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ÎNVĂȚAREA CHIMIEI PRIN INVESTIGAȚIE

Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria,

Liceul Teoretic “Axente Sever”, Mediaş

La testările internaṭionale PISA (2000, 2006, 2009, 2012) şi TIMSS (1995, 1999, 2003, 2007,
2011) performanṭele elevilor români la ştiinṭe s-au situat în mod constant sub media internaṭională
(Noveanu, Noveanu, Singer & Pop, 2002; Gonzales, Williams, Jocelyn et al. ,2008; OECD, 2007). Un
factor frecvent asociat cu astfel de rezultate îl constituie curriculumul şcolar (Schmidt ,Houang &
Cogan,2002;Noveanu et al. 2008), care poate orienta procesul de instruire spre acumularea de
cunoştinṭe sau poate pune accent pe transferul cunoaşterii din mediul academic în viaṭă, aşa cum este
cazul curriculumului PISA şi TIMSS.

Modelul integrat de învăṭare bazat pe investigaṭie , ṭinteşte spre un tip de organizare a
procesului învăṭării care să centreze în mod real activitatea educaṭională pe elev, să-l familiarizeze cu
procesul cunoaşterii ştiinṭifice şi să-i dezvolte astfel competenṭe durabile.

Învăṭarea bazată pe investigaṭie, mai ales inclusă fiind în cadrul ERR (Evocare - Realizarea
sensului - Reflecṭie ), uşurează , de asemenea, dezvoltarea învăṭării de profunzime,deoarece, prin
gândire critică, elevii integrează informaṭiile noi în structura cognitivă existentă, sau schimbă această
structură în funcṭie de noile informaṭii dobândite, realizând astfel legături/conexiuni între informaṭiile
noi şi cunoştinṭele existente (Westwood, 2008, p.28; Prince&Felder, 2006, p.2). Elevii ajung astfel să-şi
dezvolte abilităṭi de a învăṭa să înveṭe (Harlen, 2004, p.2).

La ora actuală, şcoala românească dezvoltă prea puṭin competenṭe, fiind deficitară, mai ales la
dezvoltarea competenṭelor de ordin superior (gândire critică şi capacitatea de a rezolva probleme , a lua
decizii ) şi a competenṭelor necognitive (capacitatea de a lucra în echipă, cea de comunicare şi cea de
negociere). Este o mare discrepanṭă între ceea ce se predă şi cum se predă la clasă, viaṭa cotidiană a
elevilor, impactul noilor tehnologii. În acest sens, sunt vizate următoarele schimbări: centrarea reală a
educaṭiei/ curriculumului şcolar pe competenṭe; construirea şi aplicarea unor strategii eficiente de
învăṭare de către elevi în vederea dobândirii competenṭelor; abordarea demersului didactic centrat pe
elev, pentru identificarea şi cultivarea abilităṭilor individuale, cu scopul de a maximiza potenṭialul
fiecăruia.

De-a lungul timpului, trei şcoli mari şi importante de psihologie au contribuit semnificativ la
dezvoltarea teoriei învăṭării. Fiecare dintre acestea priveşte şi analizează învăṭarea pornind de la puncte
de vedere diferite. Acestea sunt:
- Şcoala behavioristă , care urmăreşte modul în care profesorul şi factorii externi influenṭează învăṭarea
(Thorndike, Skinner, Osgood, Hull, Widrik, Maurer ş.a.);
- Şcoala constructivistă, care descrie procesele de gândire implicate în învăṭare (Piaget, Vîgotski, Slavin,
Popescu-Neveanu, Bideaut, Griffin, Dewey ş.a.);
- Şcoala umanistă ,care pune accent pe necesitatea satisfacerii nevoilor emoṭionale ale elevilor în procesul
învăṭării (Gardener, Holt ş.a.).
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Pornind de la concluziile acestor perspective diferite şi complementare asupra învăṭării, American
Psichological Association propune (1997) câteva principii psihologice pe baza cărora ar trebui reformate
sistemele de învăṭământ în vederea adaptării la contextul socio-economic actual ,prezentate pe scurt în
cele ce urmează:
- învăṭarea este eficientă atunci când este un proces intenṭionat şi conştient de restructurare a
cunoştinṭelor, pe baza experienṭei personale;
- învăṭarea este favorizată de interacṭiunea cu ceilalṭi şi poate fi eficientizată prin acordarea de sprĳin de
către profesor;
- elevii de succes meditează asupra modului în care ei gândesc şi învaṭă, îşi stabilesc obiective de învăṭare
şi strategii de atingere a acestora şi îşi monitorizează progresul în raport cu obiectivele stabilite;
- învăṭarea este influenṭată de contextual în care se produce, incluzând cultura,tehnologia şi practicile
educaṭionale din sistemul de educaṭie formal ;
- învăṭarea este influenṭată de factorii emoṭionali şi motivaṭionali. Motivaṭia intrinsecă susṭine efortul
depus pentru învăṭare şi generează succes.
- elevii au stiluri şi ritmuri de învăṭare diferite. Adaptarea strategiilor de învăṭare şi evaluare la
necesităṭile individuale ale elevilor facilitează învăṭarea.

Din punct de vedere al sistemului tradiṭional de învăṭământ – rolul elevului este acela de a
absorbi cât mai mult din ceea ce i se predă, de a-şi însuşi şi a reproduce cunoştinṭele , ideile, opiniile
profesorului în forma în care i-au fost prezentate. Plecând de la această percepṭie asupra elevului, rolul
dominant, activ în clasă îi revine profesorului, strategiile didactice sunt centrate pe predare, materialele
utilizate preponderent sunt caietele şi manualele, iar modul de desfăşurare al activităṭii este frontal.
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Profesorul (a) şi elevul (b) în paradigma tradiṭională

Învăṭarea bazată pe investigaṭie (Inquiery Based Learning sau Enquiery Based Learning) este o
strategie centrată pe elev, cu rădăcinile în abordarea constructivistă a învăṭării. IBL porneşte de la o
întrebare sau o situaṭie problematică din lumea reală identificată de professor sau de elevi. Pe parcursul
investigaṭiei, profesorul ghidează elevul, într-un grad mai mic sau mai mare (funcṭie de caracteristicile
de vârstă, abilităṭile şi cunoştinṭele anterioare ale elevilor), să cerceteze, să experimenteze, să analizeze,
să exploreze, să creeze, să comunice pentru a găsi răspunsul la întrebare.

Bibliografie:

- Învățarea științelor –Abordări metodologice moderne-Program de formare continuă 2016-Suport de
curs;

- Learned-centred psychological principles: A framework for school redesign and reform, APA, 1997

-Noveanu, Noveanu, Singer&Pop, 2002; Gonzales, Williams, Jocelyn et al., 2008; OECD, 2007

- Schmidt, Houang & Cogan, 2002, Noveanu et al. 2008

-Westwood, 2008 ; Prince& Felder, 2006

- Youtube-https://www.youtube.com/watch?v=jfqF_LqwiVI
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Internet und Computer als Motivationsfakor im DaF-

Unterricht

prof. Ambrus Ilse

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Das Internet bietet unzählige Möglichkeiten, die im DaF-Unterricht sinnvoll eingesetzt werden

können. Die Bedeutung und Verwendung des Computers in Zusammenhang mit dem Internet

hat in den letzten Jahren auch im DaF-Unterricht am stärksten zugenommen. Für den

Fremdsprachenunterricht bietet das Internet ein breites Spektrum an Materialien, die im Unterricht

verwendet und bearbeitet werden können.

Vorteile: Durch die zusätzliche Verwendung des Internets können aktuelle und authentische

Materialien im Internet gesammelt und in weiterer Folge, nach einer didaktischen Aufbereitung in den

DaF-unterricht miteinbezogen werden. Das authentische Material ist durch den Internetzugang ohne

großen zeitlichen Aufwand leicht zugänglich.

Ein anderer Vorteil des Internets ist, dass die Schüler sowohl selbstständig und alleine, als

auch zu zweit oder in Gruppen arbeiten können.

Sämtliche Dokumente, Musik, Literatur, Film und Fernsehen können ebenfalls über das Internet

bearbeitet werden.

Als Vorteil und Innovationen des computerunterstützten DaF-Unterrichts ist die Tatsache,

dass mehrere Fertigkeiten gleichzeitig und kombiniert geübt werden können. Es ist relevant,

dass die ausführlichen Informationen zur Lernstoffbearbeitung am Computer seitens des Lehrers

unbedingt stattfinden müssen. Das beinhaltet auch, dass der Lehrer den Schülern den

fremdsprachlichen Lernprozess immer wieder bewusst macht. Der Lehrer darf hier nicht

vergessen, dass die Schüler unbedingt seine Anweisungen und Erklärungen der Lernstrategien

sowie seine Unterstützung bei der Durchführung der Aufgaben benötigen.
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Der Computer ist ein ideales Mittel, um das selbstständige Arbeiten der Schüler zu fördern. Dies

heißt allerdings nicht, dass die Schüler ihren Lernprozess völlig selbstständig und

eigenverantwortlich gestalten.1

Trotzdem soll man den Schülern auch die Risiken des Internets bekannt machen.

Nachteile: Leicht kann bei den Schülern nämlich der Eindruck entstehen, dass der Unterricht

unstrukturiert ist. Es gibt immer Schüler, die sich mit anderen Aufgaben ablenken, z.B. Facebook

oder Computerspiele. Die Herkunft der Dokumente ist nicht immer zuverlässig und

vertrauenswürdig.

Was ich noch als problematisch finde, die Vielzahl der belanglosen und schlecht strukturierten

Informationen (z.B. Werbungen) und, dass man durch Werbelinks zum ziellosen Surfen

verführt wird. Für die Lehrer wäre es empfehlenswert, die gewünschten Internetseiten zu Hause

einmal durchzusehen.

Im Deutschunterricht muss ein verantwortlicher Umgang mit dem Internet vermittelt werden.

Ein großer Nachteil ist für mich als Lehrer immer noch, dass die Ausstattungen der Schule mit

Computern noch unzureichend sind.

Man sollte trotzdem darauf achten, dass die Schüler die neuen Medien nicht als Ersatz für Bücher

betrachten, sondern als eine parallel nutzbare Alternative und Ergänzung.

Das Internet bekommt ein großes Plus, denn es bietet viele Vorteile und neue,

abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten für den DaF-Unterricht.

Hier darf man die Menge der authentischen Materialien zu Bereichen der Landeskunde, der Grammatik

und anderen Themenbereichen nicht vergessen.

Was ganz bedeutend ist, dass der Unterricht für Schüler mit verschiedenen technischen Mitteln

möglichst spannend gestaltet werden sollte. Er sollte ihre Aufmerksamkeit wach halten, sie etwas

lehren und zum Lernen motivieren.

Dafür bieten mehrere Internetseiten interessante Unterrichtsmaterialien an, wie z.B.: die

Deutsche Welle, das Goethe-Institut, der Schubert-Verlag, www.deutschalsfremdsprache.ch,

Step into German, Deutsch Perfekt, deutschlernerblog.de, DAF-DAZ.

1 Grünewald, Andreas (2006): Multimedia im Fremdsprachenunterricht, Frankfurt am Main, S.304
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Teatru, valențe educative

la școlarul mic

prof .inv.primar Forgacs Anca Adina

Şcoala Gimnazială Nr 7 Vișeu de Sus Maramureș

Esență a tuturor artelor, dăruire și pasiune, ardere și căutare, uitare și regăsire de sine, teatrul este

una din cele mai complexe și totale forme de manifestare a spiritului artistic. Însăși viața e o scenă pe

care se perindă fel de fel de ,,actori”, purtând fel de fel de măști, unele mai simple , altele mai opulente,

interpretând cu mai mult sau mai puțin talent piesa în care au fost distribuiți.

Teatrul este "act creativ" care se poate manifesta sub diferite forme, ce îmbină armonios literatura și

arta oferind copiilor posibilitatea de a-și cunoaște și depăși propriile limite, de a explora lumi noi, de a

trai diverse experiențe de viață.

Acesta presupune:

tehnica regiei

rol, replici, decor, acțiune, efecte scenice, costumație

lectura scenariului, familiarizarea cu diferite tipuri de texte

repartizarea rolurilor

interpretare: ton, dicție, mimică, gesturi

perfecționarea regiei de culise

înveți să fii actor sau spectator deopotrivă, regizor, scenarist, decorator sau stilist.
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Sceneta: ,,Turtița fermecată”

Acest tip de activitate oferă un cadru favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, stimulează și

dezvoltă spiritul creativ, imaginația, gândirea critică, memoria, limbajul, spiritul de echipă. Se trezește

curiozitatea fata de ceea ce ne înconjoară, se nasc sentimente, se formează atitudini. Copiii îşi autoeducă

stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul de răspundere formându-şi caracterul, modelându-şi

întreaga personalitate. Prin dramatizare, cei timizi își înving treptat teama, devin mai siguri pe ei, mai

încrezători, citesc, memorează, interpretează un rol, împrumută sau își însușesc trăsăturile unui

personaj, contopindu-se cu acesta, stabilesc diferite relații cu ceilalți colegi. Bucuria propriului succes îi

face să fie încrezători în propriile lor forte.

Sceneta: ,,Albinuţa leneşă”

Mulți dintre ei ajung să fie încântați, chiar uimiți de ceea ce au reușit să realizeze.

Teatrul presupune munca în echipă, astfel că înlătură individualismul, egoismul, încurajând

colaborarea dintre elevi. Aceștia înţeleg că fiecare în parte are rolul, importanţa sa, că fiecare este o

piesă a unui mecanism care va funcţiona bine atunci când fiecare din ele îşi va îndeplini rolul.

Activități de învățare:

audierea/vizionarea unor piese de teatru (CD-uri, casete audio/video, direct în sala de spectacol) -

exerciții de sesizare a elementelor semnificative dintr-un mesaj ascultat prin formulare de întrebări și

răspunsuri

raportarea informațiilor din text la experiența de viață;

compararea mesajului literar dintr-o piesă de teatru cu cel transmis prin pictură, muzică, dans;

exerciții de recunoaștere a însușirilor fizice și psihice ale personajelor;

jocuri de rol;

jocuri de simulare
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exerciții de ascultare activă a interlocutorului;

dezbatere pe diferite teme

exerciții de povestire a întâmplărilor din text;

exerciții de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă;

exerciții de separare a unităților logice de conținut din text;

exerciții de interpretare a rolului, în fața unui auditoriu, exprimând propriile păreri, idei, sentimente;

discuții în grup pe marginea unor spectacole vizionate sau audiate

realizarea unor dialoguri improvizate pe anumite teme și în situații determinate;

exerciții de creație literară – inventarea unor povesti și dramatizarea lor;

exerciții de povestire prin desen

jocuri de mimă;

interpretarea unui rol în mai multe variante, în manieră proprie

confecționare de păpuși, marionete, măști, costume, decoruri, costume;

elaborarea unor afișe teatrale;

inițiere în tehnica machiajului de scenă

Activitate: ,, Păpuși de ieri și de azi”

Desfășurând această activitate ca disciplină opţională am putut observa că fiecare elev este capabil

de un anumit ,,act creativ” care se poate manifesta sub diferite forme. Am ales acest opţional cu atât mai

mult cu cât în cadrul lui putem aplica metode active de lectură. Elevii își formează un comportament etic

și moral, se adaptează cerințelor publicului, își înving emoțiile, se educă, se îmbogățesc spiritual.

,,O națiune care nu citește, rămâne în stare de inferioritate, fără forță și impuls creator…Cartea este

miracol și eternitate.” (Tudor Vianu)
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INVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC DE LATEORIE

LA PRACTICĂ

Prof. Avram Mihaela, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani,,

Tecuci, județul Galați

Principul integrării teoriei cu practica, enunțat de pedagogul ceh Ian Amos Comenius în secolul

al XVII-lea arată că activitățile instructiv-educative trebuie să conducă la o valorizare a cunoștințelor

teoretice dobândite prin intermediul activităților practice. Cunoștințele nu trebuie să se rezume doar la

noțiuni cognitive ci și la abilitatea de adaptare la piața muncii.

Între liceele tehnologice și industria unei țări trebuie să existe o relație de interdependență. Un

sistem educational performant trebuie să asigure și să susțină o colaborare permanentă între companiile

private sau publice care doresc să angajeze specialiști și școlile tehnologice are urmează să îi formeze.

Aceste companii pot sprĳi prin a pune la dispoziția școlilor locuri de practică pentru elevi, pot oferi

burse de sprĳin sau de merit în vederea motivării acestora și pot interveni într-o abordare curriculară

care să corespundă cu nevoile de angajare.

În Germania și Elveția să fii elevul unei insituții tehnice este o adevărată mândrie. În Elveția

învățământul profesional este locul studiului practic și mai puțin al celui teoretic. În Germania, mai

multă teorie se face doar în primul an. Cam 80% din ore. Din anul doi, raportul se inversează simțitor:

60% practică, 40% teorie, iar în ultimul an e 75% practică și doar 25% teorie. La final, ajung să adune cam

2000 de ore de practică. Meseriașii sunt unele din categoriile cele mai respectate.

La noi, un astfel de învățământ este pentru copiii slab pregătiți, care nu au șansa de a intra la

liceele teoretice. Dar mai grav, curriculum ramâne cel vechi, teoretizat excesiv,depășit de tehnologia

existentă iar profesorii nu sunt formați profesional prin cursuri specifice care să le ofere contactul cu

noile tehnologii existente pe piață. Dotarea din astfel de școli profesionale este foarte precară, atelierele

și laboratoarele au rămas dotate cu instrumente și utilaje vechi, multe nefuncționale. Aici ar trebui să

observăm și o deschidere către instruire și a fimelor specializate cu care liceele tehnologice au încheiat
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parteneriate. În foarte multe cazuri, firmele preferă calificarea la locul de muncă decât să investească în

formarea profesională prin școală.

Metodele didactice aplicate în învăţământul profesional şi tehnic sunt alese astfel încât să

conducă la atingerea finalităţilor propuse pentru nivelul educaţional, la realizarea obiectivelor propuse

pentru fiecare modul şi, în special, să corespundă particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor.

Cadrul didactic este în întregime responsabil de alegerea metodelor, luând în considerare structura clasei,

materialele didactice existente în şcoală şi urmând orientările metodologice oferite în Curriculumul

Naţional şi materialele publicate pentru cadre didactice. Studiile au arătat că metodele precum studiul de

caz, învățarea prin descoperire, proiectele sunt mult mai eficiente decât metodele tradiționale.

Pe de altă parte, statul roman nu are o strategie clară de identificare a elevilor cu anumite

abilități și orientarea profesională a acestora. Trebuie depășită mentalitatea că doar elevii slab pregătiți

pot urma școli tehnologice. Elevii trebuie sprĳiniți să înțeleagă această lume a meseriilor

De multe ori serviciile de orientare și consiliere profesională sunt realizate de către diriginti, într-un

mod foarte subiectiv.De asemenea, părinții au o perceptie negativă asupra învățământului profesional și

tehnic, de aceea este nevoie și de o consiliere a acestora în vederea unei bune îndrumări profesionale

care să țină cont de abilitățile și aptitudinile tinerilor.

Școlile nu mai stârnesc interesul elevilor, performanțele sunt tot mai scăzute iar elevii și părinții

se declară nemulțumiți de teoretizarea excesivă a conținuturilor care se bazează foarte mult pe

memorare și mai puțin pe partea aplicativă a învățării.

În concluzie , ,,spune-mi și o să uit, arată-mi și poate voi ține minte, implică-mă și voi înțelege,,

este un citat frecvent întâlnit dar puțin aplicat în școala actuală.

Bibliografie:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-vocational-upper-
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SELECTAREA ȘI ADAPTAREA

RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE,

PENTRU FACILITAREA ACTIVITĂȚILOR DE

PREDARE ÎNVĂȚARE LA DISTANȚĂ

Autor : Prof.înv.primar BANEA ANGELICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JĲILA

Tehnologia oferă instrumente și resurse pentru educație – adesea utile și
eficiente, câteodată inedite, atractive și captivante. Este rolul pedagogiei și al
profesorului să le selecteze și să le dea sens. Profesorul are libertatea de a
proiecta lecția, dovedind creativitate, dar cea mai eficientă cale este situația în
care profesorii lucrează împreună pentru a elabora planuri, pentru a dezvolta
idei comune despre modul de predare, pentru stimularea interesului și
asigurarea progresului. Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a
lecţiei era expunerea, care oferea posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul
de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode moderne,interactive, care să
transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul
unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere
personale,experienţe şi trăiri din care poate învăţa lucruri noi şi utile pentru
viitor.

Noul an școlar, care se apropie de final, a fost o permanentă provocare
pentru cadrele didactice,care au fost nevoite să studieze, să ceceteze, să
descopere aplicații și resurse educaționale, cu rol important în a le face munca
mai eficientă în clasa virtuală. În acest context, se înscrie şi utilizarea pe larg,
inclusiv în sistemul educaţional, a tehnologiilor şi a resurselor informaţionale,
dar şi facilitarea, prin intermediul acestora, a accesului şi a schimbului de
informaţii. Resursele electronice, conţinuturile on-line şi spaţiile educaţionale
virtuale oferă cele mai noi, cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de
educaţie continuă. Iată câteva dintre exemplele de bună practică aplicate în
propria clasă, care au transformat adesea demersul didactic într-unul mult mai
eficient. Voi împărtăși astfel din propria experiență, prezentând câteva aspecte
despre aplicații și platforme utile în clasa virtuală.

1.Platforma Wordwall
2.Aplicația ChaterPix
3.Platforma LearningApps.org
4.Site-ul cu aplicații matematice Mathlearningcenterr.org/apps
5.Aplicația Quizizz, instrument de evaluare
Platforma Wordwall,este una accesibilă, pornind de la accesarea și

crearea unui cont, , modalitatea de editare și salvare a unor resurse utile în
diverse discipline. Este important faptul că partajarea unui material pt elevi, dă
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psibilitatea verificării rezultatelor fiecărui elev în parte, aceste informații
regăsindu-se în contul profesorului. Un aspect negativ al acestei platforme ar fi
acela că limitează numărul de editări , în lipsa unui abonament.Un aspect
pozitiv ar fi acela al prețului modic , accesibil oricui.

Aplicația ChaterPix, cu ajutorul căreia, imagini la alegere pot deveni
personaje vorbitoare, care se adresează copiilor, este una foarte atractivă pentru
elevii din ciclul primar. Pașii de urmat în realizarea unor astfel de materiale
video sunt simpli, existând tutoriale foarte clare în acest. Se pot prelucra
imagini foarte actuale, luate din instantanee în timp real din clasă si
transformate rapid, cu efect imediat. Un caiet pătat poate ,, plânge,, sau o temă
corectă poate radia de fericire în cazul unei evaluări. Am utilizat aceste filme
realizate de mine,extrem de antrenante, la orele de Muzică și Miscare derulate
în mediul online.Captarea atenției este garantată și, în mare măsură, și creșterea
motivației pentru învățare.

Platforma LearningApp.org structurează resursele educaționale publice,
pe discipline și șabloane de realizare. Lectura predictivă aplicată la clasă este
unul dintre exemplele de bună practică despre care vă pot da detalii de aplicare
la disciplina Dezvoltare personală, urmărind dezvoltarea comunicării,
imaginației și creativității elevilor.Oprirea unor povești video în momente
cheie și solicitarea adresată elevilor de continua firul narativ, dezvoltă foarte
frumos imaginatia , dar si judecata logică, fiind necesară formularea
argumentelor care conduc la propria ipoteză.

Lectura predictivă poate urmări și gradul de atenție, solicitându-se
aspecte deja derulate/audiate, sau gradul de înțalegere a mesajului audiat.

Site-ul cu aplicații matematice Mathlearningcenter.org, detaliază
utilizarea diverselor aplicații referitoare la formarea conceptului de număr
natural și operații matematice. Aplicația Number pieces oferă variante de
material concret la clasă-bile, riglete etc, iar faptul că suportul vizual oferit de
această aplicație facilitează învățarea operațiilor matematice, este o certitudine
experimentată personal în predarea scăderii cu trecere peste ordin, care pune
atâtea dificultăți vârstei micii școlarități . Rigletele colorate pe unități, zeci , sute
se compun și descompun cu ușurință . Elevul vede rigleta zecii ,, împrumutate,,
cum se transformă în unități. Astfel, e un material concret accesibil și atractiv.

Aplicația Quizizz ca instrument de evaluare,detaliază modalitatea prin
care pot fi create diverse teste pe discipline și structură particularizată. Eficiența
utilizării lor în clasa virtuală este de necontestat.

Site –ul WIKIART -de care am aflat recent, și pe care îl consider foarte
util pentru orele de AVAP, deoarece conține o bogată colecție de picturi,
fotografii și pictori celebri.vi-l propun cu mare încredere.Meticulozitatea și
rigurozitatea materialelor prezentate, reușește să ofere soluții pentru o parte din
dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice în mediul online.
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Aceste aplicații sunt relevante, reale instrumente digitale, utile în
activitatea oricărui cadru didactic. Un demers didactic inovator în clasa virtuală,
bine organizat, structurat, cu resurse educaționale corespunzătoare , care
determină pe fiecare din cei prezenți să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe și
abilități, este ceea ce-si doreste oricare cadru didactic. Iată de ce noutățile
descoperite vor deveni temă pentru vacanța care stă să înceapă, cei dornici de
propria formare urmând să exploreze diversitatea modalităților de aplicare și ca
autodidact.
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Mĳloace de învăţământ utilizate în lecţii pentru predarea,

însuşirea şi consolidarea ortogramelor şi a semnelor de

punctuaţie

BĂRBOSU LENUȚA

Înv. Școala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todirești, jud.Vaslui

,, Mĳloacele de învăţământ reprezintă o componentă importantă a procesului didactic şi cuprind un

ansamblu de materiale tradiţionale şi moderne cu ajutorul cărora se realizează obiectivele educaţionale. „(Mitu,

2006:31)

„Mĳloacele didactice reprezintă ansamblul instrumentelor materiale, naturale, tehnice, etc. solicitate şi

adoptate pedagogic la nivelul metodelor şi al procedeelor de instruire pentru realizarea eficientă a sarcinilor

proiectate la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare.” (Cristea, 1998:309)

O contribuţie aparte la însuşirea corectă şi conştientă a normelor de ortografie şi punctuaţie, o

largă întrebuinţare o au tabelele ortografice, tablourile, fişele ortografice, dispozitivele,

schemele. (Mitu, 2006:31)

Schema

Acest mĳloc de învăţământ poate fi utilizat în cadrul unor lecţii de predare-învăţare şi în lecţii de

consolidare/sistematizare.

Schemele utilizate la acest nivel de vârstă nu trebuie să fie prea complicate.

O schemă mai complexă poate fi utilizată în cadrul unei lecţii de consolidare/sistematizare a

situaţiilor în care se utilizează obligatoriu scrierea cu majuscule.

Tabelele ortografice

Tabelele ortografice cuprind cuvinte a căror formă corectă trebuie memorată vizual. De exemplu:

k

kilogram, kilograme-kg
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kilometru, kilometri-km

x

„cs” „gz”

Alexia examen

xilofon exerciţiu

taxă exact

fix exemplu

pix

Tabelele ortografice se pot rezuma numai la ilustrarea unei singure reguli ortografice. De

exemplu, formele de plural ale substantivelor masculine:

copil – copii – copiii

fiu – fii – fiii

zidar – zidari – zidarii

(Mitu, 2006:31)

Tablourile

La întărirea deprinderilor ortografice ale elevilor, un rol important ca material didactic îl au

tablourile. Acestea le-am folosit în clasa I, unde ortografia nu poate fi explicată prin cunoaşterea

regulilor gramaticale, ci elevii memorau pe cale vizuală regula ortografică. În timpul explicaţiei

diferitelor lecţii, am folosit şi tablouri care să prezinte acţiuni. Folosind cu pricepere metoda

conversaţiei, putem obţine de la elevi răspunsuri care să includă forme ce ridică anumite probleme

ortografice. De exemplu, arătând elevilor un tablou care reprezintă un joc de şcolari, cu ajutorul

întrebărilor am obţinut următoarele propoziţii:

Fetiţa i-a spus:

- Dă-mi mingea!

El i-a dat mingea.

Un alt tablou reprezenta un peisaj de primăvară cu flori. Elevii au alcătuit propoziţii pe care le-au

folosit în cadrul unor mici compoziţii despre primăvară ajutând la formarea unei exprimări bogate şi la

o scriere corectă.
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Planşa

Ca mĳloc didactic se poate utiliza în cadrul unor lecţii de predare-învăţare şi în cadrul unor lecţii de

consolidare/ sistematizare a normelor de ortografie şi de punctuaţie.

Scopul utilizării planşei ca mĳloc didactic este acela de a furniza elementele de ortografie şi de

punctuaţie într-o formă cât mai utilă şi plăcută. Ea trebuie să prezinte elementele componente într-o

structură cât mai clară, coerentă şi vizibilă pentru toţi elevii clasei.

În multe situaţii planşele rămân pe pereţii clasei(atâta timp cât consideră cadrul didactic) în scopul

formării deprinderilor ortografice prin contactul vizual repetat al elevilor către planşă , şi pentru a se

reaminti unele situaţii (atunci când sunt uitate de elevi).

Orice planşă trebuie să conţină obligatoriu şi un titlu.

Fişa ortografică

Un bun material didactic în predarea ortografiei îl constituie şi fişele ortografice. Acestea sunt

realizate de cadrul didactic , având legătură cu elementele ce se doresc a fi însuşite de către elevi. Fişa

ortografică se utilizează cu scopul de a se însuşi, consolida, verifica o normă ortografică sau chiar în

situaţia în care se doreşte corectarea unor greşeli ( care sunt constatate mai frecvent de către cadrul

didactic). Le-am folosit atât în perioada premergătoare studierii gramaticii cât şi în cea de studiere. Cele

din perioada premergătoare le-am utilizat cu scopul de a-i învăţa pe elevi să copieze corect, fără omitere,

inversiuni sau adăugiri de litere sau silabe, bazându-se pe analiza fonetică a cuvintelor. Fişele de acest fel

sunt nişte cartonaşe cu ilustraţii care reprezintă diverse lucruri sau fiinţe sub desenul cărora sunt trecute

denumirile lor scrise incomplet. De exemplu, pentru fişa catedră, denumirea este scrisă sub forma:

ca___dră.

În clasele mai mari se folosesc fişe care conţin cuvinte în legătură cu o temă. Cuvintele se copiază,

însuşindu-se în acelaşi timp şi formele ortografice.

Jetonul

Jetonul reprezintă un mĳloc de învăţământ utilizat în special în cadrul jocurilor didactice, dar nu

numai. El poate conţine un element ortografic sau de punctuaţie sau poate fi doar colorat.

Jetonul oferă în general atractivitate şi dinamism în cadrul unui joc didactic.
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Astfel, un tip de jeton care poate fi folosit este jetonul pe care sunt scrise anumite elemente ,de exemplu:

un cuvânt care conţine un grup de litere, un cuvânt care conţine „nn”, un cuvânt care conţine o vocală

dublă , o ortogramă etc., elevii trebuind să utilizeze ceea ce este scris pe jeton, în enunţuri proprii , în

faţa clasei, ceilalţi elevi urmărind corectitudinea răspunsurilor ş.a.m.d.

Un alt tip de jeton care poate fi folosit este jetonul colorat. De exemplu în jocul didactic Arbitrii

greşelilor, fiecare elev va primi câte două jetoane( unul alb pe care va scrie Adevărat ,şi unul negru pe care

va scrie Fals), pe care le va ridica în funcţie de situaţiile ortografice prezentate de învăţător.Astfel ,

jetonul negru va fi folosit pentru varianta greşită , iar cel alb pentru varianta corectă.

Exemple:Scriu corect înpărat, nu împărat.(cartonaşul negru)

Scriu corect ploaie , nu ploae.( cartonaşul alb)

Tot în cadrul unui joc didactic poate fi utilizat jetonul cu elemente ortografice faţă/verso.

Clasa poate fi împărţită în trei echipe: Echipa grupurilor de litere, Echipa ortogramelor , Echipa

cuvintelor care conţin vocală dublă.

Fiecare membru al echipei va primi câte un jeton care va avea scris (faţă / verso) forma corectă şi

una greşită (din punct de vedere ortografic) a unei părţi de vorbire (în funcţie de echipă).

Echipa grupurilor de litere Echipa ortogramelor

Jeton:giozdan/ ghiozdan dintru-n sac/dintr-un sac

cerneală/cherneală întro carte/ într-o carte

Echipa cuvintelor care conţin vocală dublă

Jeton:zoologică/zologică

finţă/ fiinţă

Un alt tip de jeton care poate fi folosit este jetonul cu semne de punctuaţie. Se poate utiliza în cadrul

unei lecţii de predare- învăţare a semnului de punctuaţie „două puncte”, în etapa de captare a atenţiei.

Astfel , toţi elevii clasei vor primi jetoane cu diferite semne de ortografie şi de punctuaţie, inclusiv „două

puncte”.Învăţătorul le va prezenta o planşă cu un text din care lipsesc semnele de punctuaţie, elevii

trebuind să completeze cu jetoanele corespunzătoare. La un moment dat, va rămâne elevul care are

jetonul pe care este scris semnul de punctuaţie„două puncte”. Se va localiza locul jetonului respectiv ( cu

ajutorul cadrului didactic), trecându-se astfel, treptat, către subiectul lecţiei.
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Mĳloacele de învățământ- instrumente

pedagogice

Bartha Magda

Liceul Teoretic "Báthory István"

Mĳloacele de învățământ reprezintă "totalitatea materialelor, dispozitivelor
și aparatelor, cu ajutorul cărora se realizează transmiterea și asimilarea
informației didactice, înregistrarea și evaluarea rezultatelor obținute" (I. Nicola).

