărul 10.

Conversația

examinatoare
Evaluare orală

Captarea atenției Cadrul didactic citește o ghicitoare, iar elevul care a găsit

cel mai repede răspunsul, este invitat la tablă pentru a

sparge balonul de pe traseul șoricelului pentru a afla

Conversația

euristică

Baloane
Observație
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sarcinile/obiectivele orei.

Doi pisoi gândesc c-un țel

Vor să prind-un șoricel

Și-ncă doi vin să-i ajute,

Câți pisoi pândesc în curte?

(2+2=4)

Anunțarea temei și a

obiectivelor

Elevul numit iese la tablă pentru a sparge balonul cu

sarcinile zilei și li se explică elevilor ce vor avea de făcut

pe parcusul orei de Matematică și explorarea

mediului.( Anexa 1)

Balonul albastru

Matematică și explorarea mediului

Veți efectua corect operații de adunare în

concentrul 0-31 fără trecere peste ordin!

Veți afla termenul necunoscut!

Veți identifica organele majore ale

corpului și rolul acestora!

Veți rezolva corect probleme!

Expunerea Baloane
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Dirĳarea învățării

O1

O2

O3

Cadrul didactic le prezintă elevilor un material interactiv

realizat pe platforma Academia ABC, o fișă de lucru

online. Elevii vor răspunde rând pe rând la exercițiile

propuse în material.(Anexa 2)

Cadrul didactic distribuie elevilor fișe de lucru cu

sarcinile zilei. (Anexa 3) Se va afișa la tablă cu ajutorul

videoproiectorului fișa de lucru și se va lucra

concomitent la tablă și pe fișe.

Cadrul didactic le prezintă elevilor un material interactiv

despre organele majore ale corpului și rolul acestora.

Elevii trebuie să potrivească organul și funcția sa

principală.

https://wordwall.net/resource/8195928/organele-

majore-ale-corpului-omenesc

Descoperirea

Explicația

Exercițiul

Demonstrația

Fișe de lucru

online

Fise de lucru

Auxiliar

Videoproiector

Tabla magnetică

Observația

Asigurarea feed O1 Se propune rezolvarea fișei de muncă independentă. Instructajul Fișă de muncă Observare
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back-ului Li se explică sarcinile de lucru și se precizează timpul de

lucru( 5-7- minute) (Anexa 4)

Evaluarea fișelor de muncă indepedentă se face frontal

prin autoevaluare.

Se fac aprecieri cu privire la activitatea desfășurată.

verbal indepedentă Aprecieri verbale

Tema pentru acasă Se comunică tema pentru acasă și se fac aprecieri verbale

referitor la modul cum a decurs ora de matematică.

Instructajul

verbal

Auxiliar
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Anexa 1

Balonul albastru

Matematică și explorarea mediului

Veți efectua corect operații de adunare în concentrul 0-31 fără trecere peste ordin!

Veți afla termenul necunoscut!

Veți identifica organele majore ale corpului și rolul acestora!

Veți rezolva corect probleme!
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Anexa 2
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Anexa 2



198

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Strategii utilizate in activitatea didactică care contribuie la

transformarea clasei tradiționale intr-o comunitate de

învățare

Abordarea integrată a curriculumului - predarea tematică

Autor: SIMA MIRELA

ŞCOALA GIMNAZIALÃ ANINOASA

MOTTO: ,,Dacă tratezi un copil ca şi când ar fi ceea ce ar trebui şi ar putea să fie, el va deveni ceea ce

trebuie şi poate să fie,,

J.V GOETHE

Învațarea centrată pe elev a marcat o adevarată revoluţie în învaţămȃntul din şcoala romȃnească.

Astfel că, in locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conținutul învaţământului și

învățătorul, nesocotind cerinţele elevului, astăzi este promovată şcoala în care elevul este considerat

pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele si trbuințele lui specifice, permiţând acestuia

împlinirea sa.

Predarea este orientată in funcţie de necesităţile copilului. Învațarea se produce prin descoperire

individuală, acceptȃndu-se și încurajȃndu-se moduri personale de-a înainta în formarea deprinderilor și

în cunoaştere( exemple: scrisul cu mana stȃngă, moduri individuale de exprimare și cunoaştere,

încurajarea experimentelor de descoperire)

Învăţarea se face în ritmul propriu al copilului( pe centre de activitate)

Elevul trebuie să fie învăţat să treacă de la ,,a sti,, la ,,a sti să facă,, Învăţătorul trebuie să manifeste

creativitate profesională şi să utilizeze, în maniera modernă metodele clasice, dar şi strategiile noi de

provocare și dirĳare a gȃndirii și acţiunii elevilor, pentru a obține eficiență maximă. Elevul trebuie să fie

ajutat să-şi manifeste si să-şi dezvolte personalitatea, fiind lăsat să-şi exprime, să acţioneze conform cu

preocupările , înclinaţiile și interesele sale.

STUDIUL TEMATIC este o activitate aparte, diferită de predarea tematică.
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CARACTERISTICI

Studiul tematic presupune abordarea unei teme, la propunerea copiilor, explorarea ei, în funcție de

vȃrstă și particularitățile acestora, realizȃnd conexiuni între obiectele de învațamȃnt si experiența de

viață.

Pornind de la idea că orice copil este o personalitate aparte, în care latura fizică, emoțional,

intelectuală și cea socială trebuie abordate cu deosebit interes de către adult. Studiile tematice, aceste,,

instruiri paienjeniş,, se pot construi in activități- sprĳin în munca învățatorului care caută să abordeze

copilul din toate aceste aspecte și oferă o serie de avantaje:

-se asigură o învățare mai placută, înțelegere mai bună din partea elevilor;

-temele si conceptele abstracte pot fi mai ușor abordate, deoarece se permite flexibilitatea;

-se facilitează explorarea unui subiect( adecvat vȃrstei) atȃt extensive, cȃt și în profunzime;

-se valorifică, se exersează şi se perfecționează numeroase deprinderi care sunt necesare pentru a-şi

dezvolta preocupările personale;

-elevii văd legăturile dintre discipline, dintre acestea şi viață, văd că invățarea este permanentă;

- motivația este interioară, interesul este personal şi rod al propriei alegeri,

Rămȃnȃnd la ultimul argument, vreau sa subliniez idea de a păstra interesul copilului intr-o poziție

centrală atunci cȃnd se proiectează un studiu tematic asigură motivația copilului şi dăruirea sa în cursul

tuturor activităților. Copiilor le plac proiectele care se adresează intereselor lor, care prezintă o

problemă reală de rezolvat, o idee nouă de investigat. Astfel, li se recunoaşte capacitatea de gȃndire

originală şi competența şi li se permit noi căi de a-şi dovedi cunoştințele. Se poate constitui astfel o nouă

comunitate de elevi in care se preocupă unul de celălalt, se formează spiritul colectiv, se dezvoltă

deprinderi de comunicare și dialog, se efectuează asocieri intelectuale interesante.

ALEGEREA TEMEI studiul tematic are o deosebită importanță. Se porneşte de la propunerile copiilor,

din timpul activităților, ei aratȃnd astfel ce îi interesează, în funcție de varstă. Temele pot fi o mare

varietate, din domeniul ştiințelor sau al relațiilor sociale, din mediul natural sau creat de om. Învaţătorul

are însă un rol determinant. Din multitudinea de propuneri, el va hotarî ce temă raspunde intereselor

întregului grup, dacă este accesibilă vȃrstei copiilor, dacă poate pune în practică cunoştintele însușite la

diferite ore de curs, dacă oferă experiențe variate și nemĳlocite, ținând cont și de resursele primare și

secundare pe care le are la dispozitie.
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PLANIFICAREA STUDIULUI

Odată tema stabilită, învățătorul îşi va stabili obiectivele ce le va urmari pe parcursul întregului studiu,

atȃt pe discipline, cȃt şi pe obiective interdisciplinare. El va lua în considerare si urmatoarele aspecte:

- Care sunt scopurile învățării pentru copil?

- Ce realizări așteaptă din partea fiecărui copil?

- Pe ce deprinderi îşi va concentra atenția?

Activitățile de învățare se stabilesc cu ajutorul copiilor, prin modalități variate

( brainstorming, grup de discuții, prezentarea unui proiect schelet ce va fi completat)

EXEMPLE: a) Brainstorming b) Tabel

evenimente- PRIMĂVARA - modificări în natură

îmbracăminte- - vremea

sentimente- - cȃntec

Ce ştim despre… Ce ați vrea să aflați

despre…

Cum am putea afla? Ce am aflat?

Copacii înmuguresc

Este al doilea anotimp

Natura se trezește la

viață

De ce înmuguresc?

De ce vin pasările?

De ce zilele sunt mai

lungi?

Excursie în parc.

Atlas botanic.

Vizită la bunici.

Invităm un

țăran,bunic.

Tot cu ajutorul copiilor , învăţătorul va putea organiza activităţile pe discipline ( propunerile copiilor

vor fi completate de cele ale învățătorului)

Citire/scriere Matematica Stiinţe Studii sociale Arte

Lecturi

Compuneri

Scrisori

Probleme

Estimări

Măsurători

Calendarul

Colecţii

Experiemente

Întalnire cu un

țăran

Parade modei

Desene

Colaje

Albume
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Dramatizări

Liste

Şezători

Grafice

Construcții

Observații

Machete

Jocuri de rol Cȃntece

Dansuri tematice

Teatru de păpuşi

ACTIVITÃŢI DE ÎNVÃŢARE

Pe parcursul desfaşurării studiului, se vor organiza activitaţi de învăţare variate, cu tot grupul sau in

grupuri mici;

- Formulare de scrisori pentru informare, invitații;

- Adresare de întrebări;

- Notarea informaţiilor culese, selectate;

- Activități de învăţare în grupuri eterogene;

- Rezolvare de probleme, investigări, experimente, exersarea unor deprinderi;
EVALUAREA STUDIULUI

La sfarşit se testează eficiența studiului. Se poate organiza un brainstorming sau o discuţie în grup, în

care elevii să răspundă la întrebări de genul:

- Ce ati învaţat nou?

- Ce ştiti să faceți acum și nu ştiați înainte?

- Ce v-a plăcut mai mult din ce-aţi facut?

Deseori , din activitățile unui studiu tematic, copiii pot relansa o altă temă, ce-i interesează, pentru

un viitor studiu.

CONCLUZII Studiile tematice vin în sprĳinul învăţătorului , oferind un cadru optim de formare si

dezvoltare a personalităţii copiilor. Ele subliniază activităţile care pretind gȃndire individuală, folosirea

experienţelor personale, capacitatea de a face distincţii şi de a lua decizii, inițiative, inventivitate,

stăpȃnire de sine și spirit de colaborare. Astfel de îmbinări de gȃndire conştientă, sentimente și acțiuni

realizate de copii ținȃnd să le creeze o experiență de autoadaptare ,, fluentă,,, deosebit de importantă în

dezvoltarea personalităţii.

Dacă tema aleasă a raspuns cât mai multor întrebări pe care și le pun elevii și activitaţile au fost

concepute și conduse în așa fel încât au permis o implicare a fiecarui elev, pe cȃt mai multe planuri;

dacă fiecare din ei s-a simțit recompensat pentru efortul depus prin satisfacția muncii împlinite; dacă

gȃndirea creativă a fost încurajată; dacă lucrul în colaborare cu colegii i-a facut pe elevi să-şi valorifice

aptitudinile și cunoştințele, dar şi să devină responsabili; dacă fiecare din ei consideră că a făcut un

progres în a cunoaşte, a exersa sau înțelege informatii noi - atunci se poate considera că studiul a fost

util şi eficient pentru fiecare participant
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Motivația școlară

Autor: Simona Bumbar

Școala Profesională Ruscova

Conform Dicționarului explicativ al limbii române motivația este ”totalitatea motivelor sau
mobilurilor (conștiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să
tindă spre anumite scopuri”.
Motivația școlară este un proces intern prin care elevii simt o dorință independentă de a învăța,
de a-și îmbunătăți notele, de a-și extinde cunoștințele și, în general, de a stabili obiective legate
de contextul educațional.
Acesta este unul dintre cei mai importanți factori pentru rezultate academice bune. Esența
motivației în orice context este prezența unei mari energii pentru a acționa și prezența
comportamentelor legate de atingerea obiectivelor.

Motivația în școală este adusă de un bun motivator (profesorul) și de o relație apropiată cu
acesta. O relație specială între profesor și elev determină o performanță școlară deosebită, dar și
dezvoltarea elevului și deschiderea orizonturilor.
Performanța joacă un rol important în dinamica motivațională. Ea este și o consecință a
motivației, deoarece cu cât un elev e mai motivat cu atât performanța sa va fi mai bună. Un elev
motivat va persevera mai mult, va utiliza strategii de învățare adecvate, care îi vor influența
performanța. Performanța, ca rezultat concret al activității de învățare, devine pentru elev o
sursă de informație care influențează percepțiile acestuia asupra propriei competențe.
Motivația reprezintă o condiție esențială pentru reușita elevului în activitatea școlară.
Lipsa motivației poate avea, însă, unele efecte adverse asupra rezultatelor elevilor, precum și
asupra stării lor emoționale. Printre altele, motivația scăzută a școlii explică în mare măsură
fenomene precum abandonul școlar, rezultate educaționale slabe, comportament inadecvat în
săli de clasă și dificultăți de înțelegere.
Pe de altă parte, unii experți consideră că o motivație școlară foarte scăzută poate ajunge să
provoace probleme mai grave. Pentru unii elevi, petrecerea unei mari părți a zilei făcând ceva
care nu îi motivează deloc poate duce la scăderea stimei de sine, dificultăți de concentrare,
atitudini rebele, depresie și un sentiment de lipsă de control asupra vieții.

Cum putem crește motivația școlară?

1. Obiective clare și pe termen scurt
- Profesorii să clarifice ce încearcă să realizeze în fiecare moment, astfel încât elevii să

simtă că au mai mult control.
2. Corelarea conținutului cu viața de zi cu zi
- Încercarea de a relaționa conținutul studiat în sala de clasă cu cele mai tipice preocupări

ale elevilor în viața lor de zi cu zi.
3. Implementarea unor strategii de creștere a motivației
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- Consolidarea elevilor atunci când prezintă comportamente positive;
- Eliminarea criticilor negative față de ceilalți în dialogul din activitatea de grup;
- Folosirea muncii în grup ca mĳloc pentru ca toată lumea să colaboreze în mod egal;
- Analizarea cauzelor posibilelor eșecuri și succese;
- Adaptarea învățării la toate nivelurile, fără a uita acele niveluri inferioare, deoarece

acestea sunt cele care necesită mai multă atenție și o motivație sporită;
- Folosirea dialogului ca instrument principal în clasă, deoarece este cea mai bună tehnică

de creștere a motivației, precum și a stimei de sine.
Motivația energizează învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică motivația.
Inevitabil, profesorul poate fi și un mentor pentru acei elevi care își doresc să descopere
lumea în profunzimea ei, dar și să se descopere pe ei înșiși.

Bibliografie

Cosmovici, Andrei şi Iacob, Luminiţa,Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
Neacşu, I.,Motivaţie şi învăţare, E.D.P., Bucureşti, 1978.
Dicționarului explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1996.
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brad
Lipește

banca
Lipește

cuib
Lipește

cub
Lipește

caban
Lipește

albina
Lipește

bunic
Lipește

umbrel
Lipește

broasc
Lipește submari

Lipește

cada
Lipește

barca
Lipește

�

Fișe de lucru interdisciplinare – clasa pregătitoare

Autor: Șut Adriana Otilia

Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău

Metode și tehnici de învățământ eficiente în procesul instructiv-educativ

Fișe de lucru

Fișă litera B

Citește cuvintele de pe balenă. Decupează bulinele și lipește-le peste cuvântul potrivit. Colorează
imaginile.
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Fișă litera B

Citește cuvintele de pe gorilă. Decupează bulinele și lipește-le peste cuvântul potrivit. Colorează
imaginile.

�

creangă

Lipește aici

inorog

Lipește aici

găină

Lipește aici

gutuie

Lipește aici

bigudiuri

Lipește aici

gantere

Lipește aici

buldog

Lipește aici

gard

Lipește aici

orgă

Lipește aici

plug

Lipește aici

covrig

Lipește aici grădină
Lipește aici
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COMUNICAREA VERBALĂ ŞI NONVERBALĂ

Autor: Autor: Vaideanu Manuela

Școala Gimnazială ,,I.H.Rădulescu"

După apariţia ciberneticii şi a teoriei informaţiei, comunicarea s-a impus ca problemă majoră de
cercetare, cu extindere în toate sferele cunoasterii stiinţifice. Comunicarea reprezintă o modalitate de
legătură în spaţiu si timp între un anumit sistem si mediul extern. Potrivit acestei accepţiuni,
comunicarea devine nu numai un atribut al omului, respectiv al sistemelor socio-umane, ci şi al
sistemelor fizice şi biologice, la nivelul cărora se realizează procese de reglare.

Noţiunea de comunicare include doua aspecte distincte : cel de relaţie şi
cel de proces.
-Ca relaţie, comunicarea se defineste ca interacţiune informaţională între doi termeni :sursa sau
emitentul, care generează şi transmite mesaje şi receptorul sau destinatarul, care captează şi
prelucrează(decodifică) semnalele transmise de emitent, modificându-şi sub sub acţiunea lor starea
iniţială.
-Ca proces , comunicarea se referă la ansamblul operaţiilor de codare-recodare-decodare şi la
succesiunea mesajelor care se transmit între emitent şi destinatar.
Comunicarea poate fi analizată din multe puncte de vedere, cunoscând forme diverse. Dintre acestea,
comunicarea umană, se diferenţiază, după natura substanţial –calitativă a semnalelor şi alfabetelor
utilizate pentru transmiterea mesajelor(codul folosit) şi canalul predilect de transmitere în :
-comunicare verbală- prin cuvânt. Este specific umană, are formă orală sau scrisă, permite
transmiterea unor conţinuturi extrem de complexe.
-comunicare paraverbală-prin însuşiri vocale care însoţesc cuvântul ,cum ar fi :caracteristicile vocii,
intensitatea ,ritmul, debitul vorbirii, intonaţia, etc.
-comunicarea nonverbală-prin semne legate direct de postură, mişcare, gesturi, mimica, înfăţişare.

În cadrul formelor de comunicare, a fost evidenţiată valoarea comunicativă a tăcerii.Există tăceri-
nedumeriri, tăceri-proteste, tăceri-aprobări, tăceri-laborioase(gândeşte intens), tăceri-provocatoare,
tăceri-pedeapsă,etc.
Formele de comunicare se intercondiţionează şi se sprĳină reciproc.Exprimarea verbală este facilitată de
prezenţa gestualităţii şi mişcării, iar interzicerea acestora, din considerente întâmplătoare sau
experimentale , poate produce perturbări ale comunicarii.
Să reţinem : vorbim cu ajutorul organelor vocale, dar comunicăm cu întregul nostru corp şi nu numai.
Comunicative sunt şi îmbrăcămintea, relaţiile pe care le stabilim, spaţiul pe care îl ocupăm , distanţele la
care ne plasăm faţă de interlocutor.
Concluzii :
-Comportamentele comunicative reale pot fi cu dominantă verbală, nonverbală sau mixte.
-Se apreciază că promptitudinea este apanajul comunicării nonverbale, pe această cale, informaţiile sunt
de patru ori şi jumătate mai rapid decodificate decât pe cale verbală.
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-Conţinuturile afectiv-atitudinale , indispensabile dimensiunii relaţionale a oricărei comunicări, se
transmit, în proporţii hotărâtoare, prin comunicare nonverbală.
-În comunicarea conţinuturilor explicite comunicarea nonverbală are un rol explicativ sau ilustrativ, dar
are o importanţă redusă.
-In comunicarea unor conţinuturi implicite, rolul formelor nonverbale este foarte important, multe
dintre acestea neputând fi detectate altfel.
-Faţă de implicarea voluntară şi conştientă a partenerilor comunicării în formele verbale, comunicarea
nonverbală scapă cel mai adesea conştientizării, gradul de spontaneitate al acesteia fiind ridicat.
-In orice comunicare predominant verbală, componenta paraverbală şi cea nonverbală completează
comunicarea, formând un întreg bine structurat, complex şi convergent.
Avantaje ale comunicării verbale:

-se poate realiza în diferite moduri: -în limbaj oral(monolog, dialog,..),
-în limbaj scris
-în limbajul intern.

-permite transmiterea unui conţinut complex, sistemul de informaţii transmis şi receptat poate fi logic
structurat, sistematizat, exprimat într-un limbaj elevat, etc.
-pune în evidenţă capacitatea de gândire şi creativitatea umană
-limbajul intern, vorbirea cu sine şi pentru sine, prezintă un maximum de economicitate, uzând de
prescurtări, condensări, substituind cuvintele cu imagini, viteza de lucru fiind de sute de ori mai mare
decât a vorbirii.
-pe măsura constituirii sale , limbajul intern îndeplineşte funcţii de anticipare, proiectare, coordonare a
limbajului oral şi scris.
-se intercondiţionează cu funcţia cognitivă şi cea reglatorie a limbajului.
Dezavantaje ale comunicării verbale:

-este lipsită de expresivitate, dacă nu apelează la mĳloace paraverbale şi nonverbale.
-transmite mai greu o anumită stare afectivă( supărare. bucurie, etc), cuvintele nu sunt întotdeauna
suficiente.
-viteza de transmitere si mai ales de receptare a mesajului este mai mică, uneori se poate mai uşor şi mai
rapid exprima printr-un simplu gest.
Avantaje ale comunicării nonverbale:

-cel mai important avantaj se referă la expresivitate.De exemplu, intonaţia si înalţimea vocii poate sa
sugereze mesaje diferite ale aceluiaşi cuvânt .G.Bernard Shaw spunea că există 1000 de feluri de a spune
da şi 100 de feluri de a spune nu.

-mĳloacele extralingvistice de expresivitate-gesturile, mimica, postura- însoţesc formele comunicării
verbale, antrenând întraga personalitate.
-facilitează comunicarea, o completează cu o componentă afectivă , persuasivă sau ludică.
-dispune de spontaneitate şi mare viteză de comunicare.
-nu se poate imagina nici un fel de comunicare eficientă în absenţa unor componente extraverbale.
Dezavantaje ale comunicării nonverbale:

-nu poate fi utilizată în procesele de comunicare a unor conţinuturi complexe fără să fie utilizată şi
comunicarea verbală.
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-în condiţiile excesului de gesticulaţie, mesajul poate fi alterat, reacţia fiind de respingere sau negare a
conţinutului transmis.

Concluzie: Toate formele de comunicare sunt importante şi se condiţionează reciproc. Pentru o
comunicare eficientă şi completă sunt necesare atât mĳloace de comunicare verbale cât şi nonverbale.
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Experimente Distractive de Chimie Realizate

cu Materiale Artizanale

Autor: Veveriță Luminița

Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc” Galați

Bibliografie : Claudiu Vodă - Experiențe fără laborator - E.D.P; Dan Seracu - Cartea chimistului
amator - Ed. Albatros ; Băltărețu A. - Minunile chimiei - Ed. Tineretului.

Praful de Copt în acțiune

1. Într-o sticlă de plastic (de suc) introdu 100 ml oţet. Pregăteşte alături un balon din cauciuc în care
toarnă conţinutul unui plic de praf de copt. Fixează capătul balonului de gâtul sticlei şi lasă conţinutul
balonului să cadă peste oţet. De ce balonul se “umflă” singur?
2. În două pahare Erlenmeyer puneţi câte 100 ml oţet. În primul adăugaţi o picătură de cerneală roşie,
iar în al doilea o picătură de cerneală albastră. Turnaţi apoi în fiecare, conţinutul unui plic de praf de
copt. Veţi obţine „valuri de spumă colorată”! Care este explicația?

Intră în acțiune Oul

3. Un ou, se scufundă pe jumătate în oţet sau zeamă de lămâie. Ce se observă după câtva timp? Cum
explicați din punct de vedere chimic? Se poate face o legătură între cele observate şi apariţia cariilor
dentare?
4. Alt ou se introduce într-un pahar cu o soluție diluată de acid clorhidric. Oul se va scufunda și se va
ridica la suprafață, dând impresia că “înoată”. Ce fenomene fizice și chimice au loc?

Și câteva metale “chinuite”

5. Într-o eprubetă cu “saramură” se introduce un cui nou de oţel. Se observă o transformare?
6. Un obiect de argint (monedă, inel) în contact cu sucul de ceapă sau cu tomatele se înnegreşte deoarece
acestea conţin sulf care împreună cu argintul formează o combinaţie de culoare neagră. Ce se întâmplă
dacă se scufundă obiectul de Ag în Coca-Cola sau zeamă de lămâie?

Lumini în eprubetă

Oxigenul este o substanţă chimică foarte importantă. Pe lângă faptul că întreţine viaţa, cea mai
importantă proprietate a lui este aceea că întreţine arderea.
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Se încălzeşte o eprubetă ce conţine un amestec de MnO2 şi KClO3. Când se observă degajarea de gaz
se aruncă câteva pastile de sulf. Imediat va apare în eprubetă o lumină albastră spectaculoasă. Obs. Sulful
arde cu flacară albastră strălucitoare.

Ecuații chimice: KClO3→2 KCl +3 O2 ↑
S + O2→ SO2

Foc pe Apă sau transformarea Apei în “ Vin”

Într-un cristalizor cu apă şi câteva picături de fenolftaleină se introduce o bucăţică de sodiu sau
potasiu metalic aşezată pe hârtie de filtru. Se acoperă cristalizorul cu o pâlnie de sticlă.

Sodiu metalic în contact cu aerul se aprinde, iar cu apa formează o substanţă numită sodă
caustică care schimbă culoarea lichidului din vas.( Fenolftaleina în mediul bazic se înroșește.)

Ecuația chimică: 2 Na +2 H2O →2NaOH + H2↑

Ceața

Ceaţa este un fenomen natural, care se formează datorită condensării vaporilor de apă din atmosferă.
În laborator putem produce ceaţa folosind un simplu vas de sticlă.

Un vas de sticlă (de preferință o sticlă) în care s-a introdus în prealabil HCl concentrat, se
acoperă cu un dop murdar de amoniac. Imediat în sticlă apare un fum alb asemănător ceţii.

Cele două substanţe cand s-au întâlnit au produs un fum ca ceaţa, o substanţă nouă numită
ştiinţific clorură de amoniu, iar popular - ţipirig.

Ecuația chimică: HCl + NH3 →NH4Cl

Focul rece

O batistă poate rămâne întreagă chiar dacă arde cu flacără.
Cu un cleşte metalic se prinde de un capăt o batistă înmuiată în apă, apoi în alcool, şi i se dă foc.

Batista va arde dar, va rămâne întreagă.
Batista a fost muiată în apă, stoarsă bine, apoi îmuiată în alcool. Când i s-a dat foc, căldura

degajată a folosit pentru uscarea batistei.

Flăcări și Fum

Într-un creuzet se realizează un amestec din părţi egale de zahăr şi KClO3 (1-2g din fiecare). Se pot
adăuga şi pulberi metalice (Mg, Fe). Cu pipeta se adaugă 1-2 picături de H2SO4 concentrat. Amestecul se
aprinde, arzând cu flacără vie de culoare violet. Efectul este spectaculos.

Cerneala care dispare

Semnează o hârtie oarecare cu « cerneală » roșie, obținută din soluție de amoniac și fenoltaleină.
După un timp cerneala dispare, deoarece amoniacul se evaporă și fenolftaleina se decolorează.
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Arbori Chimici

Pomul lui Saturn. Într-un pahar Berzelius mai mare, umplut cu o soluție de acetat de plumb,
foarte diluată, se scufundă o lamă de zinc, pe care sunt fixate câteva fire de cupru. Pe aceste fire se va
depune plumbul dezlocuit din combinație de zinc, formând lamele strălucitoare cu aspectul frunzelor de
ferigă.