În învățământ mĳloacele de învățământ sunt numite și "instrumente
pedagogice" și constituie una din componentele procesului de învățământ, care
beneficiază de un anumit potențial pedagogic valorificabil în acest proces.
Procesul de învățământ nu numai că devine mai eficient și mai atractiv dacă
folosește mĳloace de învățământ, dar realizarea obiectivelor instructiv-
formativ-educative a procesului de învățământ, formarea unor deprinderi,
abilități și priceperi solicită prezența instrumentelor pedagogice. Mĳloacele de
învățământ sunt instrumente menite a facilita comunicarea, transmiterea unor
cunoștințe, evaluarea unor achiziții.

Mĳloacele de învățământ reprezintă materiale auxiliare, sunt resurse
materiale ale procesului de învățământ, reprezintă ansamblul de obiecte, aparate
și dispozitive care contribuie la realizarea și desfășurarea eficientă a activității
didactice. Sintagma instrumente pedagogice- mĳloace de învățământ descrie
orice material, echipament utilizate de personalul didactic pentru dezvoltarea
srategiilor de predare- învățare- evaluare care să conducă la maximizarea
succesului școlar.

Instrumentele pedagogice se pot utiliza în orice etapă a activității didactice
(la începutul sau la sfârșitul activității didactice, în anumite secvențe de
instruire sau pe tot parcursul activității didactice), bineînțeles în funcție de
scopul urmărit.

Mĳloacele de învățământ îndeplinesc următoarele funcții:
- funcția informativă (de comunicare), cognitivă- mĳloacele de învățământ
oferă în mod direct un volum de informații despre fenomenele, obiectele,
evenimentele, realității studiate, pot transmite un volum mare de cunoștințe,
informații într-o formă atractivă și într-un timp scurt, sensibilizează elevii
pentru o anumită problemă, pentru crearea unor noi situații perceptive;
- funcția formativă-educativă- utilizarea mĳloacelor de învățământ presupune
exersarea capacităților operaționale ale gândirii, elevii își dezvoltă spiritul de
observație, atenția, capacitatea de sinteză și analiză, și totodată presupune
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stimularea și dezvoltarea curiozității și a intereselor de cunoaștere ale copiilor;
contribuie la formarea unor deprinderi practice ;
- funcția stimulativă, de motivație a învățării- motivațională- mĳloacele de
învățământ pot stimula interesele de cunoaștere ale elevilor, această funție
constă în trezirea interesului și a curiozității copiilor, măresc atractivitaea
pentru învățare;
- funcția ergonomică, de reducere a efortului de învățare- este o funcție

1
legată de posibilitățile mĳloacelor de învățământ de raționalizare depuse de
elevi în activitatea de învățare și de profesori în activitatea de predare, de
facilitare a învățării, de accesibilizare a cunoștințelor;
- funcția substitutivă- de școlarizare substitutivă- este o funcție foarte
importantă a mĳloacelor de învățământ, având în vedere că în anul 2020-
2021 cursurile s-au realizat și on-line- prin intermediul emisiunilor de
televiziune (Teleșcoala) și mai ales al calculatorului (Internetul) a fost
permis instruirea elevilor aflate la distanțe mari, s-a putut realiza un învățământ
la distanță;
- funcția de evaluare a performanțelor școlare- această funcție se datorează
valenței pe care o posedă unele instrumente pedagogice, de apreciere a nivelului
de cunoștințe, a rezultatelor școlare, a nivelului de competențe și abilități,
eliminându-se o serie de factori ai subiectivității în notare.

Una dintre principalele caracteristici ale resurselor educaționale de calitate
este diversitatea, așadar formarea și dezvoltarea de competențe, dezvoltarea
abilităților de gândire, promovarea învățării centrată pe elev presupune atât
utilizarea resurselor tradiționale cât și a celor moderne, a resurselor ce poartă
amprenta noilor tehnologii.

Printre resursele tradiționale amintim: manualele școlare, ghidurile pentru
elevi și profesori, variate tipuri de texte, fotografii, hărți, echipamente și
laboratoare.

Resursele educaționale moderne sunt: resurse virtuale- on-line, software
educațional, multi-media, jocuri și emisiuni TV, radio.

Procesul de învățământ devine mai eficient, mai atractiv, mai receptat dacă
folosește mĳloace de învățământ, instrumente pedagogice variate.

Bineînțeles există mai multe posibilități de clasificare a mĳloacelor de
învățământ, după proveniența lor, după criteriul istoric, după funcția pe care o
îndeplinesc, după natura lor, după funcția de analizatorul solicitat în
recepționarea mesajului didactico-educativ.

După proveniența lor sunt: mĳloace de învățământ elaborate, realizate de
profesor/ elev (planșe, hărți, tablouri) sau cele existente în dotarea școlii
(calculatoare, retroproiectoare).
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Sunt specificate șase generații de mĳloace de învățământ în literatura de
specialitate după criteriul istoric:
- tabla, manuscrisele, obictele de muzeu fac parte din prima generație- ele pot fi
utilizate prin acțiunea directă, comună profesor-elev;
- mĳloace de învățământ aparținând generației a II-a sunt- textele tipărite
manualele școlare, care sunt mĳloace de învățământ purtătoare de informații
gata elaborate. Manualele școlare sunt produse curriculare elaborate pe baza
programei școlare și au rolul de a susține demersurile de învățare la nivelul
elevilor și organizarea procesului didactic în ansamblu. Manualul școlar unic a
fost înlocuit de cel alternativ, iar manualul tradițional cu cel digital, care are un
număr mare de avantaje: facilitarea implicării elevului în activități de învățare
complexe, diversificate, posibilitatea de a include jocuri, clipuri audio-video,
posibilitatea de a comunica virtual cu profesorul;
- a treia generație de mĳloace de învățământ este reprezentată de mĳloacele
audio-vizuale: emisiunile TV, filmele, înregistrările sonore;
- mĳloacele de învățământ aparținând generației a patra se bazează pe dialogul
direct dintre elev și mașină, de exemplu cele desfășurate în laboratoarele
lingvistice și în învățământul programat: tehnicile moderne,

2
mașinile de instruire;
- computerul, calculatorul electronic aparține generației a V-a, și este cel mai
complex mĳloc de învățământ, dezvoltând ineracțiunea elev- mașină;
- mĳloacele de învățământ aparținând generației a VI-a sunt noile tehnologii de
comunicare cum ar fi: e-mail-ul, videoconferințele.

După funcția pe care o îndeplinesc mĳloacele de învățământ putem
distinge mĳloace de învățământ de formare de abilități intelectuale sau
practice; de informare- jocuri didactice, instrumente; de ilustrare și
demonstrare- ierbare, materiale naturale; de evaluare a rezultatelor școlare, de
evaluare a performanțelor școlare- teste, portofolii, referate; de raționalizare a
eforturilor profesorilor și elevilor, precum a investiției de timp în activitatea
didactică- modele, șabloane, calculatoare.

Mijloacele de învățământ pot fi utilizate în cadrul activității frontale cu elevii,
în cadrul activității pe grupe sau în cadrul activității individuale.

Printre cerințele psiho-pedagogie privind criteriile de concepere și realizare
a mĳloacelor de învățământ se pot enumera:
- în primul rând să fie realizate în concordanță cu programele școlare;
- să stimuleze capacitatea de cercetare;
- să diminueze efortul necesar învățării;
- să stimuleze cât mai mulți analizatori pentru o percepție bogată.

În conceperea mĳloacelor de învățământ trebuie să se țină seama și de
cerințele tehnico-economice și ergonomice dintre care amintim:
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- să fie ușor de folosit de către elevi și profesori;
- să permită integrarea în lecție în scurt timp, fără efort;
- să aibă aspect plăcut;
- din punct de vedere al costurilor să fie accesibile.

Se pot distinge următoarele categorii de mĳloace de învățământ privind
funcția pedagogică îndeplinită cu priorități de acestea:
- mĳloace informativ- demonstrative (facilitează dobândirea informațiilor,
formarea noțiunilor)- machete, aparate, scheme, grafice, planșe, filme, emisiuni
transmise prin televiziune, dispozitive electronice;
- mĳloace de investigare, de exersare și formare a deprinderilor (sunt necesare
pentru formarea priceperilor, pentru cultivarea capacităților creative)- instalații
de laborator, aparate de măsură, retroproiector, aparate de filmat, de înregistrat,
instrumente muzicale, aparate sportive;
- mĳloace de învățământ mixte (servesc pentru studiul individual al elevilor)-
manualale, enciclopediile, culegerile de probleme, lucrările științifice;
- mĳloacele de învățământ de evaluare a cunoștințelor, a performanțelor
școlare- teste, grile, instalații complexe pentru verificări.
Stabilirea și integrarea mĳloacelor de învățământ, a instrumentelor pedagogice
în procesul de învățământ, selectarea judicioasă a acestora se realizează având
în vedere obiectivele urmărite, conținuturile concrete ale lecției, adică
specificul conținuturilor, particularitățile elevilor, condițiile locale de dotare, și
nu în ultimul rând competențele cadrului didactic, inspirația și experiența
didactică a profesorului.

Mĳloacele de învățământ în procesul de predare-învățare suplimentează
explicațiile verbale, provoacă și susțin interese și motivații cognitive,
consolidează cunoștințe, abilități, eficientizează folosirea timpului de instruire.

3
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Eficiența mĳloacelor de învățământ în procesul educațional

Berce Marioara

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Cristal” Oradea

Parte componentă şi foarte importantă a strategiei didactice este mĳlocul de învăţământ definit
ca parte materială, naturală sau intenţionată, care susţine realizarea obiectivelor activităţii de instruire.
Ansamblul resurselor materiale folosite în procesul de învăţământ are ca scop perceperea, înţelegerea
cunoştinţelor, formarea noţiunilor, fixarea şi consolidarea informaţiilor.

Mĳloacele de învățămmânt cuprind ansamblul resurselor materiale concepute, realizate,
adaptate și selectate în vederea indeplinirii obiectivelor instructiv- educative. Definite în sens larg,
mĳloacele de învățămmânt includ: materiale, dispozitive, aparate care facilitează transmiterea și
asimilarea informației, înregistrarea și evaluarea rezultatelor obținute în procesul de învățământ. Ele
reprezintă instrumentele auxiliare care facilitează procesul de predare, văzut mai ales ca activitate de
comunicare și stimulează, intensifică activitatea de învățare, sporindu-i eficiența. Altfel spus, sunt
investite cu un potențial pedagogic, îndeplinesc funcțiile specifice, prin aceasta deosebindu- se de alte
dotări ale grădiniței/ școlii. Utilizarea lor contribuie la diminuarea verbalismului și formalismului, la
promovarea unei participări mai intense din partea elevilor la procesul de instruire, prin extinderea
observării directe a obiectelor și fenomenelor, efectuarea de experiențe, intervenții active, practice
asupra unor aspecte ale realității. Pornind de la particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor și de
la caracteristicile situației de instruire, cadrul didactic proiectează și organizează secvențe de instruire,
care să contribuie într-o măsura cât mai mare și cât mai eficient la formarea și informarea copiilor,
recurgând la mĳloace de învățământ pe care le consideră cele mai adecvate și mai eficiente.

Mĳloacele didactice se interpun între educator şi educat fortificând capacitatea instructiv–
educativă a educatorului şi facilitând activitatea de învăţare a elevului. Ele redimensionează raportul
dintre latura verbalistă şi ceea acţional– practică a activităţii didactice şi pun elevii în contact cu obiecte,
fenomene, evenimente, procese greu accesibile percepţiei directe. Familiarizează elevii cu mânuirea
unor obiecte, solicită şi sprĳină operaţiile gândirii, stimulează cercetarea şi afectează pozitiv imaginaţia
şi creativitatea elevilor. Mĳloacele didactice nu se opun cuvântului şi scrisului, ci se integrează
lor. Mĳloacele de învăţământ se dovedesc a fi utile doar în cazul în care sunt integrate corespunzător în
activitatea de instruire şi doar atunci când li se imprimă o finalitate pedagogică. Au funcţii pedagogice
care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru valorificarea completă a acestora.

Mĳloacele de învățământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate organic în
contextul lecțiilor și li se imprimă o finalitate pedagogică. Eficiența utilizării mĳloacelor de învățământ
ține de inspirația și experiența didactică a profesorului în a alege și a- și sprĳini discursul pe un suport
tehnic. Mĳloacele de învățământ dau viață unor subiecte, care aparent nu sunt de mare interes pentru
elevi, măresc caracterul atractiv al învățământului, previn instalarea stărilor de monotonie și plictiseală,
inerente atunci când se face apel la comunicarea exclusiv verbală a cunoștințelor. Cu toate acestea, ele nu
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pot inlocui activitatea cadrului didactic. Mĳloacele de învățământ reprezintă auxiliare didactice care
facilitează realizarea obiectivelor instructiv- educative. Folosirea lor prezintă deopotrivă avantaje și
dezavantaje, de unde rezultă că ele sunt utile și eficiente în măsura în care integrarea lor în lecții și
activități se face din perspectiva unei finalități pedagogice clare și este precedată de pregătirea clasei
pentru perceperea mesajului pe care-l transmit. Deși învățământul contemporan nu se poate dispensa de
mĳloacele de învățământ, folosirea lor abuzivă și insuficient gandită în raport de obiectivele urmărite,
poate avea efecte negative.

Eficiența utilizării mĳloacelor de învățământ este condiționată de experiența cadrului didactic,
de priceperea lui de a alege și a valorifica la momentul potrivit acele mĳloace care servesc cel mai bine
obiectivelor pe care le urmărește. Mĳloacele de învățământ ajută la diversificarea activităților, a
strategiilor didactice, la creșterea eficienței învățământului. Ele stimulează participarea conștientă, activă
și creatoare a copiilor, oferă modalități eficiente de înțelegere și asimilare a cunoștintelor, constituie un
suport material al gândirii capabil să le declanșeze forțele intelectuale și afective, sporesc posibilitățile de
investigare ale cadrului didactic și ale copiilor. O activitate nu poate fi performantă doar prin utilizarea
unor mĳloace moderne dacă nu intervin schimbări în concepția metodologică a celui care le
folosește. Un mĳloc de învățământ nu poate avea valoare universală, nu reprezintă un miracol și nici nu
poate înlocui dascălul. Nu atât prezența sau valoarea intrinsecă a mĳloacelor de învățământ contribuie la
creșterea eficienței activității, cât mai ales abilitatea cu care sunt integrate în contextul tehnologiei
didactice, măsura în care educatorul reușeste să valorifice valențele lor pedagogice.

Familiarizarea cu obiectele naturale sau elaborate și aptitudinea de a le folosi, influentează
învățarea. Resursele materiale folosite în actul didactic circulă sub diferite denumiri: material intuitiv,
material didactic, mĳloc de învățământ. Nu vorbim de înlocuirea unui termen cu altul, ci de diferențieri
ale conținutului. Astfel:

- materialul intuitiv reprezintă materialul care redă în forma sa naturală realitatea înconjuratoare
(plante, animale, aparate, etc.); poate fi adus în clasă sau poate fi ,,cunoscut,, în cadrul unor vizite,
excursii;

- materialul didactic include atât materialul intuitiv cât și pe cel realizat intenționat pentru a mĳloci
observarea realității greu accesibile sau inaccesibile (instalații, mĳloace audio- vizuale). Acesta
poate reproduce sau reconstitui obiectele și fenomenele reale având funcție demonstrativă;

- mĳloacele de învățământ reprezintă resursele materiale ale procesului de învățământ care
facilitează comunicarea, înțelegerea, formarea noțiunilor, deprinderilor sau abilităților, fixarea,
evaluarea și aplicarea cunoștințelor în practică. Ele influențează și facilitează individualizarea
învățării. Oferind informații bogate, bine selectate și prelucrate reușesc să stimuleze interesul
pentru cunoașterea profundă a realității.
Necesitatea cunoașterii complexe a realității înconjuratoare, creșterea volumului de informatii,

complexitatea crescută a mediilor de învățare de astăzi, determină necesitatea utilizării metodelor și
mĳloacelor moderne în procesul de învățământ. În societatea contemporană se observă un fenomen
foarte interesant în ceea ce priveşte legătura între progresul ştiinţei şi învăţământ. Această legătură nu
este nouă, ea s-a manifestat în toate epocile şi civilizaţiile şi a constat în transmiterea în cadrul lecţiei a
progreselor ştiinţei şi tehnicii. Ceea ce face interesantă această legătură, în prezent, este prezenţa
calculatorului şi utilizarea lui în organizarea instruirii, în conducerea învăţământului sau în cercetarea
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pedagogică. Apariția mĳloacelor de învățământ audio- vizuale a constituit treapta superioară în dezvoltarea

resurselor materiale ale activităților. Ele mĳlocesc perceperea realității inaccesibile copiilor precum și a
obiectelor prea mici sau prea mari. Mĳloacele tehnice audio- vizuale includ acele dispozitive electrice și
electronice care folosesc imaginea, cuvântul și sunetul sau combinații ale acestora în scopul transmiterii
și recepționării unor conținuturi și stimularii invatarii, prin solicitarea analizatorului vizual si auditiv.
Presupun asocierea unor materiale purtatoare de informații (Software) și aparate speciale (Hardware)
concepute pentru a se asigura vizionarea sau comunicarea conținuturilor fixate în materialele respective.

Astfel, s-a născut o nouă metodă didactică, intitulată generic instruirea asistată de calculator

(I.A.C.). Această metodă modernă încadrată de Ioan Cerghit în categoria metodelor de raţionalizare a
învăţării şi predării, asigură o mai bună colaborare între cadru didactic şi elev, ducând la transformarea
primului în moderator sau îndrumător al activităţii de învăţare.

Instruirea asistată de calculator îi oferă elevului posibilitatea de a învăţa prin cercetare, prin
descoperire, de a interacţiona şi de a răspunde la diverşi stimuli vizuali sau auditivi. Calculatorul oferă
un set variat de informaţii, de întrebări sau probleme, prezentate sub formă sonoră sau vizuală, prin
texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene sau grafice. Calculatorul este un mediu
interactiv, care menţine atenţia şi motivaţia elevului treze, indiferent de gradul de dificultate. Ca orice
metodă didactică, şi instruirea asistată de calculator are avantaje, care trebuie cunoscute de cadrul
didactic pentru a fi valorificate sau, dimpotrivă, evitate. În primul rând, utilizarea calculatorului
înseamnă o mare economie de timp, fiind totuşi foarte costisitoare. În al doilea rând, calculatorul
stimulează unele fenomene şi procese, dar nu înlocuieşte experimențele sau observaţia lor directă.

Orice apel la mĳloace pune în balanţă avantaje şi dezavantaje.
- Avantaje: ele suplimentează explicaţiile verbale ipostaziind un suport vizibil, intuitiv, mĳlocesc

elevilor o realitate greu accesibilă direct, provoacă şi susţin motivaţii cognitive, consolidează
cunoştinţe, eficientizează folosirea timpului de instruire.

- Dezavantaje: predispun la o standardizare a perceperii şi interpretării realităţii, îmbie la receptarea
pasivă, uneori produc denaturări ale fenomenelor etalate şi concură la formarea unor imagini
artificiale despre societate.
Mĳloacele de învățământ indisolubil legate de metodele didactice sunt cu atât mai eficiente cu

căt înglobează o valoare cognitivă și formativă mai mare, care să contribuie la realizarea obiectivelor
pedagogice propuse. Fiecare mĳloc de învățământ în parte, posedă anumite virtuți, dar poate fi eficient
numai atunci când este folosit corect în ansamblul strategiei didactice. În concluzie selectarea mĳloacelor
de învăţământ trebuie făcută cu multă competenţă fără supra solicitări sau exagerări. Se recomandă
asocierea mai multor mĳloace de învățământ, integrarea tehnologiilor digitale în actul didactic, pentru
ca, din îmbinarea virtuților acestora, să se ajungă la eficientizarea activităților instructiv- educative, la
reducerea limitelor fiecărui mĳloc de învățământ.
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VIZIUNEAMODERNĂA OREI DE FRANCEZĂ

Autor: BIDICĂ DOREL

Licel Economic Năsăud

Un medic are nobila misiune de a salva o viaţă. Un arhitect are frumoasa misiune de a

transforma o locuinţă într-un cămin confortabil. Un profesor are multiple misiuni, toate importante în

egală măsură. Mai exact, profesorul este cel care transmite nişte informaţii utile conturării unor

personalităţi armonioase şi apoi integrării sociale şi profesionale pentru copii. În acelaşi timp, tot

profesorul este cel care are capacitatea de a şlefui aripile copiilor şi de a le da aripi să spere, să creadă în ei

şi în principii, idealuri după care să îşi ghideze existenţa.

Ideile de: frumuseţe, normalitate sau abilităţi profesionale alese implică, pe lângă nişte unităţi de

măsură concrete, universal valabile, şi un gram de personal, adică toate aceste date să fie filtrate şi prin

personalitatea celui care observă fenomenul.

Un professor bun presupune prezenţa a numeroase calităţi. Printre cele mai elocvente am aminti

dorinţa de învăţare şi desăvârşire profesională continuă, dar şi conectarea la realităţile şi cerinţele

moderne ale societăţii, ale tagmei.

Din multitudinea de discipline de studiat la şcoală, limbile moderne se disting prin generozitatea

modalităţilor de abordare a materialului informaţional. Concret, orice oră de limba franceză va trebui să

respecte un canon didactic, dar să includă şi tuşa personală a cadrului didactic, element-semnătură a

stilului şi a personalităţii acestuia.

Succesul în munca instructiv-educativă depinde în cea mai mare măsură de cadrele didactice, de
competenţa şi dragostea lor pentru profesie.

Nici planurile de învăţământ, nici programele şcolare, nici manualele, nici baza materială a şcolii nupot
avea asupra elevilor o influenţă care să poată fi comparată cu cea a cadrelor didactice.

Misiunea cadrelor didactice este înaltă şi nobilă. Rolul profesorului în procesul de modelare a
elevului era şi este poate cel mai important, atât în trecut (când se considera că profesorul era în centrul
atenţiei),câtşi înprezent(undeînvăţareaestecentratăpeelev).
În contextul actual se remarcă o necesitate a schimbării în didactica tuturor disciplinelor, inclusiv în didactica limbii
franceze,accentulpunându-sepestrategiileşi tehniciledepredare-învăţarefolosite laclasă.

Potrivit orientării tradiţionale, rolul elevului constă în a urmări prelegerea şi explicaţiile
profesorului, a reţine, a accepta în mod pasiv ideile primite, a le reproduce şi a lucra izolat.
La polul opus, orientarea modernă atribuie alte roluri elevului. Acesta trebuie să îşi exprime punctul de
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vedere, să îşi împărtăşească ideile cu ceilalţi, să argumenteze, să-şi pună şi să pună întrebări cu scopul de
a înţelege, să coopereze cu ceilalţi elevi în vederea rezolvării problemelor şi a sarcinii de lucru. Astfel, se
recomandă o împletire a metodelor tradiţionale de predare-învăţare cu cele noi şi nu o respingere totală
a acestora, cât şi o adaptare a metodelor tradiţionale la contextul actual.

Prelegerea, metodă didactică tradiţională, poate fi modernizată şi îmbunătăţită prin
preocuparea profesorului de a stimula interesul elevilor prin introducerea unor poveşti sau glume, a
unor imagini captivante şi filmuleţe despre ceea ce urmează a fi prezentat sau lansarea unor întrebări
incitante ce determină participarea elevilor.

Exemplu: La clasa a VII-a, lectura lecţiei “En garde, les fantassins!” a fost precedată de vizionarea
filmului artistic “Les trois mousquetaires” ce trata acelaşi subiect, fapt ce a determinat un interes deosebit
din partea elevilor.

Brainstormingul, metodă ce constă în formularea a cât mai multe idei legate de o temă dată
este o metodă ce prezintă mai multe avantaje: toţi elevii participă în mod activ, îşi dezvoltă capacitatea
de a trăi anumite situaţii, de a le analiza şi de a lua decizii, îşi exprimă personalitatea.
Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită inhibarea intervenţiilor elevilor, să
stimuleze explozia de idei, să motiveze învăţarea elevilor începând o lecţie nouă cu un brainstorming.
Exemplu: Lecţiile ce introduc vocabular nou(obiectele şcolarului, animalele de la fermă, hainele,
activităţile şcolarului, etc.) pot debuta cu un brainstorming pe baza temei propuse sau a unor imagini.
Elevii pot utiliza dicţionare.

R.A.I. (răspunde, aruncă, întreabă) este o metodă activ-participativă folosită pentru fixarea
cunoştinţelor deja predate. Are avantajul de ai apropia pe elevi unul de altul prin comunicarea directă.
Exemplu: clasa aV-a – fixarea cunoştinţelor la lecţia “a se prezenta, a răspunde la prezentări” Elevii au făcut un cerc,
iar cu ajutorul unei mingi pasate de la unul la altul, s-au prezentat pe sărite. Elevul care trimitea mingea se
prezenta” Je m´appelle Victor” , apoi lansa mingea şi întrebarea “Comment t´appelles-tu?” unui alt elev, astfel încât
toată clasa a fost antrenată într-unmodplăcut în lecţie.

Ciorchinele este o metoda de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor
dintre idei şi care presupune mai multe etape:
1. se alege o temă/ un cuvânt ce urmează a fi cercetat şi se scrie în mijlocul tablei sau a unei fişe de lucru
2. se cere elevilor să scrie toate ideile care le vin in minte în legătură cu tema sau cuvântul respectiv,
trăgând linii intre acestea şi cuvântul dat
3. activitatea se opreşte atunci când se epuizează toate ideile sau când s-a terminat perioada de timp
acordată.

Elevii pot fi împărţiţi în grupuri mici sau în perechi, fiecare grup având cretă de o anumită
culoare, fiind astfel în competiţie (care grupă a scris cele mai multe şi mai bune idei- tabla va arăta la
sfârşit ca un curcubeu). La sfârşitul lecţiei, ideile pot fi reorganizate în funcţie de anumite criterii
stabilite de elevi sau de profesor, reorganizându-se astfel ciorchinele.
Exemplu: Pot fi abordate diferite teme precum: şcoala, casa, meseriile, anotimpurile, animalele, etc.

“Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat” este o metodă activ-participativă ce implică lucrul frontal cu
elevii sau pe grupuri mici, constând în a solicita elevilor să prezinte ceea ce ştiu deja despre o temă dată
şi de a formula întrebări la care se aşteaptă răspuns din lecţie.
Exemplu: Această metodă a fost folosită la clasa a VI-a pentru discutarea unor elemente legate de
geografia Franţei. Profesorul a oferit elevilor,impărţiţi pe grupe, fişe de lucru conţinând un tabel cu 3
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coloane: “Ştiu”, “Vreau să ştiu” , “Am învăţat”. Primele două coloane trebuie să fie completate la
începutul activităţii, după explicaţiile oferite de profesor, iar ultima trebuie completată pe parcursul
lecţiei, în funcţie de informaţiile noi obţinute. Astfel, ideile din coloane sunt completate pe fişele de
lucru, cât şi la tablă. Este de preferat ca grupele de elevi să aibă cretă de diferite culori. Elevii ştiau că
Franţa este situată în partea de vest a Europei, au enumerat câteva denumiri de munţi (Alpi, Pirinei), de
ape (Sena), de monumente (Turnul Eiffel, Muzeul Louvre). Elevii doreau să ştie ce alţi munţi sunt în
Franţa, ce alte cursuri de apă o traversează, doreau să vadă imagini cu monumentele importante din
Franţa şi să cunoască mai multe despre acestea. În a treia coloană “ Am invăţat”, elevii au transcris ce au
învăţat în ora respectivă.

Jocul detectivului, folosit la înţelegerea şi producerea orală, poate aborda descrierea de
persoane sau personaje. Un elev iese din clasă, în timp ce ceilalţi vor fixa un suspect. La revenirea în
clasă acesta va adresa întrebări ce necesită răspuns închis: da sau nu, iar clasa îi va răspunde până când
acesta va ghici persoana. (“Il est blond? Oui. C´est une fille? Non.”)

“Tabu” presupune ghicirea unui cuvânt de către membrii echipei fără folosirea cuvintelor
interzise. De exemplu: ”la poste”, fără a pronunţa termenii : timbres, facteur, lettre, courrier et boîte aux
lettres. Elevii vor trebui să facă apel la sinonimie.
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Rolul mĳloacelor de învățământ în activitatea didactică din

grădiniță și clasele I-IV

Autor: Prof.înv.primar BOAR CLAUDIA-NARCISA
Școala: Liceul Tehnologic Feldru

Mĳloacele de învățământ cuprind ansamblul resurselor materiale concepute, realizate, adaptate și
selectate în vederea îndeplinirii obiectivelor instructiv-educative. Definite în sens larg, mĳloacele de
învățământ includ: materiale, dispozitive, aparate care facilitează transmiterea și asimilarea informației,
înregistrarea și evaluarea rezultatelor obținute în procesul de învățământ. Ele reprezintă instrumentele
auxiliare care facilitează procesul de predare, văzut mai ales ca activitatea de comunicare, și stimulează,
intensifică activitatea de învățare, sporindu-i eficiența. Altfel spus, sunt investite cu un potențial
pedagogic, îndeplinesc funcțiile specifice, prin aceasta deosebindu-se de alte dotări ale grădiniței/școlii.

Utilizarea lor contribuie la diminuarea verbalismului și formalismului, la promovarea unei participări
mai intense din partea elevilor la procesul de instruire, prin extinderea observării directe a obiectelor și
fenomenelor, efectuarea de experiențe, intervenții active, practice asupra unor aspecte ale realității.

Mĳloacele de învățământ dau viață unor subiecte care aparent nu sunt de mare interes pentru elevi,
măresc caracterul atractiv al învățământului, previn instalarea stărilor de monotonie și plictiseală,
inerente atunci când se face apel la comunicarea exclusiv verbală a cunoștințelor. Cu toate acestea, ele nu
pot înlocui activitatea cadrului didactic.
Dintre funcțiile pedagogice ale mĳloacelor de învățământ amintim:
a) Funcția de comunicare - oferă posibilitatea de a transmite în mod direct informații despre obiectele,
fenomenele, procesele, faptele, evenimentele studiate, ajutând la lărgirea orizontului de cunoaștere.
b) Funcția ilustrativ-demonstrativa - asigura o baza perceptivă, concret senzorială bogată care face mai
accesibilă informația transmisă, permit vizualizarea unor obiecte, fenomene, procese greu accesibile sau
inaccesibile observației directe.
c) Funcția formativ-educativa - influențează structura cognitivă a elevilor care sunt puși în situația de a
analiza, compara, abstractiza și generaliza o serie de date pentru a surprinde notele esențiale și generale
ale faptelor studiate, sporindu-și astfel capacitățile operatorii ale gândirii. Folosirea mĳloacelor de
învățământ are efecte benefice și pe planul dezvoltării atenției, memoriei, imaginației, formarii de
priceperi și deprinderi.

d) Funcția stimulativă/de motivare a învățării - stimulează curiozitatea epistemică, îmbogățesc interesele,
trăirile afective, dorinței de a acționa etc.
e) Funcția de raționalizare a efortului și timpului – permit utilizarea rațională și eficientă a timpului,
concomitent cu diminuarea efortului depus pentru rezolvarea unor sarcini.
f) Funcția de evaluare a randamentului școlar -oferă posibilitatea de a măsura și aprecia nivelul de pregătire
al elevilor, progresele înregistrate de aceștia pe parcursul unui program de instruire. De asemenea,
sporesc obiectivitatea evaluării, elimină factorii perturbători (efectul “halo”, de ordine, de contrast,
ecuația personală a examinatorului ș.a)
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g) Funcția de școlarizare substitutivă – permit realizarea învățământului la distantă. Este specifică pentru
televiziune, Internet, rețele computerizate naționale și internaționale.
După funcția îndeplinită cu precădere, după rolul dominant pe care-l îndeplinesc în activitatea didactică,
mĳloacele de învățământ se pot grupa în patru mari categorii.
Mĳloace informativ-demonstrative. Reprezintă importante surse de informație, servesc la transmiterea
unor informații, la ilustrarea, exemplificarea, concretizarea cunoștințelor, îndeplinind în principal
funcții informative și demonstrative. Se împart in:
a) Mĳloace logico-intuitive din care fac parte:
Obiectele naturale, reale, originale, cum sunt: colecții de plante, de insecte, de minerale, mostre de
metale, obiecte sau sisteme tehnice autentice, unelte, mașini, dispozitive etc. care constituie obiectul de
studiu propriu-zis. Fiind cele mai apropriate de natură, perceperea lor constituie perceperea însăși a
realității
Obiectele elaborate construite sau confecționate în scopuri didactice.
Acestea sunt substitute ale realității, care imita, reproduc, reconstituie obiecte reale, cu scopul de a aduce
în câmpul de observație al elevilor realități greu accesibile sau inaccesibil e perceperii directe din cauza
depărtării în timp sau spațiu, sau a dimensiunii extrem de mari sau reduse etc. Din această categorie fac
parte: mulaje, machete, modele fizice (obiectuale) truse de piese demontabile, modele în secțiune. Fie ca
redau cu fidelitate originalul, fie numai cu aproximație, astfel de mĳloace permit evidențierea
esențialului și a datelor reprezentative.
Reprezentările figurative (picturale sau iconice) au o larga utilizare. Este vorba de: reprezentările
figurative-ilustrații, fotografii, desenul pe tabla (explicativ), tabele, planșe, reprezentările grafice:
reprezentările vizuale și proiectabile pe ecran (diapozitive, diafilme, folii transparente, filmul,
înregistrări pe benzi, discuri etc.). Sunt foarte importante pentru că perceperea lor este însoțită de trăiri
afective favorabile receptării cu mai mult interes a informației.
b) Mĳloace logico-raționale, simboluri și complexe de simboluri. Acestea se refera la reprezentările
grafice, schemele pe tablă, simboluri verbale, formulele matematice, fizice, chimice etc. Concentrează o
mare cantitate de informații esențiale și îi ajută pe elevi să se ridice de la concret-senzorial la abstract și
logic.