Pomul Dianei. Într-o soluție diluată de azotat de argint se picură o picătură de mercur. Imediat
începe dezlocuirea argintului din combinație, el amalgamându-se cu restul de mercur, formând ace lungi,
strălucitoare.

Ariciul metalic. Într-un pahar, cu o soluție de clorură stănoasă, se atârnă cu o sârmă de fier o mică
granulă de zinc metalic. Zincul scoate din combinație staniul, acesta depunându-se pe granula sub formă
de ace strălucitoare.

Arborele cu frunze de argint. Pe o placă de sticlă se lipește o hârtie reprezentând un pom. La
extremitatea superioară a trunchiului se fixează cu benzi de celofan, fire de cupru, care să întruchipeze
ramurile. În dreptul acestor fire se picură azotat de argint, diluat și se lasă placa orizontal, de preferință
la întuneric.
A doua zi, se va observa că ramurile sunt acoperite cu « frunze de argint».

Nu există Reactivi și totuși se pot efectua multe Experimente Chimice

Se pot efectua experimente demonstrative sau frontale cu substanțe chimice uzuale care se găsesc în
orice casă sau în comerț, cum ar fi:

Metale Nemetale

Zinc - baterii de lanternă Sulf - batoane de dezinfectat butoaie
Cupru - sârmă sau pilitură Carbon (grafit) - baterii de lanternă
Aluminiu - sârmă sau pilitură
Fier - pilitură din ateliere

Oxizi Baze

Oxid de calciu - var nestins Hidroxid de sodiu - soda caustică
Oxid de crom - verde, pigment Hidroxid de calciu - var stins
Oxizi de fier - pigmenți
Oxid de magneziu - folosit de sportivi

Acizi

Acid sulfuric (vitriol) - acumulatori mașină
Acid azotic (apa tare) - tinichigii
acid acetic – oțet

Săruri

Sulfat de cupru (piatra vânătă) - viticultura
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Carbonat de calciu (marmură, calcar, cretă)
Carbonat de amoniu (praf de copt)
Clorura de sodiu (sare de bucătărie)
Clorura de amoniu (țipirig) - tinichigii
Azotat de argint (piatra iadului) - în farmacii

Indicatori

O soluție de varză roșie (varza roșie tocată se ține 24 de ore în alcool rafinat, amestecul obținut se
filtrează, obținând o soluție care diluată 50% se poate folosi ca indicator în mediu acid sau bazic).
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,,Şorţuleţul povestitor”- Metodǎ didacticǎ inovativǎ ȋn
activitatea de povestire la preşcolari

Auto r : Vi n er e a n u Ro xa n a Dar i a

Gr ǎdin i ţa cu Pro gram Pre lu n gi t ,,LumeCopiilor” Cluj-Napoca, Jud. Cluj

“Aşa de multe poveşti...atȃt de puţin timp...”

În cadrul activitǎţilor specifice ȋnvaţǎmȃntului preşcolar atunci cȃnd vorbim despre activitǎţi

de ȋnvǎţare ne vom referi implicit la cele cinci domenii de dezvoltare: Domeniul Ştiinţe, Domeniul

Om şi societate, Domeniul Estetic-creativ, Domeniul Psiho-motric şi nu ȋn ultimul rȃnd Domeniul

Limbǎ şi comunicare.

Activitǎţile din Domeniul Limbǎ şi comunicare au ca scop principal sǎ dezvolte toate palierele

specifice acestui domeniu experienţial: vocabularul, gramatica, sintaxa, capacitatea de ȋnţelegere şi de

emitere a unui mesaj oral sau scris, verbal sau non-verbal.

Desigur, sunt bine-cunoscute formele de realizare ale domeniului de dezvoltare Limbǎ şi

comunicare: povestirea şi lectura educatoarei, memorizǎrile, lecturile dupǎ imagini, povestirile

copiilor, jocurile didactice şi conversaţiile dar totodatǎ este foarte important pentru cadrul didactic sǎ

foloseascǎ, sǎ descopere şi sǎ exploateze ȋn activitatea de predare metode interactive şi tehnici

inovative care sǎ ȋncurajeze participarea directǎ şi activǎ a preşcolarilor ȋn procesul de ȋnvǎţare.

O metodǎ inovativǎ care ȋncepe sǎ cȃştige popularitate ȋn rȃndul cadrelor didactice este cea

a ,,Şorţuleţului povestitor”. Ȋn mod tradiţional, ȋn activitatea de povestire, educatoarea foloseşte

preponderent vocea, mimica şi uneori imagini sugestive ale unei poveşti dar ȋn general activitatea este

destul de staticǎ, lucru care poate induce o anumitǎ stare de plictisealǎ preşcolarilor. Pentru a aduce

plus valoare povestirii şi a le menţine preşcolarilor starea de curiozitate şi interes se recomandǎ

folosirea metodei ,,Şorţuleţul Povestitor”.

Ce presupune aceastǎ metodǎ? Se confecţioneazǎ un sorţuleţ, de regulǎ, din pȃnzǎ, simplu sau

mai complex realizat, avȃnd ca elemente principale personaje (de exemplu: om de zǎpadǎ, copil) dar

avȃnd şi elemente secundare, uneori comune mai multor povestiri (de exemplu: soare, brad, casǎ),
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realizate din fetru detaşabil, care se pot prinde cu scai, permiţȃnd cadrului didactic sǎ aşeze elementul

ce urmeazǎ a fi expus pe sorţ ȋn funcţie de momentul poveştii.

Povestea care urmeazǎ a fi expusǎ va ȋncepe de la un element surprizǎ care face parte din

poveste şi care ȋi va ajuta pe copii sǎ intuiascǎ tema poveştii, de exemplu ȋn bine-cunoscuta

poveste ,,Ridichea uriaşǎ” elementul surprizǎ va fi ridichea sau ȋn ,,Povestea omului de zǎpadǎ” elementul

surprizǎ va fi omul de zǎpadǎ.

Odatǎ intuitǎ povestea, educatoarea ȋşi va pune şorţuletul, scoţȃnd elementele din buzunarul

de pe sorţ ( exemplu: nor, casǎ, padure, etc.) şi adǎugȃndu-le rȃnd pe rȃnd pe acestea pe mǎsurǎ ce

povesteşte acţiunea poveştii. Cu fiecare etapǎ povestitǎ, educatoarea invitǎ cȃte un copil sǎ scoatǎ pe

rȃnd din buzunarul sorţului cate un personaj detaşabil, astfel cǎ povestea prinde contur şi cu ajutorul

vocii educatoarei. Pentru a-şi arǎta eficienţa, sorţuletul trebuie sǎ fie facut din elemente colorate, de

dimensiuni medii, usor de lipit şi dezlipit de pe sorţ.

Folosind metoda ,,Sorţuleţului Povestitor”, cadrul didactic reuseşte sǎ dinamizeze atmosfera, sǎ

ȋi apropie pe copii mai mult de poveste cǎci aceasta se desfǎşoarǎ chiar sub ochii lor, dar ȋi ajutǎ şi sǎ

vizualizeze exact acele ȋntȃmplǎri din poveste ca şi cum s-ar uita la un film sau la diapozitive iar

impactul asupra lor este mǎrit.

Ȋn procesul ascultǎrii unei poveşti care include ,,Sorţuleţul Povestitor” preşcolarul iese din starea

de pasivitate şi intrǎ ȋntr-o stare activǎ, cǎci copiii participǎ la poveste, fiindu-le stimulat simţul vizual

şi tactil, deoarece personajele poveştii sunt prezente, sunt ,,vii”, sunt acolo pentru a putea fi analizate,

comparate, manipulate şi mişcate, au dinamicǎ, lucru care favorizeazǎ incursiunea ȋn universul de

cunoaştere.

Avantajele acestei metode inovative ȋn activitǎţile de povestire sunt multiple. Cu ajutorul

acesteia, copiii pot ȋnţelege şi vizualiza poveştile dar pot sǎ participe activ la poveste, atingȃnd şi

aşezȃnd personajele. Fiind solicitaţi sǎ facǎ aceste lucruri, preşcolarii se simt valorizaţi avȃnd chiar rol

de creator al poveştii. Ȋn acest fel se dezvoltǎ potenţialul creativ al copilului dar se stimuleazǎ

deopotrivǎ şi imaginaţia, atenţia distributivǎ şi limbajul expresiv.

Utilizarea metodei ,,Sorţuleţul Povestitor” faciliteazǎ procesul intelectual al copiilor, ȋi motiveazǎ

sǎ fie atenţi şi ȋi provoacǎ la interacţiune şi cooperare ȋntre ei şi educatoare, la comunicare oralǎ de

calitate, la expunerea evenimentelor unei poveşti cu mai mare siguranţǎ şi ȋncredere.

O ȋnvǎţare eficientǎ presupune metode variate, interactive, inovative, incitante. Prin utilizarea

lor ȋn activitatea didacticǎ cadrul didactic favorizeazǎ şi stimuleazǎ gȃndirea productivǎ, divergentǎ, de

exprimare a cunoştinţelor, ideilor, sentimentelor cu o mai mare usurinţǎ.
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Metodele de instruire

Ibănescu Giorgiana Claudia

Liceul Tehnologic „Vintila Brătianu” Dragomireşti Vale

Valorificarea ideatică şi practică a obiectivelor, principiilor şi, îndeosebi, a conţinuturilor
învăţământului - componenta primordială a procesului instructiv-educativ - este nemĳlocit
determinată de elaborarea şi aplicarea creatoare a strategiilor, tehnologiilor şi îndeosebi a
metodologiilor didactice şi de educaţie.

Conceptele de strategii, tehnologie şi metode de instruire didactice

A) Strategiile didactice reprezintă sistemul teoretico- acţional global, fundamentat de
principiile didactice, care asigură orientarea, desfăşurarea şi finalitatea educaţiei pe termen lung,
folosind caracteristicile şi valentele resurselor, conţinuturilor, metodelor, mĳloacelor şi formelor de
organizare a procesului de învăţământ.

B) Tehnologia didactică reprezintă sistemul teoretico-actional executiv de realizare a
predării-învăţării concrete şi eficiente prin intermediul metodelor, mĳloacelor şi formelor de
activitate didactică. Tehnologia didactică este cunoscută şi sub denumirile de tehnologia educativă,
tehnologia educaţionala, tehnologia învăţământului. Tehnologia educativă (didactică sau a
învăţământului) este definită de L. Geminard ca fiind "un sistem de logică tehnică de instruire şi
educare", iar de R. Dieuzeide ca fiind "ştiinţa care leagă în mod raţional cunoaşterea de acţiunea
instructiv-educativă".

Pătrunderea şi folosirea mĳloacelor tehnice moderne, inclusiv a calculatoarelor şi a tehnicilor de
aplicare a acestora, justifica necesitatea integrării conceptului de tehnologie didactică în contextul
teoriei învăţământului, asigurându-se astfel racordarea educaţiei (învăţământului) la progresul
ştiinţifico-tehnic, fapt ce-i sporeşte eficientă şi elimina reţinerea faţă de acest concept.

C) Metodele de instruire sunt o componentă deosebit de importantă, atât a strategiilor
didactice, cât şi a tehnologiei didactice, reprezentând sistemul de cai, modalităţi, procedee, tehnici şi
mĳloace adecvate de instruire, care asigura desfăşurarea şi finalizarea performanta şi eficientă a
procesului de predare-învăţare.

Talentul poate fi definit ca reprezentând un set de însuşiri (trăsături) de natură aptitudinală,
de aspiraţii, motive şi atitudini etc. Valoroase ale unei persoane, care, cultivate pot să ajute la
obţinerea de performante, chiar creative şi eficiente, într-un domeniu sociocultural, cum este şi
învăţământul. De avut însă în vedere că specialişti foarte bine pregătiţi, fără talent (vocaţie) special
pentru învăţământ, pot să obţină rezultate valoroase şi eficiente în învăţământ, dacă se pregătesc
pentru cariera didactică, stăpânind şi aplicând creativ teoriile şi strategiile didactice şi, îndeosebi,
metodele didactice, aşa cum reiese din aprecierea lui Fr. Bacon.

C1) Căile didactice. Ele au aceleaşi semnificaţii ca şi metodele de învăţământ.

C2) Modalităţile didactice sunt tipuri sau forme ale metodelor de învăţământ, însoţite de procedee,
tehnici şi mĳloace didactice adecvate, aşa cum ar fi de exemplu în cadrul metodei expunerii:
prelegerea magistrală, prelegerea cu demonstraţii, prelegerea- dezbatere etc.
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C3) Procedeele didactice sunt practici (soluţii didactice practice) însoţite, după caz, de tehnici şi
mĳloace didactice, pentru realizarea metodelor didactice, aşa cum ar fi: descoperirea inductivă,
deductiva sau analogica în cadrul metodei descoperirii etc,

C4) Tehnicile didactice sunt o îmbinare de procedee - soluţii didactice practice, însoţite, după caz,
de mĳloace, pentru realizarea efectivă a unor activităţi didactice, aşa cum ar fi: tehnica muncii
intelectuale pentru realizarea metodei lecturii, tehnica efectuării lucrărilor de laborator (atelier)
pentru realizarea metodei exerciţiului, tehnica folosirii mĳloacelor audio- vizuale pentru realizarea
metodei demonstraţiei intuitive etc.

D) Mĳloacele de învăţământ sunt, aşa cum s-a arătat anterior, "unelte" (instrumente)
didactice, sub formă de materiale obiectuale sau fizice ca: machetele; sub formă de reprezentări
iconice (figurative): desenul didactic; sub forma ideală (logico-matematică): judecăţile,
raţionamentele şi respectiv formulele, algoritmii, teoremele şi teoriile etc. şi sub forma cibernetică -
aşa cum sunt limbajele şi codurile folosite de calculator etc, care, în cadrul metodelor, ajuta la
realizarea eficientă a activităţilor de predare-învăţare.

E) Formele de activitate didactică (de organizare a procesului de învăţământ) sunt sisteme
de organizare a acţiunilor de predare-învăţare, în cadrul cărora se vehiculează conţinuturi şi se
îndeplinesc obiectivele educaţionale, în lumina principiilor didactice, prin intermediul metodelor şi
mĳloacelor didactice, aşa cum sunt: lecţia cu tipurile sale în învăţământul preuniversitar, cursul,
seminariile, proiectele etc. În învăţământul superior sau consultaţiile, vizitele şi excursiile, practică
în producţie, studiul individual etc.

Mĳloacele şi formele de activitate didactice sunt abordate în capitole separate.

Caracteristici ale metodelor de instruire

Metodele de învăţământ au anumite caracteristici, printre care se pot menţiona: sunt
demersuri teoretico- acţionale executive de predare-învăţare, care asigura desfăşurarea şi finalizarea
cu eficientă a procesului de învăţământ, îndeplinind funcţii normative de genul ce şi cât să predăm
şi să învăţăm, ce, cât, cum şi când să evaluăm cunoştinţele etc, contribuind la îndeplinirea
obiectivelor pedagogice; sunt, în acelaşi timp, demersuri de cunoaştere (de investigaţie) ştiinţifică,
de documentare şi experimental- aplicative, contribuind la dezvoltarea (înnoirea şi perfecţionarea)
teoriei şi practicii pedagogice, îmbinându-se în acest scop cu formele cunoaşterii şi operaţiile
logice; având un pronunţat caracter executiv (acţionai), metodele de învăţământ nu sunt doar simple
practici didactice de aplicare a teoriei pedagogice, ci ele cuprind şi dinamizează elemente
pedagogice teoretice, care asigură fundamentarea ştiinţifică a acţiunilor de predare-învăţare şi, aşa
cum s-a mai precizat, contribuie la dezvoltarea teoriei pedagogice; metodele de învăţământ se
elaborează şi se aplică în strânsă legătură cu diferitele componente ale procesului de învăţământ -
obiective, conţinuturi, mĳloace şi forme de organizare didactică, precum şi în strânsă legătură cu
gradul şi profilul învăţământului, cu specificul disciplinei de învăţământ, cu felul activităţilor
didactice şi cu nivelul de pregătire al tineretului; se concep, se îmbină şi se folosesc, după caz, în
legătură cu particularităţile de vârstă şi individuale, cu modul de acţionare al factorilor educativi -
profesori şi elevi sau studenţi etc; concomitent cu realizarea obiectivelor instrucţiei şi educaţiei,
contribuie la realizarea obiectivelor autoinstrucţiei şi autoevaluării, la pregătirea tinerilor pentru
educaţia permanentă; au un caracter dinamic, în sensul că menţin ceea ce este valoros şi elimina
ceea ce are "uzura morală", fiind deschise înnoirilor şi perfecţionărilor, în pas cu progresul ştiinţific,
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pedagogic şi tehnic; au un caracter sistemic, în sensul că, fără a-şi pierde entitatea specifică, se
îmbină, se completează şi se influenţează reciproc alcătuind un ansamblu metodologic coerent;
unele metode servesc în mai mare măsură munca profesorului - predarea: prelegerea, conversaţia
etc, altele servesc mai mult munca elevului - învăţarea - lectură, exerciţiul etc; având în vedere
finalitatea procesului de învăţământ - pregătirea temeinică a tineretului studios, este necesar ca toate
metodele, separat sau îmbinat, să-şi aducă contribuţia la realizarea cu succes atât a predării, cât şi a
învăţării.

Profesorii, pentru a obţine rezultate bune în actul predării-învăţării, trebuie să găsească, să
îmbine şi să folosească adecvat şi creator metodele didactice.

Clasificarea convenţională a metodelor de instruire (de învăţământ)

Metodele alcătuiesc un sistem educaţional coerent. El prezintă însă anumite caracteristici şi
implicaţii specifice, care pot oferi posibilitatea realizării unei anumite clasificări (tipologii). Aceasta
înseamnă, de fapt, evidenţierea diversităţii în unitatea ansamblului metodologic didactic. Cu titlul
informativ, fără intenţii exhaustive şi definitive, se pot menţiona următoarele tipuri (categorii sau
grupe) de metode, astfel:

a) metode clasice (tradiţionale), cum ar fi: expunerea orală, conversaţia demonstraţia intuitivă,
lectura (studiul cu cartea) etc; acest tip de clasificare şi-a diminuat mult caracterul, deoarece
toate aceste metode "vechi" şi-au integrat elemente noi, moderne, cum ar fi: dialogul,
demonstraţia cu ajutorul mĳloacelor audio-vizuale, experimentul etc;

b) metode moderne, cum ar fi: descoperirea şi problematizarea, modelarea, simularea,
cooperarea, asaltul de idei, studiul de caz etc; acest tip de clasificare avea sens acum 3-4
decenii; astăzi nu mai pot fi considerate "moderne", căci s-au integrat ca metode normale,
obişnuite în realizarea procesului de predare-învăţare; mai mult, unele dintre ele cum sunt:
modelarea, problematizarea etc se foloseau într-o anumită pondere şi în trecut, fără să fie
evidenţiate în mod expres;

c) metode de predare, care servesc mai mult actului comunicării din partea profesorului, cum
ar fi expunerea orală sub formă de prelegere, demonstraţia, conversaţia, evaluarea etc;

d) metode de învăţare, care servesc mai mult elevilor (studenţilor) în actul asimilării
(dobândirii) cunoştinţelor, cum ar fi: studiul cu cartea şi studiul individual, descoperirea,
exerciţiul etc;

e) metode de predare-învăţare, cum ar fi predarea şi învăţarea în echipă, experimentul, asaltul
de idei, simularea etc;

f) metode acţionate: experimentul, exerciţiul - prin rezolvări de probleme teoretice sau
efectuarea de lucrări practice în laborator şi atelier, conversaţia, instruirea asistată de
calculator etc;

g) metode de cunoaştere (explorare) directă: observaţia, experimentul, studiul de caz;

h) metode de cunoaştere (explorare) indirectă: demonstraţia intuitivă de substituţie, modelarea,
simularea etc;
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i) metode de evaluare - probele scrise, orale şi practice, testele docimologice, examinarea de
către calculator etc;

j) metode cu caracter de cercetare: observaţia, experimentul, convorbirea, chestionarul, metodă
statistică - matematică, analogia, inducţia, deducţia, asaltul de idei, studiul de caz etc

Sistemul metodelor de instruire (învăţământ)

Expunerea

Definiţia şi caracteristicile generale ale expunerii

Expunerea este metoda complexă de comunicare sistematică şi continuă a cunoştinţelor
dintr-un anumit domeniu de specialitate prin intermediul limbajului oral îmbinat, după caz şi
posibilităţi, cu alte "limbaje" cum ar fi cele scrise, demonstrativ-intuitive, audio-vizuale,
experimental-aplicative şi de investigaţie, logico-matematice şi altele.

Limbajele, în sens larg, reprezintă sisteme specifice de comunicare informaţională, cu
implicaţii practice şi de altă natură (afective, estetice etc), exprimate prin mĳloace şi modalităţi
diverse, cum sunt:

a) verbale - comunicare prin voce (grai), folosind cuvinte, propoziţii, fraze etc. cu
semnificaţii ideatice;

b) scrise - comunicare prin sisteme de semne grafice convenţionale, folosind cuvinte,
propoziţii, fraze etc. Tot cu semnificaţii ideatice ca şi cele verbale;

c) audiovizuale - comunicare mixtă prin sisteme audio, scrise şi imagini, care pe lângă
caracterul informaţional pot avea caracter afectiv, estetic, verbal, cu implicaţii practice (mass media
în principal);

d) nonverbale - comunicare prin gesturi naturale şi convenţionale, prin mişcări mimice şi
pantomimice, ideografice, pictografice etc. Care prezintă semnificaţiile şi fenomenul sub un
caracter concret, intuitiv, uneori afectiv, estetic etc;

e) logico-matematic - comunicare ideatică prin concepte, judecăţi, raţionamente şi respectiv,
prin formule, algoritmi, modele, ecuaţii etc;

f) informatice - comunicare prin coduri, prin intermediul calculatorului;

g) acţionate - comunicare prin acţiuni practice- experimente sau experienţe, lucrări practice,
diverse aplicaţii etc. Reuşita actului de predare-învăţare necesită folosirea în interacţiune a
diverselor genuri de limbaje, corespunzător conţinutului ideatic şi practic al genurilor de activităţi
didactice.

Pentru profesor, expunerea se legitimează că o adevărată "carte de vizită". Forma
tradiţională bazată numai pe comunicarea orală a informaţiilor, sub formă de monolog, poate să
ducă la o serie de neajunsuri în receptare, cum ar fi: monotonia, pasivitatea şi chiar inhibiţia
auditoriului. Acestea au făcut ca să-i scadă prestigiul său în rândul metodelor didactice. Îmbinata,
însă, cu alte limbaje de comunicare, aşa cum s-au menţionat în definiţie, expunerea şi-a încorporat
caracteristici noi, active, operative, participative şi chiar euristice. Aceasta înnoire a determinat
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menţinerea ei cu o pondere importanta în sistemul metodelor didactice. Pentru a-i creşte rolul,
expunerea trebuie să ţină seama de principiile didactice şi să se îmbine cu anumite procedee ale
celorlalte metode de învăţământ. Expunerea îşi justifica locul şi rolul instructiv-educativ şi în etapa
contemporană, deoarece asigura transmiterea unui volum relativ mare de cunoştinţe, într-un timp
relativ scurt, fiind o formă de comunicare între oameni, un "model" de competentă şi prestigiu în
studiu.

Forme ale expunerii, îndeosebi ale prelegerii

În funcţie de particularităţile şi cerinţele specifice ale gradului şi profilului învăţământului,
ale disciplinei de studiu, ale tipului de activitate didactică, de particularităţile clasei (grupului) de
elevi (studenţi) etc, expunerea poate folosi forme variate de realizare, cum sunt: a) povestirea
didactică; b) descrierea; c) explicaţia şi d) prelegerea.

A) Povestirea este formă de expunere cu caracter plastic - intuitiv, concret, evocator şi emoţional,
care sporeşte valoarea comunicării, mai ales la elevii de vârsta mică.

Această formă de expunere se foloseşte, îndeosebi, la clasele mici, fiind cerută de caracterul
concret al gândirii elevilor şi de necesitatea menţinerii atenţiei şi trezirii interesului pentru studiu. În
învăţământul gimnazial, liceal şi tehnico- profesional se foloseşte Ia anumite discipline de
învăţământ social- umaniste, cum ar fi istoria, geografia, limba.şi literatura română etc. Ea poate fi
folosită ca un procedeu auxiliarul toate gradele de învăţământ pentru prezentarea unor momente şi
fapte din istoria ştiinţei, din viaţa unor oameni de ştiinţă, cultură, precum şi pentru a dinamiza
atenţia şi funcţia educativă a activităţii didactice, în situaţia în care nu trebuie să depăşească 3-5
minute dintr-o oră didactică.

B) Descrierea este o formă de expunere care, realizată pe baza observaţiei, îndeosebi, prezintă
caracteristicile şi detaliile exterioare tipice ale obiectelor, proceselor, fenomenelor etc care se
studiază, urmărind să evidenţieze aspectele (fenomenele) fizice ale acestora.

Descrierea se bazează pe intuiţie (observaţie directă) şi se îmbină cu datele experienţei şi cu
nivelul pregătirii cognitive a tinerilor dintr-un anumit domeniu de specialitate, fapt care serveşte
îmbinării cunoaşterii şi învăţării senzoriale cu a celei raţionale. Deşi importanta în receptarea şi
înţelegerea fenomenelor studiate, descrierea nu trebuie să ducă la exagerarea evidenţierii detaliilor
exterioare secundare, nesemnificative, ale realităţii studiate, căci se ajunge la ceea ce se numeşte
"descriptivism", care menţine cunoaşterea şi învăţarea la suprafaţa fenomenelor şi limitează
cunoaşterea şi învăţarea elementelor esenţiale. Descrierea trebuie să îmbine observaţia dirĳată cu
observaţia individuală, dezvoltând spiritul de observaţie al elevului (studentului).

C) Explicaţia este formă de expunere care urmăreşte să dezvăluie, să clarifice şi să asigure
înţelegerea semnificaţiilor, cauzelor relaţiilor, principiilor, legilor, ipotezelor, teoriilor etc esenţiale,
care definesc obiectele, fenomenele, procesele etc. Studiate.

Ea se foloseşte de datele descrierii şi demonstraţiei intuitive, de detaliile tipice de
specialitate, teoretice şi experimental-aplicative şi de cele logico-matematice, asigurând
conştientizarea celor studiate în plan cognitiv şi aplicativ, verificarea gradului de înţelegere,
contribuind la antrenarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie, a memoriei şi gândirii logice.
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Pentru a asigura o explicaţie eficienţa este necesar să se evite exagerările privind detaliile şi
argumentările nesemnificative, secundare, deoarece acestea pot diminua posibilitatea evidenţierii
esenţialului, a elementelor generale şi de sinteză, şi ca atare pot duce la scăderea nivelului
cunoaşterii, al pregătirii temeinice. Explicaţia eficienta necesită un efort serios de documentare şi
experimentare, însoţit de un proces logic de abstractizare a ceea ce este important, tipic şi poate
contribui, cu adevărat, la clarificarea şi înţelegerea în profunzime a ceea ce defineşte în plan
gnoseologic şi praxiologic realitatea studiată.

D) Prelegerea. Prelegerea este formă de expunere complexă, cu un caracter abstract şi un nivel
ştiinţific înalt, care oferă posibilitatea comunicării (prezentării) unui volum mai mare de informaţii
într-o unitate de timp, de obicei două ore didactice. Ea foloseşte îndeosebi descrierea şi explicaţia,
îmbinata cu diferite modalităţi demonstrativ- intuitive, logico-matematice, specifice predării fiecărei
discipline de învăţământ. Ea poate fi aplicată în liceu, învăţământul tehnico-profesional şi cu o
pondere sporită în învăţământul superior.