Odată cu creșterea nivelului teoretic al învățământului sporește și rolul reprezentărilor simbolice, al
formulelor și graficelor care permit prezentarea mai rapidă, într-o formă concentrată, esențializată a
unei mari cantități de informații.

În cadrul activităților din grădiniță, ținând cont de stadiul și de particularitățile dezvoltării psihologice
a copilului preșcolar, se folosesc cu predilecție mĳloacele logico-intuitive. Odată cu intrarea în școală se
face ușor trecerea de la intuitiv, la logic și rațional.
2. Mĳloace de exersare și formare a deprinderilor. Această categorie de mĳloace asigură efectuarea
experiențelor și a experimentelor, învățarea prin descoperire, efectuarea de exerciții necesare formarii
priceperilor și deprinderilor (practice, artistice, de exprimare etc.). În această categorie sunt cuprinse:
jocuri didactice, jocuri de construcții tehnice, truse de piese demontabile, truse de construit aparate (de
radio, de exemplu);
aparate de educație fizică și sport, instrumente muzicale
instalații de antrenament și simulatoare didactice;
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aparate de experimentare, truse de laborator, colecții de instrumente pentru mecanică, optică,
electrotehnică, etc. destinate automatizării instruirii și autoinstruirii;
aparate, instrumente, accesorii și instalații de laborator (microscoape, cronometre, ampermetre etc.);
echipament tehnic de atelier, truse de scule și unelte, mașini unelte ș.a;
dispozitive sau mașini de instruit, mașini electronice de calcul etc.
3. Mijloace de raționalizare a timpului. Includ: harți de contur, șabloane, ștampile, mașini de
multiplicat etc.
4. Mĳloace de evaluare a rezultatelor învățării. Pentru evaluarea rezultatelor învățării se folosesc: seturi
de teste, aparate sau instalații de testare, dispozitive de verificare a deprinderilor, mașini de verificare,
calculatoarele electronice.
O parte dintre mĳloacele prezentate mai sus devin utilizabile prin intermediul unei aparaturi tehnice
deosebite. Acestea alcătuiesc așa numitele mĳloace tehnice audio-vizuale.
5.Mijloacele tehnice audio-vizuale. Includ acele dispozitive electrice și electronice care folosesc imaginea,
cuvântul și sunetul sau combinații ale acestora în scopul transmiterii și recepționării unor conținuturi și
stimulării învățării, prin solicitarea analizatorului vizual și auditiv. Presupun asocierea unor materiale
purtătoare de informații (Software) și aparate speciale (Hardware) concepute pentru a se asigura
vizionarea sau comunicarea conținuturilor fixate în materialele respective.

Mĳloacele de învățământ reprezintă auxiliare didactice care facilitează realizarea obiectivelor
instructiv-educative. Folosirea lor prezintă deopotrivă avantaje și dezavantaje, de unde rezultă că ele
sunt utile și eficiente în măsura în care integrarea lor în lecții și activități se face din perspectiva unei
finalități pedagogice clare și este precedată de pregătirea clasei pentru perceperea mesajului pe care-l
transmit. Deși învățământul contemporan nu se poate dispensa de mĳloacele de învățământ, folosirea
lor abuzivă și insuficient gândită în raport de obiectivele urmărite, poate avea efecte negative.
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Jocuri didactice matematice pentru clasa a II-a

Profesor: Bogdan Simona
Liceul Tehnologic ,,Domokos Kazmer”, Sovata jud. Mureș

Jocul 1

Sarcina didactică: Deosebirea numerelor naturale scrise cu o cifră, cu două cifre, trei cifre.

Material didactic: cartonaşe cu numere naturale cuprinse în concentru 0-1000;

Regulile jocului: Fiecare elev primeşte câte un cartonaş cu un număr natural de la 0 la 1000.

Învăţătoarea le cere elevilor să se aranjeze în grupe după numărul cifrelor din care este alcătuit numărul

primit de ei.

Jocul este mai dificil dacă învăţătoarea nu le spune criteriul grupării, doar le cere elevilor să

se aranjeze în grupă cu cei care cred ei că se potrivesc. În fiecare grupă voi găsi un copil care poate

justifica de ce stau ei în aceeaşi grupă.

Jocul 2

Sarcina didactică: Ordonarea crescătoare sau descrescătoare a numerelor naturale de la 100

la 1000.

Material didactic: săculeţ cu cartonaşe pe care sunt scrise numere naturale de la 0 la 1000;

Regulile jocului: Într-un săculeţ învăţătoarea va pune cartonaşe cu numere alcătuite din trei

cifre. Alege şase sau opt elevi să scoată fiecare câte un cartonaş cu un număr pe care trebuie să-l citească.

Le cere apoi elevilor să se aranjeze astfel încât numerele din mâinile lor să fie în ordine crescătoare.

Grupa următoare de şase-opt copii după ce şi-au citit numărul din mână se vo aranja în ordine

descrescătoare.

Jocul 3: „Papagalul isteţ”

Sarcina didactică: Reproducerea unui şir de numere formate din trei cifre.

Regulile jocului: Este un joc de concentrare în care un elev este conducătorul jocului, restul

copiilor sunt papagalii. Conducătorul jocului înşiră numere naturale formate din trei cifre cu mici pauze

între ele, apoi papagalii (elevii) trebuie să repete toate numerele exact în ordinea spusă de conducător.

Cel care greşeşte iese din joc.
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Jocul 4: „Îmi caut locul”

Sarcina didactică: Completarea unui şir de numere naturale de la 0 la 1000 din care unele

lipsesc şi cunoaşterea poziţiei unui număr într-un şir dat.

Material didactic: cartonaşe cu numere naturale formate din trei cifre;

Regulile jocului: Fiecare elev primeşte un număr rătăcit pe care îl ajută să ajungă acasă. Pe

tablă sunt scrise şiruri de numere naturale de la 100 la 1000 din care lipsesc unele din ele. Elevul aşează

numărul lui la locul potrivit.

Jocul 5

Sarcina didactică: Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000 în ordine crescătoare sau

descrescătoare.

Material didactic: cartonaşe pe care sunt scrise numere naturale de la 0 1000;

Regulile jocului: Alcătuim grupe cu câte patru copii. Fiecare membru trage pe rând câte un

cartonaş cu un număr şi îl pune cu faţa în jos pe bancă. Când fiecare elev are deja câte un cartonaş, la

semnalul învăţătoarei toţi elevii întorc cartonaşele cu faţa în sus. Apoi fiecare grupă le aranjează în

ordine crescătoare sau descrescătoare. Câştigă grupa care termină mai repede.

Jocul 6

Sarcina didactică: Formarea şi scrierea numerelor naturale formate din trei cifre.

Material didactic: cartonaşe cu cfrele de la 0 la 9 şi foaie de hârtie;

Regulile jocului: Alcătuim grupe cu câte patru membri, din care unul este secretarul grupei.

Ceilalţi membrii ai grupului primesc câte o cifră, apoi trebuie să le aşeze una lângă cealaltă astfel încât să

obţină un număr format din trei cifre. Secretarul îl scrie. Reîncepe aşezarea cifrelor până ce secretarul

notează pe hârtie cât mai multe numere. Câştigă echipa care a notat pe hârtie cele mai multe numere

formate din sute, zeci, unităţi într-un timp dat.

Jocul 7: „Săculeţul cu surprize”

Sarcina didactică: Numărarea în ordine crescătoare şi descrescătoare. Compararea

numerelor naturale în concentrul 0-1000.

Material didactic: săculeţ în care s-au pus bileţele ce cuprind diferite sarcini;

Regulile jocului: Într-un săculeţ, învăţătoarea pune bileţele pe care sunt scrise diferite sarcini, cum ar fi:
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Numără crescător de la 256 la 265. Numără crescător de la 798 la 809.

Numără descrescător de la 325 la 315. Numără descrescător de la 888 la 877.

Spune vecinii numărului 600. Spune vecinii numărului 429.

Numără crescător cu numere pare de la 320

la 332.

Numără crescător cu numere pare de la 654

la 670.

Numără descrescător cu numere pare de la

1000 la 988.

Numără descrescător cu numere pare de la

490 la 476.

Numără crescător cu numere impare de la

113 la 123.

Numără crescător cu numere impare de la

775 la 787.

Numără descrescător cu numere impare de

la 999 la 989.

Numără descrescător cu numere impare de

la 361 la 351.

Compară numerele: 256 şi 652; 874 şi123. Compară numerele: 400şi 300; 879 şi 987.

Descompune numerele: 758 şi 123. Descompune numerele: 645 şi 821.

Numără din 5 în 5 de la 500 la 565. Numără din 5 în 5 de la 980 la 960.

Numără din 10 în 10 de la 230 la 310. Numără din 10 în 10 de la 1000 la 920.

Numără din 20 în 20 de la 400 la 520. Numără din 20 în 20 de la 880 la 780.
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Alcătuim grupe de câte patru elevi. Fiecare membru al grupei alege câte un bileţel cu o

sarcină pe el. Elevii fiecărei grupe citesc cerinţa de pe bileţel cu voce tare, vor răspunde la cerinţă, iar în

cazul în care nu pot rezolva cerinţa pot fi ajutaţi de ceilalţi membrii ai grupului lor. Câştigă echipa care

rezolvă corect cerinţele fără nici un ajutor şi vor primi diplome.

Jocul 8

Sarcina didactică: Numărarea în ordine crescătoare şi descrescătoare.

Regulile jocului: Alcătuim trei grupe. Se stabileşte ordinea participării la joc. Se atrage

atenţia că elevul care va greşi va rămâne în picioare până la terminarea jocului. Învăţătoare precizează de

la ce număr se porneşte numărarea şi ordinea numărării: crescător sau descrescător. La semnalul

învăţătoarei începe jocul, primul elev din prima grupă începe numărarea. Când învăţătoarea bate din

palme copilul se opreşte şi va continua numărarea primul copil din a doua grupă, apoi primul copil din a

treia grupă. Jocul continuă cu al doilea copil din prima grupă, apoi al doilea copil din a doua grupă, al

doilea elev din a treia grupă şi aşa mai departe până numără toţi copiii.Cei care au greşit rămân în

picioare până la sfârşitul jocului şi sunt număraţi. Câştigă grupa care are cei mai puţini copii în picioare.

Jocul 9

Sarcina didactică: Cunoaşterea şi scrierea succesorului şi predecesorului unui număr natural

cuprins între 100 şi 1000.

Material didactic: cartonaşe cu numere naturale cuprinse între 100şi 1000;

Regulule jocului: Câţiva copii primesc cartonaşe cu numere naturale formate numai din sute

şi ies în faţa clasei. Ceilalţi elevi primesc cartonaşe pe care sunt scrişi succesorii şi predecesorii

numerelor formate din sute, care au fost deja împărţite. La semnalul învăţătoarei se completează vecinii

numerelor din faţa clasei, cu elevii care au acele cartonaşe aşezându-se ăn stânga şi dreapta copilului cu

cartonaşul cu numărul format numai din sute.Copiii care nu se descurcă sunt ajutaţi de colegi.

Numără din 2 în 2 de la 542 la 558. Numără din 4 în 4 de la 280 la 300.
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Jocul 10

Sarcina didactică: Citirea şi scrierea numerelor naturale în concentrul 0-1000 folosind

simboluri.

Material didactic: cretă colorată, creioane colorate, foi de hârtie;

Regulile jocului:

Se stabilesc simbolurile pentru: =100, =10, =1;

După ce s-au desenat pe tablă simbolurile de mai sus; învăţătoarea cere elevilor să citească

numerele formate din aceste simboluri.

Varianta 1:

Jocul se complică dacă pe o foaie de hârtie vor desena copiii simboluri şi colegii lor de bancă vor citi

numerele formate.

Varianta 2:

Jocul devine şi mai complicat dacă pe o foaie de hârtie, învăţătoarea cere elevilor să deseneze simboluri

pentru numerele spuse de ea.

Jocul 11

Sarcina didactică: Scrierea numerelor naturale în concentrul 0-1000.

Material didactic: zaruri, foi de hârtie;

Regulile jocului: Învăţătoarea prezintă nişte zaruri aduse de la un joc. Cere elevilor să arunce cu

zarurile şi apoi să alcătuiască numere folosind numerele ieşite la aruncare. Numerele ieşite la aruncarea

cu zarurile se pot aranja în diferite ordine, adunându-le sau scăzându-le.
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Jocul 12: „Ce număr am pe spate?”

Sarcina didactică: Descoperirea unui număr natural format din trei cifre după mai multe însuşiri

ale acestuia.

Material didactic: foi cu numere;

Regulile jocului: Pe spatele unui elev este prins un număr fără ca el să ştie ce număr are. Apoi

colegii înşiră unele însuşiri ale numărului, cum ar fi:- este număr par sau număr impar;

-este format din...cifre; -prima cifră este...; -vecinul lui este...ş.a. Prin mai multe încercări elevul reuşeşte

să ghicească numărul.

Jocul 13: „Lanţ de numere”

Sarcina didactică: Formarea de şiruri de numere naturale cuprinse între 0 şi 1000 după reguli

date.

Regulile jocului: Se stabileşte regula de formare a numerelor naturale. Învăţătoarea spune un

număr natural din trei cifre, iar elevul un număr care să înceapă cu ultima cifră din numărul spus înainte.

(Ex. 546, 691, 123, 348...)

Jocul 14: „Telefonul fără fir”

Sarcina didactică: Recunoaşterea numerelor naturale pare sau impare formate din trei cifre.

Regulile jocului: Elevii stau în cerc şi se ţin de mână. Învăţătoarea numeşte un elev care şopteşte

în urechea vecinului un număr natural format din trei cifre şi îl strânge de mână o dată dacă este impar

şi de două ori dacă este par. Numărul merge din şoaptă în şoaptă până ajunge înapoi de unde a plecat. La

sfârşit se constată dacă numărul este acelaşi şi dacă este par sau impar.

Jocul 15: „A sosit vaporul”

Sarcina didactică: Recunoaştera unui număr natural după unele însuşiri ale acestuia.

Regulile jocului: Învăţătoarea alege un elev care va spune: „A sosit vaporul!” Elevii întreabă: „Ce

a adus?” copilul răspunde: „ A adus un număr natural format din trei cifre, care urmează după numărul...

sau vecinul mai mare este... sau predecesorul este... .”Copilul care ghiceşte numărul va începe încă o dată

jocul.

Jocul 16: „Mingea săltăreaţă”

Sarcina didactică: Recunoaştera numerelor naturale în concentrul 0-1000.



50

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Material didactic: minge;

Regulile jocului: Elevii stau în cerc, dar nu se ţin de mână. Învăţătoarea alege un elev care stă în

mĳloc şi are o minge. Acesta înşiră cerinţa: „Spune un număr dintr-o cifră! ( de două cifre, de trei cifre)”.

Apoi aruncă mingea unui coleg care răspunde la cerinţă până cel din mĳloc numără până la zece şi-i

aruncă mingea înapoi.

După un timp se schimbă copilul din mĳloc, dar şi cerinţele: „Spune un număr din trei cifre

impar! ( număr din trei cifre par, un număr din trei cifre egale etc.)”.
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Le document authentique dans l’enseignement de la compétence de

communication

Autor: BOLD OANA

GEORGE EMIL PALADE, BUZAU

Le document authentique a été introduit dans la classe de FLE pour répondre aux besoins

communicatifs des apprenants, pour les mettre en contact direct avec la langue qu’ils veulent apprendre,

tout en développant chez eux une attitude plus créative et active quant au processus d’apprentissage.

Au fil des années on a donné plusieurs définitions au document authentique, la première

appartient à Jean-Pierre Cuq : « Authentique s’applique à tout message élaboré par des francophones à

des fins de communication réelle: elle désigne donc tout ce qui n’est pas conçu à l’origine pour la

classe.»2

En ce qui concerne le terme document, il ajoute: « Conformément à son étymologie (latin

«documentum» : leçon, exemple, qui sert à instruire), document désigne tout support sélectionné à des

fins d’enseignement et au service de l’activité pédagogique.»3

À leur tour, D. Coste et R. Gallison affirment que les documents authentiques, connus aussi

sous le nom de « documents bruts ou sociaux »4 sont « des documents sonores ou écrits qui n’ont pas

été conçus spécialement pour répondre à une fonction de communication, d’information ou

d’expression linguistique réelle.»5

De plus, authentique signifie que « les textes oraux ont été produits par un locuteur natif dans une

situation naturelle pour satisfaire à ses propres besoins ou pour transmettre des informations

déterminées».6

2J.-P., Cuq, Collectif, Le dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, Hachette, coll. « Clé
International », 2003, p.85.
3

Ibidem

4
Ibidem

5 D., Coste., R.Gallison, Le Dictionnaire des didactiques des langues, Paris,Hachette, 1976, p.85.
6 S., Bolton, Évaluation de la compétence communicative en langue étrangère, Paris, Hatier, 1987, p.41
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Pour conclure, le document authentique est un document qui n’est pas réalisé dans le but d’être

exploité en classe de langue. Il est présenté en classe tel quel, sans aucune modification.

Le document offre des avantages évidents à l’enseignant et à ses apprenants à la fois. Il suscite

l’enthousiasme de deux parties, car il permet d’avoir accès au quotidien de la culture française et / ou

francophone. De plus, l’apprenant étranger est confronté aux mêmes réalités que le natif francophone : il

travaille la langue et la civilisation dans le même mouvement pédagogique que le natif qui parle le

français.

Les inconvénients de l’utilisation de ce type de document sont nombreux: tout document perd

son authenticité quand il n’est plus lié à la situation authentique initiale. De plus, il perd de ses

caractéristiques lorsqu’il est modifié ou didactisé. Les documents authentiques sont, avant tout, des

documents d’actualité, on a donc affaire a un produit périssable qui traduit un état, un instant. C’est

pourquoi l’enseignant qui l’utilise doit avoir l’habilité de «jouer» avec l’actualité et d’adapter sa pédagogie

selon le type d’apprenants auxquels il est confronté. Il est essentiel de développer chez eux des savoir-

faire interprétatifs, tels que chercher, découvrir, expliquer, etc.

Un autre problème est celui de l’interprétation, de la traduction de ces textes L’apprenant ne

connaît pas tous les mots, toutes les notions de grammaire ou de civilisation qui puissent y apparaître.

Le résultat est l’apparition de certains contresens ou malentendus.

Les documents authentiques s’opposent à ceux fabriqués pour la classe autour de points de

grammaire ou de structures linguistiques. Mais, pour l’acquisition d’une véritable compétence de

communication il est nécessaire de confronter les apprenants à la langue réelle, celle des émissions ou

des films afin de découvrir tous les registres de cette langue dans des situations de communication les

plus diverses.

La didactique actuelle utilise un document intermédiaire entre l’authentique et celui fabriqué,

ayant « la forme, la fonction virtuelle d’un document authentique [...] et son caractère authentique peut

être conforté par l’exactitude rigoureuse des informations qu’il contient.»7

C’est à partir du niveau B1 quel l’on commence à introduire des documents authentiques plus

riches du point de vue linguistique (des extraits des journaux, des émissions, des poésies, etc.). Au niveau

7 J., P., Robert, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Paris, Orphrys, 2007, p.18
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élémentaire (A1 et A2) les manuels ne contiennent que des documents fabriqués (des cartes de visite,

des e-mails, des plans, des recettes simples, etc.) au contenu linguistique assez restreint.

Un document authentique bien choisi et exploité peut susciter et entretenir la motivation des

apprenants; il offre à l’enseignant la possibilité de dépasser la monotonie qui s’instaure à un certain

moment en classe et évite certaines leçons peu attrayantes des manuels.

Le document authentique peut être:

� écrit (article de journal, lettre, carte postale, programme télé, recette, menu, poésie,

emplois du temps, annonce, dépliant, horaire, CV, invitation, publicité, bande dessinée,

quiz, test d’intelligence, météo, etc.) ;

� oral (CD, interview, chanson, extrait d’émission, etc.) ;
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Predarea online – între necesitate și progres

Prof. Bujeniță Viviana Monica

Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, Galați

Pandemia cu Covid-19 și carantina ce a urmat a afectat direct învățământul, începând cu martie
2020, activitatea de predarea s-a desfășurat pentru o lungă perioadă exclusiv online, astfel fiind înlocuite
întâlnirile față în față dintre profesori și elevi cu întâlniri prin intermediul mediului virtual.

A fost o provocare pentru noi toți, deoarece am fost obligați să schimbăm modul de transmitere
a cunoștințelor și modul de evaluare a elevilor. Am integrat tehnologia digitală în predare. Pentru ca
predarea să fie cât mai eficientă și mai atractivă, am urmat cursuri speciale pentru predarea online.

Predarea online vine cu o serie de provocari atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, cum
ar fi: dificultăți tehnologice inevitabile, lipsa unei relații personale dintre profesori și copii, un control
limitat al cadrului didactic asupra „atmosferei” din clasa virtuală, dificultăți de verificare a nivelului de
atenție al elevilor și alte detalii care apar pe parcurs, în funcție de elevi, materie și informația transmisă.

Atenția elevilor în fața calculatorului/ telefonului poate fi ușor distrasă în timpul lecțiilor online,
oboseala intervine mai repede, iar implicarea lor poate fi mai dificilă decât în clasă. Predarea online
eficientă nu înseamnă doar preluarea conținutului lecției și transmiterea lui folosind tehnologia.

În predarea online există două tipuri de lecții: înregistrate și live (Meet, Zoom). Ambele pot fi
folosite cu succes, în scopuri diferite. Pentru predarea unei noțiuni noi, profesorii pot înregistra un
material video scurt pe care elevii să îl urmărească în cadrul orei sau înainte de oră, apoi pot interacționa
live pentru a răspunde la întrebări, a verifica înțelegerea informației și a adăuga idei noi.

Cele mai eficiente lecții înregistrate respectă câteva reguli:
- oferă la început o hartă a conținutului care va fi prezentat, astfel încât elevii să știe la ce să se

aștepte.
- materia este împărțită în segmente scurte, urmate de întrebări și teme de reflecție pentru elevi,

care să îi ajute pe elevi să facă deducții și să înțeleagă materia.
- includ materiale vizuale (scheme, fotografii relevante, grafice etc.) care sprĳină înțelegerea

noțiunilor noi.
Avantajul lecțiilor înregistrate dinainte este că profesorul va avea un mai mare control asupra

conținutului și asupra felului în care acesta este prezentat, rezultând o calitate mai bună a materialului.
De asemenea, este recomandat ca lecția online să fie înregistrată pe segmente mai scurte, astfel încât
atunci când apar erori, profesorul să poată înlocui ușor un segment cu altul. În plus, lecțiile înregistrate
dinainte nu vor fi afectate de întreruperile care apar inevitabil legate de conexiunea la internet sau de
funcționarea platformei folosite.

Lecțiile live: dacă folosesc Zoom, profesorii pot include în prezentarea lor materiale vizuale și
audio prin funcția de Share Screen, care fac posibile prezentările Power Point sau materialele video.
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Întrebarile elevilor în timpul lecțiilor live – cadrele didactice pot cere participanților la curs să scrie
întrebările în chat, pentru a nu întrerupe lecția. Profesorul verifică din când în când chatul pentru a
vedea care sunt întrebarile participanților.

Lecțiile live pot fi folosite cu succes pentru a încuraja interacțiunea cu elevii. Iată câteva exemple
de activități care se potrivesc cel mai bine: studii de caz, rezolvare de probleme, dezbateri.
Recomandările pentru Zoom ar fi ca:

� microfoanele elevilor să fie închise – pentru a evita zgomotul de fundal.
� camerele video ale elevilor ar trebui să fie deschise – pentru a vă asigura că sunt atenți la lecție.
� este preferabil ca opțiunea de înregistrare a discuției să fie setată automat pe ON.
� pentru a menține atenția, este important ca profesorul să rămână vizibil tot timpul, chiar și în

timpul prezentărilor PowerPoint.
Predarea în online prezintă o serie de avantaje și dezavantaje. Dintre avantajele predării online,

putem aminti:
� unele materiale didactice sunt mai interactive deoarece pot avea și părți multimedia, materialele

se distribuie repede
� elevii au acces rapid la materiale
� materialele pot fi accesate de oriunde și oricând
� fiecare elev poate studia materialele în ritm propriu
� elevii învață multe noțiuni noi cu ajutorul unor aplicații atractive.
Dintre dezavantajele învățării online, enumerăm:
� dificultățile întâmpinate în utilizarea tehnologiei sau lipsa tehnologiei
� randamentul și capacitatea de concentrare a elevilor scade în unele cazuri
� testarea nu este foarte eficientă – unii elevi au tendința de a copia
� elevii nu mai interacționează între ei, astfel fiind afectate relațiilor lor sociale.
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Mĳloace de învăţământ

Prof. Bunea Elena

Liceul Tehnologic „Al. Ioan Cuza”, Slobozia

Mĳloacele de învăţământ reprezintă o componenta structurală a procesului de învăţământ,
care contribuie la realizarea obiectivelor activităţii instructiv-educative, alături de celelalte
componente ale procesului de învăţământ.

Functiile mijloacelor de învăţământ

a. Funcţia cognitivă: constă in faptul că mĳloacele de învăţământ sunt instrumente prin care se
comunică date, informaţii asupra realităţii studiate, facilitând înţelegerea, însuşirea şi reţinerea
acestora, prin îmbinarea obiectelor reale cu cuv â ntul, a scrisului cu acţiunea, a cunoaşterii
senzoriale cu cunoaşterea raţională.

b. Funcţia formativă: constă in faptul ca mĳloacele de învăţământ permit dezvoltarea gândirii şi
a operaţiilor acesteia, a spiritului de observaţie, atenţiei, formarea atitudinilor şi convingerilor
ştiinţifice, tehnice, culturale, contribuind şi la formarea noţiunilor şi a capacităţii de corelare
interdisciplinară. Mĳloacele de învăţământ contribuie şi la stimularea motivaţiei învăţării,
determinând participarea activă a elevilor în cadrul procesului instructiv-educativ.

c. Funcţia demonstrativă- consta in faptul ca prin mĳloacele de învăţământ li se înfăţişează
elevilor o multitudine de aspecte ale realităţii, care sunt greu accesibile cunoaşterii directe, acest
lucru contribuind la formarea corectă a reprezentărilor şi dezvoltarea imaginaţiei.

d. Funcţia ergonomică- se referă la contribuţia mĳloacelor de învăţământ, la raţionalizarea
eforturilor profesorilor şi elevilor, în cadrul activităţilor didactice. Mĳloacele de învăţământ vor
reduce efortul de predare al cadrului didactic şi efortul de învăţare al elevilor.

e. Funcţia de evaluare - se referă la posibilitatea pe care o ofera unele mĳloace de învăţământ de
a obţine informaţii despre rezultatele elevilor, nivelul performanţelor atinse.

f. Funcţia estetică - constă în faptul că mĳloacele de învăţământ sunt astfel concepute si utilizate,
încât să declanşeze trăiri afective, să cultive capacitatea de înţelegere şi apreciere a frumosului,
simţul echilibrului.

Clasificarea mijloacelor de învăţământ

În funcţie de prezenţa sau absenţa mesajului didactic, mĳloacele de învăţământ se clasifica în:

a) mĳloace de învăţământ care cuprind mesaj sau informaţie didactică;
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b) mĳloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor sau informaţiilor didactice.

a. Mĳloace de învăţământ care cuprindmesaj didactic

Sunt mĳloace care redau si reproduc anumite trăsături, caracteristici, însuşiri ale obiectelor şi
fenomenelor realităţii ce constituie mesaj pentru activitatea de învăţare. Mesajul didactic include
atât informaţii, cât şi acţiuni obiectuale. Sunt mĳloace care includ numai informaţii, altele solicită
operarea cu ele, iar altele cuprind şi una şi alta. În funcţie de conţinutul mesajului didactic, în
această categorie sunt incluse urmatoarele mĳloace:

- materiale didactice care redau în forma naturală obiectele si fenomenele realităţii (colecţii de
plante, roci, substanţe, aparate, instrumente autentice);

- mĳloace de învăţământ sub forma de materiale grafice si figurative (hărţi, scheme, diagrame,
grafice, fotografii, tablouri, planşe);

- mijloace sub formă de modele substitutive, funcţionale, acţionale. Ele reproduc, la scara mai mică,
anumite obiecte, fenomene, principii de funcţionare (machete, mulaje, modelele unor maşini
etc.);

- mĳloace tehnice, audiovizuale - reprezintă ansamblul instrumentelor electrice si electromecanice
de reproducere a imaginilor si sunetelor (proiecţii, emisiuni radio, înregistrări, filme).

b. Mĳloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice

Sunt mĳloace care nu conţin mesaje, dar ajuta şi mĳlocesc transmiterea acestor mesaje. Nu sunt
legate de un anumit tip de mesaj, dar pot fi folosite în vederea transmiterii unei game largi de
mesaje. Printre mĳloacele de învăţământ care favorizeaza transmiterea mesajelor didactice, se pot
enumera:

- instrumente, aparate şi instalatii de laborator;
- echipamente tehnice pentru ateliere;
- instrumente muzicale şi aparate sportive;
- maşini de instruire şi calculatoare electronice;
- jocuri didactice;
- simulatoare didactice, instalaţii pentru laboratoare fonice.

În afara de cele doua grupe de mĳloace, sunt utilizate şi mĳloacele de măsurare a rezultatelor

învăţării, care ajută la evaluarea randamentului şcolar în unele circumstanţe educative. De
asemenea, calculatorul este un mĳloc distinct de învăţământ, care nu poate fi încadrat in nici una
din cele două categorii.

Avantaje ale utilizării mĳloacelor audio-vizuale:

- suplimentează explicaţiile verbale, oferindu-le un suport intuitiv;
- îi familiarizează pe elevi cu o realitate greu accesibilă pe cale directă;
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- provoacă şi susţin motivaţii şi interese cognitive; consolidează cunoştinţe si abilităţi;
- eficientizează folosirea timpului de instruire.

Dezavantaje ale utilizării mĳloacelor audio-vizuale:

• predispun la o uniformizare a perceperii şi interpretării realităţii;

• predispun la receptarea pasivă;
• produc, uneori, exagerari si denaturări ale fenomenelor.

Integrareamĳloacelor de învăţământ în procesul didactic

Valoarea pedagogica a mĳloacelor de învăţământ rezulta din implicaţiile pe care le au asupra
transmiterii şi asimilării mesajelor educaţionale. Nu se poate vorbi de o utilizare universală a
acestor mĳloace, ci trebuie să le adaptăm şi integrăm într-o situaţie concreta de învăţare.

Modalităţi de integrare amĳloacelor didactice în procesul de învăţământ:

a. Utilizarea mĳloacelor didactice în cadrul activităţii frontale cu elevii:

- mĳloacele de învăţământ sunt manevrate de către profesor;

- elevii recepţioneaza mesajele şi operează apoi cu ele, în funcţie de scopurile urmărite de către
profesor;

- cu ajutorul mĳloacelor de învăţământ, profesorul oferă informaţii care vor sprĳini înţelegerea
unor cunoştinţelor abstracte, îi poate sensibiliza pe elevi, prin declanşarea curiozităţii, întăreşte
informaţiile transmise verbal, prin confirmarea lor cu ajutorul imaginilor.

b. Utilizarea mĳloacelor de învăţământ in cadrul activităţii pe grupe:

- fiecare grupă poate utiliza un alt mĳloc de învăţământ sau toate grupele aceleaşimĳloace;

- manevrarea lor se face de către membrii grupei, dupa un instructaj prealabil şi sub îndrumarea
profesorului.

c. Utilizarea mĳloacelor de învăţământ în cadrul activităţii individuale:

- fiecare elev are posibilitatea sa folosească mĳlocul de învăţământ, în concordanţa cu instructajul
efectuat de profesor.

Adoptarea uneia sau alteia dintre aceste modalităţi depinde de obiectivele urmărite, strategiile
folosite, dotarile tehnico- materiale.
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Capoeira — Dans, sport ṣi joacă !

Prof. Miredda Cȃmpean

Liceul Teoretic „Axente Sever ”

„Echilibrul şi mobilitatea acrobaticii, graţia şi dinamismul dansului, iuţeala şi intuiţia luptei,

toate pe ritmul muzicii.“

Aceasta este, potrivit unui publicist, esenţa artei braziliene numite Capoeira. Un alt publicist spunea

despre Capoeira că a devenit „un fenomen global“.

Deşi originile artei Capoeira sunt un subiect controversat, majoritatea cercetătorilor sunt de părere că

aceasta îşi are rădăcinile în dansurile şi ritualurile tribale africane, pătrunzând, după cât se pare, în

Brazilia pe vremea comerţului cu sclavi. Sclavii au practicat zeci de ani acest dans, deşi proprietarii de

sclavi s-au străduit din răsputeri să înăbuşe cultura africană.

În 1888, când sclavia a fost abolită în Brazilia, „sclavii eliberaţi nu şi-au găsit un loc în orânduirea

social-economică existentă“, afirmă un scriitor brazilian. Prin urmare, mulţi foşti sclavi s-au alăturat

unor bande criminale, iar capoeira a devenit o formă a luptelor violente de stradă. Înarmaţi cu cuţite şi

ciomege, membrii acestor bande terorizau efectiv populaţia.

http://gingacapoeira.com/capoeira
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În anii 1930, Manuel dos Reis Machado, cunoscut de practicanţii de capoeira sub numele de Mestre

Bimba, a înfiinţat o şcoală de capoeira. Bineînţeles, întrucât practica era încă ilegală, a fost atent să nu se

afle că predă acest sport.