În funcţie de anumite criterii, cum ar fi perioada de predare, mĳloacele şi limbajele folosite,
specificul disciplinei de specialitate etc, prelegerea poate fi realizată sub diferite tipuri (forme): 1)
prelegerea magistrală; 2) prelegerile dialog, dezbatere sau discuţie; 3) prelegerile cu demonstraţii
(ilustraţii) vii şi aplicaţii şi 4) alte tipuri de prelegeri.

1) Prelegerea magistrală. Este un tip de expunere tradiţională, de tipul "ex cathaedra" (de la
catedră, de la pupitrul de predare), care foloseşte, în principal, comunicarea orală, îmbinata
cu scrisul pe tablă. Ea se foloseşte, îndeosebi, la deschiderea cursurilor, având ca obiectiv
prezentarea de ansamblu a disciplinei (locul ei în sistemul ştiinţelor, relaţiile
interdisciplinare, realizările şi perspectivele, importanţa ei pentru pregătirea unei anumite
profesii etc). Realizată cu competenţă, eventual îmbinata şi cu alte "limbaje" de comunicare:
audio-vizuale, experimentale etc. Poate trezi interesul şi ataşamentul elevilor (studenţilor)
faţă de disciplină respectivă.

2) Prelegerile dialog, dezbatere sau discuţie. Ele îmbină comunicarea orală cu conversaţia
didactică (întrebările şi răspunsurile) a ambilor factori - profesor - elev (student) şi cu
participarea lor la clarificarea, argumentarea, abstractizarea, generalizarea, sistematizarea şi
chiar aplicarea informaţiilor etc. Prin intermediul unor procedee didactice sub formă de
dezbateri sau discuţii, se îmbină îndrumarea profesorului cu spiritul analitic, critic, de
iniţiativă şi creativ al elevilor şi studenţilor.

Astfel de prelegeri îi determină pe elevi şi studenţi să participe la propria pregătire, transformându-i
în subiecţi ai educaţiei, fapt care sporeşte calitatea şi eficientă învăţării şi a dezvoltării personalităţii
lor. Prelegerile de acest fel necesită o anumită pregătire prealabilă a elevilor (studenţilor), pentru că
participarea lor la dialog, dezbatere şi discuţie să se facă în cunoştinţă de cauză, să devină
fructuoasă, eficienta. Aceasta necesită existenţa unui material documentar pe care să-l poată folosi -
lat. praelegere (prae + lego. - Ere); citesc în faţa unui auditoriu, semnificaţie schimbată în:
prezentare, în mare măsură, liberă în faţa auditoriului. Mat. magister - profesor, magistru.

Elevii (studenţii) înainte de prelegere. Punctele de vedere personale ale elevilor (studenţilor),
izvorâte din participarea lor la dialog, dezbateri şi discuţii, trebuie omologate de profesor,
aducându-se, atunci când este cazul, corecţii sau completări.
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3) Prelegerea cu demonstraţii (ilustraţii) vii şi aplicaţii. Este tipul de prelegere care îmbina
mesajele orale şi intuitive - demonstraţia intuitivă, materialul didactic, mĳloacele audio-
vizuale, desenul didactic etc, cu mesajele logico-matematice şi aplicative (practice) -
experienţe de laborator, judecaţi şi raţionamente şi, respectiv, procesele practice. În
realizarea ei este necesar să se îmbine dirĳarea profesorului cu participarea efectivă a
elevilor (studenţilor). Un asemenea tip de prelegere asigura caracterul activ- participativ şi
euristic al predării-învăţării, contribuind la formarea convingerilor ştiinţifice, la formarea
capacităţilor şi abilitaţilor profesionale, Ia realizarea unei eficiente instructiv- educative
deosebite.

4) Alte tipuri de prelegeri. Complexitatea situaţiilor şi obiectivelor de predare- învăţare oferă
multiplicarea şi folosirea adecvată a unei game cât mai variate de prelegeri, cum ar fi:

- Prelegeri cu oponenţi; acest tip de prelegeri permite ca în timpul predării alţi specialişti (cadre
didactice) sau chiar cursanţi foarte bine pregătiţi să ceară explicaţii, să facă observaţii în spirit critic
şi, eventual, să aducă completări, conducătorul prelegerii rămânând, însă, profesorul; astfel de
"intervenţii" dau un caracter activ-participativ, elevat şi interesant prelegerii, aceasta şi datorită
varietăţii de competente;

- Prelegeri în echipă (engl. team teaching); ele necesită cooperarea mai multor specialişti (cadre
didactice), care prezintă, într-o corelaţie ştiinţifică şi metodico-didactică, diferite teme sau
componente ale acestora, ele fiind alese în funcţie de experienţă, de unele investigaţii personale etc;
aceasta modalitate de predare poate ridica calitatea predării, interesul faţă de anumite elemente
ştiinţifico-tehnice etc, datorită participării unor inteligenţe diferite, dar şi talentului lor pedagogic;

- Prelegeri audio sau audio-video-meditaţii, cum sunt înregistrările pe benzi magnetice, pe film,
C.D.Rom-uri sau casete video, care pot fi audiate sau audio vizionate direct, prin mĳloace tehnice
locale sau prin mass media (radio, televiziune, calculator, Internet sau sateliţi didactici), însoţite şi
de unele îndrumări de studiu; ele pot servi studiului individual la toate formele de învăţământ, dar,
îndeosebi, în cazul cursurilor serale, cu frecvenţa redusă şi învăţământului la distanţă, fiind
îmbinate, după caz, cu studiul notiţelor, manualului etc.

În funcţie de demersul, în timp, al predării unor discipline se pot realiza următoarele tipuri de
prelegeri:

- Prelegeri introductive, care se folosesc la începutul predării şi au scopul de a da o privire de
ansamblu şi a orienta studiul unei discipline de învăţământ;

- Prelegeri curente, folosite pe parcursul predării şi care contribuie la transmiterea conţinutului de
bază al disciplinei de învăţământ şi

- Prelegeri de sinteză (finale) - care au ca obiective didactice restructurarea materiei predate în
sisteme de cunoştinţe esenţiale şi orientarea elevilor (studenţilor) spre activitatea de evaluare şi
autoevaluare.

În funcţie de caracterul relaţiei profesor-elev (student) se pot aprecia că tipuri de prelegeri:
prelegerea distanţă, care se caracterizează prin sobrietate şi oficialitate deosebite, care ţine elevul
(studentul) la distanţă, luându-i şansă de a fi un partener al activităţii de predare, şi prelegerea
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apropiată, care se caracterizează prin căldura spirituală, prin considerarea elevului (studentului) ca
un partener activ şi important în actul predării-învăţării.

Condiţiile şi exigentele prelegerii

Prelegerea, pentru a se legitima că o adevărată "carte de vizită" a profesorului şi a asigura o
eficienţă sporită comunicării informaţiilor, este necesar să îndeplinească anumite condiţii şi
exigente ştiinţifico-didactice, printre care se pot menţiona:

A) asigurarea unui conţinut ştiinţific care să includă cele mai noi realizări ale ştiinţei, tehnicii şi
culturii;

B) respectarea adecvată şi creatoare a principiilor didactice şi anume: să se asigure, atunci când este
necesar, caracterul intuitiv al predării; să se asigure caracterul euristic, conştient, activ, sistematic,
continuu şi accesibil al cunoştinţelor predate; să se folosească adecvat, după caz, procedee ale
diferitelor tipuri de prelegeri: demonstraţii (ilustraţii) vii, dialog şi dezbatere (discuţie), experienţele
şi explicaţiile de specialitate etc;

C) să se realizeze, după necesităţi, caracterul interdisciplinar al predării, evitându-se, însă
paralelismele, repetările exagerate, supărătoare;

D) folosirea unor "limbaje" de comunicare variate, astfel că, pe lângă transmiterea informaţiilor pe
cale orală, să se folosească şi "limbajele" de vehiculare a cunoştinţelor pe cai demonstrative audio-
vizuale şi experimental- acţionale, informatice şi altele, pentru a spori inteligibilitatea, interesul şi
receptivitatea profesional-ştiinţifică faţă de cele predate, pentru a-i antrena pe elevi (studenţi) în
actul comunicării;

E) folosirea, în interacţiune, a altor metode didactice, aşa cum ar fi: modelarea, problematizarea,
simularea, asaltul de idei, studiul de caz, descoperirea etc;

F) concomitent cu asigurarea corectitudinii ştiinţifice este necesară asigurarea corectitudinii
gramaticale a exprimării şi realizarea unui stil clar, elegant, evitându-se greşelile, cum ar fi:

- Blocaj verbal, evidenţiat atât de folosirea unor cuvinte de prisos (cuvinte "parazite") ca: prin
urmare, aşadar, pe undeva, deci, mă rog, ştiu eu, cum să zic sau cum să spun etc, cât şi de pronunţia
lui a şi i prelungit (a, a, a..; i, i, i.), care repetate devin ticuri (mânii) verbale;

- Limbaj sofisticat reprezentat de cuvinte "preţioase" (sofisticate, pompoase, alambicate),
neintegrate în limbajul literar uzual, de obicei anumite neologisme, că: infatuare - în loc de
îngâmfare, antainare - în loc de începere şi chiar implementare - cu toate că este mult folosit de
specialişti - în loc de aplicare etc; termenii noi de specialitate trebuie explicaţi pentru a fi înţeleşi,
pentru a deveni termeni simpli, uzuali;

- Dezacord între singular şi plural, prin utilizarea singularului incorect {este, poate, duce etc) în
locul pluralului corect (sunt, pot, duc etc);

- Cacofonii, cum ar fi: că cartea - în loc de precum cartea, că conţinutul -în loc de precum conţinutul
etc;
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- Fraze lungi, dificil de urmărit de auditoriu şi de controlat de către profesori, în care se pot strecura
greşeli, omisiuni etc, în locul unor fraze scurte, concise, uşor de urmărit şi controlat;

- Pronunţii şi cuvinte dialectale, ca: „pă” -în loc de „pe”, „dă” -în loc de „de”, „pân'ce” -în loc de
„până când”, „pa'sute” - în loc de patru sute etc;

G) mimica şi pantomimica adecvate, armonioase, manifestate cu naturaleţe, fără afectare şi
teatralizare; în acest sens, bucuria sau supărarea profesorului să fie discrete, fără râs exagerat sau
plâns, fără ameninţări, insulte sau bătăi cu palma în catedră, fără deplasări mari în sala de curs şi
fără gesturi iritante pentru auditoriu, că: pipăitul urechii sau nasului, aranjarea părului, clipiri, darea
din umeri, privirea spre un punct fix, ţinerea mâinilor în buzunare etc., care, repetate, pot să se
transforme în ticuri gestice; de asemenea, de evitat predarea în poziţie şezând, excepţie făcând doar
cadrele didactice în vârstă, cu o rezistenţă relativ scăzută şi cazurile în care auditoriul este redus la
câteva persoane;

H) vocea profesorului trebuie să fie vioaie, să fie auzită, dar să dovedească o tonalitate caldă,
apropiată, plăcută, subliniindu-se printr-o variaţie a intensităţii a ceea ce este important, fără ca ea
să devină stridentă, supărătoare, încadrându-se între 40-50 dB;

Clemanceau Benjamin (184l-l929), om politic francez, îşi începea discursurile sale cu o voce slabă,
spunând că nu se simte bine (motiv de complezenţă pentru a obţine liniştea), după care vocea îi
devenea tot mai puternică, desigur în limitele unei intensităţi rezonabile.

I) realizarea unui ritm eficient de predare, care să ofere elevului (studentului) posibilitatea să
recepteze, să treacă prin "filtrul" gândirii lui şi să consemneze explicaţiile, informaţiile, datele,
aplicaţiile etc. Mai importante, esenţiale; în unele situaţii, când informaţiile pot determina anumite
dificultăţi de receptare, de înţelegere, se pot relua explicaţiile sau poate fi încetinit ritmul, fără a se
transforma comunicarea în dictare, dictarea fiind un procedeu de diminuare a calităţii predării-
învăţării; se apreciază că ritmul de predare poate oscila între 40-60 de cuvinte pe minut, în funcţie
de specificul disciplinelor de învăţământ - ştiinţe exacte sau ştiinţe socio-umane, acestea din urmă
permiţând comunicarea unui număr de cuvinte mai mare pe minut;

J) realizarea unei expuneri libere, care necesită o pregătire prealabilă, oferă posibilitatea receptării
reacţiilor auditoriului şi adaptării ei corespunzătoare, textul scris fiind necesar doar pentru urmărirea
lui discretă, sau folosirea, la nevoie, pentru date dificile de memorat sau al apariţiei unui lapsus;

K) evitarea repetării întocmai a conţinutului manualului, căutându-se a se aduce ceva nou, deosebit,
pentru a trezi dorinţa de a participa la expunere;

1) orientarea studiului individual al elevilor (studenţilor) pentru îndeplinirea celorlalte activităţi
didactice - seminarii, lucrări de laborator sau atelier, proiecte, practică de specialitate, examene etc.
- După caz;

M) folosirea judicioasă a tablei de scris în sensul împărţirii ei pe module de scris, folosind scrisul şi
reprezentările grafice lizibile, vizibile, sistematice şi cu sublinierile necesare;

N) prezentarea unei glume bune, adecvată momentului didactic şi scurtă (2-3 minute), pentru
dinamizarea atenţiei şi interesului auditoriului; este necesar ca profesorul să nu râdă în timpul
prezentării glumei şi nici imediat după aceea; el trebuie să manifeste doar un zâmbet discret;
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O) ţinuta vestimentară a profesorilor să fie eleganta şi decenţa, însoţită de un exterior îngrĳit (curat,
bărbierit, pieptănat etc), evitându-se extravaganţă, aspectele ieşite din comun;

P) fără a epuiza cerinţele şi exigentele expunerii, indiferent de experienţă acumulată, este necesar să
se evite improvizaţia şi să se pregătească temeinic orice prelegere, făcând însă faţa unor situaţii
neprevăzute, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al desfăşurării ei.