În 1937, după ce a fost legalizată de preşedintele brazilian Getúlio Vargas, capoeira a căpătat statutul

de sport naţional.

În 1941 Mestre Pastinha (Vincente Ferreira Pastinha) a inaugurat prima ṣcoală publică de capoeira,

unde maestrul preda forma tradiṭionalistă – Capoeira Angola, devenind cunoscut sub pseudonimul de

“filozoful capoeirei” datorită numeroaselor aforisme transmise discipolilor săi ṣi nu numai.

„Capoeira“ se interpretează pe ritmurile date de „berimbau“ şi „atabaque“, instrumente muzicale

tradiţionale , fiind una dintre cele mai inovatoare arte marṭiale din lumea de astazi, cu creativitate,

muzică, auto-exprimare ṣi gȃndire strategică, dar ṣi pregatire fizică si fitness..De obicei o sesiune de

capoeira începe prin acordurile specifice realizate de un grup de muzicanṭi aṣezaṭi la baza (pe’da) cercului

(roda) , iar în continuarea lor sunt dispuṣi capoeiristas (jucătorii sau practicanṭii de capoeira), care ocupă

fie o poziṭie inaltă, fie o poziṭie ghemuită. Jucătorii intră în joc prin dreptul bazei cercului (pe’da roda),

de obicei executȃnd o roată laterală (“au” in portugheza). Odată aflaṭi în interiorul cercului , cei doi

jucători prezintă o coregrafie mixtă de acṭiuni de luptă non-contact sau semi-contact ṣi miṣcări ritualice

de dans, precum : lovituri de picior joase, înalte sau executate din săritură; piruete, intoarceri ; elemente

acrobatice statice (diverse menṭineri ale corpului în poziṭii care sfidează legile gravitaṭiei) ṣi dinamice

(răsturnări ṣi salturi înainte/înapoi ṣi lateral cu sau fără întoarceri).
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contato@nordesteusou.com.br

Cu accentul pus pe sănătatea activă, artă, incluziunea socială și aprecierea culturală, putem spune

că ,Capoeira umple o parte foarte necesară în educația elevilor de azi(mai ales la clasele pregatitoare ); în

special în lumina ratelor de obezitate crescute observate în rândul tinerilor precum și a beneficiilor pe

scară largă ,ale experiențelor sociale și culturale . Ca o formă de artă afro-braziliană, Capoeira ,va învăța

elevii o apreciere pentru multiculturalism prin muzica jucată pe instrumente tradiționale afro-braziliene,

cântece cântate în portugheză și aspecte ale dansului brazilian. Pe lȃngă faptul că reprezintă o modalitate

minuntă de dezvoltare fizică pentru cei mici, Capoeira ii incurajează pe aceṣtia să exploreze bucuria de a

fi activi ṣi interactivi. În completare, Capoeira ajută la conturarea propriei personalităṭi încurajȃnd

expresia personală într-un mod distractiv si jucăuṣ ṣi îmbunătăṭeṣte abilitatea de a învăṭa!

Capoeira este foarte benefică pentru cel ce o practică, deoarece implică coordonare, flexibilitate,

forța și echilibrul. În funcție de vârstă, practicarea Capoeira va aduce beneficii specifice:

� copilului îi permite lateralizarea (organizare, în timpul copilăriei, a asimetriei funcţionale a

corpului uman din partea dreaptă sau stîngă, în funcţie de specializarea emisferelor cerebrale ) și

precizia gesturilor, iar lucrul în perechi sau în grupuri contribuie la dezvoltarea relațiilor

sociale;

� la adolescenți și adulții tineri, caoeira poate avea virtuți educative: poate să canalizeze voința și

energia, în timp ce învață să piardă, să câștige (cel mare devine mic, micul devine mare) și mai

ales să respecte partenerii si regulile jocului ;

� în sfârșit, pe măsură ce îmbătrânim, practica capoeira este aproape un tratament pentru

întarzierea instalării îmbătrânirii neurologice și musculare.

Nu putem trece cu vederea nici calitățile pe care practica Capoeira le dezvoltă :

� Rezistența: pentru a oferi energie maximă pe tot parcursul jocului.

� Agilitatea:sensul mișcărilor se schimbă în orice moment al jocului.

� Flexibilitatea: mișcările mari domină în capoeira.

� Viteza: pentru a putea depăși adversarul cât mai mult posibil.

� Echilibrul: pentru a controla menținerea corpului în timpul mișcărilor complexe.

� Coordonarea: pentru a putea răspunde la lovituri cu brațe, trunchi și picioare în același timp.

� Ritmul: jocul este condus de muzică și cântece, iar viteza de mișcare trebuie să se potrivească cu

ritmul muzicii.

� Autocontrolul și creativitatea.
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Prin practicarea Capoeira, se vor îmbunătăți:

* concentrarea : atenția asupra mișcărilor adversarului trebuie să fie constantă ;

* perseverenṭa : controlul perfect al loviturilor vine după multe exersări ;

* curajul: puțin câte puțin, este depășită teama de a efectua anumite mișcări acrobatice ;

* viclenia: pentru a contracara adversarul cu secvențe de mișcări neașteptate.

Dincolo de un simplu sport, Capoeira este o activitate completă. Dialogul corporal, improvizația,

inteligența corpului, importanța acționării, echilibrul, precum și noțiunile de spațiu, timp, ritm, muzică

și înțelegerea filosofiei jocului constituie principiile fundamentale predate în Capoeira. Exercițiu

minunat pentru corp, Capoeira solicită toate grupele musculare, dezvoltând o serie de calități fizice.

Dacă jucați în roda, veți observa într-un timp scurt o schimbare mare : mai puțină tensiune, reflexe mai

rapide și mai multă putere. Prin perseverență, respirația dumneavoastră va deveni excelentă deoarece

practica regulată a Capoeira (de cel puțin trei ori pe săptămână) dezvoltă sistemul cardiorespirator.

Faima Capoeirei a depăṣit demult graniṭele Braziliei, admiratori din multe ṭări lăsȃndu-se fascinaṭi de

caracteristicile sale. Capoeira a stȃrnit interes foarte multor persoane din tot atȃtea motive. Mai înainte

de toate, frumuseṭea artei exprimate este una de ordin hipnotic. Capoeira este în acelaṣi timp un dans ṣi

o luptă între doi combatanṭi. Ea reprezintă mult mai mult decȃt o combinaṭie de elemente acrobatice,

tehnici de arte marṭiale ṣi miṣcări de dans. Capoeira se descoperă pentru cei iniṭiaṭi ca fiind o împletire

de ritmuri ṣi melodii captivante, de practici culturale ancestrale, de istorie, cunoaṣtere ṣi civilizaṭie

aparṭinȃnd celui mai enigmatic continent – Africa – si dezvoltate in mediul unic oferit de spaṭiul

geografic al Braziliei.
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Mĳloacele de învățământ în pandemie

Prof. Cîrstea Elena Beatrice

Gădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Buzău

Pentru întreaga omenire anul școlar 2020-2021 a reprezentat o adevărată provocare cu privire la

nevoia adaptării conținuturilor, a metodelor și a mĳloacelor de învățământ pentru predarea-evaluarea

în diferite scenarii adoptate la nivel global, național sau regional, necesare combaterii pandemiei.

Pentru statele dezvoltate, învățământul on line nu a reprezentat o noutate. Trecerea la educația

on line a fost una naturală. Tendința globală este una de a promova și implementa învățământul la

distanță. Extrem de importantă este cum sunt adaptate conținuturile, metodele și mĳloacele de

învățământ, astfel încât beneficiarii direcți să le poată accesa și să poată evolua.

Pentru România, anul școlar 2020-2021 a reprezentat o adevărată provocare, atât pentru cadrele

didactice, cât și pentru părinți și elevi, de asemenea. Pe de o parte, într-un fel erau obișnuiți profesorii și

elevii în relaționarea față în față și cu totul altfel a fost comunicarea prin intermediul platformelor on

line.

Extrem de realist a fost sentimentul de nesiguranță cu care am pătruns cu toții în on line și

nevoia de adaptare rapidă a conținuturilor, metodelor și mĳloacelor învățământ. Astfel, nevoia de a

deține dispozitive performante și conexiuni la rețele de internet a devenit o prioritate. Este adevărat că

sunt și cadre didactice și elevi care s-au lovit de dificultăți cu privire la aceste dotări minime, având în

vedere că există zone în care dispozitivele sau accesul la internet sunt încă inaccesibile.

Astfel, educația a îmbrăcat o formă de individualizare a metodelor și mĳloacelor utilizate, ținând

cont de faptul că acestea au influențat în mod direct și conținuturile educaționale. Pentru mulți elevi

trecerea în online a fost asemănătoare unui abandon școlar.

Dacă accesul la internet și dispozitivele există, atunci o altă problemă a fost întâmpinată: cu cât

vârsta copiilor este mai mică, cu atât dependența de adult-părinte pentru a-i pune la dispoziție

materialele este mai mare. Problemele apar de la grădiniță și continuă spre ciclul primar, până când

copiii dobândesc o oarecare autonomie pentru mânuirea dispozitivelor (telefon, tabletă, calculator) sau a

platformelor.
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Până în 2020 tendințele educației erau de a impune copiilor un program rațional de utilizare a

calculatorului, tabletei și a telefonului, atât în scop didactic, cât și în scop personal. O dată cu pandemia,

utilizarea acestor dispozitive și a rețelelor de internet a fost o necesitate.

Nu putem renunța la educația timpurie, chiar dacă suntem în pandemie. Etapa preșcolară este

una dintre cele mai importante perioade din dezvoltarea personalității viitorului adult. Educatoarele au

fost de asemenea puse în situația de a adapta conținuturile, metodele și mĳloacele de învățământ pentru

sistemul online, iar relația familie-grădiniță a devenit o prioritate. Pe de o parte, copilul învață la

grădiniță primele reguli de socializare prin lărgirea orizontului relațional. Socializarea prin ecrane este

una rece, iar pentru preșcolarul mic poate duce la blocaje, refuz, respingere. Pe de altă parte,

conținuturile învățării au fost adaptate pentru on line, iar prelucrarea materialelor pentru grădiniță a

fost una individualizată, conform specificului fiecărei grupe de copii.

Pentru unii copii accesul la platforme de internet a fost ușurat de priceperea părinților și dotarea

lor materială. Astfel, copiii au putut viziona filme demonstrative realizate de educatoare pentru toate

domeniile de cunoaștere și toate tipurile de activități din grădiniță. De asemenea, au vizionat prezentări

PowerPoint, materiale cu povești sau povestiri realizate prin BookCreator, prezentări realizate prin

aplicații precumChatterKid, Quik, PowerDirector, KineMaster, jocuri realizate prin JigsawPuzzle, teste

realizate prin aplicația Ward Wall.

De asemene, pentru a ține legătura cu preșcolarii am utilizat ședințe pe platforma Zoom, pe

Google Class, am realizat grupa pe platforma Adservio, dar, am utilizat și grupul privat de WhatsApp

pentru a informa ușor părinții și grupul privat de FaceBook pentru a pune la dispoziție copiilor

posibilitatea de a-și posta materialele sau lucrările realizate.

Țin să menționez faptul că sprĳinul părinților a fost enorm în a menține vie legătura familie-

grădiniță. Fiecare a putut realiza în ritmul propriu și cu ce au avut la dispoziție experimente, jocuri,

lucrări sau fișe de lucru. Ca educatoare m-am simțit mult mai responsabilă în a realiza materiale zilnice

pe care le-am pus la dispoziția părinților, astfel încât preșcolarii să poată lucra fără a acumula lacune.

Faptul că anul acesta am avut grupă mare m-a ajutat să asigur socializarea online a copiilor.

Aceștia simțeau nevoia să își salute colegii, să le împărtășească din propriile experiențe prietenilor.

Ca piedici am întâmpinat programul încărcat de lucru al părinților, prioritatea fraților mai mari

la educație în detrimentul preșcolarilor sau faptul că aceștia au fost în grĳa bunicilor care nu au dispus de

tehnologie sau pricepere pentru a pune permanent la dispoziție copiilor materialele lucrate.

De asemenea, am avut în vedere ca materialele realizate sau selectate special pentru copii să fie

atractive, compacte, explicite și să îi provoace pe copii să realizeze sarcini de lucru fără a utiliza

tehnologia pe o perioadă îndelungată.
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De asemenea, am avut în vedere ca legătura cu familiile copiilor să se realizeze periodic, iar

informațiile cu caracter principal să ajungă în timp util la fiecare.

După revenirea la grădiniță, odată cu schimbarea scenariului de lucru, am încercat să păstrez

anumite tehnici de lucru din online, astfel încât, în cazul în care se va reveni la sistemul online pe viitor,

copiii să fie obișnuiți să lucreze pe dispozitive pe platformele educaționale utile, să urmărească anumite

filmulețe din care să extragă valențele educative, să realizeze lucrări după anumiți pași prezentați sau să

realizeze jocuri specifice conținuturilor din grădiniță. Însă, mĳloacele de învățământ concret-intuitive

sunt extrem de importante în educația timpurie, deoarece duc la formarea unor reprezentări clare și

corecte a ceea ce există în mediul înconjurător. De asemenea, jocurile de la grupă au avut accentul pe

relaționarea corectă și respectarea normelor din pandemie, astfel încât mediul din grădiniță să fie unul

sigur și eficient organizat.

Am constatat că preșcolarii sunt pregătiți pentru școală și se vor integra cu ușurință în noile clase

din care vor face parte, iar după acest an școlar atât noi, cadrele didactice, cât și părinții copiilor ne

simțim mai pregătiți pentru noile provocări ce vor urma. Educația învinge și nu trebuie abandonată.

Rolul ei este decisiv în formarea viitoarelor generații pentru viață.
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MĲLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNTMODERNEUTILIZATE ÎN

ȘCOALA ON-LINE

Profesor înv. Primar Hanțescu Claudia

Școala Gimnazială Șimian,Mehedinți

Revenirea la școală presupune respectarea multor reguli, unele chiar dure , fiind una plină de

provocări, atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Școala nu va mai putea reprezenta pentru

elevi, cel puțin pentru o perioadă de timp, o oază educativă, locul în care împărtășesc opinii, idei, cu cei

care au aceleași aspirații nevoi, trebuințe.

Fiecare copil, reacționează într-un mod unic la situațiile stresante la care este supus , iar

gestionarea emoțiilor, a stărilor de anxietate este extrem de importantă. Aceștia au nevoie de dragostea,

sprĳinul, înțelegerea celor din jur, mai mult ca oricând, iar școala trebuie să le asigure un mediu ambiant

cât mai propice, chiar și în această situație inedită pe care o traversăm cu toții și care tinde să devină

normalitate.

Pe de altă parte, educația în mediul online a beneficiat și de unele aspecte favorabile, elevii fiind

încântați de unele metode și strategii de predare-evaluare, specifice învățării prin intermediul

tehnologiei. Trecerea la învățarea în format fizic va reprezenta o provocare pentru elevi, fiind nevoiți să

se adapteze din nou la metodele tradiționale de predare, iar îmbinarea unor metode și strategii didactice

utilizate în mediul online, cu metodele clasice de predare ar putea constitui un avantaj. În contextul

realității actuale, resursele WEB au devenit de o importanță majoră, fiind indispensabile în cadrul

tuturor demersurilor didactice, atât școlare , cât și extrașcolare.

Fie că ne referim la predare, învățare sau evaluare, sau la activitățile extracurriculare în care sunt

implicați elevii, utilizarea resurselor informatice a devenit o necesitate.

Noile tehnologii informaționale oferă o multitudine de aplicații care pot îmbunătăți în mod considerabil

calitatea actului didactic. Dezvoltarea tehnologiei informaționale a condus la schimbarea modului clasic

de predare-evaluare, în care profesorului îi revenea rolul de intermediar al transmiterii cunoștințelor,
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facilitând astfel, înțelegerea și transferul acestora. Învățarea prin intermediul resurselor educaționale

online, propune o gama diversificată și complexă de informații, din surse diferite, menite să stârnească

interesul și curiozitatea elevilor, fiind o modalitate propice de a împărtăși unii cu alții, idei, opinii,

experiențe didactice, într-un mediu ambiant lipsit de inhibiție.

Așadar, învățământul prin intermediul resurselor, WEB, făcând referire aici la clasa virtuală,

respectiv, învățarea prin intermediul mĳloacelor TIC, oferă elevilor posibilitatea, să caute, să exploreze,

să selecționeze și să aplice cunoștințele dobândite, eliminându-se astfel, articol factorul subiectiv-

emoțional, teama generată de confruntarea cu cadrul didactic sau de reacțiile provocate de colegi, în

cazul unui răspuns nefavorabil. Totodată, profesorul, potrivit măiestriei didactice, are posibilitatea de a-

și organiza lecțiile online într-un mod inspirat și creativ, selectând cele mai relevante resurse, făcând

apel la prezentări Power-Point, filme educative, secvențe muzicale, imagini, link-uri utile în susținerea

celor predate. Lecțiile devin astfel, un schimb fructuos de informații, iar clasa virtuală, un mediu plăcut

și sigur, competitiv totodată, locul în care fiecare elev se simte valorizat prin confruntarea cu cei care au

aceleași capacități, trebuințe și nevoi.

Referindu-ne la metodele și tehnicile de evaluare on-line, putem afirma că au o serie de avantaje și

prezintă un grad ridicat de eficiență deoarece majoritatea oferă feed-back întrun timp foarte scurt.

Așadar, în contextul dat, evaluarea online, se impune de la sine, profesorul având nevoie de feed-back în

permanență, cu scopul de a eficientiza actul didactic și de a atinge competențele vizate.

Astfel, platforma Google Classroom poate facilita evaluarea online, cadrul didactic având posibilitatea de

a crea teste și fișe de evaluare sau de a încărca o serie de materiale necesare evaluării. O altă platformă

prin intermediul căreia se poate realiza evaluarea online, este Zoomul. Această aplicație permite discuții

pe anumite teme cu elevii, aceștia pot oferi răspunsuri la întrebările adresate de către profesori, iar

eventualele greșeli pot fi corectate în timp record. Google Jamboard este de asemenea, un mod de

vizualizare foarte ușor al unor sarcini simple unde toți elevii au posibilitatea să-și corecteze propriile

răspunsuri. Prin intermediul aplicației Kahoot, elevii pot să rezolve o serie de teste, cu diferite grade de

dificultate, de la simplu la complex, circumscrise unor diferite arii tematice, ba mai mult, pot construi ei

înșiși itemi de teste. Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru

crearea testelor scrise, pentru obținerea unui feed-back cu privire la anumite aspecte ale activității
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didactice sau de altă natură, conceperea unor teste grilă, înserarea unor imagini sau scurte filmulețe.

Evaluarea devine astfel, eficientă și creativă, fiind o alternativă la evaluarea tradițională în aceste

contexte, însă nu putem face rabat nici de tehnicile și metodele tradiționale de evaluare.

Așadar, atât în mediul online, cât și în mediul fizic, cadrului didactic îi revine rolul de coordonator

profesionist al întreg procesului didactic, având sarcina de a identifica și experimenta , cele mai relevante

metode și strategii , astfel încât , elevul să ajungă la maximul de dezvoltare posibilă.
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PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI

AUTOR : prof. înv. primar,

COMĂNESCU NICOLETA-DIANA,

Scoala Gimnazială ’Matei Basarab’’, Pitești

“Copilul este înzestrat cu puteri necunoscute care ne pot calauzi spre un viitor strălucit. Dacă ceea
ce vrem este cu adevărat o lume nouă, atunci educația trebuie să aibă drept scop dezvoltarea

acestor posibilități ascunse.

Copilul are o minte capabilă să absoarbă cunoașterea. El are capacitatea de a-și preda singur. O
singură observație este suficientă ca să dovedească acest lucru. Copilul crește vorbind limba părintească,
în timp ce pentru adulți învățarea unei limbi este o realizare intelectuală remarcabilă. Nimeni nu-i

predă copilului; totuși, el ajunge sa folosească substantive, verbe și adjective la perfecție.”( Maria
Montessori)

Noile programe școlare au urmărit să indice în mod coerent competențele urmărite și oferta
educaţională propusă de un anumit domeniu de studiu. Din această perspectivă, programa școlară este
primul document pe care orice profesor, de la orice disciplină trebuie să-l cunoască. Noile programe și-
au asumat astfel rolul de a răspunde în mod direct la câteva întrebări extrem de importante în orice
demers didactic autentic:

• Ce trebuie să urmăresc în mod specific în activitățile de învățare cu elevii mei?
• De ce trebuie să urmăresc aceste ținte?
• Cum ajung în mod eficient acolo, cum mă asigur că fiecare elev al meu poate reuși?
• Cum știu dacă ceea ce mi-am propus a fost atins?
Învățătorul trebuie să cunoască foarte bine toate schimbările produse în sistemul educațional și, mai

ales, ceea ce prevede programa școlară. Trebuie să fie deschis la nou, să accepte provocările noilor date.
Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de

învățătoare), părinții trebuie să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în
îngrĳirea și educația copilului lor. Începe acum acel parteneriat atât de necesar desfășurării optime
întregului proces de formare a copilului, parteneriatul părinte-învățător. Părinții au nevoie de timp
pentru a înțelege întregul context legat de activitățile de la școală, de natura sprĳinului acordat copiilor,
de regulile interne ce trebuie asumate și respectate. Este foarte important ca învățătorii să asculte
relatările acestora despre propriul copil, despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea
fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui părinte. Învățătorii pot afla lucruri semnificative și necesare
care să-i ajute în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Părinții vor căpăta
încredere în specialistul care se va ocupa de educația propriilor copii și vor afla informații despre alte
experiențe școlare, pe care învățătorul le va prezenta ca modele reușite, din seria anterioară de elevi.

Tot la prima ședință, poate exista și solicitarea completării unui chestionar care să ofere mai multe
date învățătorului, pe care să le folosească în sprĳinul eficientizării întregului demers educativ.
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Sunt prezentate motive pentru care școala poate să prezinte interes pentru copil: colectivitatea de
copii poate fi mai distractivă decât familia, e motivantă, stimulează creativitatea, imaginația, gândirea, îi
creează copilului o stare de bine, descoperă lumea și va trece prin experiențe noi, va prinde curaj, va
explora, va avea inițiative, va rezolva probleme, va deveni independent și tot mai responsabil, își va face
prieteni noi.

De-a lungul timpului, achizițiile vor fi semnificative astfel încât, în clasa a IV-a, copilul va avea
competențe de comunicare în limba română, de comunicare în limbi străine, competențe matematice,
digitale, sociale , civice , spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală, va
învăța să învețe. Cu alte cuvinte, copiii:

� își vor exprima opinii, emoţii , gânduri, păreri, în mesaje orale sau scrise, în contexte
familiare de comunicare, în limba română sau în limba străină

� vor participa la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme
de şcoală sau de viaţă , în limba română sau în limba străină

� vor manifesta curiozităţi pentru aflarea adevărului
� vor rezolva probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi/sau procedee specifice

matematicii
� vor realiza un demers investigativ simplu prin parcurgerea unor etape în vederea atingerii

unui scop și vor realiza produse simple
� vor manifesta interes pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat și vor

aplicarea reguli elementare de igienă personală și de comportament responsabil în raport cu
mediul

� vor utiliza funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din mediul apropiat, cu sprĳin
din partea adulţilor , vor dezvolta conținuturi digitale simple în contextul unor activități de
învățare, respectând norme de bază privind siguranța în utilizarea dispozitivelor

� vor fi capabili să formuleze întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru
� vor utiliza tehnici, metode simple pentru a învăţa, vor activa cunoştinţe anterioare şi vor

înregistra informaţii
� își vor concentra atenţia, perseverența în lucru la o sarcină până la finalizarea

corespunzătoare şi își vor verifica propria activitate
� vor manifesta interes pentru autocunoaştere , își vor asuma roluri şi responsabilităţi prin

participarea la acţiuni în contexte de viaţă din mediul cunoscut
� vor manifesta curiozităţi în abordarea de sarcini noi şi neobişnuite de învăţare , fără teama

de a greşi, își vor asuma sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, angajament în
realizarea unor obiective, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalți

� vor identifica utilitatea unor meserii/profesii pentru membrii comunităţii
� își vor exprima bucuria de a crea lucrări simple și vor explora mai multe forme de

expresivitate
� vor participa la proiecte culturale (artistice, sportive, de popularizare) organizate în şcoală şi

în comunitatea locală
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A educa înseamnă “a cultiva curățenia sufletească și bunacuviință a copiilor și tinerilor, a-l crește
pe un copil moral și în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligența, a forma un atlet pentru
Hristos, pe scurt a te îngrĳi de mântuirea sufletului lui. Educația este asemenea unei arte: artă mai mare
decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educației se
săvârșește în vederea accederii la lumea viitoare”(Constantin Cucoș) .
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Mĳloacele de învăţământ într-o şcoală modernă

Prof.înv.primar Dascălu Nicoleta
Șc. Gimn. ”Mihail Sadoveanu”

Fălticeni, jud.Suceava

Mĳloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de obiecte, dispozitive, aparate care contribuie la
desfăşurarea eficientă a activităţii didactice. Ele sunt resurse materiale ale procesului de învăţământ,
selecţionate din realitate, modificate sau confecţionate în vederea atingerii unor obiective pedagogice.
Mĳloacele de învăţământ reprezintă materiale auxiliare care beneficiază de un anumit potenţial
pedagogic valorificabil în procesul de învăţământ, pentru ca elevul să beneficieze de absolut tot ce este
necesar în vederea unei educaţii de calitate superioară.

În literatura de specialitate sunt semnalate cinci generaţii de mĳloace de învăţământ care
reprezintă tot atâtea etape în inovarea instrucţiei.

Din prima generaţie fac parte: tabla, manuscrisele, obiectele de muzeu, etc.; ele nu pot fi utilizate
decât direct, prin acţiunea comună profesor – elev.

Celei de-a doua generaţii îi aparţin mĳloacele purtătoare de informaţii gata elaborate: manuale, alte
texte tipărite. În acest caz, acţiunea adultului asupra elevului este imediată prin intermediul unui cod –
scrisul.

A treia generaţie de mĳloace de învăţământ este generată de introducerea maşinilor în procesul de
comunicare interumană şi este reprezentată de mĳloacele audiovizuale (dispozitive, filmul, înregistrările
sonore, emisiunile T.V. etc).

A patra generaţie de mĳloace de învăţământ se bazează pe dialogul direct între elev şi maşină, cum
ar fi cel desfăşurat în laboratoarele lingvistice sau în învăţământul programat.

A cincea generaţie, complementară precedentei şi dezvoltând interacţiunea elev – maşină, aparţine
calculatoarelor electronice. Calculatorul este cel mai complex mĳloc de învăţământ. În şcoala noastră se
găsesc toate cele cinci generaţii de mĳloace de învăţământ, punându-se foarte mult accentul pe
introducerea frecventă în activităţile cu elevii a mĳloacelor audio-video, a calculatorului (prin realizarea
de către elevi de proiecte, filmuleţe, prezentări în PowerPoint, trimiterea de e-mailuri, accesarea unor
site-uri educative) şi a tablei interactive.

Contextul actual a impus tuturor cadrelor didactice, „prietene” sau nu cu tehnologia, să o introducă
în procesul de predare-învățare-evaluare.

Este binecunoscut faptul că, în ultima perioadă, elevii sunt atraşi de tot ceea presupune tehnologie
modernă. În ultima jumătate de an, date fiind circumstanțele contextului actual al orelor desfășurate
online, tehnologia se bucură de o deosebită atenţie și din partea cadrelor didactice, părinţilor şi
autorităţilor competente şi responsabile ale statului.

Educația digitală presupune anumite capacități și competențe din partea profesorului, în
conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale sau europene, precum și strategia
personală de predare. Atât tehnologia modernă cât și creativitatea cadrului didactic în construcția unei
lecții, poate motiva un elev să-și îndrepte atenția spre disciplina predată de acesta, poate crește interesul
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pentru lectură și studiu individual, poate determina anumite conexiuni/ interdisciplinaritate, poate
anima starea de spirit de la clasă și per total, poate determina ca ora sa să fie așteptată cu nerăbdare de
elevi.

Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte cǎtre elevi,
idee care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ.
Utilizarea mĳloacelor moderne, a resurselor educaționale deschise, a instrumentelor/platformelor
educative în clasa anului 2021 este imperios necesară. Adaptarea conținuturilor științifice, aplicate la
nevoile elevilor generației de azi, cu aplicație în viața cotidiană, corelate cu adaptările tehnice de astăzi,
conduce spre succesul unei lecții.

Totuși valoarea formativă a mĳloacelor de învăţământ şi mai ales a noilor utilităţi tehnice nu au
relevanţă pedagogică, cognitivă, decât dacă sunt utilizate pe lângă metode real-active. Aceasta pentru că
ele sunt valabile în măsura în care şi elevul este motivat să participe la cunoaştere, să înveţe activ. Atunci
profesorul poate să ofere un spectru larg de resurse, să le antreneze într-un context actual, să mobilizeze
abilităţi şi competenţe înalt cognitive, să permită interacţiuni între elevi, să sprĳine acumulări de
cunoştinţe noi, să depăşească simpla achiziţie, să stimuleze curiozitatea epistemică.

Lecţiile multimedia sunt capabile să aducă un plus de valoare în explicarea acelor procese,
fenomene sau structuri dificil de abordat prin metodele clasice. De exemplu, prin modelarea cu ajutorul
calculatorului, procesele foarte greu de observat în condiţii reale, cum ar fi fenomene microscopice sau
din contră macroevoluţii de relief pot fi studiate în tot dinamismul lor, la diferite scări spaţiale sau
temporale.Departe de rutina orelor obişnuite, în care efortul de abstractizare pe care trebuie să-l facă
este considerabil, elevii descoperă o lume în care teoria şi practica se întâlnesc sub o forma accesibilă.

Conţinutul unei lecţii în format electronic poate îmbina atât prezentări, simulări, experimente
interactive, exerciţii, teste cât şi jocuri educaţionale. Toate momentele de lecţie realizate presupun
activitatea nemĳlocită a elevilor, iar interactivitatea constă în cea mai mare parte în feedback gradual
oferit utilizatorului pe tot parcursul lecţiei.

Evaluarea cu ajutorul testelor pe calculator poate fi și o prețioasă resursă de economisire a
timpului. Ea îmbină o multitudine de funcții menite să faciliteze procesul de predare-învățare, oferind
profesorului posibiltatea de a controla în permanență calitatea procesului instructiv educativ desfășurat
prin: demonstrații interactive, testarea elevilor după fiecare temă, evaluarea cunoștințelor elevilor prin
votarea simultană, identificarea răspunsurilor corecte printr-o metodă interactivă, evaluarea nivelului
de predare, evidența rezultatelor prin intermediul rapoartele statistice generate de platforme.

Cadrul didactic are elementele necesare construirii unui demers didactic personalizat, în funcţie de
cerinţe şi condiţii concrete, în funcţie de experienţa sa şi de nivelul de achiziţii al clasei. Materialele
educaționale în format digital nu au menirea de a le înlocui pe cele clasice, ci de a fi instrumente eficace
la îndemâna profesorului.

Așadar, utilizarea unei anumite resurse educaționale digitale în clasa secolului XXI trebuie luată
treptat, însoțită încă de metode tradiționale precum demonstrarea, explicația, problematizarea etc.

Mĳloacele de învăţământ dispun de un însemnat potenţial pedagogic, iar orice şcoală doreşte să
valorifice acest potenţial cât mai mult posibil. Dimensiunile acestui potenţial pedagogic pot fi conturate
prin evidenţierea funcţiilor pe care aceste mĳloace le pot îndeplini în activitatea instructiv–educativă.

Literatura de specialitate sintetizează următoarele funcţii de bază:
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� funcţia de comunicare: mĳloacele de învăţământ pot transmite un volum mare de
informaţii, într-un timp scurt şi într-o formă accesibilă şi atractivă;

� funcţia demonstrativă: mĳloacele de învăţământ asigură un suport necesar înţelegerii
proceselor şi fenomenelor, cărora, prin tehnici specifice, le pot mări sau micşora
dimensiunile, le pot accelera sau încetini ritmul real de desfăşurare sau le pot
simplifica şi schematiza structura;

� funcţia motivaţională: mesajele audio-vizuale pot sensibiliza elevii pentru problemele
studiate, le pot stimula interesele de cunoaştere, cultivând astfel motivaţia pentru
activitatea şcolară;

� funcţia formativă: dirĳaţi să recepteze corect mesajul audio-vizual, elevii îşi dezvoltă
atenţia, spiritul de observaţie, capacitatea de analiză, sinteză etc;

� funcţia de evaluare a performanţelor şcolare, eliminându-se, în acest fel, o serie de factori
ai subiectivităţii în notare;

Procesul de informatizare al şcolilor a adus beneficii multiple procesului de învăţământ, făcând
posibilă existenţa unor echipamente tehnice în dotarea şcolii, precum: calculatoare; televizor; video-
proiector multimedia; camere foto digitale; cameră video; casetofon, retroproiector; calculatoare de
buzunar; dispozitive de instruire etc.