Cerinţele prezentate pentru realizarea prelegerii de către profesor nu trebuie desconsiderate,
ci ele trebuie respectate creator. Experienţa didactică valoroasă şi eficientă a demonstrat, fără
tăgadă, că nerespectarea unor asemenea cerinţe poate afecta prestigiul şi chiar eficienta predării -
învăţării. De altfel, respectarea unor cerinţe de genul celor prezentate este benefică nu numai pentru
profesor, ci şi pentru alţi profesionişti care îndeplinesc funcţii informaţionale, educaţionale sau
oratorice, cum ar fi: oamenii politici, demnitarii, managerii, avocaţii, redactorii şi reporterii din
mass media, instructorii şi alţii.

Pentru o exemplificare orientativă, fără comentarii, referitoare la modul de tinere a
prelegerilor, redam aprecierile asupra a doi foşti profesori universitari ai autorului acestei cărţi la
Universitatea "AU. Cuza" din Iaşi: "Acad. Ştefan Bârsănescu (1895-l984), profesor de pedagogie,
format la Şcoală superioară germana, avea un discurs riguros, organizat, un curs sistematic, uşor de
urmărit şi de notat";, Acad. Vasile Pavelcu (1900-l991) profesor de psihologie, format la Şcoală
superioară franceza, era un fel de artist, maiestuos, care impresiona prin dialogul cu studenţii,
construind cursul "pe loc". Ideile parcă se năşteau în timpul predării, iar studenţii participau activ şi
creativ. Nu se puteau lua notiţe, ci doar însemnări separate, de expresii memorabile. El cerea să
recreăm universul ideatic în care ne-a introdus, sarcină grea, dar cu efect formativ." (Aprecieri
făcute de prof. Univ. Dr. Adrian Neculau de la Universitatea din Iaşi, şi dansul fost student al Acad.
Vasile Pavelcu, în prefaţa cărţii lui Vasile Pavelcu, cu titlul "Elogiul prostiei - Psihologie aplicată la
viaţa cotidiană", apărută la Editura Polirom, Iaşi, 1999).

Conversaţia

Definiţia şi semnificaţiile conversaţiei

Conversaţia este metodă care vehiculează cunoştinţele prin intermediul dialogului
(întrebărilor şi răspunsurilor), discuţiilor sau dezbaterilor.

Conversaţiei i-au acordat atenţie toţi marii pedagogi, de la şcoală antică până la şcoală
contemporană, ea dovedindu-şi valentele activ-participative şi chiar euristice în cadrul întregului
demers instructiv-educativ. Conversaţia îi ajută pe tineri să exprime, să judece (gândească) şi să
răspundă, să reproducă şi -să folosească cunoştinţele asimilate, caracteristici absolut necesare
comunicării eficiente între oameni. Condusă cu competenţă şi măiestrie pedagogică, conversaţia
stabileşte o relaţie şi o comunicare intime şi eficiente între inteligenta profesorului şi cea a elevului
(studentului), permiţând o activitate intelectuală şi profesională elevată, care poate asigura progresul
învăţării şi satisfacţia acesteia.

Forme ale conversaţiei

Conversaţia cunoaşte mai multe forme şi anume: a) catehetica; b) euristica şi c) dezbatere (discuţie).
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A. Conversaţia catehetică

Această formă de conversaţie avea la baza învăţarea mecanică, pe de rost, specifică evului mediu,
când circulă formula didactică "magister dixit" (profesorul a spus).

În spiritul acestei metode, elevul trebuia să memoreze şi să reproducă fără nici o interpretare,
modificare a ceea ce i-a transmis profesorul său ceea ce era scris în carte. Metoda frânează
manifestarea şi dezvoltarea capacităţii or intelectuale şi profesionale, nemaifiind susţinută de
pedagogia şi şcoala contemporană. Mai poate fi folosită această formă de conversaţie? Da, dar
numai în situaţii limită, atunci când este vorba de

0 formula empirică, de datele de naştere sau deces ale unor personalităţi etc, care nu pot fi explicate
sau nu pot fi corelate cu alte date sau fenomene şi trebuie memorate.

B. Conversaţia euristică

Este o formă de conversaţie bazată pe învăţarea conştientă, folosind dialogul (întrebările şi
răspunsurile). Ea a fost denumită socratica, fiind asemănătoare metodei folosite de filosoful grec
Socrate (469-399 i.Hr.), cunoscută şi sub denumirea de maieutica (cuvânt de provenienţă greacă,
care înseamnă moşire, naştere). Socrate a folosit dialogul euristic ca un proces de descoperire, de
creaţie, de "naştere" a cunoştinţelor. Metoda euristică oferă posibilitatea elevului de a descoperi şi a
înţelege singur cunoştinţele ce trebuie să le înveţe şi apoi de a le reproduce într-o formă liberă,
personală, desigur respectând adevărul ştiinţific. Este o formă de conversaţie ce dă învăţării un
caracter activ-participativ, antrenând şi dezvoltând capacităţile intelectuale şi profesionale. Este
formă de conversaţie care a dovedit viabilitate, menţinându-se şi în metodologia didactică actuală,
desigur cu îmbunătăţirile corespunzătoare determinate de exigenţele învăţământului contemporan.

C. Dezbaterea (discuţia)

Este o formă complexă şi eficientă de "conversaţie", care se caracterizează printr-un schimb de
păreri (vederi), pe baza unei analize aprofundate asupra unei probleme (teme) ştiinţifice sau
practice, încheiat cu anumite deliberări, omologate de către profesor, în cadrul unei activităţi de
predare- învăţare. Ea poate fi folosită ca procedeu didactic, îmbinata cu dialogul în cadrul unor
prelegeri, la seminarii, în cadrul lucrărilor de laborator, proiectelor şi practicii, precum şi în cadrul
unor simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice etc.

Alte tipuri de conversaţie

În funcţie de dinamică procesului de predare-invatare, conversaţia, dialogul şi discuţia pot avea şi
următoarele forme (tipuri): introductive, care au rolul de a pregăti elevii pentru conversaţie în
legătură cu o anumită temă (problema); de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, în cadrul cărora
dialogul şi discuţia au un caracter repetitiv, de argumentare, aprofundare şi stocare a cunoştinţelor;
de sistematizare şi sinteză, în cadrul cărora dialogul şi discuţia au un rol de restructurare în noi
ansambluri de cunoştinţe esenţiale; de aplicare, în cadrul cărora dialogul şi discuţia asigura
fundamentarea teoretică a acţiunilor, a abilitaţilor practice şi de evaluare, în care dialogul şi, după
caz, discuţia urmăresc să evidenţieze nivelul, calitatea şi aplicabilitatea pregătirii elevilor
(studenţilor).
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Condiţiile conversaţiei (dialogului)

Eficacitatea metodei conversaţiei necesită conceperea şi respectarea unor condiţii ale întrebărilor şi
ale răspunsurilor, specifice dialogului activ şi euristic.

Condiţiile întrebărilor

Pentru a concepe condiţiile întrebărilor ar fi necesar că educatorul să aibă în vedere
aprecierea că întrebarea "poate incanta", poate avea farmec, dacă ea poartă "scânteia neliniştii"
intelectuale pozitive şi că o întrebare bine formulată determina o bună parte din răspunsul ce trebuie
dat, desigur, cu condiţia ca cel interogat să fie corespunzător pregătit. "Dialogul bine conceput şi
condus - susţinea I.A. Comenius - trezeşte, înviorează şi stimulează atenţia, înlăturând plictiseală,
sporind astfel eficienta predării-învăţării" (Didactică magna, E.D.P., Bucureşti, 1970, p. 91).

Printre condiţiile întrebărilor menţionăm:

- Formularea, după caz, a tipului cel mai potrivit de întrebări: retorice, repetitive, închise, deschise,
înlănţuite, de explorare, stimulatorii etc;

- Să se refere la materia predată şi prevăzută în bibliografia de studiu;

- Să fie clare, corecte şi concise din punct de vedere ştiinţific şi gramatical-stilistic, înlăturând
formulările ambigue, complicate, neinteligibile;

- Să stimuleze gândirea, spiritul critic şi creativitatea elevilor (studenţilor), folosindu-se, în acest
sens, întrebările care încep astfel: de ce, pentru ce, din ce cauza, în ce caz, în ce scop etc;

- Să fie formulate în forme schimbate, variate pentru a verifica gradul de înţelegere, flexibilitatea
memoriei şi gândirii, a pregătirii în general;

- Să fie complete, cuprinzătoare, complexe fără a fi duble, triple etc, mai

Ales la chestionarea orală;

- Să nu ducă la răspunsuri monosilabice, de tipul: da sau nu, adică să nu sugereze răspunsul în
formularea lor;

- Să se adreseze întregului grup şcolar (studenţesc) şi apoi să se fixeze pe cel care să dea răspunsul,
aceasta în cazul activităţilor didactice curente; la examene întrebările se adresează numai celui
examinat;

- Stacheta întrebărilor, sub aspectul complexităţii, nivelului şi dificultăţilor, să fie relativ
asemănătoare pentru toţi elevii (studenţii), mai ales la examene; în timpul activităţii didactice
curente, se pot pune întrebări şi în funcţie de posibilităţile cognitive ale fiecărui elev (student),
avându-se în vedere ridicarea treptată a stachetei acestora;

- Să nu se pună întrebări viclene, "cursa", voit greşite, care pot induce în eroare elevii (studenţii);

- Să se folosească întrebări ajutătoare, în cazurile în care elevii (studenţii) n-au înţeles întrebarea,
dau răspunsul parţial, pe ocolite sau eronat;
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- Să se pună întrebări suplimentare, atunci când se consideră că este necesar să se verifice
înţelegerea, profunzimea, calitatea şi temeinicia cunoştinţelor asimilate;

- Să se formeze capacitatea elevilor de a formula întrebări, în vederea realizării unui dialog fructuos
între profesor şi aceştia, mai ales în cadrul activităţilor didactice curente.

Condiţiile răspunsurilor

Profesorii trebuie să aibă în vedere aprecierea că ceea ce poate fi propriu răspunsului este
strălucirea, căci el se poate constitui că o creaţie a întrebării. În acest sens răspunsurile trebuie să
îndeplinească o serie de condiţii, printre care:

A) să fie clare, să fie exprimate inteligibil, pentru a fi înţelese, atunci când este cazul, de toţi elevii
(studenţii);

B) să fie conştiente, însoţite de explicaţii, argumentări şi, după caz, aplicaţii, pentru a se evidenţia
nivelul şi calitatea cunoştinţelor dobândite;

C) să fie complete, sub formă de scurte expuneri, formulate, pe cât posibil, personal, evitând
situaţiile de "forţare" a profesorului să pună multe întrebări ajutătoare (suplimentare);

D) să fie date individual şi nu "în cor" de toată clasa (grupă) pentru a putea fi evaluate corect, şi
pentru a beneficia toţi elevii de semnificaţiile lor;

E) între întrebare şi răspuns să se lase un timp raţional de gândire şi formulare a răspunsului;

F) elevul (studentul) să nu fie întrerupt în timp ce-şi exprima răspunsul, pentru a nu-l inhiba;
excepţie se poate face atunci când răspunsul este în afară întrebării sau răspunsul este incorect;

G) profesorul să dovedească o mimică şi o pantomimică corespunzătoare, înţelegere şi o anumită
răbdare, spre a nu deruta sau tensiona negativ elevul (studentul) în timpul formulării răspunsurilor;
sunt neavenite jignirile, strigătele, bătaia cu pumnul în masă şi chiar încruntarea fetei etc;

H) să fie urmărite şi apreciate obiectiv, subliniind atât corectitudinea şi completitudinea lor, cât şi
eventualele neajunsuri, pentru ca aprecierile să dezvolte capacitatea de autoevaluare;

I) în cadrul discuţiilor să se ofere posibilitatea tuturor elevilor să participe la dezbaterea temelor,
profesorul animând discuţia, atunci când este nevoie; elevul (studentul) să nu participe "după
ureche", ci să se pregătească. În prealabil, pentru discuţii şi să poată participa la elucidarea unor
probleme "neinvitat"; profesorul trebuie să corecteze şi să completeze, după caz, opiniile
participanţilor, omologând răspunsurile corecte şi complete;

G) întrebările să fie pregătite de profesor pentru a răspunde cerinţelor menţionate; desigur,
profesorul trebuie să aibă capacitatea şi posibilitatea de a pune şi întrebări "ad hoc", determinate de
situaţii aleatoare, neprevăzute; în cazul profesorilor începători nu este greşit dacă aceştia îşi
formulează dinainte şi răspunsurile, pentru că astfel să aibă certitudinea unor omologări şi aprecieri
corecte, obiective a răspunsurilor elevilor (studenţilor) şi altele.

Conceperea şi folosirea cu măiestrie a dialogului (conversaţiei didactice) pot spori forţa
capacităţilor intelectuale şi eficientă actului didactic.
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Demonstraţia didactică (intuitivă)

Definiţia şi semnificaţiile generale ale demonstraţiei

Demonstraţia didactică este modalitatea complexă şi dinamica de cunoaştere a adevărurilor
ştiinţifice prin prezentarea, arătarea, observarea obiectelor, fenomenelor, proceselor etc. Studiate.
Aceasta reprezintă intuirea realităţii prin intermediul mĳloacelor didactice, fie în stare naturală (la
scara lor reală), fie în stare de substituţie (machete, modele ideatice sau experimental-aplicative,
imagini audio-vizuale etc.), în îmbinare cu instrumentele (datele) logico-matematice (judecaţi,
raţionamente, formule etc), în vederea înţelegerii şi evidenţierii aspectelor fizice, acţionate şi
ideatice esenţiale ale realităţii studiate - sub formă de concepte, legi, teorii, principii, metodologii,
aplicaţii etc.