Calculatorul poate fi folosit în şcoală pentru activităţi de: predare – învăţare - evaluare; activităţi
extraşcolare - proiecte; cercetare. Raportat la procesul de învăţământ, calculatorul constituie mĳlocul de
învăţământ cel mai nou şi mai complex. El este utilizat: în predarea informaticii, mĳlocind învăţarea
elevilor în utilizarea unor tehnici de comunicare; în predarea celorlalte discipline şcolare, determinând o
nouă formă de concepere şi realizare a învăţării, denumită instruirea asistată de calculator. În acest context,
calculatorul devine o resursă valoroasă, care generează o serie de avantaje, precum: posibilitatea
furnizării unor informaţii de calitate, în baza unor programe elaborate de echipe multidisciplinare;
posibilitatea de a dirija învăţarea unui număr mare de elevi, acordându-le o asistenţă pedagogică de
calitate şi posibilitatea individualizării învăţării prin respectarea ritmului de lucru şi a nivelului de
pregătire a fiecărui elev.

Prin lecţiile pe calculator şi jocurile educaţionale, profesorii cresc interesul elevilor pentru școală,

pentru că le stimulează imaginaţia şi învăţarea prin descoperire.
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Metodele de cercetare- fotbal

Prof. Ducan C-tin Cristinel

Lic. Tehn. Construcții de Mașini Mioveni

Metodele de cercetare utilizate, vor fi prezentate pe scurt, reliefând aspectele esenţiale ale aplicării

lor, precum şi particularizarea, dacă este cazul, a aplicării acestora.

Trebuie avut în vedere faptul că, metodele de prelucrare şi interpretare, nu sunt separate de

categoria metodelor de cercetare propriu-zisă. Acestea depind unele de altele şi de cele mai multe ori se

aplică concomitent.

Prezentăm schematic sistematizarea metodelor de cercetare şi repartizarea lor în grupe de

referinţă.

Metode, procedee şi tehnici de investigaţie (metode particulare)

- metoda observaţiei

- metoda anchetei

- metoda experimentului

Metode de analiză şi interpretare

- metoda logică

- metoda grafică şi tabelară

- metoda statistică

- metoda comparativă

Observaţia, metodă de investigaţie

Din punct de vedere definitoriu, observaţia, este o contemplare intenţionată şi metodică a unui

obiect, fenomen sau eveniment, condiţionată de prelucrarea prin raţiune a datelor obţinute.

Astăzi, observaţia este considerată ca o etapă a cercetării ştiinţifice, care trebuie să se sprĳine în

mod nemĳlocit, pe experiment. Observaţia se aplică acelor date, fenomene, sau fapte, ce se doresc a fi

cunoscute, descrise, ordonate, clasificate şi sistematizate, calificate şi cuantificate, în vederea stabilirii

aspectelor esenţiale, relaţiilor dintre ele, precum şi efectele ce pot avea, unele asupra altora.
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Scopul şi sarcinile observaţiei este de a recolta date concrete, care printr-o analiză ştiinţifică să ne

permită generalizarea acestora. Prin acestea, observaţia, nu trebuie înţeleasă ca o vizionare pasivă a

realităţii, ci ca un proces intelectual activ, în care cercetătorul, trebuie să dovedească obiectivitate şi precizie

în fenomenul observat, chiar dacă anumite evenimente sau fenomene supuse observaţiei, sunt de fapte

sociale sau conduite umane preponderent subiective.

Obiectivitatea datelor observaţiei în documente înregistrate constituie o condiţie de bază, prin care

se poate face în mod obiectiv analiza cantitativă cât şi cea valorică (calitativă). Detaliile observate trebuie să

fie înregistrate întocmind situaţii relevante a acestora, în prezenţa subiecţilor; aceştia cunoscând faptul, că li

se înregistrează, aspecte legate de conduita motrică în anumite condiţii.

Prin întocmirea în observaţie, a fişelor de înregistrare, codificarea precisă a datelor, permite

realizarea unei analize profunde şi a unei lucrări riguroase a elementelor esenţiale ale fenomenului observat.

Fiecare fişă este adnotată cu date obiective sau aprecieri care conduc nemĳlocit la anumite concluzii.

Metoda matematică

Se referă în primul rând la utilizarea largă a simbolurilor matematice, care în cercetare este legată

nemĳlocit de studiul cantitativ al obiectelor şi fenomenelor, pe care fiecare domeniu le cuprinde.

În al doilea rând, metoda matematică este etapa perioadei de abstractizare superioară a unei ştiinţe,

care prin utilizarea conceptului matematic, formulează ipotezele, regulile de deducere matematică şi

dobândeşte precizie în formularea concluziilor şi capacitatea de prognozare superioară.

Metoda matematică, asigură teoriilor ştiinţifice o serie de avantaje logice şi metodologice, cum

sunt : organizarea deductivă riguroasă, precizarea semnificaţiilor, posibilitatea formalizării posibilităţii

testării, posibilitatea formulării logico-matematice a ideilor, toate acestea contribuind la un înalt grad de

explicitare şi generalizare.

Utilizarea metodei matematice, în cercetarea ştiinţifică din diferite ştiinţe particulare, începe de la

aspectul ilustrativ de prezentare a diferitelor formule matematice, a graficelor, continuată apoi prin tehnici

matematice de cercetare, alcătuite dinainte, ca de exemplu prelucrarea statistică, construcţia metodelor,

utilizarea tehnicii de calcul, etc..

Metoda statistică

Această metodă este o ramură a matematicii, devenită ea însăşi ştiinţă, care, s-a dezvoltat în special,

datorită cerinţelor studierii necesităţilor ştiinţelor sociale, de a explica natura determinismului probabilist.
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Statistica, este o metodă de prelucrare şi interpretare a datelor şi rezultatelor recoltate pe parcursul

cercetării. Ea s-a dezvoltat şi s-a impus în ultimul timp datorită necesităţii cunoaşterii modalităţilor de

efectuare a calculului statistic.

Metodele matematice şi statistice s-au impus astăzi în mod evident în limbajul curent al ştiinţelor.

Sintetizând aportul metodelor statistice în cercetările psiho-pedagogice putem remarca cel puţin

următoarele patru contribuţii:

1. asigură un control riguros şi obiectiv al cercetărilor experimentale, prin verificarea raporturilor dintre

variabile, a reprezentărilor acestora:

2. permit organizarea condiţiilor optime ale cercetătorilor psiho-pedagogice, prin elaborarea unor eşantioane

reprezentative pe baza cărora să se poată efectua standardizarea şi validarea instrumentelor de cercetare;

3. realizează măsurarea exactă a variabilelor, ceea ce permite exprimarea cantitativă a unor caracteristici ale

variabilelor psiho-pedagogice (variabilitatea, evoluţia, specificitatea etc.) şi avansarea unor explicaţii

calitative asupra raporturilor dintre variabile;

4. asigură un limbaj ştiinţific comun, util atât pentru raportarea la cercetări similare asupra aceluiaşi fenomen,

cât şi asupra unor studii din alte discipline ştiinţifice.

Aceste contribuţii importante explică prezenţa lucrărilor consacrate aplicaţiilor metodelor statistice

în cercetările de psihologie şi pedagogie.

Metoda comparativă

În cercetările de psihologie şi pedagogie intervin foarte des probleme de comparaţie statistică.

Folosirea „testului Z”, a ”testului t”, „criteriului hi pătrat”, precum şi a altor teste de comparaţie, se bazează pe

intervenţia „ipotezei nule”, ipoteză care, aşa cum s-a arătat, atribuie numai întâmplării tendinţele şi relaţiile

constatate, admiţându-se în mod provizoriu această ipoteză şi determinându-se şansele (probabilitatea) ca

rezultatul corect obţinut să aibă loc numai din cauza întâmplării.

Dacă probabilitatea obţinerii rezultatului pe baza ipotezei nule este foarte mică, atunci respingem

această ipoteză şi acordăm toată încrederea ipotezei specifice.

În practică, pentru alegerea valorii critice au fost acceptate următoarele reguli convenţionale:

1. Se acceptă ipoteza nulă în cazul în care diferenţa între parametrii nu depăşeşte valoarea critică cu o

probabilitate mai mică decât 95%. În cazul acesta, diferenţa dintre valorile parametrilor este

considerată ca nesemnificativă, ia datorându-se factorilor întâmplători.

2. Se consideră că rezultatul este îndoielnic în cazul în care probabilitatea este cuprinsă între 95 şi 99%.
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3. În cazul în care diferenţa dintre parametrii depăşeşte valoarea critică cu o probabilitate mai mare de 99%,

ipoteza nulă se respinge, trăgându-se concluzia că diferenţa constatată este semnificativă. În

problemele de comparaţie statistică trebuie făcută distincţia între eşantioanele independente şi

eşantioanele corelate.

În cazul în care acelaşi grup de subiecţi este supus în două momente diferite la două probe diferite

(cum ar fi înainte şi după acţiunea unui anumit factor experimental) situaţie frecvent creată în cazul

calculării reabilităţii testelor psiho-pedagogice.

Metoda probelor şi testelor de control

Probele şi normele de control sunt elaborate periodic de Federaţia Română de Fotbal după

campionatele europene, mondiale, olimpice sau după un număr de ani când F.R.F. consideră că acestea au

devenit inoperante prin valoarea lor scăzută, sistemul acestora fiind perfectibil. Important este de reţinut

faptul că multe dintre problemele şi normele stabilite de F.R.F. pot fi folosite şi în procesul instructiv-

educativ ca mĳloace specifice sau nespecifice, cu scop de învăţare-perfecţionare sau măiestrie.

F.R.F. organizează bianual, la începutul fiecărei perioade competiţionale, trecerea normelor de

control pentru toate categoriile de jucători (Divizia A, B, C, juniori, copii).

Documentul ce cuprinde toate normele, probele de control şi indicaţii metodico-tehnice de

organizare şi desfăşurare poate fi procurat de la F.R.F. sau Direcţiile Judeţene pentru Educaţie Fizică şi

Sport.

Metoda experimentală

Această metodă a cunoaşterii ştiinţifice, a fost pusă în valoare, pentru prima dată în istoria

gândirii metodologice, la începutul epocii moderne.

Odată cu aplicarea lui de către J. St. Mille, experimentul dobândeşte fundamentarea logică a

metodelor şi procedeelor metodice, de a raţiona, în vederea găsirii cauzei unui fenomen, a unei situaţii, a

unei stări sau atitudini.

După M. Epuran, 1993,: ”Metoda experimentală este un sistem complex de cunoaştere a realităţii,

caracterizat prin utilizarea raţionamentului experimental, care prelucrează atât fapte provenite din observaţii, cât şi

din experiment”.

Metoda de experiment este o metodă integrală, folosită şi în ştiinţele de observaţie şi în cele

experimentale.

Metoda experimentării sau experimentul, constă în efectuarea de experienţe pentru a controla sau a

verifica valoarea unei idei experimentale.
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În experimentul natural, subiecţii sunt supuşi studiului în condiţiile vieţii reale. Marele avantaj al

acestei metode constă în aceea că experimentul se poate organiza în aşa fel încât subiecţii să nu îşi dea

seama că sunt studiaţi. De exemplu, în cadrul lecţiei la clasă, sau în cadrul antrenamentului, specialistul

în educaţie fizică poate experimenta anumiţi factori, metode ş.a. (aduce variabile noi), fără ca elevii,

respectiv sportivii să-şi dea seama că sunt cuprinşi în cercetare.

Un alt avantaj al acestei metode este acela că adunarea datelor este însoţită de adnotări rezultate

din folosirea concomitentă a metodei observaţiei.

Uneori este necesar ca datele obţinute prin experimentul natural să fie completate cu datele

obţinute în condiţii de laborator.

O variantă a experimentului natural o constituie experimentul psiho-pedagogic, care se limitează

la condiţiile instructiv-educative, îmbinând studiul psihologic al subiectului cu acţiunea instructiv-

educativă a procesului de învăţământ sau antrenament, care se execută asupra sa.

Tipul fundamental de experiment este cel de verificare sau confirmare, ce urmăreşte verificarea

unei ipoteze formulate dinainte.

Trebuie deci reţinut că, experimentul verifică o relaţie presupusă (dată în ipoteză) dintre două

fenomene prin provocarea şi controlul acestora de către experimentator.

Tipologia experimentelor este diferită şi ele depind de scopul, condiţiile materiale, elaborarea

ipotezelor şi previziunilor, care stau la baza acestora.

Experimentul se poate desfăşura ca:

1. Experiment de laborator, unde cercetătorul are condiţiile cele mai bume de manevrare a variabilelor, precum

şi controlul lor.

2. În condiţii naturale – prin experimentul pedagogic, care se bazează pe condiţiile unei observaţii dirĳate –

provocate, aşa cum se întâmplă în studiul unor fenomene sociale, determinate tot de cauze sociale.

3. Experiment de explorare (investigaţie, cunoaştere), are drept scop descoperirea relaţiei ce poate exista între

două alternative.

4. Experiment de verificare sau confirmare, este tipul fundamental, având ca scop verificarea unei ipoteze

formulate în prealabil.

5. Experiment pilot (de probă), o repetiţie generală, prin care cercetătorul verifică tehnicile de lucru, valoarea

alternativei manevrate, condiţiile optime de aplicare a ei, tehnicile de recoltare a datelor şi de recoltarea



81

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

răspunsurilor, etc. Acest tip de experiment este înrudit cu cel explorator. El rezultă din necesitatea,

confirmării exactităţii raţionamentului experimental, în verificarea unei ipoteze.

6. Experiment funcţional, urmăreşte stabilirea relaţiei funcţionale dintre o alternativă şi alta dependentă.
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INTEGRAREANOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAȚIE -

Aplicația Kahoot

Autor: Ene Anca Ioana

Prof. Liceul Vocațional de Muzică Brașov

Evoluția societăţii a determinat necesitatea utilizării informaticii, sub toate aspectele ei, în
aproape toate domeniile de activitate. Tehnologia informației are un pronunțat caracter interdisciplinar,
dator implicării ei în toate profesiile. Deci, nu putem vorbi despre tehnologia informaţiei pur şi simplu,
nu poate fi ţinută între niște limite și nici nu nu poate fi privită ca o disciplină independentă. Integrarea
noilor tehnologii este esenţială deoarece dezvoltă capacitatea de a utiliza resursele (calculatoare, software
de simulare, Internet) pentru activităţi de învăţare, pentru crearea de noi resurse necesare învăţării.
Utilizarea TIC conduce la obținerea de strategii didactice diversificate și atractive, permițând elevului
accesul la informaţii structurate în multiple forme, prezentate în diferite modalități.

Tehnologia este un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce un plus de valoare enorm
în sistemul de educație, dacă este folosită într-un mod eficient și adaptat.

În ultimele luni școala românească a fost nevoită să treacă de la tablă și burete la lecții online și
aplicații de videoconferiță, făcând un salt uriaș, la început timid, fiecare pe cont propriu, apoi a existat o
implicare activă din toate domeniile (de ex webinarele Microsoft pentru profesori). Există o ofertă
bogată, care face alegerea dificilă, însă în alegere contează foarte mult ca modul de utilizare să fie uşor de
însuşit, atât de profesori, cât şi de elevi, astfel încât să devină o rutină.

Spațiul tehnologic educațional este nesfârșit. Provocare la care trebuie să răspundă orice cadru
didactic este alegerea celor mai potrivite aplicații și instrumente educaționale. Cu toate acestea, nu
trebuie să fie chiar așa. Când alegem aplicațiile pentru școala online trebuie să ținem seama de anumite
criterii importante : relevanță, ușurința utilizării, flexibilitate, interacțiune, accesibilitate, colaborare,
infrastructură.

Preocuparea primordială a cadrelor didactice este aceea de a găsi metode, soluții ingenioase care
să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba de o lecție de
predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive în procesul de
predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta,
Internetul în diferitele etape ale lecției. Totuși, în etapa de evaluare și mai ales autoevaluare, nu foarte
mulți folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obișnuiți, din diverse motive. Lucrarea de față
prezintă o aplicație online deosebit de eficientă și ușor de folosit și de aplicat, atât la clasele primare, cât
și la cele gimnaziale și liceale, în procesul de evaluare (inițială, continuă sau sumativă ) și autoevaluare.

Kahoot! este o aplicaţie lansată în anul 2013 în Norvegia, care cunoaşte o largă utilizare în
învăţământ. Pe scurt, prin această aplicaţie se pot crea şi administra teste cu un număr mai mare sau mai
mic de itemi.
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Aplicația Kahoot este una din aplicațiile care poate fi utilizată cu succes în activitatea didactică, la
majoritatea disciplinelor, în orice tip de activitate didactică și în orice moment al lecției. Se poate apela la
această aplicație pentru predare, fixare, recapitulare a cunoștințelor și mai ales în evaluarea formativă
sau sumativă.

Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: inițială, continuă, sumativă, presupune un grad de efort
atât din partea cadrului didactic, cât și din partea elevilor. Dacă, în general, rolul elevului se rezumă la a
susține diferitele teste și în unele cazuri,la a se autoevalua și autocorecta, rolul profesorului este ceva mai
complex. Cadrul didactic trebuie să țină cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea,
evaluarea testelor pe care le propune elevilor. Metodele tradiționale de evaluare sunt bine cunoscute și
uzitate frecvent la toate nivelurile de învățamânt. Acestea crează un anumit grad de satisfacție și confort,
pornind de la ideea că ceea ce este experimentat și implementat de mulți și de o mai lungă perioadă, are
șanse ridicate de succes. Elevii au însă un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evaluați. Ce pot face
cadrele didactice să diminueze, sau chiar să elimine acest disconfort? Unul dintre răspunsurile pe care le
dau frecvent profesorii este ca testul să cuprindă elemente de care elevii sunt interesați, adecvate vârstei,
nivelului de pregătire și înțelegere. Trebuie să admitem că este dificil să gândești un test ”universal” în
condițiile în care un profesor predă atât la ciclul primar cât și la ciclul gimnazial. Și totuși, există un lucru
care ar putea să combine toate cele de mai sus, astfel încât elevii să-și dorească să fie testați mai des decât
de obicei, indiferent de nivelul de vârstă. Introducerea a unui singur ”gadget” în procesul de evaluare
poate schimba perspectiva elevilor asupra întregului proces. Elevii care se pregătesc să susțină un test de
limbă recunoscut în plan internațional – de obicei elevi din ciclul liceal – sunt familiarizați cu testele
asistate de tehnologie.Dar ce ne facem cu cei din școala primară și gimnazială, care nu beneficiază atât de
mult de testare asistată de calculator, deși, la rândul lor, sunt familiarizați cu folosirea unei tablete, a
unui smartphone și cu navigarea în spațiul virtual. Sunt convinsă că aceste abilități ale elevilor trebuie
folosite în favoarea lor, putând fi folosite și la testările din clasă.

Un bun început ar putea fi folosirea aplicației Kahoot (http://kahoot.com) – un instrument
interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/ fals pentru elevii din
ciclul primar și gimnazial.

Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un
cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze un test. Profesorul are posibilitatea să-și
formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate adăuga imagini pe baza cărora
va formula întrebările. Elevii nu au nevoie de lucrare scrisă, deoarece aplicația permite proiectarea (cu
ajutorul unui videoproiector) intrebărilor și a variantelor de răspuns, aceștia răspunzând doar prin
bifarea unui răspuns.

Avantajele acestei aplicații sunt multiple, atât pentru elevi , cât și pentru profesori. Profesorii
care folosesc aplicația Kahoot apreciază în mod deosebit ajutorul în realizarea unor statistici. Nu mai
este necesar ca testele să fie corectate în afara clasei, aplicația oferind notele/ scorul elevilor. Notarea
este deci obiectivă, pe măsura cunoștiințelor elevilor. De asemenea, aplicația oferă reprezentări grafice
cu răspunsurile elevilor, făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. Primele trei întrebări care au primit
cele mai slabe răspunsuri din parte elevilor sunt afișate, astfel încă profesorul poate să-și facă o idee



84

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

generală asupra celor mai importante elemente asupra cărora trebuie să se revină în perioada ce urmează
testului.Alte avantaje pentru profesori ar fi: ridicarea standardului de calitate in intregul proces de
învățământ, în toate cele trei componente ale sale: predare-învățare-evaluare; creșterea standardelor la
nivelul competențelor digitale; amplificarea creativității în întreaga activitate de proiectare.

Elevii se simt mult mai confortabil știind că participă la un nou mod de a fi testați și că această
nouă metodă implică și gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic (Internet, tabletă, smartphone).
Simplul fapt că nu mai scriu răspunsurile pe o foaie, ci răspund cu ajutorul tabletei sau telefonului
inteligent, faptul că răspunsurile lor sunt ”live” îi motivează să se concentreze asupra evaluării cu mai
multă responsabilitate. De asemenea, elevii sunt câștigați și prin faptul că la finalul testului pot primi
scorul/ nota pe loc, aplicația afișând pentru fiecare participant la test răspunsurile corecte și pe cele
incorecte

Alte avantaje pentru elevi ar fi: creșterea auto – controlului; îmbunătățirea abilităților digitale;
înțelegerea reciprocă; dezvoltarea încrederii de sine.

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că
sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar,
în educație și, de ce nu, în autoeducație.

Experiența personală mi-a confirmat faptul că, folosind această metodă de testare de la clasa
pregătitoare și până la clasa a XII-a, evaluările elevilor nu mai reprezintă o problemă de angoasă și stres,
timpul de testare a scăzut, autoevaluarea a devenit un instrument mult mai bine gestionat la nivelul
clasei și la nivel de elev, obiectivitatea notării este de necontestat, atenția distributivă a elevilor s-a
dezvoltat (elevii urmărind întrebarea, variantele de răspuns, monitorizează dacă răspunsul a fost
înregistrat online etc.).

În astfel de condiții, în care confortul personal devine un atu al celui testat, nu putem decât să ne
așteptăm ca elevii noștri să performeze din ce în ce mai bine.
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Stimularea motivației de învățare prin folosirea

metodelor de predare – învăţare interactive

Autor: Forțu Mirela Luminița

Profesor Școala Gimnazială nr. 119, București

În teoriile moderne se vorbeşte din ce în ce mai mult de învăţarea experienţială, dar majoritatea
elevilor şi a părinţilor sesisează faptul că programa şcolară este prea încărcată, că învăţarea devine din ce
în ce mai dificilă şi că nu mai există motivație pentru învățare.

Astfel, acest studiu are ca scop evidenţierea eficienţei strategiilor de învăţare din perspectiva
stimulării motivaţiei pentru învăţare a elevilor în vederea obţinerii unor rezultate bune şi foarte bune,
precum şi pentru creşterea randamentului şcolar.

Ipotezele pe care ne propunem să le verificăm prin această cercetare sunt reprezentate de o
ipoteză principală şi o ipoteză secundară:

Ipoteza principală: Dacă se utilizează, în mod constant şi sistematic, strategii didactice de predare –

învăţare, fixare, consolidare şi evaluare variate şi adecvate vârstei elevilor, atunci se va obţine o creştere a

randamentului şcolar.

Ipoteza secundară: Cu cât metodele interactive sunt introduse mai devreme, cu atât randamentul

şcolar creşte mai mult.

Ca metodă de bază s-a folosit experimentul, dar în etapa pre-experimentală s-a aplicat şi ancheta
pe bază de chestionar. În etapa experimentului propriu-zis s-a folosit observarea sistematică a elevilor
asupra cărora s-a intervenit experimental. În etapa finală s-a stabilit o concluzie, analizând datele oferite
de cele trei metode prezentate, la care se adaugă şi analiza documentelor şcolare.

Acest studiu s-a desfășurat pe parcursul a cinci luni, septembrie 2019 – februarie 2020 și au
participat, în total, un număr de 373 subiecți, fiind reprezentați de: elevii claselor a V a și a VIII a din
Școala Gimnazială nr. 108 și Școala Gimnazială nr. 119, părinții acestora, elevii clasei a VII a A din
Școala Gimnazială nr. 119 și 49 de cadre didactice din cadrul celor două școli menționate la care se
adaugă Școala Gimnazială nr 113.

Ancheta pe bază de chestionar a fost aplicată pe trei categorii de respondenţi: elevi (96 de clasa a
V a şi 96 de clasa a VIII a), 54 părinţi şi 49 cadre didactice, care predau la nivel gimnazial. Aceasta a avut
ca rol identificarea opiniilor în ceea ce privește procesul instructiv-educativ, punând accent pe factorii
care stimulează motivația pentru învățare, precum și obținerea unor rezultate școlare bune și foarte
bune.
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Întrebările care se referă strict la metodele instructiv-educative folosite în procesul de învățare
evidențiază rolul metodelor interactive, acestea având o influență pozitivă asupra învățării și
rezultatelor școlare.

Una dintre întrebări este cea care cere elevilor să indice factorii care îi ajută să învețe mai mult,
determinând creșterea randamentului școlar. Astfel, din cele cinci variante de răspuns, cele mai mari
procente, 84,38% dintre elevii claselor a V a și 77,13% dintre elevii claselor a VIII a, sunt în dreptul
variantei care face referire la orele de curs interactive, în cadrul cărora elevii sunt implicați în diferite
activități prin intermediul cărora informațiile devin mai accesibile și ușor de înțeles.

O altă întrebare importantă pentru studiul de față este cea care cere elevilor, părinților și
cadrelor didactice să numească tipul de profesor care influențează pozitiv rezultatele școlare. Toate
categoriile chestionate au ales, cu procente mari, 71,86% dintre elevi, 79,59% dintre cadrele didactice și
85,19%, varianta care face referire la profesorul caracterizat printr-un stil de predare atractiv, care
folosește metode de predare-învățare moderne.

Prin analiza chestionarelor s-a ajuns la concluzia că elevii sunt motivați să învețe când se
utilizează metode interactive de predare-învățare, noțiunile fiind prezentate într-o variantă accesibilă
pentru majoritatea elevilor, astfel aplicarea unui experiment în acest sens va avea rezultate pozitive.

Experimentul s-a aplicat pe trei loturi de elevi, 24 de clasa a V a, 28 de clasa a VII a şi 26 de clasa
a VIII a, doar în cadrul orelor de geografie. Pentru clasele a V a și a VIII a s-au folosit și loturi de control,
formate din elevi de la clase paralele, dar care au alt profesor de geografie. Lotul elevilor de clasa a VII a
este folosit pentru verificarea ipotezei secundare.

La începutul experimentului, toti elevii care fac subiectul acestui studiu au susţinut un test iniţial,
ale cărui rezultate au fost comparate cu cele ale testului aplicat la finalul perioadei experimentale.

În cadrul experimentului propriu-zis s-au folosit în mod constant şi sistematic, strategii didactice
de predare – învăţare, fixare, consolidare şi evaluare variate şi adecvate vârstei elevilor, cu scopul de a
obţine o creştere a randamentului şcolar. Dintre metode interactive utilizate menţionez următoarele:
“Ciorchinele”, “Explozia stelară”, “Ce ştiu?/ Ce vreau să ştiu?/ Ce am învăţat?”, “Cubul”, “Mozaicul”,
“Eseu de cinci minute”, “Turul galeriei”, “Proiectul”. Toate au ca scop ameliorarea disfuncţionalităţilor
identificate prin intermediul testului iniţial şi creşterea motivaţiei pentru învăţare care contribuie la
obținerea unui randament şcolar

În cadrul orelor de curs profesorul trebuie să ştie să aleagă activităţile propuse elevilor, acestea să
aibă sens şi să prezinte interes, să fie legate nu numai de materia predată, dar şi de experienţa de viaţă a
acestora, fiind capabile să stimuleze efortul personal şi să dezvolte motivaţia pentru lucru.

Activitatea desfăşurată în cadrul orelor dedicate aplicaţiilor practice, propuse la finalul fiecărei
unităţi de învăţare, stimulează activitatea de cunoaştere a copiilor, permite aplicarea în practică a
cunoştinţelor însuşite, consolidarea şi aprofundarea lor. Desfăşurarea aplicaţiilor practice permit
educarea şi dezvoltarea multor procese psihice (percepţia, spiritul de observaţie, atenţia, memoria,
gândirea şi imaginaţia) şi a unor insuşiri de personalitate (spiritul de iniţiativă, încrederea în propriile
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forţe, dorinţa de a lucra în colectiv, atitudinea justă faţă de muncă şi rezultatele ei, perseverenţa,
sârguinţa, hărnicia.

Prin aplicarea metodelor interactive, centrate pe elev, în cadrul orelor de geografie se asigură:

� condiţii optime pentru afirmarea individuală şi în echipă a elevilor;

� dezvoltarea gândirii critice;

� dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;

� evaluarea propriei performanţe;

� receptivitatea faţă de experienţe noi rezolvate prin deducţie, problematizare şi analiză.

Prin utilizarea metodelor didactice interactive, elevii sunt solicitaţi în timpul orelor, nu simt
învăţarea ca pe o povară, aşteaptă cu plăcere şi curiozitate noua etapă a lecţiei, îşi compară propriile
cunoştinţe şi performanţe cu cele ale grupului, învaţă să cunoască şi să trăiască alături de ceilalţi.

Analizând datele oferite de grilele de observaţie folosite în cadrul orelor de geografie, la clasele
de elevi asupra cărora s-a intervenit în mod experimental, s-au constatat următoarele:

� Majoritatea elevilor au un randament şcolar bun şi foarte bun, dovadă fiind implicarea în

toate activităţile desfaşurate în timpul procesului instructiv-educativ, precum şi evoluţia

în ceea ce priveşte notele obţinute atât în prima parte, cât şi în a doua parte a perioadei

de cercetare;

� De-a lungul perioadei de observare s-au înregistrat modificări în ceea ce priveşte

comportamentul elevilor faţă de sarcinile de lucru şi faţă de colegi. Astfel, cea mai mare

parte a elevilor manifestă o atitudine activă faţă de învăţătură, sunt mai motivaţi, vor să

se implice şi să descopere. Există şi o atitudine pozitivă şi pentru lucrul în echipă,

dezvoltându-se comportamente de genul: acceptarea părerii celorlalţi, împărtăşirea

acesteia, întrajutorarea.

� Inadaptarea la condiţiile de lucru impuse este strâns legată de probleme medicale, în

cazul unui elev şi de mediul social din care provin şi care influenţează gradul de motivare

faţă de instruire şi activitatea şcolară;

� Indicatorii comportamentali la care s-a înregistrat cea mai scăzută participare fac referire

la asocierea şi combinarea într-un mod nou şi original a cunoştinţelor, la oferirea de

răspunsuri originale şi la oferirea de mai mult de două soluţii la o problemă sau sarcină

dată. Această situaţie evidenţiază faptul că o parte mică dintre elevi au o slabă pregatire

teoretică, aceasta fiind pusă pe seama influenţei factorilor enumeraţi anterior;

Realizând o corelaţie între datele obţinute prin folosirea grilei de observaţie şi analiza
documentelor şcolare, a catalogului, se poate observa o evoluţie, atât la nivelul de cunoştinţe acumulate,
dar şi la nivelul priceperilor şi deprinderilor dezvoltate.
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S-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă a unor noţiuni, dar şi asocierea
acestora în alte contexte, ceea ce le-a oferit o încredere sporită în propriile forţe, crescând astfel
randamentul şcolar şi ponderea rezultatelor bune şi foarte bune.

În concluzie cele două ipoteze s-au confirmat, iar pe viitor se poate extinde acest experiment şi la
alte clase. Se recomandă folosirea acestor metode începând cu cele mai mici clase de gimnaziu pentru
obţinerea unor rezultate remarcabile, dar în primul rând pentru formarea comportamentelor şi
atitudinilor pozitive faţă de învăţătură, elemente esenţiale ale randamentului şcolar pozitiv.

Este recomandat a se folosi la toate disciplinele, la care se pretează, astfel de metode pentru
menţinerea şi cultivarea motivaţiei pentru învăţare şi pentru schimbarea în bine a comportamentului şi
atitudinii elevilor faţă de sarcinile de învăţare.

Activitatea educaţională este influenţată de o multitudine de factori, în funcţie de care sunt
atinse sau nu obiectivele propuse. Astfel, cunoaşterea acestora şi mobilizarea lor spre scopuri precise vor
duce la obţinerea de rezultate bune cu eforturi mai mici din partea celor implicaţi, aici incluzând şi
timpul alocat.
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Dezvoltarea limbajului cu ajutorul marionetelor la grădiniță

Autor: Fülöp Andrea

Grădinița cu program Normal Nr. 3, Sovata

În cadrul activităților de la grădiniță utilizăm o
sumedenie de materiale didactice.

În ceea ce privește scopul pentru care se utilizează
acestea pot fi foarte variate. Unul din aceste scopuri
poate fi dezvoltarea limbajului la preșcolari.

Dezvoltarea limbajului este un proces complex, poate cel
mai important la această vârstă fragedă.

Folosirea materialelor didactice în cadrul
activităților de educare a limbajului pot fi de un real
ajutor pentru obținerea obiectivelor propuse. Mai mult,
consider că la copiii preșcolari activitatea de orice fel nu
poate fi destul de eficientă fără materiale didactice.

Poate fi o întrebare privind acest aspect, ce fel de
materiale didactice să utilizăm, pentru a eficientiza la maxim participarea la activități a preșcolarilor, și
realizarea obiectivelor propuse privind educarea limbajului. Știm că materialele folosite trebuie să fie de
bună calitate, interesante, pentru a capta atenția copilului, care să fie adecvate vârstei și așa mai departe.

Din experiența mea în domeniu pot spune, că folosirea de marionete este o opțiune de succes. În primul
rând marionetele pot fi confecționate după bunul plac, din foarte multe materiale: hârtie, linguri de
lemn, bucăți de materiale rămase,. O sursă foarte ieftină, dar care oferă multiple oportunități de a realiza
din ele marionete, sunt materialele din natură.

Utilizând aceste materiale, pe lângă faptul că putem realiza materiale didactice ingenioase, totodată și
reciclăm, lucru deloc de neglĳat în zilele noastre.

În al doilea rând putem confecționa cu ușurință aceste marionete, putem imita orice personaj drag
copiilor, dintr-o poveste, poezie, animale, gâze, etc…

Cunoscând copiii vom ști ce personaje să realizăm. Sigur fiecare va
avea marioneta lui preferată. Creativitatea educatoarei face, ca această
oportunitate să fie nemărginită. Este un lucru cert, că necesită o oarecare
îndemânare, abilitate din partea educatoarei, dar care consider, că merită
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osteneala. În zilele noastre internetul este o sursă de idei practice, pentru realizarea unor asemenea
marionete. Sunt număroase pagini web, care conțin și o descriere amănunțită în ceea ce privește
realizarea unei marionete, deci depinde numai de voința fiecăreia de a-și dori să realizeze asemenea
materiale didactice, și de a pune în practică sau propriile idei, sau ideile altora.

Eu personal, de ani de zile confecționez marionete, și le folosesc în scopuri educative cu success,
în special la activitățile de educare a limbajului, dar nu numai, ci ori de câte ori consider oportună
folosirea lor.

Marionetele mele sunt confecționate cu mâna din linguri de lemn și material de fetru, dar
confecționez și marionete tot din material fetru, care sunt lipite pe un pion de șah, și care stau în
picioare, pentru a putea acționa copiii mai ușor cu ea.

De obicei în cadrul întâlnirilor de dimineață este un mĳloc eficient de a îndemna la vorbit și copiii mai
timizi, cărora nu le face plăcere să vorbească.

Întrucât marionetele sunt întotdeauna la îndemâna copiilor, aceștia le folosesc ori de câte ori doresc
acest lucru.

Ca educatoare le creez copiilor diferite situații de joc, sau situații de comunicare, în care copiii își pot
activiza vocabularul, cu obiectivul de a contribui la educarea limbajului, atât în limba maternă, cât și ân
alte limbi.

Grupa mea este o grupă combinată, unde umblă copiii cu vârste cuprinse între 2-6 ani.
Marionetele sunt un mĳloc adecvat pentru captarea atenției celor mai mici, și de a susține atenția lor,
precum și la susținerea motivației preșcolarilor.

Folosesc marionetele ori de câte ori le spun copiilor o poveste. Confecționez personajele din poveste și
le spun povestea cu ajutorul acestora.

Am observant că preșcolarii rețin mult mai bine firul poveștii, memorizează personajele mai bine, cât și
diferite dialoguri și interacțiunile acestora.

Întrucât adultul din grupă este un model pentru ei, de multe ori în cadrul activităților liber alese,
în centrul bibliotecă, iau marionetele și povestesc fără sfârșit cu acestea, atât poveștile auzite de la mine,
cât și povești știute din alte locuri, sau create de ei. De multe ori creează povești cu marionete alese de ei.

Consider că acest lucru este foarte important, întrucât în afară de faptul că se dezvoltă
vocabularul activ, implică și multă creativitate din partea copiilor.

Folosind de ani de zile această metodă de a educa limbajul, de a dezvolta deprinderile de comunicare, am
primit feedback și de la învățătoarele care au preluat copiii mei, că într-adevăr au un vocabular activ
foarte bogat, și dorința lor de a povesti este imensă.

Consider că munca depusă în realizarea marionetelor este răsplătită pe deplin de succesele
preșcolarilor, materializate în motivația lor de a citi, a povesti și de a fi creative.
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Îndemn educatoarele active șă folosească marionete în viața zilnică de la grădiniță, și succesele
nu vor întârzia să apară.
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„Optimizarea lecției de educație fizică folosind ca metodă

predominantă jocul sportiv’’

Prof. Gătej Simona-Elena
Liceul Teoretic Jean Monnet, București

Parte integrantă a sistemului educaţional, educaţia fizică şi sportul la nivelul ciclului gimnazial,
are ca obiect fundamental îmbunătăţirea continuă a potenţialului biologic şi sanogenetic al copiilor ca
suport indispensabil pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale eficiente.

Jocul nu are vârstă, el este o lume a copiilor şi a oamenilor mari, deoarece tuturor le place,
tuturor le este necesară deconectarea, pe care le-o oferă jocul.8 După angrenarea totală în joc nu există
nici o diferenţă între bucuriile pe care jocul le oferă unui copil sau unui adolescent trăirea lor afectivă
fiind identică.

În ultimul timp, copiii consacră din ce în ce mai puţin timp activităților ludice cu aspect practic,
competitive sau noncompetitive. Calculatorul, televizorul, DVD-urile şi muzica iau locul mişcării, lucru
remarcat şi în sport, unde numărul celor care privesc activităţile sportive este net superior celor care
practică sportul. Jocul învăţat pe terenul de sport va influenţa pozitiv evoluţia individului pe tot
parcursul vieţii.

Jocurile sportive constituie un mĳloc important prin care se realizează o parte din sarcinile ce
revin educației fizice. Pentru realizarea sarcinilor educației fizice prin joc se impune ca procesul
instructiv-educativ să se desfășoare cu respectarea principiilor didactice.

Principalele cerințe de care trebuie să se țină seama în organizarea și pregătirea jocului sportiv
sunt vârsta, sexul, dezvoltarea și pregătirea fizică, starea sănătății, locul de desfășurare, condiții
atmosferice.

Jocul înglobează toate preocupările copilului, deci el trebuie folosit ca mĳloc principal în
instruirea și educarea sa. Spre deosebire de scriere, citire, unde sunt necesare strădanii deosebite pentru
a apropia munca de jocul cu care să cooptezi copilul, educația fizică are ca principal mĳloc tocmai jocul
sub diferite forme.

Din acest motiv, ca și pentru asigurarea conținutului emoțional necesar a fi realizat în toate
lecțiile, profesorul are datoria să selecteze mĳloacele corespunzătoare care să asigure climatul optim de
activitate. În acest sens, recomand a se apela la mĳloacele specifice jocului care pot să trezească interesul
elevilor și să sporească eficiența lecțiilor de educație fizică. Se impune deci ca lecțiile de educație fizică să
aibă un asemenea conținut care să contribuie la formarea capacității de practicare a unor jocuri sportive,
nu numai pe parcursul activității școlare, ci și mai târziu ca activitate de loisir.

Prin introducerea mĳloacelor specifice jocului sportiv în lecția de educație fizică, am urmărit
înlăturarea monotoniei, petrecerea timpului într-un mod cât mai plăcut, dorința de a trezi în rândul

8 Palko Adrian - „JOC ȘI MIȘCARE LA ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ”
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elevilor gustul întrecerii, necesitatea de a avea un organism sănătos, de a învinge greutățile, de a se
întrece pe sine și pe ceilalți, de a dezvolta spiritul de echipă și nu în ultimul rând optimizarea lecției de
educație fizică.

Deşi majoritatea părinților consideră extrem de necesară și de eficientă practicarea exerciţiilor
fizice și doresc foarte mult să își îndrume copiii să practice un joc sportiv în timpul liber, aceştia doresc și
îndrumarea copiilor către asemenea activităţi dar desfășurate în școli și solicită suplimentarea orelor cu
joc sportiv la alegere și să se facă o consolidare și perfecționare a elementelor și procedeelor tehnico-
tactice pe care de altfel le consideră benefice prin efecte.

Atât părinții, cât și elevii consideră că lecţia ar fi mai atractivă dacă s-ar renunţa la forma sa
actuală şi s-ar realiza pe ramuri sportive alese după preferinţele fiecăruia, aspect din care reies clar
opţiunile acestora pentru jocuri sportive. Din păcate, în perioada de online, chiar și pregătirile
suplimentare efectuate în cadrul unității școlare, pe parte de joc sportiv, au fost anulate complet,
motivele fiind lipsa condiţiilor materiale, lipsa spaţiului de lucru, copiii lucrând în online,
imposibilitatea de a efectua pregătiri cu grupuri de elevi, imposibilitatea de a distribui materiale, iar
apoi….treptat, a apărut comoditatea.

Practicarea unui joc sportiv agent de socializare îl determină pe copil să devină un membru al
unei societăți, cu asumarea unor roluri sociale, cu funcții care îi dezvoltă voința, îl pune în fața unor
situații decizionale, îi conferă o sarcină și o responsabilitate de a lucra în colectiv, de a ieși din
anonimatului sinelui, de cunoașterea intimă a rolurilor de adulți, precum și dezvoltare cognitivă și
morală. În cazul sporturilor instituționalizate, copilul va descoperi unitatea unor reguli de participare,
de respect a celor de lângă el, dar și de respect a sinelui, ceea ce va fi o cheie a reușite adaptării în
societate, dar îl va ajuta și în dezvoltarea competențelor cheie utile în dezvoltarea personalității sale.

Cum poți simți libertatea în exprimarea ta motrică? Prin practicarea unui joc sportiv, ceea ce te
umple de energie, de vitalitate, îți dezvoltă competiția, simțul colectivității, starea de inițiativă, voința,
simțul autocunoașterii, ajută elevul să acumuleze un bagaj mai mare de deprinderi motrice elementare ,
dar și specifice acelui joc sportiv, precum și inventivitatea
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DEZVOLTAREA DE COMPETENŢE PRIVIND INTEGRAREA

TEHNOLOGIILORMULTIMEDIA ÎN

LECŢIILE DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

Guţă Virgil-Marius, România

Şcoala Gimnazială Petreşti, Dâmboviţa.

Rezumat

În trecut, profesorul, manualul şi tabla erau cele mai importante componente ale procesului instructiv-

educativ. În prezent, tehnologia informaţională pune accentul pe rolul profesorului ca facilitator în clasă. Evoluţia

rapidă a tehnologiei moderne a schimbat rolul profesorului de la unul tradiţional, unde accentul era pus pe

transferul de cunoştinţe de la profesor la elev, la cel modern, învăţarea venind prin gândire critică, problematizare,

descoperire etc.

Lucrarea prezintă avantajele utilizării resurselor informaţionale computerizate în lecţiile de istorie și

geografie, precum şi prezentarea unor soft-uri educaţionale care pot îndeplini sarcini didactice variate, adaptate şi

integrate eficient în strategia concepută de profesor; platforma Moodle - oferă un mediu de socializare și

comunicare, cursuri și evaluare în sistem electronic și oferă posibilitatea cursanților de a învăța împreună;

platforma AeL (Advanced eLearning),în cadrul programului SEI (Sistem Educaţional Informatizat);resursele

furnizate de reţeaua mondială de calculatoare–Internet-ul; Soft-uri originale sau alte produse informatice

realizate de profesor şi/sau de elevi, care permit cadrului didactic să se concentreze mai mult pe formarea

competenţelor geografice. Ca avantaj al utilizării resurselor informaţionale aminti, faptul că, elevii pot investiga,

organiza, edita şi prezenta informaţii geografice în diferite moduri. Lucrarea este adresată cadrelor didactice

interesate de cresterea prestigiului şi atractivităţii istoriei/geografiei în şcoală.

Cuvinte cheie: platforma Moodle , facilitator, soft educaţional, resurse multimedia

Introducere

1. Noile tehnolgii informatice în învăţământ

1.1. Învãtãmântul si tehnicile multimedia
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Noile tehnologii informatice sunt bazate pe abordarea multimedia prin asocierea diferitelor tehnologii:

calculator, cameră video, interfaţă video, interfeţe de reţea, videoproiector, tabla interactivă, etc. Aceste

sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de învăţare să fie utilizat sau regrupat pe un

singur mijloc (calculatorul) un set de medii variate: sunete, voci, texte, desene, imagini fotografice, filme,

animaţii, grafice, etc. Tehnologiile şi sistemele multimedia, împreună, într-o combinaţie ideală

reprezintă un enorm potenţial de predare şi învăţare ce vine în sprĳinul elevilor.

1.2. Specificul resurselor informatice Cu ajutorul calculatorului este posibilă: prezentarea fenomenelor

geografice în forme cât mai variate; dirĳarea atenţiei elevilor asupra particularităţilor obiectului sau

fenomenului studiat; obiectele, fenomenele sau procesele, cât şi caracteristicile sau relaţiile de

interdependenţă ale acestora sunt privite evolutiv, în strânsă legătură cu alte obiecte sau fenomene pe

care le influenţează sau de care sunt influenţate; filmele, animaţiile, simulările îl transportă pe elev dintr-

un mediu în altul, asemănător sau deosebit, dându-i astfel posibilitatea de a face comparaţii; materia ce

trebuie învăţată se însuşeşte în mod conştient, iar interesul elevilor creşte.

1.3. Resurse informatice pentru lecţiile de istorie/geografie

soft-uri educaţionale care pot îndeplini sarcini didactice variate, adaptate şi integrate eficient în

strategia concepută de profesor;

platforma Moodle - oferă un mediu de socializare și comunicare, cursuri și evaluare în sistem

electronic și oferă posibilitatea cursanților de a învăța împreună;

platformă integrată completă de instruire asistată de calculator numită AeL(Advanced eLearning), în

cadrul programului SEI (Sistem Educaţional Informatizat);

resursele furnizate de reţeaua mondială de calculatoare – Internet-ul;

Soft-uri originale sau alte produse informatice realizate de profesor şi/sau de elevi.

1.4. Integrarea resurselor informatice în lecţiile de istorie/geografie

Resursele informatice pot fi eficient integrate în lecţiile istroie/geografie în mai multe situaţii:

• pentru vizualizarea informaţiilor, imaginilor, afişarea schemelor, planurilor, graficelor interactive;

• prezentarea de modele, imagini dinamice, asamblate sub formă de prezentări multimedia în Microsoft

Power Point;

• cu tablă electronică interactivă;
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• pentru simularea unor procese geografice;

• pentru efectuarea de exerciţii de instruire şi aplicare;

• pentru realizarea de prelucrări statistice şi/sau grafice;

• pentru editarea de texte şi/sau de documente;

• în evaluările proiectate (iniţială, continuă, sumativă).

Integrarea resurselor informatice în lecţiile de istorie/geografie poate fi realizată în toate etapele lecţiei.

Îmbinarea armonioasă a inteligenţei umane cu inteligenţa artificială a calculatoarelor duce la generarea

de noi idei, soluţii, tehnologii, la ridicarea performanţelor.

2. Caracteristicile tablei interactive

Tabla Interactivă „Smart Board” a apărut în 1991, cu destinaţii comerciale. În principiu tabla este un

ecran sensibil la atingere, care funcţionează împreună cu un calculator şi un videoproiector.

Componentele tablei sunt: tabla propriu-zisă, un calculator dotat cu hard şi soft pentru fişiere

multimedia, cablurile de conectare sau echipamente wireless, softul didactic special de instalare.

Accesoriile minimale care fac parte din dotarea tablei sunt: un set de patru creioane speciale (depinde de

tipul tablei), un burete pentru şters. Aceste accesorii nu sunt consumabile şi formează aşa-numitul

„penar deştept” al tablei care mai permite şi afişarea tastaturii virtuale pe ecran prin simpla apăsare a

butonului corespunzător al penarului. Tabla este coordonată printr-un soft propriu, Smart Notebook,

livrat împreună cu tabla.Pe tabla interactivă putem realiza o serie de acţiuni: scriere sau desenare cu

creioanele speciale sau cu degetul; accesarea diverselor documente existente pe calculator; adnotări,

observaţii, completări la materialele afişate sau accesate; rezultatul prelucrării poate fi salvat, tipărit sau

expediat pe e-mail; convertirea scrisului de mână în scris electronic, deoarece are încorporat un sistem

de recunoaştere a scrisului de mâna; importul şi punerea în comun a fişierelor (de exemplu: prezentări

PPT); importul Clipart-urilor din galerie; salvarea documentelor realizate.

3. Latura aplicativă a istorie și geografiei

Orientând procesul instructiv –educativ de predare a istorie / geografiei spre această latură am obţinut

rezultate excepţionale, în primul rând de atragere a elevilor şi de îmbunătăţire a performanţelor şcolare

ale acestora. Resursele multimedia prezintă avantajul că dirĳează atenţia elevilor asupra particularităţilor
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obiectului sau fenomenului studiat, eliminând amănuntele, ceea ce duce la o mai bună întipărire în

mintea elevului a imaginii obiectului sau fenomenului studiat.

4. Cum pot fi folosite în ora de istorie și geografie ?

Prin intermediul Platformei http://www.moodle.ro oferită de e-learning Moodle România se oferă un

mediu de socializare și comunicare, cursuri și evaluare în sistem electronic și dă posibilitatea cursanților

de a învăța împreună. Platforma e-learning se bazează pe resurse și activități. Principala resursă este

reprezentată de curs, ce poate fi definit pe bază de lecții sau de activități săptămânale. Poate fi parcurs

pagină cu pagină sau se poate trece de la un capitol la altul folosind funcția "Salt rapid". La sfârșitul

fiecărui modul de curs se poate introduce un modul de evaluare. Acest modul este foarte flexibil și

permite trainerului să stabilească mai multe modalități de evaluare. Întrebările pot fi de tipul "Adevărat

sau Fals", "Întrebări cu o singură variantă corectă", "Întrebări cu mai multe variante", "Completați

spațiile libere". Principalele activități care pot fi definite în cadrul platformei e-learning sunt:

Tema cu dead-line - cursanții trebuie să creeze un fișier cu o temă pe care trebuie să îl upload-eze pe

server până la o anumită dată;

Chat - cursanții pot discuta intre ei prin intermediul mesajelor instant;

Forum de discuții - se adresează tuturor participanților la curs. Toți pot pune intrebări, pot da

răspunsuri și pot vizualiza subiectele din cadrul forumului.

Pagini Wiki - biblioteca liberă dezvoltată în mod colaborativ de către participanți.

Conferința web - facilitate suplimentară implementata în aplicatia e-learning ce permite ca trainer-ul

să țină un curs prin videoconferință. Pentru a putea accesa platforma de e-learning este necesar să vă

creaţi un cont.

În cadrul platformei demonstrative, puteți să vă creaţi cont fără nici o obligaţie contractuală.

Pentru aceasta aveți nevoie de o adresă de e-mail valabilă pe care veți primi un link de confirmare.

Pentru a putea accesa platforma de e-learning este necesar să vă creti un cont.

Prin intermediul platformei se poate realiza o linie de comunicare permanentă cu elevii. În cele ce

urmează vă prezint un exemplu de bună practică:

Realizarea un blog al cercului de istorie și geografie în care sunt prezentate: tematica, acţiunile

propriu-zise, excursiile şi drumeţiile, proiectele şi parteneriatele catedrei de istorie/ geografie.
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Implementând această activitate cu elevii, ei au fost foarte receptivi, acest mĳloc dovedindu-se o

metodă de atragere a acestora în activităţile cercului. Se poate spune că integrarea resurselor TIC în

educaţie este benefică şi duce la o creştere a performaţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede

cunoştinţe de utilizare a calculatorului.

Avantajele Internetului provin din faptul că majoritatea materialelor de pe Internet sunt, în mod

regulat, aduse la zi, cu un cost relativ redus şi din aceea că informaţiile disponibile se găsesc într-un

format digital, astfel încât textul, imaginile şi sunetul pot fi preluate pentru a fi folosite la orele de

istorie/ geografie sau pentru a fi transpuse pe site-ul şcolii. Mai mult decât poate să se spere în cazul

unui manual şcolar, Internetul asigură accesul profesorilor de istorie/geografie şi elevilor la: o mare

varietate de documente istorice/geografice de importanţă deosebită; o mulţime de surse, ca de exemplu:

documente oficiale, articole din ziare, fotografii, afişe, scene din filme şi filme documentare de

televiziune, programe privind viaţa cotidiană şi alte materiale audiovizuale relevante.

Având acces, prin intermediul Internetului, la o asemenea bogăţie de surse, profesorului dar şi

elevului deopotrivă, li se oferă posibilitatea de a-şi exersa abilităţile specifice istoriei/geografiei.

Internetului în scop benefic presupune o cercetare sistematică a evenimentului abordat şi calităţi reale

de cercetător. Autenticitatea şi credibilitatea informaţiilor care se regăsesc pe orice site trebuie însă

verificate. Trebuie identificate şi analizate unele distorsiuni ale realităţii, aşa cum apar ele în cadrul

sursei. Istoricul trebuie să fie conştient de ceea ce lipseşte, cât şi de ceea ce este disponibil pe orice site

web. În condiţiile în care informaţiile şi materialele aflate pe Internet nu sunt supuse nici unui fel de

cenzuri, profesorii trebuie să verifice şi să selecteze acele site-uri ce ofer informaţii viabile din punct de

vedere ştiinţific care pot fi folosite de elevi, fără riscul de a-i dezinforma. Căutarea informaţiei dorite, pe

Internet, trebuie să urmeze o anumită strategie, pusă în aplicare cu ajutorul motoarelor de căutare

(Yahoo, Google, Alta Vista etc), pentru ca utilizatorul să nu se rătăcească prin hăţişul de

informaţieexistent în reţea. Google are cel mai bogat conţinut internaţional şi a dezvoltat multe produse

legate de căutare, dintre care pentru domeniul geografiei/istoriei sunt foarte utile Google Image Searh,

Google Maps, Google Earth. Prin utilizarea Internetului, atât profesorul cât şi elevii pot beneficia de

resurse multimedia puse la dispoziţie şi descărcate de pe diverse website-uri din domeniul

geografiei/istoriei sau al unor discipline înrudite (ex: www.geo-net.org, www.geomagazine.fr,
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www.geo.edu.ro, www.nasa.gov şi multe altele). Profesorii pot folosi Internetul pentru a accesa site-uri

importante şi a extrage materiale pe care să le folosească ca pe o resursă suplimentară la ora de istorie şi

pot utiliza soft-uri specializate pentru a alcătui materiale atractive şi pline de imaginaţie, în care apar

materiale preluate de pe Internet, incluzând texte, fotografii, hărţi, grafice, afişe. Informaţiile pot fi

aduse la zi prin accesarea surselor primare şi secundare de pe site-uri, a lucrărilor de istorie sau geografie

publicate pe Internet, a revistelor de geografie și istorie în format electronic şi a celor mai recente

descoperiri cu referire la un subiect sau la o temă dată. Deja, multe departamente de geografie și istorie

ale universităţilor publică pe Internet articole ştiinţifice. Noua tehnologie a comunicării reprezintă un

mĳloc important prin intermediul căruia un profesor de geografei poate să stabilească legături cu alţi

profesori pentru a-şi împărtăşi ideile, planurile de lecţii, a face schimb de materiale , a întocmi proiecte

de colaborare şi parteneriate.

Modul cel mai simplu în care poate fi realizat acest lucru este prin poşta electronică (e-mail), în

special, în epoca prezentă, cele mai moderne conturi de e-mail pot include o varietate de fişiere, de

exemplu, texte, fotografii, grafice şi materiale audio-vizuale. Un mĳloc alternativ de colaborare la

distanţă îl reprezintă conferinţele cu circuit închis. De asemenea Internetul a sporit posibilitatea

alcătuirii de proiecte prin intermediul cărora elevii care studiază istoria în şcoli şi ţări diferite pot

colabora şi face schimb de informaţii, idei şi materiale. Pentru elevi, Internetul oferă posibilităţi imense,

mai ales, pentru a învăţa. Chiar şi în cazul în care elevul lucrează în afara Internetului, pe materiale care

au fost preluate de pe Internet de către profesor, această abordare este interactivă şi este centrată pe elev.

De asemenea, atunci când au posibilitatea de a accesa site-uri şi documente importante elevii sunt mult

mai motivaţi să cerceteze mai în amănunt o temă anume. În multe cazuri, aceasta trezeşte interesul

elevului pentru subiectul respectiv, oferindu-i posibilitatea de a analiza evenimentele într- un context

mai larg şi, prin intermediul surselor primare, să înţeleagă ceea ce gândeau oamenii în trecut şi cum

reacţionau la unele evenimente în curs de desfăşurare. Profesorul însă trebuie să se asigure că activitatea

de cercetare a elevului pe Internet are la bază un plan de lucru bine stabilit şi o strategie de căutare

eficientă. Internetul îi permite elevului care studiază geografia să se implice în formularea unor întrebări,

în analiza de tip critic, în afirmarea concluziilor, producerea de explicaţii logice în legătură cu ceea ce s-a

întâmplat şi de ce, în recunoaşterea unor dovezi ca fiind incomplete şi neconsistente sau părtinitoare şi
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în sesizarea faptului că sursele istorice sunt deschise mai multor interpretări. După cum am precizat mai

sus, profesorul de istorie/geografie trebuie să evalueze orice site Web înainte ca elevii să aibă acces la ele,

trebuie să verifice nu doar conţinutul acestor resurse ci şi valoarea lor Simpozion Internaţional

pedagogică, acurateţea documentului Web (Cine a scris pagina?), autoritatea documentului (Cine

publică materialul?), obiectivitatea şi actualitatea acestuia, etc.

În continuare voi prezenta câteva categorii de site-uri Web, disponibile pe Internet, care pot

servi cercetării geografice: (www.nationalgeographic.com), BBC Science (www.bbc.co.uk/science),

Animal Planet (http:/animal.discovery.com), Microsoft Encarta (http:/encarta.msn.com), Discovery

School (www.discoveryschool.com).

Concluzii

efect pozitiv asupra procesului de predare-învăţare-evaluare;

elevii sunt foarte receptivi la noua tehnologie;

elevii are un rol activ, fiind implicaţi în procesul de învăţare;

dezvoltă elevilor capacitatea de a lucra cu resursele multimedia : să exploreze, sa respecte, să analizeze,

etc. pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie să

folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi metodele moderne!
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Autor: Prof. Hendrik Izabella

Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

În învățământul actual, situațiile tensionale psihopedagogice sunt tot mai frecvente și mai solicitante,

generate în special de elevii care au: dizabilități cognitive, emoționale, motrice, deficit de atenție,

hiperactivitivitate, dificultăți de învățare, tulburări comportamentale, deficit de relaționare etc. sau

handicap. Școala integrativă, de tip modern, este: în permanentă schimbare și adaptare la nevoile tuturor

copiilor, mediu eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, comunitate interculturală

primitoare și deschisă, școala care-i valorizează în mod egal pe toți copiii, profesorii și părinții.

Datorită acestui fapt se impune, de la sine, întocmirea unui plan de acțiune pentru crearea unui mediu

de învățare incluziv eficient, în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu dizabilități/C.E.S.,

având în vedere: egalitatea șanselor, diversitatea, accesul, participarea, dezvoltarea relațiilor, respectarea

demnității, posibilitatea de a face alegeri.

Elevi

Sindromul Down sau trisomia 21 este cea mai comună cauză genetică de retard mintal ușor și

moderat (maladie prezentă la copil încă din momentul conceperii), cauzată de prezența cromozomului

suplimentar 21; etimologic, prin „sindrom” înțelegem o corelație de semne și de simptome, iar

denumirea „Down” provine de la medicul englez John Langdon Haydon Down, primul care a descris

acest sindrom în anul 1866, cu aproape 100 de ani înainte ca acest cromozom suplimentar 21 să fie

descoperit.

Modificările faţă de comportamentul normal depind de severitatea educatorului, iar din punct

de vedere al dimensiunii cognitive și al aspectelor socio-emoționale, dizabilitatea uşoară poate fi

asociată cu lipsa curiozităţii şi cu un comportament liniştit, iar dizabilitatea intelectuală severă este

asociată cu comportamentul de copil pe tot timpul vieţii.
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Toate persoanele cu Sindrom Down sunt diagnosticate până la 18 ani, au trăsături fizice specifice

întârzierii în dezvoltare, deseori asociate cu alte tulburări (de auz, de vedere, motrice, de limbaj ș.a.), dar

sunt foarte vesele, sociabile, foarte afectuoase și prezintă un anumit grad de dificultate de învățare

(retard mintal ușor sau moderat), retardul mintal sau dizabilitatea intelectuală caracterizându-se printr-

o funcţie intelectuală situată sub medie şi lipsa abilităţilor necesare pentru a face faţă vieţii de zi cu zi,

respectiv, au o serie de dificultăți în planul operațiilor gândirii și în modul de aplicare al cunoștințelor în

situații noi, au puterea de concentrare redusă, dificultăți de ordonare, ritm scăzut al achizițiilor școlare,

abilități motrice limitate, probleme de comunicare și de limbaj ș.a.

Părinții copiilor sunt primii care sesizează dizabilitatea intelectuală dacă abilităţile motorii, lingvistice

şi de susţinere proprie ale copilului lor nu par să se dezvolte sau se dezvoltă într-un ritm mai lent decât

la copiii de aceeaşi vârstă. Eşecul adaptării normale la situaţii noi şi al dezvoltării intelectuale pot deveni

evidente devreme, în cursul vieţii copilului. În cazul unei dizabilităţi intelectuale uşoare, aceste eşecuri

pot să nu fie recunoscute până la vârsta şcolară, sau chiar mai târziu, unele persoane cu sindromul Down

au absolvit liceul.

Dintre simptomele specifice retardului mintal pot fi menționate: menţinerea comportamentului de

copil; capacitatea scăzută de învăţare; eşecul în dezvoltarea intelectuală; incapacitatea de a face faţă

cerinţelor educaţionale la şcoală; lipsa curiozităţii; întârzierea dezvoltării limbajului vorbit; capacitate de

memorare deficitară; dificultăţi de învăţare a regulilor sociale; afectarea abilităţilor de rezolvare a

problemelor; dificultăţi de dezvoltare a comportamentelor adaptative precum aptitudinile de îngĳire

proprie; lipsa inhibiţiilor sociale.

Modalitățile prin care putem răspunde nevoilor de sprĳin pentru învățare sunt:

1) Idei de activități: cu caracter predominant prin formare de competențe, de deprinderi practice și de

învățare prin cooperare;

a) învățare individualizată: notițe (motivaționale, euristice, critice, rezumative, tematice,

interogative, intenționale); activități de memorare a unor noțiuni sau a unor formule; rezolvarea de

exerciții și de probleme simple în caiet și la tablă, la fiecare lecție; activitate cu fișe de lucru pentru

diferențierea învățării (pentru a recunoaște, a așeza în ordine, a grupa, a selecta, a pune în perechi, a
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sublinia, a reprezenta, a memora, a scrie, a rezolva etc.); jocul didactic (rebus, puzzle, scrabble, jetoane,

domino); softuri educaționale specifice pentru elevii cu C.E.S. etc.

b) învățare colaborativă în perechi, cu colegul de sprĳin și în grupe: notițe (de la tablă, luate cu

ajutorul colegului de sprĳin sau din manualul de referință); activități de memorare a unor poezii, texte,

cântece, noțiuni sau a unor formule; rezolvarea de exerciții și de probleme simple în caiet și la tablă, la

fiecare lecție; activitate cu fișe de lucru pentru înțelegere și exersare; grup de opinii: de dezbatere, de

investigare, de experimentare, de lucru dirĳat, de analiză critică și creatoare, de reflecții; jocul didactic

(rebus, reconstituirea blocurilor, jetoane, cărți de joc, puzzle, scrabble, domino); softuri educaționale

specifice pentru elevii cu C.E.S. etc.

c) învățare recuperatorie, asistată (cu ajutorul profesorului de sprĳin sau al persoanei cu

adeverință de facilitator): notițe (de la tablă, din manualul de referință sau din auxiliare didactice);

activități de memorare a unor poezii, texte, cântece, noțiuni sau a unor formule; rezolvarea de exerciții

și de probleme la fiecare lecție; activitate cu fișe de lucru pentru înțelegere, exersare și aprofundare; jocul

didactic (rebus, reconstituirea blocurilor, jetoane, cărți de joc, puzzle, scrabble, domino); softuri

educaționale specifice pentru elevii cu C.E.S. etc.

2) Strategiile de învățare: se referă la procesul complex de ,,a învăța să înveți’’ și la profilul cognitiv

specific fiecărui elev, care are propriul său stil de învățare ce depinde de fondul genetic cu care a venit pe

lume, de modalitățile senzoriale preferate, privind selecția, procesarea și elaborarea informațiilor și

presupune o serie de abilități, cum ar fi: strategii de studiu; tehnici de organizare a studiului; strategii de

citire rapidă și de înțelegere a textului citit; abilități de ascultare și de luare de notițe; abilități de scriere

și de elaborare a textelor; managementul timpului.

3) Resursele educaționale:

a) spațiale: crearea unui mediu de învățare prietenos favorabil dezvoltării armoniose și cât mai

echilibrate, realizat prin elemente de management și de design al clasei (așezarea băncilor, amenajarea

spațiilor: de lectură, de desen, de relaxare, de informare, științifice, terapeutice etc.), personalizarea

locului în bancă, așezarea în bancă (aproape de tablă, lângă sursă de lumină, lângă sursă de căldură).
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b) materiale: tabla și creta albă și colorată, flipchart și markere, postarea pe tablă sau pe peretele din

apropierea băncii a unei coli de hârtie pe care elevul să poată lucra singur sau ajutat; caietul interactiv,

portofoliul elevului (caietul, mapa cu fișe de lucru și cu materiale realizate de către elev).

c) bibliografice: manualul de referință, manualele alternative, auxiliare didactice (culegeri, caiete de

lucru, atlase școlare, publicații de specialitate recomandate elevilor) ș.a.

d) online: platforme de învățare pentru elevii cu dizabilități, softuri educaționale (CD –uri pentru

învățare – exersare - evaluare), instrumente online pentru activități specifice elevilor cu C.E.S.