Demonstraţia intuitivă are un loc şi o pondere relativ mari în primele grade de învăţământ, în
care gândirea elevilor trece treptat de la caracterul ei concret la cel logico-concret şi abstract. Ea
este necesară într-o pondere adecvată şi raţională în toate gradele de învăţământ, mai ales în
situaţiile în care studierea unor obiecte, fenomene, procese etc. Reprezintă o noutate. Demonstraţia
intuitivă reprezintă o aplicare a principiului intuiţiei, realizând trecerea de la cunoaşterea senzorială
la cea raţională, precum şi unitatea dintre ele. Ea este şi o modalitate de legare a predării-învăţării
de practică, asigurând accesibilitatea celor studiate.

Demonstraţia intuitivă este indispensabilă sporirii eficienţei învăţării, căci leagă
învăţământul de viaţă, practică, cercetare şi proiectare, înlăturând ipostaza unui învăţământ
abstractizant, ineficient, rupt de realitate.

Demonstraţia intuitivă se poate folosi în întreaga dinamică a procesului de predare-invatare.
Astfel, ea poate fi folosită la începutul predării, cu rol de percepere a realităţii studiate, de
cunoaştere a fenomenului fizic şi de facilitare a accesibilităţii informaţiilor; ea poate fi folosită pe
parcursul şi Ia sfârşitul predării-învăţării, în fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, cu rol de ilustrare
şi de confirmare a adevărurilor ştiinţifice, precum şi în cadrul aplicaţiilor cu rol operaţional,
acţionai, practic, în vederea omologării adevărurilor şi formării convingerilor ştiinţifico-aplicative, a
priceperilor şi deprinderilor practice, profesionale.

Forme principale de demonstraţie intuitivă

Demonstraţia intuitivă se realizează prin intermediul unor mĳloace didactice naturale şi de
substituţie, ca şi prin activităţi experimentale, care determină formele ei, astfel:

A) demonstraţie cu ajutorul mĳloacelor didactice naturale (roci, substanţe etc) sau întâlnite în
procesul de producţie (dispozitive, scule, maşini, sisteme tehnice, procese tehnologice etc;

B) demonstraţie cu ajutorul mĳloacelor didactice de substituţie: obiectuale - machete, mulaje,
modele, simulatoare etc; grafice (iconice) - fotografii, planşe, desene didactice, simboluri, stasuri
etc; audio-vizuale (diapozitive, înregistrări sonore, filme, radio şi televiziunea didactică, sateliţi
didactici, mediatecile etc);

C) demonstraţia cu ajutorul experienţelor didactice şi activităţii practice de specialitate;

D) demonstraţie cu modele şi instrumente logico-matematice, cibernetice, informaţionale
(calculatorul, Internetul etc).



231

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 6, FEBRUARIE 2022

Cerinţe pedagogice-metodice generale şi de detaliu ale tuturor formelor de
demonstraţie intuitivă

Cerinţe generale

La toate formele de demonstraţie intuitivă, datorită unor caracteristici comune ale lor, este necesar
să se respecte, în mod creator, o serie de cerinţe generale, astfel:

A) să se anunţe temă şi obiectivele studiului ei, însoţite de câteva informaţii generale de specialitate;

B) să se prezinte (să se arate, să se intuiască) materialul didactic, cu evidenţierea fenomenului fizic
de specialitate şi

C) să se evidenţieze informaţiile importante de specialitate, folosindu-se caracteristicile esenţiale
oferite de intuirea materialului didactic, îmbinata cu datele şi explicaţiile logico-matematice şi de
specialitate, care se vor obiectiva în definiţii, teorii, principii, legi, metode de calcul, aplicaţii etc.-
după caz.

Cerinţe de detaliu

În completarea acestor cerinţe generale, pentru sporirea eficienţei instructiv-educative şi formative a
demonstraţiei intuitive este necesară şi respectarea următoarelor condiţii de detaliu:

A) orice demonstraţie intuitivă trebuie pregătită dinainte de profesor (eventual împreună cu anumiţi
elevi) pentru a-i asigura reuşita şi a preveni anumite nereuşite, cum ar fi în cazul funcţionarii unor
aparate, în desfăşurarea experienţelor etc;

B) selectarea celor mai adecvate, moderne şi importante mĳloace didactice, pentru a se asigura o
instruire la nivelul cerinţelor contemporane şi a se evita pierderea de timp cu demonstraţii
nesemnificative şi ineficiente;

C) demonstraţia cu ajutorul mĳloacelor didactice să se facă numai la momentul potrivit, în corelaţie
cu necesitatea cunoaşterii unui anumit element (secvenţe) al temei (fenomenului) studiat;

D) să se îmbine observaţia dirĳată de către profesor cu observaţia independenta şi activă a elevilor
(studenţilor), iar acolo unde este posibil şi s-a făcut o pregătire prealabilă, să se antreneze elevii
(studenţii) la efectuarea demonstraţiei;

E) să li se formeze elevilor (studenţilor) capacitatea de a selecta aspectele tipice importante şi de a
le consemna în caietele de notiţe;

F) îmbinarea, după caz, a mai multor forme de demonstraţii, îndeosebi a mĳloacelor didactice
naturale, cu cele de substituţie şi cu cele informatice şi logico-matematice, pentru a uşura şi a
asigura accesul elevilor (studenţilor) la informaţiile de specialitate, pentru a apropia studiul şi
pregătirea de necesităţile reale ale profesiunii.

Cerinţe pedagogice-metodice specifice realizării anumitor forme de demonstraţie intuitivă

Demonstraţia cu ajutorul desenului didactic executat la tablă

A) executarea desenului pe tabla: schiţa, desenul se execută cu mâna liberă, pentru a nu pierde timp;
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B) desenul executat pe tabla trebuie să respecte condiţiile de reprezentare ale desenului tehnic -
corectitudine, proporţionalitate, numerotare, vizibilitate, estetică etc, evitându-se detaliile
nesemnificative;

C) în timpul executării desenului se denumesc elementele lui componente,

Ne acoperindu-l cu corpul, oferind astfel posibilitatea elevilor (studenţilor) să-l reproducă în caiete
în mod conştient;

D) atunci când desenul are un număr mic de elemente (repere), denumirea acestora se scrie direct pe
desen; în cazul când numărul reperelor este mai mare, se numerotează reperele, iar denumirile lor se
scriu într-un indicator separat sau "legenda", de obicei sub desen;

E) desenele se denumesc şi se numerotează, iar în timpul demonstraţiei se face apel la ele;

F) desenele devin mĳloc de demonstraţie intuitivă numai după ce au fost executate pe tablă, cu
respectarea condiţiilor de mai sus;

G) sublinierea unor elemente importante se face prin îngroşări de unii sau cu cretă colorată şi altele.

Demonstraţia cu ajutorul planşelor şi a diapozitivelor proiectate

A) executarea lor trebuie să îndeplinească cerinţele desenului didactic;

B) dacă o planşă (diapozitiv) cuprinde un sistem de componente, atunci se va delimita imaginar
subansamblul care face obiectul demonstraţiei intuitive;

C) înainte de demonstraţie este necesar să se explice (prezinte) modul de reprezentare grafică, cu
elementele şi ordinea lor logico-funcţională, după care demonstraţia se face asemănător cu a unui
desen executat pe tabla în timpul predării.

Demonstraţia cu ajutorul filmelor didactice

A) înainte de proiecţie sau în timpul proiecţiei filmului se pot da unele explicaţii pentru a uşura
înţelegerea fenomenului studiat, mai ales când el prezintă anumite dificultăţi cognitive sau
aplicative; explicaţiile se pot da şi la sfârşitul proiecţiei filmului, atunci când nu prezintă dificultăţi
de înţelegere sau când urmărim să dezvoltăm spiritul de observaţie independenţă al elevilor
(studenţilor); din motive asemănătoare, proiecţia poate fi făcută integral sau pe secvenţe cu anumite
întreruperi, pentru a se discuta pe parcurs cele vizionate;

B) când posibilităţile tehnice ne permit, se pot folosi desenul animat şi prezentarea încetinită, mai
ales pentru acele secvenţe care nu permit observarea directă cu simţurile noastre sau nu pot ţine
pasul cu desfăşurarea fenomenului înregistrat pe peliculă;

C) filmul didactic de specialitate este bine să încorporeze, sonor şi ca imagine, întreaga ambianta a
fenomenului (practic, cultural, de cercetare, proiectare etc), aceasta constituind nu numai un plus de
informaţii de specialitate, ci şi o sursă de trăire şi motivaţie, de integrare în realitatea respectivă.

Demonstraţiile cu ajutorul sistemului radio-şcoală

Sistemul radio-şcoală foloseşte limbajul sonor. Cele mai diverse discipline pot fi predate prin acest
sistem radio-şcoală, fie în direct, fie pe bază de înregistrări magnetice etc.
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Emisiunile radio-şcoală pot fi audiate separat sau pot fi integrate programelor-orarii ale unităţilor de
învăţământ; în ultima ipostaza ele pot fi premerse de anumite îndrumări de studiu din partea
profesorilor. Radio-şcoala are posibilitatea de a folosi cei mai competenţi profesori şi cele mai
moderne tehnici audio privind prezentarea fenomenelor de specialitate.

Emisiunile radio-şcoala pot fi îmbinate cu diferite forme de demonstraţii la îndemână unităţilor de
învăţământ (demonstraţii cu ajutorul mĳlocului didactic natural şi de substituţie sau cu cel al
experienţelor didactice).

Demonstraţia cu ajutorul televiziunii didactice şi a sateliţilor didactici

A) televiziunea didactică (şcolară) şi sateliţii didactici pot să realizeze atât transmisiuni directe, cât
şi din cele pe bază de filme (video-casete) etc;

B) este necesar ca aceste mĳloace, îndeosebi televiziunea naţională, să-şi stabilească programe-
orare convenabile şi raţionale, care să poată fi corelate (integrate) programelor-orare şcolare
(universitare) - după caz;

C) cunoscându-se aceste programe-orare dinainte, în anumite limite se pot respecta condiţiile
menţionate Ia demonstraţia cu ajutorul filmelor didactice: explicaţii de specialitate înainte, pe
parcursul sau la sfârşitul transmisiunilor;

D) o importanţă instructiv-educativă". deosebită o au transmisiile directe de televiziune şi prin
sateliţii didactici, acestea având posibilitatea de a face elevii şi studenţii să trăiască fenomenele
vizionate, ceea ce sporeşte valoarea şi eficientă cunoaşterii, a studiului; o valoare şi eficientă
asemănătoare o au transmisiile de televiziune cu circuit închis.

Radio-şcoala, televiziunea şcolară pe plan naţional sau local şi sateliţii didactici, deşi sunt surse şi
mĳloace deosebit de valoroase şi eficiente în acţiunea educaţionala, au şi anumite limite, printre
care menţionăm: imposibilitatea de a oferi tinerilor posibilitatea să aplice prin ele însele
cunoştinţele în plan practic, pentru a-şi forma şi dezvolta priceperile şi deprinderile profesionale şi
dificultatea de a fi imediat repetate, în cazul când ar fi nevoie de sporirea accesibilităţii
cunoştinţelor. Ele au, însă, avantajul că pot fi efectuate la un înalt nivel ştiinţifico-pedagogic şi
metodic, datorită realizării conţinutului şi desfăşurării emisiunilor de cadre didactice de înaltă
competenta profesională şi pedagogică, demonstraţiile putând fi făcute cu cele mai moderne
mĳloace de specialitate. Desigur, unele probleme care n-au fost receptate şi înţelese suficient de
către tineri, precum şi rezolvarea aplicării cunoştinţelor pot fi rezolvate cu ajutorul celorlalte forme
de demonstraţii şi, îndeosebi, a experienţelor (experimentelor) sau a lucrului efectiv cu aparatele,
maşinile etc. de specialitate şi, după caz, cu simulatoarele.

Demonstraţie cu ajutorul experienţelor (experimentului) de laborator

Acolo unde este posibil, şi îndeosebi la disciplinele tehnico-aplicative, experienţă (experimentul) de
laborator trebuie să ocupe un loc tot mai important în demonstraţiile intuitive. Această formă de
demonstraţie implica respectarea unor cerinţe pedagogice-metodice specifice, printre care se pot
menţiona:
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A) organizarea de experienţe (experimente) didactice la nivelul tehnologiilor moderne, atât că
aparatura, instalaţii etc, cât şi că desfăşurare, pentru a asigura pregătirea elevilor (studenţilor) la
nivelul cerinţelor contemporane ale ştiinţei şi tehnicii, producţiei, cercetării şi proiectării;

B) asigurarea cunoaşterii de către elevi (studenţi) a cerinţelor ecologice, de protecţia şi securitatea
muncii, specifice domeniului de specialitate în care se pregătesc;

C) cunoaşterea bazei tehnico-materiale, a montajului şi obiectivelor profesionale (de specialitate) şi
educative ale experienţei;

D) formarea capacităţilor şi deprinderilor de a urmări (observă), măsură (determina), înregistra,
clasifica şi interpreta datele, precum şi de a alege şi a stabili soluţiile (concluziile) ştiinţifico-tehnice
optime, formarea în acest context, a capacităţilor şi deprinderilor elevilor şi studenţilor de a întocmi
referatele experienţelor efectuate, de a manifesta spiritul de observaţie şi de activitate independenta
şi creativă.
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Metode și tehnici eficiente pentru

învățământul online

Autor: Isa Lavinia

Prof. Colegiul Național „Silvania” Zalău

„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de învăţământ, a
activităţilor de instruire şi de educare.” (Ion Holban)

Odată cu pandemia, am realizat din nou că singurul lucru constant în viață este schimbarea, iar
adaptabilitatea este o trăsătură esențială pentru a face față acesteia. Din cauza pandemiei instituțiile de
învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea exclusiv online. Trecerea de la lecțiile predate în
școli la cele bazate exclusiv pe videoconferințe a adus cu sine multe provocări atât pentru profesori,
deoarece aceștia au trebuit să facă un efort și mai mare pentru a capta atenția elevilor, cât și pentru elevi
deoarece atenția lor a fost mult mai mică fiind acasă.