4) Evaluare: proces care vizează progresul în învățare al fiecărui elev, care măsoară și apreciază

competențele acestuia (ce poate să facă aplicând cunoștințele învățate) și care accentuează elementele de

ordin calitativ (valori, atitudini);

a) a activității individuale: prin probe orale, prin probe scrise (minitest, test, munca independentă),

autoevaluarea, evaluarea intercolegială/în perechi, posterul, colajul, portofoliul, probe practice (machete,

figuri plane, corpuri tridimensionale, experimente, soluții etc.), teste online;

b) a activității asistate (realizată cu ajutorul colegului sau al profesorului de sprĳin, al

persoanei cu adeverință de facilitator): prin probe orale, teste online, prin probe scrise (lista de

evaluare, tema pentru acasă, munca independentă, caietul colaborativ, jurnalul de învățare, testul);

posterul, colajul, portofoliul, probe practice (machete, figuri plane, corpuri tridimensionale,

experimente, soluții etc.), proiectul.
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CALCULATORUL- MĲLOC DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROCESUL

EDUCAȚIONAL

Prof.înv.primar ICHIM VALENTINA

Șc. Gimn. ADĂMUȘ, Jud. Mureș

Mijloacele de învățământ reprezintă ”un ansamblu de instrumente, materiale, produse, adaptate și
selectionate în mod intenționat pentru a servi nevoilor organizării și desfășurării procesului instructiv-
educativ din scoala”. (I. Cerghit);

Mijloacele de învățământ sunt ”instrumente sau complexe instrumentale menite a facilita transmiterea
unor cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții, realizarea unor aplicații practice în
cadrul procesului instructiv – educativ” (C. Cucos);

Mijloacele de învățământ reprezinta ”totalitatea materialelor, dispozitivelor și aparatelor, cu ajutorul cărora
se realizează transmiterea și asimilarea informației didactice, înregistrarea și evaluarea rezultatelor
obținute”. (I. Nicola).

Grație exercitării funcției de instruire, fiecare categorie de mĳloace de învățământ poate fi considerată o
modalitate de transmitere a cunoștințelor. De aceea, se impune ca, în alegerea mĳloacelor de învățământ
să se aibă în vedere eficiența lor în transmiterea unor informații noi, precum și în formarea unor
priceperi și deprinderi intelectuale, care se vor transforma în instrumente utile în asimilarea de noi
informații.

Profesorul este acela care proiectează și creează situații didactice în care se utilizează mĳloace de
învățământ, organizează și îndrumă activitatea elevului, ajutându-l să învețe. . Pentru ca strategia
didactică bazată pe utilizarea unui mĳloc tehnic de instruire să fie eficientă, este necesar ca informațiile
transmise cu ajutorul mĳloacelor tehnice să fie supuse unor prelucrări, interpretări, restructurări, să se
realizeze verbalizări, corelații etc., iar noile cunoștințe să fie integrate în sistemul cognitiv al elevilor.
Eficiența oricărui mĳloc de învățământ presupune asigurarea caracterului complementar al predăriirii.-
învățării.

Termenul de mĳloc de învăţământ modern se modifică permanent. Dacă la mĳlocul secolului
trecut utilizarea unui aparat de proiecte reprezenta un mĳloc modern, astăzi acestea fac parte din
mĳloacele tradiţionale, modernitatea învăţământului corelându-se tot mai mult cu o instruire asistată de
calculator sau cu noile tehnici de comunicare, www, email-uri etc. În cadrul noilor mĳloace de
învăţământ, calculatorul s-a impus tot mai mult, mai ales începând cu ultimul deceniu al secolului trecut.
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Utilizarea pe scară largă a calculatorului în şcoală transformă tot mai mult şi mai profund educaţia în
activitate de comunicare, aceasta din urmă căpătând forme tot mai diferite şi adâncimi psihologice tot
mai mari. Utilizarea calculatorului permite, într-un alt plan, trecerea de la comunicarea interpersonală la
învăţământul la distanţă, de la învăţarea organizată de profesor la cea iniţiată de elev, accentuând
originalitatea şi creativitatea acestuia din urmă. Extinderea utilizării calculatoarelor în şcoală a fost
facilitată nu numai de progresele înregistrate în domeniul industriei electronice inclusiv la noi în ţară,
de descoperirile de ordin tehnic din domeniul ingineriei, cât şi datorită unor programe politice inspirate,
care şi-au propus dotarea şcolilor cu calculatoare ca o prioritate naţională.

Extinderea utilizării calculatorului depinde nu numai de factori de ordin social-economic şi
politic, ci şi de iniţiativele şi inovaţiile pornite din lumea şcolii. Au fost stimulate în acest context
experimente didactice mai vechi privind programarea învăţământului, dar cele mai consistente sunt
transformările care au loc în domeniul analizei logice şi semantice a limbajului didactic, tehnicile de
prelucrare didactică a informaţiilor, fie în direcţia sintetizării acesteia în rezumate, fie a explicării ei prin
comentarii. Deosebit de promiţătoare se dovedesc a fi preocupările recente teoretice şi practic-didactice
din domeniul teoriei curricumului, evaluarea relaţiilor dintre acestea şi disciplinele ştiinţifice, cultură,
lumea profesorilor, integrarea socială şi facilitarea succesului în viaţă a tinerilor. Analizând potenţialul
de comunicare didactică a calculatorului, V.E. Vasiliu constată că” acesta este deosebit de util atât în
repetarea unor operaţii, cât şi în simularea unor parametri care intervin în activităţile didactice”. Mai
mult chiar, calculatorul facilitează modelarea stimulând inovarea permanentă a lecţiei, dar şi analiza
unor date de natură educativă, pentru a putea fi luate decizii pertinente.

Utilizarea calculatorului ca mĳloc de învăţământ se poate transforma în instruire asistată de
calculator, atunci când predarea lecţiei sau a unor secvenţe dintre acestea sunt integral programate,
putând fi urmărite pe monitor. Cel mai uşor de programat s-au dovedit a fi exerciţiile; de aici rezultă
rolul său în formarea deprinderilor. Se extinde tot mai mult utilizarea calculatorului în evaluare. Sunt
programate integral tot mai multe lecţii şi discipline, demarându-se astfel programe ambiţioase de
învăţământ la distanţă.

Importanţa utilizării calculatorului a crescut brusc în momentul în care s-au perceput social
implicaţiile Internet-ului. Accesul la Internet, rapiditatea cu care se obţine o informaţie de calitate,
deschiderea unor orizonturi nebănuite în comunicare creează noi condiţii extrem de favorabile
dezvoltării rapide a tuturor formelor de educaţie.

Subliniind calitatea învăţării asistată de calculator, de a stimula creativitatea şi libertatea elevului în
învăţare, vom sublinia în acelaşi timp şi limitele acestuia, faptul că oricât de mult s-ar dezvolta, el va
rămâne întotdeauna subordonat programelor educative, intereselor elevilor. Weizenbraum atrage
atenţia asupra faptului că „înainte de a învăţa limbajul calculatorului, elevul trebuie să înveţe să
gândească şi să se exprime cu precizie în limba sa maternă atât oral, cât şi în scris; să înveţe în această
limbă literatură şi matematică, chimie şi istorie etc.” .Sintetizând aspectele teoretice şi practice privind
rolul mĳloacelor de învăţământ în comunicarea educaţională, vom constata că acestea rămân într-o
poziţie secundară, agenţii principali ai activităţilor educative rămân, în continuare, profesorii şi elevii.
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Să înțelegem comportamentul adolescentului tău!

Prof. Ștefana Ifrim
Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani - Vrancea

Adolescența este momentul din viață, în care tinerii parcurg drumul de la copilărie spre
maturitate. Poate fi o plimbare sălbatică atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți! Totul este despre
schimbare. Acestea sunt modificări (fizice, psihologice, hormonale, emoționale, sociale etc.) pe care
copilul tău trebuie să încerce să le înțeleagă, și schimbări la care tu ca părinte de adolescent trebuie să te
adaptezi. . Adolescența este un moment critic din dezvoltarea individului deoarece acesta caută să se
raporteze permanent, la ceilalţi, ca o persoană autonomă, cu conştiinţa propriei identităţii.Adolescenții
sunt amuzanți și stimulanți, dar pot fi și confuzi și frustranți. Înțelegerea comportamentului normal al
adolescenților poate reduce confuzia, dacă nu frustrarea. Schimbările majore pot cauza de multe ori
conflicte între părinți si adolescent,care nu de puține ori pot escalada și conduce la adevărate drame
familiale.

Intervin schimbări în gândire și raționament (copiii tind să fie gânditori concreți).

1.În adolescență, ei încep să poată gândi abstract. Au noi instrumente mentale care le permit să:
- analizeze situațiile în mod logic în termeni de cauză și efect,
- pot lua în considerare „ce s-ar putea întâmpla dacă ...?”
- gândească la viitorul lor, evaluând alternative și stabilindu-și obiective personale,
- pot lua decizii mature mai des,

2.Pe măsură ce abilitățile lor de gândire și raționament cresc, adolescenții vor putea:
- să-și asume responsabilități sporite, cum ar fi locuri de muncă de vară,
- se gîndească la viitoare cariere și ocupații,
- să devină din ce în ce mai independenti,
- să fie interesați de problemele sociale, cum ar fi rasismul sau lipsa de adăpost pentru cei săraci,

3.De asemeni adolescenții devin foarte concentrați pe ei înșiși și pe noile lor abilități. Pentru ei este
normal să:

- să se certe dragul certării,
- să sară direct la concluzii
- să fie egocentric
- să găsească în permanență defecte în punctul de vedere al adultului,
- să se poarte ca „regine și regi dramatici” ... cel puțin o parte din timp.

4.Intervin schimbări în plan social. Toate aceste schimbări permit adolescenților să obțină independență
față de familiile lor:

- pe măsură ce adolescenții se maturizează, colegii lor devin din ce în ce mai importanți,
- din ce în ce mai mult, adolescenții își doresc libertatea de a face lucruri cu prietenii lor,
- adolescenții doresc de obicei mai multă intimitate și mai mult timp departe de tine.
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ACTIVITATE PRACTICĂ DE CONSILIERE A PĂRINȚILOR
Timp necesar: 45 de minute
Public țintă: părinți de copii aflați la vârsta adolescenței.
Această activitate este concepută pentru a fi condusă de un mediator/consilier /diriginte al clasei de
elevi, cu experiență într-o varietate de situații:
• O serie de ateliere la prânz într-un cadru de lucru
• Ateliere în cadrul unor organizații comunitare
• Ateliere în școli
• Grupuri de sprĳin (formale și informale)

Descrierea atelierului

În acest atelier:
• Părinții sunt puși să se gândească la perioada când ei aveau vârsta de 15 sau 16 ani și apoi să
împărtășească un adjectiv care să-i caracterizeze la acea vârstă.
• Părinții răspund la o serie de întrebări care explorează modalitățile în care s-au schimbat și dezvoltat
de la 10 sau 11 ani până la 15 sau 16 ani.
• Părinții examinează informațiile cheie pe o fișă în care sunt scrise schimbările care intervin la vârsta
adolescenței. ( fișa conține informațiile teoretice expuse mai sus: COMPORTAMENTUL
ADOLESCENTULUI)
• În cele din urmă, părinții aplică informațiile din fișă la relațiile lor cu adolescenții lor. Ele oferă
exemple de moduri în care adolescenții lor caută independența, raporate la moduri în care răspund.
Prin metoda brainstorming descoperiți noi modalități de a răspunde la acele comportamente normale.
Obiectivul atelierului

Până la sfârșitul acestei sesiuni, părinții vor putea să recunoască aspectele dorinței de independență /
autonomie a adolescenților care sunt o parte normală a dezvoltării lor.
Lista de verificare a materialelor.

- flip chart și șevalet
- markere colorate
- fișă, „Înțelegerea comportamentului adolescentului dvs.” (nivel de lectură din clasa a VII-a până

la a X-a)
Configurare și pregătire

- acest atelier acoperă informații despre dezvoltarea adolescenților. Este important ca tu, ca și
facilitator să ai o cunoaștere aprofundată a subiectului.

- alegeți o activitate de încălzire care vă va ajuta să creați o învățare sigură și un mediu confortabil
pentru activitățile din acest atelier.

- în avans, gândiți-vă la un adjectiv care descrie cum ați fost ca adolescent. Acest lucru vă va
pregăti să modelați ce fac părinții în activitatea „Cum ai fost în adolescență? ”

1. Introducere (12 minute)

Prezentați-vă și explicați că sesiunea de astăzi va explora conceptul de „dezvoltare a adolescenților”.
Acesta este un termen folosit pentru a descrie abilitățile și comportamentele comune care pot fi văzute
la majoritatea adolescenților. Sunt un semn că adolescenții se mută din copilărie spre vârsta adultă
timpurie.
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Rugați părinții să se prezinte.
Conduceți scurta activitate de încălzire pe care ați ales-o.
Descrieți următoarele reguli de bază pentru a contribui la crearea unui mediu sigur și confortabil
discuția de astăzi:
- Ascultați cu mintea deschisă.
- Respectați diferite puncte de vedere.
- Împărtășiți-vă timpul - nu dominați discuția.
- Puneți întrebări - nu există o întrebare stupidă.
- Recunoașteți că este normal să simțiți o serie de sentimente - bucurie, tristețe, furie, vinovăție etc. -
când discutați despre copilărie și despre proprii copii.
- Recunoașteți că toți părinții își doresc ceea ce este mai bun pentru copiii lor și o fac cum pot mai bine
cu ceea ce știu și înțeleg în prezent. Toți părinții au atât puncte tari, dar au și provocări.

2. Ce fel de adolescent ai fost? (15minute)

a. Rugați părinții să-și amintească pe scurt cum erau aceștia în adolescență - în jurul vârstei de 15 sau 16.
Cereți fiecărui părinte să se gândească la un adjectiv care să descrie cum au fost în adolescență.
Modelează procesul oferindu-ți propriul adjectiv. De exemplu, ați putea spune că ați fost „timid”, „ați
devenit înfloritor mai târziu”, „atletic”, „aveați probleme de comportament ”sau„ ați fost iubitor de
distracție ”. Apoi, cereți părinților să-și împărtășească adjectivele.
b. Când toată lumea a dat un adjectiv, puneți aceste întrebări:

- Când aveați 15 sau 16 ani, în ce moduri (altele decât fizic) v-ați schimbat față de persoana care
ați fost la vârsta de 10 sau 11 ani?

- Ce a fost diferit la abilitatea ta de gândire și analiză a situațiilor?
- În ce fel ai fost diferit din dorința ta de independență?
- Ce era diferit în ceea ce privește capacitatea de a gestiona lucrurile pe cont propriu?
- Pe măsură ce privești înapoi, ce fel de lucruri ai experimentat și au fost importante, lucruri care

te-au schimbat, pentru a deveni adultul care ești astăzi?

3. Revizuirea dezvoltării adolescenților (15minute)

a. Distribuiți fișa, „Înțelegerea comportamentului adolescentului dvs.”.
b. Examinați (citind fie cu voce tare, fie făcând părinții să citească în tăcere) informațiile
sub rubricile „Schimbări în gândire și raționament” și „Schimbări sociale”.
c. Indicați orice exemple date de părinți despre problemele de dezvoltare pe care le-au avut, identificate
când vorbeau despre propria lor adolescență.
d. Folosiți următoarele instrucțiuni pentru a conduce o scurtă discuție cu părinții:

- Puteți vedea oricare dintre aceste probleme de dezvoltare ale copiilor voștrii în oglindă cu ale
voastre? De exemplu, cum vedeți căutarea adolescenților pentru independenţă? Dați câteva
exemple. (Notă: subliniați faptul că adolescenții în modul lor de a căuta independența ar putea fi
influențați de factori precum personalitatea, grupul de colegi, familia și climatul familial etc.)

- Cum răspundeți de obicei copiilor dvs.? (Notă: Înregistrați-le răspunsurile pe flipchart pentru o
utilizare viitoare.)
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e) Crezi că ai putea răspunde diferit dacă, înainte de a reacționa criticând pe adolescent, te-ai opri să te
gândești la modul în care ar putea face parte comportamentul adolescentului tău din dezvoltarea
normală a adolescenților? Dacă da, ce ar fi diferit la răspunsul tău?

4. Concluzie (3 minute)

a) Spuneți părinților că sesiunea se apropie de sfârșit. Pentru a încheia sesiunea, puneți următoarele
întrebări:

- Ce idei din această sesiune îi va determina să se gândească mai mult înainte de a reacționa
negativ la comportamentul adolescentului lor?

- Ce vei face diferit în relația cu adolescentul tău?

Bibliografie
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Utilizarea instrumentelor digitale în cadrul orelor de limba

engleză

Autor: Ignat Irina

Prof. Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Ploiești

În contextul actual, utilizarea și integrarea mĳloacelor și a instrumentelor digitale în cadrul
procesului de predare-învățare-evaluare este o condiție indispensabilă. Pentru a fi cu adevărat utile și
valoroase din punct de vedere pedagogic, acestea trebuie să întrunească anumite caracteristici: trebuie să
fie flexibile și adaptabile la necesitățile momentului și la particularitățile clasei de elevi; să aibă un
caracter general, cu referire la posibilitatea de a codifica, în diferite și variate forme și modalități,
informațiile și conținuturile mesajelor transmise; să fie deschise și accesibile, în sensul posibilității
utilizării simultane a aceluiași mĳloc în mai multe scopuri sau de către mai mulți utilizatori în același
timp, dar să fie și ușor de utilizat; și, nu în ultimul rând, acestea trebuie să fie sigure și fiabile pentru
utilizatori în orice moment.

Utilizarea acestor mĳloace și instrumente digitale presupune din partea profesorului, pe lângă
cunoștințe tehnice și dorință de perfecționare continuă în acest sens, creativitate și inovație în demersul
său. Sir Ken Robinson definește aceste două cuvinte cheie după cum urmează: „Creativitatea înseamnă o
gândire nouă”, iar „Inovația pune în practică idei noi”. De asemenea, luând în considerare noi strategii și
tendințe, precum: design-thinking (o formă de gândire orientată spre soluții, care susține creativitatea și
necesită o suită de abordări care să împuternicească elevii și echipele să caute soluții și să internalizeze
ceea ce întreprind), ori învățarea bazată pe anchetă și pe proiecte (care implică dorința și motivația de a
înțelege problemele și de a acționa, elevii găsindu-și propriile motive pentru a realiza ceva), profesorului
îi sunt atribuite multiple roluri. Acesta devine un explorator, cu o viziune nouă, capabilă să inspire,
stabilind cursul pentru o nouă direcție a demersului intructiv-educativ; un grădinar, creând condițiile
propice pentru ca gândirea creative să prospere, oferind inspirație atunci când energia este redusă; un
antrenor, rămânând prezent și ancorat pentru elevii săi. Elevii devin astfel cursanți auto-direcționați și
motivați, capabili să (își) adreseze întrebările potrivite la momentul potrivit, în cadrul
școlii/casei/comunității pentru a realiza o schimbare reală, profundă, de durată.

Nevoia de utilizare și valorificare a instrumentelor digitale în procesul de învățare-evaluare nu
are nevoie de o justificare suplimentară. Instrumentele online sporesc colaborarea, inovează procesul de
învățare-evaluare, permit învățarea cu și despre informații corecte, din surse credibile și cercetarea
profundă, adecvată, transformă limitele de timp și spațiu din jurul învățării, determinând
responsabilitate asupra învățării.

Potrivit lui Eric Sheninger: „Când instrumentele digitale sunt integrate pedagogic într-un mod

solid, ele promovează și îmbunătățesc și alte seturi de abilități esențiale, cum ar fi comunicarea,

creativitatea, gândirea critică, rezolvarea problemelor, alfabetizarea digitală, antreprenoriatul,

conștientizarea globală și responsabilitatea/cetățenia digitală”.
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Din punctul de vedere al lui Terry Heick, sunt 5 pași simpli de urmat pentru a preda eficient cu

ajutorul tehnologiei:

1. Gândiți-vă la funcționalitate în primul rând - cum anume folosim tehnologia? Utilizarea tehnologiei

ar trebui să fie strategică, intenționată și mai susceptibilă de a conduce la oportunități suplimentare de

învățare.

2. Lasăți elevii să preia conducerea - elevii pot sau nu să cunoască tehnologia mai bine decât profesorii,

dar cu siguranță o utilizează în mod diferit.

3. Începeți cu ceea ce știți - trebuie să ieșim din zona noastră de confort; cu toate acestea, ar trebui să

începem de acolo de unde ne simțim mai confortabil, nu numai ca profesori, ci și ca utilizatori de

tehnologie.

4. Experimentați în mod constant - nu deveniți prea ușor auto-suficient și căutați permament modalități

mai bune de a finaliza sarcinile banale și de a încerca lucruri noi cu ajutorul tehnologiei.

5. Nu este vorba despre nivelul vostru de confort - vedeți în permanență tehnologia educațională dintr-

o perspectivă nouă, astfel încât să sesizați mai întâi funcția, venind totodată în întâmpinarea tendințelor

emergente. Desigur, apare nevoia de a prioritiza cele mai importante chestiuni în clasă, deoarece timpul

este limitat, însă resursele nu.

Este evident că devine din ce în ce mai dificil să educăm elevii în fața progresului radical

pedagogic. Tehnologia modernă facilitează introducerea gamificării în procesul educațional, stimulând

astfel motivația elevilor și reținerea informațiilor, dezvoltarea abilităților și crearea de competențe

specific, precum și capacitatea acestora de a-și conduce propria cercetare, învățare și de a lucra eficient

individual și în echipe. De asemenea, aceasta permite individualizarea, personalizarea procesului de

învățare și încurajează elevii să caute conținutul care le este pe pla, mai atractiv și potrivit.

Unde putem găsi aceste instrumente (resurse, aplicații) în noianul de conținut de pe internet?

Mai jos sunt redate câteva link-uri unde cu nenumărate instrumente digitale organizate în categorii:

� cooltoolsforschools.wikispaces.com (prezentare, colaborare, desen, scris, muzică, etc.).

� web20guru.wikispaces.com/Web+2.0+Resources (un top al resurselor Web 2.0 ce trebuie

incluse în clasa secolului al XXI-lea)

� www.teachthought.com/pedagogy/literacy/21-digital-tools-build-vocabulary/ (21 resurse

digitale pentru consolidarea vocabularului)
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� www.teachthought.com/the-future-of-learning/25-teaching-tools-to-organize-innovate-

manage-your-classroom/ (25 instrumente de predare pentru clasa digitală: organize, inovare,

administrare)

Iar mai jos se găsesc câteva exemple concrete de instrumente digitale ce pot fi utilizate creativ în cadrul

orei de limba engleză:

� www.storyjumper.com - un mod sigur și simplu de a scrie și de a ilustra povești.

� www.instagrok.com - documentați orice subiect cu o hartă conceptuală interactivă, pe care o

puteți personaliza și partaja.

� www.gnowledge.com - o platformă de educație gratuită, unde toată lumea poate crea, publica,

partaja și susține teste, exerciții și sarcini.

� www.kizoa.com - pentru realizare de filme, video și prezentări online.

� padlet.com/dashboard - un panou virtual colaborativ unde elevii pot posta comentarii, poze,

filme.

� www.pixton.com - un creator online de benzi desenate.

� kahoot.com și quizizz.com - creatoare online de distracție și teste interactive.

� animoto.com - un creator video online.

� www.powtoon.com - creează animații, clipuri și prezentări.

� www.emaze.com - pentru diferite tipuri de prezentări dinamice, atractive.

Concluzionând, este necesară integrarea instrumentelor digitale în timpul orelor de curs
pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele necesare secolului al XXI-lea, precum și pentru a crea și
menține un mediu de învățare oarecum mai natural decât școala, cîteodată, pentru elevi, în care ei se
simt confortabil și motivați să cerceteze, să descopere, să creeze și să ducă la bun sfârșit sarcinile
desemnate.
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MULŢIMEANUMERELOR REALE-componentă esențială a

studiului matematicii în cadrul procesului educațional

PROF.IONESCU LARISA SIMONA

LICEUL TEORETIC ″TRAIAN VUIA″FĂGET,TIMIȘ

Axiomatizarea şi formalizarea sunt specifice ştiinţelor contemporane, având rădăcini istorice
până în antichitatea greacă.

Ideea organizării axiomatice a ştiinţei i se atribuie lui Parmenide . Sigur este că Parmenide a
utilizat legea terţiului exclus ca metodă de raţionalizare.

Sistemul geometriei expus de Euclid este prima teorie închegată. Euclid şi-a format teoria sa
geometrică în aşa numita formă axiomatică imaginată de el însuşi. Aceasta constă în a separa cu precizie
entităţile admise fără demonstraţie de acelea care rezultă prin definiţie sau deducţie şi de a enunţa şi
enumera în mod precis regulile deducţiei.

La Euclid întâlnim o distincţie întrre axiomă şi postulat ce caracterizează axiomatica veche.

Pornind de la axiome , definiţii etc. se demonstrează apoi teoreme. Metoda de demonstraţie
este cea bazată pe logică. Rezultatele astfel obţinute se numesc consecinţe obţinute prinb deducţii.

Maniera de a construi o disciplină după exigenţele de mai sus se numeşte ipotetico –
deductivă, iar disciplina astfel construită , teorie ipotetico – deductivă.

Mulţimea numerelor reale este mulţimea suport a analizei matematice.În esenţă , există

două tipuri de metode de a definii mulţimea numerelor reale : metode axiomatice şi metode

constructive.Ele se completează reciproc în sensul că orice definiţie constructivă furnizează un model

pentru metodele axiomatice , în timp ce orice definiţie axiomatică permite demonstraţia proprietăţii de

univalenţă a mulţimii numerelor reale.

Ansamblul (ℝ , + , · , ≤ ) se numeşte mulţime a numerelor reale dacă verifică următoarele

patru grupe de axiome:

- axiomele adunării;

- axiomele înmulţirii;

- axiomele de distributivitate;

- axiomele de ordine.

Conceptul de numar real este fundamental pentru matematică el s-a degajat puţin cîte puţin .

La început a fost numărul natural, apoi practica măsurătorii lungimilor ariilor şi volumelor a născut

numărul raţional pentru ca apoi compararea matematică a lungimilor să ducă la noţiunea de număr

iraţional . Moment de seamă în această lungă evoluţie sunt descoperirea, de către şcoala pitagorică a

iraţionalităţii lui √ 2 şi mai ales corpul de doctrină Teoria Proporţiilor a lui Euxodus.
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Utilizarea mĳloacelor de învățămât potrivite - o provocare

Prof. Ionescu Nicoleta
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași

Mĳloacele didactice constituie, din punctul meu de vedere, o componentă de bază a procesului
intructiv de predare-învățare. Fără o selectare atentă a acestora și o utilizare obligatorie, dar mai ales
conștientă, cu simț de răspundere a acestora, lecția nu și-ar mai îndeplini rolul gândit.

Noul context epidemiologic mondial ne-a forțat să ne găsim în fața celei mai mari provocări, o
provocare pentru care nu eram încă pregătiți: adaptarea predării cadrelor didactice, folosindu-se de
materiale intuitive ce se găseau la îndemâna elevilor, dar și a mĳloacelor tehnice diverse și diferite astfel
încât să mențină vie atenția lor. Pentru aceasta a fost nevoie de investirea multor ore pentru învărarea
platformelor și pentru alegerea celui mai potrivit mĳloc de învățare activă.

Însă, pentru utilizarea mĳloacelor moderne a fost nevoie de o instruire rapidă a elevilor mei,
aceștia făcând parte din elevii de vârstă școlară mică (clasa I), dar și a părinților acestora în legătură cu
platformele utilizate. Astfel am creat tutoriale pentru părinți și le-am oferit demonstrații și explicații
copiilor pentru înțelegerea modului de utilizare a acestora.

Pentru ca mĳloacele tehnice să ofere o eficiență maximă, acestea trebuie să fie însoțite de
conversație atât între profesor-elev, cât și între elevi cu ajutorul discuțiilor de grup asigurându-se astfel
legătura dintre elevi, profesor și materialul tehnic utilizat. Pentru folosirea acestor mĳloace este necesară
prelucrarea lor prealabilă, fiind nevoie de timp de gândire din partea cadrului didactic. Astfel acesta
trebuie să provoace la elevi corelații, verbalizări, iar cunoștințele să fie ușor asimilate de aceștia.

În vederea creșterii eficienței utilizării conversației, a expunerii, a explicației, a problematizării, a
descoperirii și a altor metode didactice după lecturarea de către elevi a unei imagini, se poate recurge la
reluarea unor „secvențe” din mesajul vizual: diapozitive, secvențe de film, imagini etc.

Un factor primordial l-a avut pregătirea prealabilă a elevilor pentru ca mesajul audio-vizual să fie
perceput eficient și pentru ca acesta să-și îndeplineacă funcția prevăzută. De aceea am desfășurat discuții
cu elevii despre subiectul avut în vedere, folosindu-mă în primul rând, de cunoștințele lor pentru a îi
„obliga” să gândească, dar și pentru a asimila conștient informațiile, ca apoi să îi provoc să investigheze,
să caute răspunsuri, să meargă către zona necunoscută, folosindu-se de imagini prezentate, dar și de
materiale concrete. Am urmărit astfel să îi ghidez către descoperirea răspunsului.

Mesajele vizuale si auditive alese cu simț de răspundere stimuleaza la elevi curiozitatea, interesul,
dorința de cunoaștere si de acțiune și crează momente de bună dispoziție, toate acestea contribuind la
îmbunătățirea procesului de învățare. De asemenea, datorită utilizării mijloacelor tehnice, elevii se pot
informa mai repede, mai bine și mai mult despre diverse activități, preocupări, ceea ce contribuie la
orientarea lor școlară și profesională, mărindu-le orizontul de cunoaștere.

*la ora de Matematică și explorarea mediului la lecția „Transformări ale apei” inainte de a
prezenta filmulețe, prezentări am realizat la începutul orei un experiment. La catedră am avut o
eprubetă cu ajutorul căruia i-am provocat să observe, prin compararea acestei situații cu experiența lor
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anterioară de acasă și să recunoască astfel evaporarea. De asemenea au observat topirea unor cuburi de
gheață, au putut folosi o aplicație (Stop Motion) pentru a observa mai bine procesul. Elevii au avut
pregătite pahare transparente cu apă, au mirosit-o, au gustat-o, au pus o monedă pentru a înțelege și a
reține proprietățile apei. Mĳloacele moderne s-au bazat și pe filmulețul realizat împreună pe parcursul
realizării experimentului folosind produsul obținut de aceștia. În acest fel am fixat utilizarea
programului.

*la ora de Muzică și Mișcare – pentru „Supa de zarzavat”, elevii au de pregătit legume. Cadrul
didactic discută despre importanța legumelor, utilizarea acestora, dar și despre igiena alimentației. După
urmărirea prezentării cu cântecul animat, elevii au folosit experiențele anteriare pentru recunoașterea
unor legume, descrierea acestora, dar au și asimilat cunoștințe noi legate de partea consumată a plantei.
La sfârșitul orei, elevii au desenat legume pe care le-ar folosi pentru realizarea salatei preferate. Cel mai
bun elev a fost ales împreună cu elevii, și nominalizat drept bucătarul clasei.

În concluzie, selectarea atentă, în deplină legătură cu obiectivele instruirii, cu conținutul selectat,
dar și cu metodele și procedeele potrivite, utilizarea și îmbinarea mĳloacelor de învățământ moderne cu
cele tradiționale își vor dovedi importanța. Acest lucru ține de inspirația, măiestria și experiența
didactică a profesorului.
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Mĳloacele de învățământ-suport al activității didactice

Profesor învățământ primar Juncu Cerasella Natalia
Liceul Teoretic ”Ștefan Odobleja”

Vom începe scurta prezentare a mĳloacelor de învățământ pornind de la o definiție de bază: sunt

considerate anasmbluri de procedee mecanice, optice, electrice și electronice, de înregistrare, păstrare și

transmitere de informații. Mĳloacele de învățământ reprezintă ansamblul de obiecte, instrumente,

aparate, echipamnete și sisteme tehnice care susțin și facilitează transmiterea de noi cunoștințe,

formarea deprinderilor, evaluarea achizițiilor în cadrul procesulu instructiv-educativ. Sunt dispozitive și

tehnici născute din revoluția mĳloacelor de comunicare, ce pot fi folosite în scopuri didactice. În

literatura pedagogică românească, mĳloacele tehnice de intruire sunt definite ca anasamblu al

mĳloacelor de învățământ cu suport tehnic.

Clasificarea mĳloacelor tehnice de instruire se face în fucție de analizatorul solicitat și de caracterul

sistemic sau dinamic al celor prezentate. În funcție de aceste criterii, se întâlnesc următoareșe mĳloace

tehnice de instruire:

- mĳloace tehnice vizuale: retroproiector, hărți, fișe de lucru;

- mĳloace tehnice auditive: radio, casetofon;

- mĳloace tehnice audio-vizuale: video, televizor, calculator.

Valoarea psihopedagogică a mĳloacelor de învățământ este, cu siguranță, deosebită. Utilizarea

mĳloacelor de învățământ antrenează și captează atenția elevilor pe parcursul activității didactice, sunt

un element facil al transmiterii, înțelegerii, aplicării și exersării de către elevi al noilor cunoștințe.

În școala contemporană, utilizarea sintagmei ”instruire și autoinstruire asistată de calculator” a devenit o

necesitate. Utilitatea mĳloacelr tehnice moderne constă, în principal, în ușurința de a recrea în

permanențî situația educațională, prin includerea în câmpul educațieo a noilor achiziții din domeniul
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științelor educației. Cele mai importante caracteristici ale mĳloacelor tehnice de instruire care le conferă

valoarea pedagogică și, totodată impun anumite limite în utilizare: flexibilitatea sau adaptabilitatea –

trăsătură ce se referă la posibiltățile de adaptare la necesitățile de moment; generalitatea- se referă la

posibilitatea de a codifica în fiferite forme, informațiile mesajelor transmise; paralelismul – caracteristică

ce se referă la posibilitatea utilizării simultane a aceluiași mĳloc în mai multe scopuri sau de către mai

mulți utilizatori în aceeași unitate de timp; accesibilitatea care se referă la complexitatea și ușurința cu

care pot fi utilizate aceste mĳloace.

Profesorul este acela care proiectează și creează situații didactice în care se utilizează mĳloace de învățământ,

organizează și îndrumă activitatea elevului, ajutându-1 să învețe. Procesul învățării nu are la bază simpla

percepție, ci el presupune activitatea intelectuală efectivă a elevului. Prin urmare, soft-urile prezentate o dată

cu utilizarea mĳloacelor de învățământ, nu sunt simple materiale intuitive care să fie observate de elevi; ele

își îndeplinesc funcția didactică numai dacă sunt utilizate efectiv de aceștia. Gratie exercitării funcției de

instruire, fiecare categorie de mĳloace de învățământ poate fi considerată o modalitate de transmitere a

cunoștințelor. De aceea, se impune ca, în alegereamĳloacelor de învățământ să se aibă în vedere eficiența lor

în transmiterea unor informații noi, precum și în formarea unor priceperi și deprinderi intelectuale, care se

vor transforma în instrumente utile în asimilarea de noi informații. Desigur că, profesorul este acela care

proiectează și creeaza situații didactice în care se utilizează mĳloace de învățământ, organizează și îndrumă

activitatea elevului, ajutându-1 să învețe. Procesul învățării nu are la bază simpla percepție, ci el presupune

activitatea intelectuală efectivă a elevului.

Prin urmare, soft-urile prezentate o dată cu utilizarea mĳloacelor de învățământ, nu sunt simple materiale

intuitive care să fie observate de elevi; ele își îndeplinesc funcția didactică numai dacă sunt utilizate efectiv de

aceștia. Altfel spus, eficiența oricarui mĳloc de învățământ presupune asigurarea caracterului complementar

al predării-învățării. Utizarea unui singur mĳloc de învățământ, indiferent din ce categorie face parte și

indiferent cât de bine conceput și realizat ar fi el, nu poate da maximul de eficiență. Mĳloacele de

învățământ trebuie selectate, utilizate și îmbinate în funcție de contextul pedagogic concret, respectiv de

celelalte elemente constitutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice, formele de

organizare a activității didactice etc. Un mĳloc de învățământ nu este eficient în sine, ci numai ca
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element component al unui sistem de mĳloace de învățământ, care se sprĳină reciproc și care se

integreaza într-o strategie de instruire sau autoinstruire coerentă.

Indiferent de mĳloacele tehnice utilizate, procesul instructiv-educativ presupune și momente de

conversație profesor-elevi si elevi-elevi, discuții de grup, jocuri de simulare, adică asigurarea unor

condiții interactive între elevi, profesor și mĳlocul tehnic folosit. Pentru ca strategia didactică bazată pe

utilizarea unui mĳloc tehnic de instruire să fie eficientă, este necesar ca informațiile transmise cu

ajutorul mĳloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrări, interpretări, restructurări, să se realizeze

verbalizări, corelații etc., iar noile cunoștințe să fie integrate în sistemul cognitiv al elevilor. Asigurarea

condițiilor interactive între profesor, elevi și mĳloacele tehnice utilizate, vizează creșterea eficienței

procesului de învățare prin aprofundarea proceselor de analiză și sinteză, clasificarea aspectelor

insuficient sesizate prin lectura imaginii, asigiurarea pătrunderii prin gândire a celor receptate, formarea

la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiate, integrarea noilor cunoștințe în sistemul

cognitiv propriu al elevilor.

Selectarea și utilizarea corectă a mĳloacelor de învățământ sunt condiționate de cunoașterea funcțiilor

pedagogice, dintre care, amintim : funcția de instruire, funcția de motivare a învățării și de orientare a

intereselor profesioanle ale elevilor, funcția demonstrativă. funcția estetică și formativă, funcția de

școlarizare substitutivă sau de realizare a învățământului la sau de la distanță, funcția de evaluare a

randamentului elevilor.
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Avantajele utilizării tablei interactive în demersul didactic

Lobonț Dorina Maria
Colegiul Național Bănățean

Utilizarea tehnologiilor moderne într-o predare bazată pe dezvoltarea abilităților de viață ale
elevilor implică includerea mĳloacelor media, a tablei interactive smart, crearea unor expoziţii virtuale
cu lucrările elevilor, posibilitatea realizării şi integrării videoclipurilor educaţionale în demersul didactic.

Tabla este recunoscută ca mĳloc de învățământ din prima generație (W. Scramm, 1977), iar în
etapa actuală, succesoarea ei ca tehnologie, tabla Smart sau tabla interactivă, devine un mĳloc
performant de ultimă generație.

Ea este de fapt un imens ecran, iar pentru funcționarea sa este necesară conectarea ei la încă
două mĳloace de învățământ: computer și videoproiector. Este recomandabil ca tabla să fie fixată pe un
perete cu cât mai puține cabluri electrice, iar videoproiectorul deasupra ei sau pe tavan. Încă de la
început, după ce a fost instalat softul tablei pe computer și a fost conectat cu videoproiectorul și cu tabla,
este necesară calibrarea acesteia. Există mai multe softuri în funcție de tipul tablei interactive: Smart
Notebook, StarBoard, Mimio-Studio, Classflow, IQboard, Panaboard, Promethean Software, multe
dintre ele fiind cu licență, care apare specificată la achiziționarea tablei.

Mulți utilizatori, fiind obișnuiți cu folosirea unei tablete sau a telefonului smart, reușesc să
recunoască ușor anumite aspecte precum: bare de instrumente, instrumentele de scris și de desenat,
editorul de texte, tabele, unele funcții: ștergere, multiplicare. În plus ea mai include o galerie și anumite
aplicații pentru crearea unor animații.

Folosirea tablei interactive este un prilej de a realiza lecţii interesante, dinamice, cu feedback
prompt, bazate pe dezvoltarea unor competenţe cheie ale elevilor: adaptabilitate, flexibilitate,
dezvoltarea gândirii critice și a celei laterale, autonomie, precum și a unor competenţe transversale de a
învăţa cum să înveţe, valorificarea elementelor culturale şi antreprenoriale.

Utilizarea tablei interactive Smart este deosebit de avantajoasă în organizarea eficientă şi
atractivă a lecţiilor, în sprĳinul creativităţii demersului didactic. Sunt valorificate experienţa de viaţă a
elevilor, abilităţile lor de utilizare a computerului, disponibilitatea de lucru în echipă.

Pentru a proiecta şi desfăşura o activitate cu tabla Smart e necesar să ţinem cont de:
- alegerea oportună a exerciţiilor în funcţie de tipul lecţiei, de specificul colectivului de elevi;
- realizarea setărilor tablei la începutul activităţii;
- prezentarea exerciţiilor şi rezolvarea lor atât individual, la tablă, cât şi frontal, pe caiete,
fişe;
- asigurarea feedback-ului oportun, prin oferirea promptă a soluţiilor, a posibilităţii de
verificare rapidă;
- utilizarea unor aplicaţii din galeria Smart;
- comunicarea rapidă prin Internet, organizarea chiar a unor conferinţe la distanţă;
- evaluarea activităţii elevilor.

Utilizarea tablei interactive Smart este deosebit de avantajoasă în organizarea eficientă şi
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atractivă a lecţiilor, în sprĳinul creativităţii demersului didactic. Sunt valorificate experienţa de
viaţă a elevilor, abilităţile lor de utilizare a computerului, disponibilitatea de lucru în echipă.

O societate modernă, cu elevi bine pregătiţi pentru viaţă, le oferă situaţii noi de învăţare, în
contexte diferite în care să-şi dezvolte competenţele de comunicare, expresivitatea, stabilirea unor
obiective realiste, pe care să le poată realiza, determinând bucuria muncii împlinite, a efortului
încununat de succes, ocazia de a-şi descoperi aptitudinile, talentul, de a lucra într-un domeniu care li se
potriveşte şi care le place.

Concursul internaţional anual Smart kids, de realizare a unor proiecte educaţionale utilizând
tabla smart, contribuie nu numai la dezvoltarea abilităţilor TIC, ci şi la investigarea unor domenii noi:
chimie, fizică, robotică, la documentare temeinică, structurarea şi organizarea logică, creativă a
informaţiei, folosirea unor efecte speciale, prilej de mare bucurie pentru elevi.

Valenţa educativă a produselor multimedia (jocuri, filme educative) poate fi valorificată ţinând

cont de o bună gestionare a timpului, spaţiului şi strategiilor didactice introduse în activitate, pentru a

obţine efectul dorit: stimularea curiozităţii elevilor, a dorinţei lor de a cerceta domenii noi. Am

îmbunătăţit astfel calitativ demersul didactic, prin crearea unor secvenţe video cu conţinut educaţional,

care să fie utilizate atât la clasă în cadrul lecţiilor la diverse discipline, cît şi în proiectele extraşcolare, la

activităţile de consiliere a elevilor şi părinţilor.
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Performanţa şcolară sau echilibristica mĳloacelor de

învăţământ

Autor: Luca Roxana-Mihaela

Profesor Colegiul Naţional “ Ştefan cel Mare”, Târgu-Neamţ

Studiile pedagogice clasice ne-au transmis în mod constant că mĳloacele de învăţământ sunt cele

care antrenează întregul tandem al actorilor procesului de instruire. Cunoscute ca fiind totalitatea

instrumentelor, materialelor şi produselor implicate activ în realizarea factuală sau observabilă a

obiectivelor trasate unei secvenţe didactice, mĳloacele de învăţământ vor fi adaptate şi selecţionate în

mod atent pentru a surveni în acelaşi timp nevoilor subiecţilor. Ele sunt recunoscute ca fiind

instrumentele care faciliteaza transmiterea cunoştinţelor, formarea deprinderilor, evaluarea achiziţiilor

sau chiar “ realizarea unor aplicaţii practice în cadrul procesului instructiv-educativ. “ În acelaşi timp,

când vorbim despre mĳloace de învăţământ este inconturnabilă trimiterea la totalitatea dispozitivelor,

aparatelor şi mai nou, aplicaţiilor tehnologice la care ne-am văzut obligaţi să apelăm în perioadele

dificile de desfăşurare în format fizic a activităţilor educative.

Pe lângă mĳloacele de învăţământ clasic de tip material didactic (colecţii, planşe, dicţionare, figurine

- cu scop demonstrativ), cele grafice şi figurative de tipul hărţilor, a fotografiilor) adăugăm de ceva

vreme deja şi mĳloacele moderne (care pun tehnica în slujba procesului de învăţare - radioul,

televiziunea, internetul). În procesul de învăţare a unei limbi străine, mĳloacele de tip clasic sunt folosite

predominant în partea de transmitere a noţiunilor elementare (niveluri de competenţă A1 şi cel mult A2)

fiind pe parcurs minimalizate în favoarea utilizării mĳloacelor tehnice. Astfel, subiectul profită de

autenticitatea documentelor. Se încearcă şimularea băii de limbă, activitate în care mĳloacele de

învăţământ moderne, accesul la tehnică şi la aplicaţiile de învăţare, nu doar că mediază sau facilitează

transmiterea cunoştinţelor de limbă, dar şi economiseşte timp şi energie permiţând subiectului accesul la

adevărata civilizaţie, pronunţie şi exprimare. Reportajele, testele de evaluare a gradului de înţelegere a

unei conversaţii vor fi evident mai greu de abordat la început, însă pe măsură ce deprinderea se

conturează, asimilarea va fi nu doar una corectă, ci şi stabilă în timp.

Să nu uităm însă că mĳloacele moderne prin care în ultima vreme ne-am desfăşurat activitatea

didactică nu prezintă numai avantaje, aşa cum avem tendinţa să credem. Aşadar, chiar dacă acestea

prezintă o deosebită particularitate de sinteză a informaţiei, de transmitere a acesteia într-un mod cu

mult mai atractiv, original, animat ( de exemplu, practica metodei Clasei inversate a înregistrat utilizări
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mult mai frecvente decât în condiţiile de predare cu prezenţă fizică) poate adesea să predispună la o

receptare pasivă, elevul considerând că datoria transmiterii informaţiei revine exclusiv maestrului,

aşadar profesorului. Iată de ce este importanta stabilirea unui echilibru între mĳloacele de învăţare

moderne în contextul erei tehnologice şi mĳloacele de învăţare clasice, menite să restabilească sau să

menţină contactul între părţile angajate în procesul de învăţare. Putem de asemenea considera că

mĳloacele moderne de învăţare (platforme de tipul GoogleSuite - Classroom, ori aplicaţii de tipul

Kahoot!, Quizizz, Wordwall, Socrative, Canvas, Nearpod, Padlet) produc pe de o parte o stimulare a

motivaţiei de ambele părţi implicate în procesul instructiv-educativ; motivaţie care la început este

susţinută / secundata de elementul curiozităţii şi a noutăţii care se interpune, dar care poate scădea

semnificativ dacă intervine monotonia sau repetitivitatea acţiunii. Mĳloacele de învăţământ moderne au

nevoie uneori să fie întrerupte sau echilibrate de cele clasice pentru a recreea stimulul răspuns aşteptat

după o transmitere de informaţie. Aşadar, mĳloacele de învăţământ claşice vor fi menite să aducă

informaţiile în sprĳinul unor noţiuni abstracte de exemplu, spre a-i sensibiliza pe elevi, a le declanşa şi

susţine motivaţia şi curiozitatea, pe când mĳloacele moderne actuale vor permite o întărire, o

confirmare, o manevrare a informaţiilor transmise în vederea obţinerii unor deprinderi. În cadrul

activităţilor instructiv - educative este adesea necesară o introducere prealabilă pe care profesorul

trebuie să o furnizeze elevilor în vederea utilizării corespunzatoare a mĳloacelor de intermediere a

informaţiei. Din nou, explicaţiile se vor face în maniera care asigură confortul şi înţelegerea la cote

maxime a indicaţiilor (prin expunere, explicaţie, demonstraţie – toate acestea, adaptate la mediul online).

Iată de ce, profesorul se pretează adesea unei exemplificări în ceea ce priveşte utilizarea unei aplicaţii şi

invită elevii să urmeze paşii de activitate în acelaşi timp cu acesta. Deprinderea se formează. Elevul

capătă încredere. Devine motivat. Exersează. Stăpâneşte. Este pregătit pentru noi provocări. Obiectivele

secvenţei didactice au şanse mari să fie atinse.

Mĳloacele de învăţământ prin imensa lor putere incitativă, motivaţională sunt prin excelenţă unul

dintre elementele cheie de organizare a procesului de predare - învăţare. Momentul în care acestea sunt

elaborate, respectiv introduse în procesul de educaţie poate constitui relevarea decisiva a reînnoirii

pedagogice. Nu rămâne deci decât ca aceste elemente să fie integrate în dinamica clasei astfel încât

succesul să se apropie de certitudine. Individualizarea învăţării şi în acelaşi timp interiorizarea

informaţiei va căpăta în aceste condiţii dimensiuni extra-large. Să nu uităm că în ultima vreme

mĳloacelor de învăţare în format fizic, tipărit li se adaugă complementul acestora acceşibile în format

pdf ori numeric, ceea ce creează un spaţiu comun în secvenţa didactică. Dacă principala sarcina a acestor

mĳloace este aceea de a stimula motivaţia şi atenţia persoanei care învaţă şi de a vizualiza conţinutul din

prisma persoanei care predă, odată intrat în contact cu aceste mĳloace este normal ca învăţarea să devină

una “durabilă”, continuă, pe parcursul întregii vieţi. Astfel, se dezvoltă treptat un spirit al autoeducaţiei,

al autoformării iar nevoia de informare şi progres devine perpetuă la fel ca procesul de informare şi

pregătire.
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La ora la care internetul işi supune toate celelalte mĳloace de învăţare şi informare, singura

responsabilitate care mai primează rămâne aceea de sinteza şi selecţie. În concluzie, mĳloacele de

învăţământ moderne sunt un instrument excelent de transmitere a cunoştinţelor, astfel încât cel care

predă să poată adăuga amprenta propriei viziuni materialului înformativ aducând curiozitate şi

motivaţie printr-o punere în scenă corespunzătoare.
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AMPRENTAMETODEI FLIPPEDMETHODOLOGY ASUPRA

ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Autor: Prof. Lungescu Violeta-Cristina
Școala de proveniență: Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Municipiul

Ploiești

Experiența trăită în ultimii doi ani școlari, problemele cu care ne-am confruntat noi, profesorii,

în această perioadă, în condiţiile pandemiei de coronavirus, ne-au demonstrat că participarea noastră ca

şi cadre didactice la cursuri de formare continuă, la simpozioane, conferinţe, toate desfășurate în mediul

on-line nu sunt suficiente pentru o mai bună calitate a procesului educaţional. Noi, cadrele didactice

trebuie să ne dorim să schimbăm ceva, noi suntem cei care trebuie să propunem, să fim deschişi la noi

abordări de desfăşurare a procesului de predare-învățare-evaluare.

Din acest motiv mi-am propus să prezint una dintre motodele pe care eu le-au folosit cu succes

în procesul instructiv-educativ.

Metoda Flipped Methodology/ Flipped Classroom Methodology, în traducere metoda

răsturnată/ clasa oglindită este o strategie de instruire şi un tip de învăţare mixtă, care inversează

modalitatea tradiţională de desfăşurare a lecţiei astfel încât rolul de element activ mutându-se de la

profesor la elev.

Cele două “momente” din metoda clasică de predare/ învăţare sunt inversate:

- Ceea ce în mod obişnuit se preda în clasă, se învaţă acasă de către elevi, folosind materialele

oferite de profesor;

- Ceea ce era dat de obicei ca temă (exerciţii şi probleme aplicative) se realizează în clasă.

Metoda de predare “răsturnată” se desfăşoară în 4 etape:

1. Planificarea modulului de învăţare, care

cuprinde conceperea materialelor teoretice şi a

activităţilor de învăţare.

2. Ajustarea materialelor la mediul selectat la o

anumită clasă de elevi (cu un anumit nivel de
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cunoştinţe şi deprinderi, caracteristici psiho-individuale) şi oferirea lor spre învăţare. Această etapă

constă în producerea de materiale de către cadrul didactic, materiale ce vor fi oferite elevilor: video,

resurse multimedia, cărţi, prezentări în PowerPoint sau Prezi etc. Profesorul va informa elevii despre

modalităţile de prezentare a lecţiei, unde le pot găsi şi cum le pot utiliza.

3. Managementul clasei în timpul implementării exerciţiilor şi jocurilor educaţionale. Cadrul

didactic va avea grĳă să propună activităţi practice: exerciţii, activităţi de rezolvare a problemelor, studii

de caz, jocuri educative etc.

4. Feedback-ul – debrifing-ul este o modalitate prin care profesorul şi elevii descoperă împreună

ceea ce s-a întâmplat în timpul etapei de consolidare a cunoştinţelor / jocului şi care a fost scopul acetora.

Activităţile desfăşurate în timpul orei de curs se redefinesc, adică, sunt incluse mai multe

activităţi de învăţare, mai multe probleme prin care elevii sunt implicati în procesul de învăţare, de

exemplu: analiza documentului original, dezbatere, prezentare orală, probleme / exerciţii / proiecte

bazate pe învăţare, dezvoltare de abilităţi şi punere în practică a noţiunilor teoretice.

Metoda promovează învăţarea diferenţiată deoarece timpul alocat aplicaţiilor practice în timpul

orei „răsturnate” este mult mai mare decât în varianta clasică; se pot realiza cercetări, proiectări şi

rezolvări de probleme dificile, construirea de noi cunoştinţe cu ajutorul profesorului şi a elevilor.

Mulţi profesori din întreaga lume au abordat această metodologie pentru a preda limba spaniolă,

ştiinţele, matematica în şcoli pe toate nivelurile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal, dar şi în

educaţia adulţilor.

Pionierii acestei mişcări sunt profesorii de chimie Jonathan Bergmann şi Aaron Sams din cadrul

Woodland Park High School , care în 2007, şi-au postat online cursurile de predare, în scopul de a ajuta

elevii care au fost absenţi la curs.

Greg Green şi Andy Scheel, profesori la Michigan Clintondale High School, au folosit materiale

teoretice şi sarcini de lucru identice la două clase, una în care s-a folosit abordarea tradiţională de

învăţare şi una în care s-a folosit abordarea “răsturnată”. După 20 de săptămâni, elevii din clasa

“oglindită” au înregistrat un uşor progres faţă de elevii din clasa “tradiţională” . În plus, în clasa

“răsturnată”, nici un elev nu a luat mai puţin de C+ la evaluare, în condiţiile în care în semestrul anterior,

13% dintre elevi au eşuat. Rezultatele elevilor din clasa tradiţională nu au indicat nici o schimbare.

Există însă şi păreri care nu susţin această abordare. Criticii consideră că modelul de clasă

“oglindită” are unele dezavantaje, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.
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� Pentru elevi va există un "decalaj digital", deoarece nu toate familiile provin din acelaşi mediu
socio-economic şi, prin urmare, accesul la computere sau alte device-uri în afară mediului şcolar nu este
posibil pentru toţi elevii.
� Datorită nivelului de învăţare diferit al elevilor, unii dintre ei, care au un coeficient de
inteligenţă mediu se vor strădui din cauza responsabilităţii lor personale în curs de dezvoltare, dar vor
rămâne în urma colegilor mai buni.
� Creşterea timpului petrecut în faţa calculatorului într-o eră în care adolescenţii pierd deja prea
mult timp în faţa ecranelor de computer.
� Creşterea timpului de pregătire a materialului livrat elevului pentru a-l studia acasă, deoarece
crearea de clipuri video de înaltă calitate, cere profesorului să contribuie cu timp şi efort semnificativ în
afara responsabilităţilor de predare obişnuite.
� Utilizarea tehnologiilor moderne în implementarea cu succes a modelului “inversat” pot genera
costuri suplimentare din partea profesorului.

Aflând despre ce este vorba, mi-am dat seama din primul moment că această metodă poate să-mi
fie de mare ajutor în activitatea mea de profesor de informatică, mai ales în derularea orelor on-line.
Analizând metoda, avantajele şi dezavantajele ei, mi-am dat seama de importanţa pe care o poate avea
în derularea procesului instructiv-educativ, pentru a crea materiale dinamice care să vină în sprĳinul
elevilor mei pentru învăţarea cu mai multă uşurinţă a disciplinei Informatică / T.I.C., pentru o învăţare
mai temeinică, bazată pe interactivitate.

A urmat o perioadă de căutări şi vizionări de tutoriale. Fiecare material pe care l-am realizat, fie

el şi simplu, mi-a adus o bucurie aparte, o satisfacţie. Fișele de lucru, materialele auxiliare, prezentările

Prezi, PowerPoint, înregistrările video, tutorialele au fost postate pe platforma educațională a școlii, în

clasa virtuală a elevilor (Google Classroom). Astfel, toți elevii mei au putut accesa aceste materiale în

orice moment.

Noutatea a venit din postarea materialelor video, care au avut un efect surprinzător asupra

elevilor. La postarea primului material video, toţi elevii l-au vizionat nu o dată, ci de câteva ori, unii

dintre ei împreună cu familia sau alţi prieteni, sau cu colegii de clasă. Mai mult decât atât, elevii au fost

mult mai implicaţi în realizarea sarcinilor din timpul orei, mai activi în procesul de învăţare. Numărul

de aplicaţii practice realizate în timpul orei într-o clasa “răsturnată” , chiar și on-line, a fost dublu faţă de

cele realizate într-o oră de predare clasică. Astfel unii elevii au avut posibilitatea să demonstreze

capacitatea lor de a folosi noţiunile asimilate, alţii să descopere atât ei, cât şi eu, lacunele strecurate în

înţelegerea noţiunilor predate.

Consider că această metodă este uşor de aplicat nu numai în cadrul orelor de informatică / T.I.C.,

deoarece în această perioadă toți profesorii și-au dezvoltat abilităţile de utilizare a calculatorului şi acum

pot manipula tehnologiile moderne cu mai mare uşurinţă. De asemenea, pot accesa diferite platforme

educaţionale pentru a furniza informaţii elevilor, instrumente precum: wiki, blog-uri, site-uri,

conferinţe video pentru a comunica eficient cu elevii, pot încărca cu uşurinţă materialele oferite elevilor

în spații virtuale special create de fiecare unitate de învățământ.
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Astfel elevii sunt atraşi, motivaţi şi inspiraţi să participe la lecţie , mai ales că tinerii din ziua de

azi sunt pasionați de tehnologie. S-a dovedit că Internetul, calculatorul şi celelalte instrumente

tehnologice care au fost folosite în această perioadă au facilitat procesul de învăţare, au oferit elevilor

şansa de a se apropia de şcoală într-o manieră familiară lor, inovatoare și atractivă.

În concluzie, o abordare nouă şi eficientă în cadrul procesului instructiv-educativ este utilă atât

pentru elevi prin motivarea şi implicarea acestora în activitatea şcoalară, cât şi pentru cadrul didactic

care depăşeşte rutina zilnică şi îşi păstrează tinereţea sufletească.
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Lectura religioasă şi importanţa ei

Marcu Iuliana-Mihaela
Școala Gimnazială „Prof. M. Sîmbotin” - Cârligele

Cititul este o deprindere intelectualǎ de o complexitate deosebitǎ care se formează în primii ani
ai ciclului primar şi care continuǎ pânǎ la formarea deprinderii cititului şi automatizarea tuturor
componentelor acestei deprinderi.

Cititul are o contribuţie de prim ordin în formarea la elevi a capacitǎţilor şi deprinderilor de a
învǎţa. O autenticǎ educaţie permanentǎ, care se defineşte ca o dimensiune esenţialǎ a omului societǎţii
contemporane nu poate fi conceputǎ dacǎ şcoala nu-i învaţǎ pe elevi cum sǎ înveţe. ,,Ca una dintre cǎile
tradiţionale, eficiente de acces la valorile culturii spirituale, lectura cǎrţii îşi rezervǎ şi pe mai departe o
importanţǎ excepţionalǎ pentru omul modern, oferindu-i pe tot parcursul existenţei sale o metodǎ
esenţialǎ de cultivare continuǎ şi de perfecţionare, de autodesǎvârşire a propriei formaţii culturale şi de
specialitate. ” 9 Într-adevǎr, nu existǎ un domeniu al cunoaşterii care sǎ nu se fi materializat în
filele cǎrţii.

A-i învǎţa pe elevi sǎ înveţe prin lecturǎ înseamnǎ a-i învǎţa cum sǎ folosescǎ o carte, începând
cu studiul textelor din manualele scolare. ,,Existǎ o adevǎratǎ prǎpastie între a şti sǎ citeşti şi a şti sǎ
înveţi, a şti sǎ exploatezi lectura, adicǎ sǎ te slujeşti cum trebuie de acest mĳloc specific, care este textul
tipǎrit.”10 Trebuie desfǎşuratǎ o activitate sistematicǎ în scopul de a cultiva la elevi interesul şi pasiunea
pentru lecturǎ, pentru a studia prin mĳlocirea cǎrţii, precum şi priceperea de a şti sǎ lucrezi pe un text,
de a generaliza şi valorifica în toate situaţiile de învǎţare, prin citire, conţinutul mesajelor respective cu
multiplele lor valenţe. Este vorba, cum se constatǎ, de un complex de capacitǎţi şi deprinderi cu caracter
generalizator, de o mare valoare operaţionalǎ şi instrumentalǎ.

Lectura religioasă nu poate fi redusǎ la o tehnicǎ, ci se poate face şi o definire a funcţiei cognitive
şi formativ – educativă a actului citirii. ,,Sǎ ştii sǎ citeşti înseamnǎ sǎ reacţionezi în mod intelectual la
conţinutul lecturii. Lectura determinǎ progrese hotǎrâtoare în structura gândirii copilului. Când citeşte
o frazǎ, el are în faţa ochilor semne fǎrǎ nici un suport concret: cititul obligǎ la reprezentare , la crearea –
prin gândire şi imaginaţie – a situaţiei reale pe care o redǎ fraza prin simbolurile textului tipǎrit. A
învǎţa sǎ citeşti înseamnǎ deci sǎ devii stǎpân pe zestrea ta mentalǎ.”11

Pentru o dezvoltare armonioasǎ a copilului, lectura religioasă trebuie sǎ fie bine îndrumatǎ adicǎ
sǎ ţinǎ seama de anumite criterii clare în legǎturǎ cu alegerea textelor religioase. Unul dintre aceste
criterii este accesibilitatea. Aceasta înseamnǎ: mǎrimea textului potrivit cu vârsta cititorilor; numǎr
corespunzǎtor de personaje; numǎr mai mic de acţiuni, pentru a putea fi reţinute; perceperea acestor
acţiuni şi ordinea desfǎşurǎrii lor; ponderea mai micǎ acordatǎ descrierilor. Un alt criteriu se referǎ la
texte religioase adecvate. Pentru clasele primare sunt potrivite texte narative care îndeplinesc cerinţele
de accesibilitate şi care dezvoltǎ teme din sfera de cunoştinţe a copiilor. Cele mai apropiate copiilor sunt

9 Ioan Cerghit, Metode de învǎţǎmânt, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1980,p. 142;
10 Emil Planchard, Cercetarea în pedagogie, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1972, p. 237;
11 Robert Dottrens, A educa şi a instrui, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1970, p. 103;
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cele cu acţiuni din lumea fantasticǎ, în care se poate întâmpla orice, cu rǎsturnǎri de situaţii, în care,
pânǎ la urmǎ, binele învinge rǎul, indiferent de forma pe care o îmbracǎ. Nu trebuie neglĳate nici textele
lirice care oferǎ modele de exprimare şi care trezesc sentimente, provoacǎ emoţii etc. Încǎ un criteriu
pentru alegerea textelor vizeaza limbajul folosit de autor. Din acest punct de vedere textele religioase
trebuie alese cu mare grijǎ, încât sǎ ofere modele de exprimare. Este cunoscut faptul cǎ, în familie şi la
grǎdiniţǎ, copilul se formeazǎ ca ascultǎtor de lecturǎ. De aceea, în primii ani de şcoalǎ, trebuie sǎ-i
trezim interesul pentru citit, sǎ-l îndrumǎm în aşa fel încât lectura sǎ devinǎ o deprindere statornicǎ, iar,
cu timpul, elevul sǎ constientizeze cǎ lectura este o activitate intelectualǎ cu caracter permanent.

Dacǎ în clasele primare rolul de îndrumǎtor revine învǎţǎtorului, pentru copilul de
gimnaziu ,,dirigintelui îi revin sarcini importante: de a stimula continuu interesul copiilor pentru
lecturǎ, de a orienta preferinţele acestora cǎtre valorile autentice, de a îndruma pe elevi în efectuarea
lecturii cu maximum de folos sub aspectul folosirii tehnicilor de muncǎ intelectualǎ.”12

Acumularea de cunoştinţe prin cercetarea cǎrţilor presupune priceperea de a le decodifica, de a le
descifra, cu alte cuvinte, de a le citi. Lectura cǎrţilor religioase este un proces complex, care se însuşeşte
treptat, într-o perioadǎ de timp relativ îndelungatǎ, începând cu primele sǎptǎmâni ale perioadei de
şcolarizare, când se învaţǎ literele alfabetului, şi continuând, apoi, cu exersarea deprinderilor de a citi în
mod curent, corect, conştient şi expresiv. Privit în sine, ,,actul lecturii este o operaţie psiho – fiziologicǎ
care constǎ în transpoziţia simultanǎ a unor semene din registrul vizual, imprimate într-o paginǎ, în
semnificaţii mintale. Se considerǎ pe deplin formatǎ deprinderea de a citi, când transpoziţia de care
vorbim se realizeazǎ în tǎcere, fǎrǎ ca mişcarea ochilor sǎ fie însoţitǎ de mişcǎrile pronunţiative.”13

Când citim o carte, construim în propria minte imaginea lucrurilor, întâmplarea sau personajele
prezentate acolo. Deşi mai multe persone lectureazǎ aceeaşi carte, fiecare îşi imagineazǎ personajele sau
întâmplǎrile descrise în mod diferit, în funcţie de puterea imaginativǎ a fiecǎruia şi de orizontul de
înţelegere în care este integratǎ acea realitate. Întotdeauna poate exista o îmbogǎţire sau o sǎrǎcire a
mesajului unei cǎrţi, astfel cǎ niciodatǎ personajele aceluiaşi roman nu vor arǎta la fel în mintea fiecǎrui
cititor. Ele sunt o combinaţie între ceea ce doreşte scriitorul sǎ sugereze şi ceea ce intuim noi. Prin
lecturǎ devenim şi noi autori, reconstruind naraţiunea în interiorul minţii noastre. Dacǎ cineva aduce în
discuţie subiectul unei cǎrţi citite, atunci, instantaneu ne vor reveni în minte întâmplǎrile şi oamenii de
acolo, aşa cum ni le-am imaginat pe parcursul lecturii.

Mĳloacele de îmbogǎţire a cunoştintelor şi a imaginaţiei noastre sunt mult mai variate astǎzi
prin mass – media, şi, de cele mai multe ori substituie lectura care, nu doar ne îmbogǎţeşte vocabularul
ci ne ajutǎ sǎ fim creativi şi sǎ avem o imaginaţie bogatǎ. În principal, televiziunea este cea care are
capacitatea de a transmite imagini în mişcare, de a te face sǎ vezi în faţa ochilor ,,realitǎţi” care nu sunt în
acel loc sau care nici nu existǎ. ,,Aceste imagini, spre deosebire de cele formate în urma lecturii, au
capacitatea de a penetra cu o forţǎ deosebitǎ subconştientul uman.”14

Dupǎ ce am vizionat ecranizarea unei cǎrţi, personajele sau întâmplǎrile pe care le vom avea în
minte nu mai seamǎnǎ nici cu cele din carte, cele descrise de autor, nici cu cele din mintea noastrǎ.
Actorii îşi impun propria lor personalitate personajului interpretat. În cazul acesta, imaginaţia noastrǎ

12 Traian Cosma, Ora de dirignţie în gimnaziu, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 2007, p. 169;
13 Constantin