Chiar dacă se preferă învățământul tradițional, sunt cazuri de școli în care unele clase sunt
online, altele sunt la școală iar altele își desfășoară activitatea „hibrid”. Ca profesor trebuie să fii
pregătit pentru oricare dintre scenarii și mai ales că e posibil ca, în aceeși zi, o oră să predai online,
două „hibrid” și două tradițional, cu toți elevii prezenți.
Un lucru e cert:pentru ca educația online/ hibrid să funcționeze și să fie eficientă e nevoie de noi
metode de a preda.

Atunci când informațiile pe care le primești într-un mod sau altul nu devin cunoștință, nu poți
spune că e vorba de învățare. Creierul uman primește peste 400 de miliarde de biți cu informații în
fiecare secundă, dar doar 2000 dintre acești biți sunt procesați în mod conștient. Acest lucru însemnând
că majoritatea informațiilor pe care le primim au șanse extrem de mici de a deveni cunoștință durabilă.
De aceea, pentru a învăța ceva nou e nevoie ca acea informație să aibă o semnificație sau să aibă o
conexiune emoțională. Oare e posibil ca învățatul să fie eficient chiar și prin intermediul educației
online? Acest articol va oferi câteva exemple de instrumente care ajută ca predarea online să fie cât mai
eficientă.

Întrebarea pe care probabil fiecare profesor și-o pune acum este următoarea: Cum să fac ca
lecțiile online pe care le-am susținut și experiența câștigată de pe urma învățării online să ma ajute la
intoarcerea la predarea clasică, în sala de clasă? Cum voi reuși să fac orele mai atractive și să
stârnească interesul elevilor cărora le predau pentru ca aceștia să rețină informațiile prezentate?

Diferențele principale între învățarea de la distanță și cea tradițională sunt:
a) lipsa contactului direct al elevului cu profesorul în perioada învățării de la distanță, de aceea apăreau
probleme de comunicare și înțelegere a sarcinilor;
b) mobilizarea mai largă a familiei în educația copilului, astfel parteneriatul școală-familie devenind
mult mai consolidat în perioada de învățare de la distanță;
c) ghidarea elevilor spre a-și crea un sistem de autoorganizare și de autodezvoltare (mai important
pentru viața copilului, decât sistemul creat și dirĳat de către profesori);
d) acordarea unei atenții sporite securității online, unde copiii trebuie monitorizați sistematic de către
părinte/tutore, în special minorii, pentru a nu utiliza diverse surse interzise sau a pierde timpul navigând
pe Internet;
e) respectarea/dozarea timpului când copilul poate să stea în fața calculatorului, mai ales cei din clasele
primare și gimnaziale
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f) munca cadrelor didactice este mult mai mare în cadrul învățării online, nevoiți să pregătească sarcini
pe înțelesul elevilor, care se află la distanță;
g) acasă sunt multe lucruri pe care cadrele didactice nu le pot lua în considerație: condițiile de viață și
trai diferite; nu toți dispun de calculatoare sau sunt mai mulți copii în casă la un calculator; viteza
Internetului e diferită și capacitatea calculatorului la fel etc.

Deoarece timpul este crucial în predarea online e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-un mod
diferit față de cele din clasă.
1.Informații structurate

E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie.
Teoria ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea
informațiilor care urmează să fie predate, recomandăm prezentările PowerPoint.
2. Chestionare și quiz-uri

Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare
sau quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră.
Aceste metode oferă un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece față de evaluarea
tradițională de la fiecare sfârșit de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la oră,
respectivele metode oferă posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul
orei, precum și posibilitatea de a-și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă mai majoritatea
elevilor au însușit corect informațiile predate, atunci e clar că profesorul face aproximativ tot ce
trebuie.

3.Proiectul
Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau

semestru. Cu această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această metodă
pun elevii în situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri.
4. Jocurile didactice

Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în
învățământul la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special
concepute pentru multe subiecte care sunt predate la școală.

Avantajele respectivelor metode interactive de predare:
– pregătirea devine individuală, ținând seama de caracteristicile personalității, interesele și nevoile
fiecărui elev;
– devine posibilă prezentarea concisă și succintă a oricărei cantități de informații educaționale;
– percepția vizuală se îmbunătățește de mai multe ori, procesul de însușire a materialului educațional
este mult simplificat;
– activitatea cognitivă a elevilor este intensificată, aceștia primesc cunoștințe teoretice și abilități
practice.

Importante ar trebui să devină metodele alternative de evaluare, de exemplu jurnalele de grup și
agendele reflexive ale elevului, precum și un șir de ghiduri metodologice, fișe de control, fișe de
autoevaluare și alte materiale elaborate de însăși elevii. În acest context parteneri de încredere ai
cadrelor didactice vor deveni în primul rând părinții, care vor trebui și ei să fie cunoscuți cu principiile
psiho-pedagogiei, dar și membrii comunității, inclusiv agenții economici, membrii ONG, autoritățile
publice locale etc. Astfel, interacțiunea socială a copilului va fi mai largă, el având posibilitate să
comunice nu doar cu colegii de clasă și cadrele didactice din instituție, dar și cu alte persoane din
comunitate, învățând din experiența lor, valorificând bunele practici, inclusiv experiența proprie.
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față)
nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii
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semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare
autentică și relaționare umană, sprĳin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.
Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie centrate pe
nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți elevii învață în
același ritm. Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul
loc, atunci acesta vor participa la activitățile școlii cu plăcere.

Bibliografie:
1. Florin Cîrjan – Didactica matematicii, Editura Corint, Bucureşti, 2002;
2. Radu, T. Ion, 2005 – Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti;
3. Pavel Cerbușca, 2020 - Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență Analiza a
politicilor educaționale în condițiile stării de urgență
4.Jinga,I.si Negret,I.(1994) -Eficienta învatarii,Editis, Bucuresti.
5. https://gutenberg.ro/4-metode-interactive-de-predare-online/
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Gamificarea didactică - un deziderat în educarea

generațiilor actuale

Ana-Bianca Coldea,

student Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Noile generații sunt deja familiarizate cu jocurile digitale, chiar dacă nu cunosc

mecanismele ce stau în spatele acestora. Utilizarea principiilor de gamificare în învățare devine o

temă din ce în ce mai discutată în educație. Se discută despre implicarea caracteristicilor jocurilor

- cum ar fi stabilirea de obiective, reguli, elemente de distracție, suporturi vizuale avansate,

înregistrarea progresului, scoruri, clasamente și recompense - pentru a spori motivația pentru

învățare a elevilor și pentru a le dezvolta autoeficacitatea.

Gamificarea se referă la utilizarea elementelor și mecanismelor caracteristice jocurilor în

diverse contexte, care nu țin neapărat de jocuri. De-a lungul timpului, gamificarea fost definită

de diferiți autori ca „folosirea mecanicii bazate pe joc, estetica și gândirea jocului pentru a implica

oamenii, a motiva acțiunea, a promova învățarea și a rezolva problemele” (Kapp, 2012),

„procesul în care se utilizează mentalitatea și mecanismele caracteristice jocurilor pentru a-i

angaja pe participanți și pentru a relova problemele” (Zichermann, 2010), ca „utilizarea

tehnicilor de joc pentru a face activitățile mai atrăgătoare și plăcute” (Kim, 2011). Gamificarea a

primit și valențe sociale, fiind definică ca „utilizarea mecanismelor, dinamicii și a cadrelor de joc

pentru a promova comportamente dezirabile” (Lee & Hammer, 2011).

Există câteva caracteristici diferite care joacă un rol cheie în gamificare: utilizatorii

(elevii), provocările (sarcinile pe care utilizatorii le îndeplinesc pentru a avansa spre obiectivele

prestabilite), punctele (acumulate în urma finalizării sarcinilor), nivele pe care utilizatorii le trec

pe măsură ce acumulează puncte, insignele sau recompensele și clasamentele care se întocmesc

în concordanță cu realizările fiecărui utilizator.

Printre beneficiile gamificării didactice se numără:
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• stimularea memoriei - gamificarea îi menține pe elevi ancorați în sarcină, deoarece se

străduiesc să atingă obiectivele prestabilite. Experiențele de învățare se transformă astfel în

activități plăcute, iar elevii devin participanți activi în actul învățării.

• valorificarea învățării prin încercare și eroare - gamificarea normalizează eșecul, având

potențialul de a modifica percepția elevilor despre greșeală, care devine un element

component al reușitei și un element component al reușitei.

• feedback-ul instantaneu - experiențele de învățare în care se inserează elemente de gamificare

precul punctele, avansarea nivelurilor, câștigarea insignelor sau avansarea în clasamet le

furnizează elevilor date imediate referitoare la progresul lor.

• sprĳină evaluarea formativă - gamificare le permite cadrelor didactice evaluarea formativă a

elevilor, furnizându-le într-un mod rapid date referitoare la eficiența strategiilor de predare

aplicate și permițându-le să revină asupra conținuturilor pe care elevii nu au reușit să și le

însușească.

Gamificarea didactică aduce beneficii atât în cazul activităților școalare desfășurate în

format online, cât și în cazul celor desfășurate în mod fizic. Inserarea elementelor și a principiilor

de gamificare în contextul educației online poate fi facilitată de platformele software disponibile

pe Internet. Câteva exemple astfel de platforme sunt:

1. Plickers (https://plickers.com/). Este o platformă care îi permite cadrului didactic să

evalueze în timp real cunoștințele elevilor și să genereze statistici colective și individuale.

Este gratuită, iar profesorii au posibilitatea de a se înscrie în calitate de cadru didactic și de a

genera carduri pentru răspunsuri pentru fiecare elev. Acestă platformă are potențialul de

angaja motivațional elevii, creând o atmosferă ludică și antrenantă.

2. AnswerGarden (https://answergarden.ch/). Este o platformă online cu ajutorul căreia

profesorul propune întrebări cărora elevii le respund de pe telefon. Răspunsurile date de

către elevi rămân anonime, astfel că, utilizarea platformei în predare diminuează emoțiile

negative generate de frica de eșec sau de timiditatea elevilor. În plus, abordarea aceasta îi

determină pe elevi să își concentreze atenția asupra conținuturilor în discuție, fără a mai

ține seama de implicațiile personale.
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3. Socrative (http://www.socrative.com/). Este o platformă utilă în evaluare, furnizând

suportul software pentr chestionare și sondaje, care pot înlocui testele clasice pe hârtie.

4. Classcraft (http://classcraft.com/). Este o platformă care permite recompensarea rezultatelor

învățării și a comportamentelor dezirabile. Prin intermediul acestei platforme, cadrul

didactic poate transforma experiențele de învățare în aventuri veritabile, permițându-le

elevilor să-și însușească diferite roluri și să profite de anumite „puteri” pe care le primesc

odată cu realizarea progresului.

Într-o eră digitală, cadrelor didactice le revine responsabilitatea de a-și adapta practicile

de predare la caracteristicile generațiilor actuale de educabili, trasformând activitățile din clasă

într-un joc, prin utilizarea tehnologiei.
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METODA
CVINTETUL

BANDA DANIELA
LICEUL TEHNOLOGIC SF. DIMITRIE TEREGOVA
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Ce trebuie sa facem?

-O poezie cu 5 versuri
• Poezia trebuie realizata in
functie de cateva reguli
simple pe care elevii trebuie
sa le respecte
• Durata: 5-10 min
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EXEMPLU �

ORIENTAREA

Profesionala dinamica

Invatand dezvoltand
constientizand

Ne ajuta sa facem alegeri in...

Cariera
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Titlul lectiei:

ALEGEREA

TRASEULUI

PROFESIONAL
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CARIERA UNEI PERSOANE
DEPINDE DE:

aptitudini & talente

nevoi & motive

atitudini & valori
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DEFINITIE
• Cariera reprezintă totalitatea profesiilor,
meseriilor, ocupaţiilor, rolurilor sociale, familiale,
funcţiilor, experienţelor de muncă, timpul liber,
hobby‐urile – este viaţa însăşi. Toate evenimentele
care ni se întâmplă, de la naştere şi până la
sfârşitul vieţii, deoarece acestea ne afectează
viaţa/ cariera
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PREGATIREA PENTRU O
CARIERA

• formare inițială – se realizează în
școală,

• formare profesională – se realizează de
instituții guvernamentale sau private:
MEC, universități, agenți economici,
sindicate, asociații etc.

• educație permanentă,

• cursuri de califi care, perfecționare,
reorientare profesională

• Formarea profesională – cheia pentru
dezvoltarea in carieră și un acces egal
pe piața muncii
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EXERCITIU

Realizati un cvintet pornind de la cuvantul „Job/profesie”

REGULI: 1. TITLUL => SUBSTANTIV

2. DESCRIEREA => DOUA ADJECTIVE

3. ACTIUNEA => 3 VERBE LA GERUNZIU

4. CONSTRUCTIA => PATRU CUVINTE

5. ESENTA => UN SINGUR CUVANT
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CE PRESUPUNE DEVOLTAREA
UNEI CARIERE?

• Cunoașterea de sine - se dezvoltă cu vârsta și cu
experiențele acumulate.

Teme de refl ecție

-Cine ia decizii privitoare la cariera profesională?

-Ce ne mobilizează?

-Ce talente avem?

-Cât suntem de mulțumiți de noi înșine?

• Cunoașterea lumii în care în care trăim: piața muncii,
meserii le viitorului
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POPUPLATIA
ACTIVA

• Populația ocupată: salariați,
persoane care lucrează pe cont
propriu.

• Populație disponibilă: elevii,
studenții, persoanele afl ate în
căutarea unui loc de muncă.
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CATIVA PASI CARE
SA TE AJUTE SA-TI
ALEGI O CAREIRA

POTRIVITA
https:/ /www.youtube.com/
watch?v=zhpcgpqWc1Q


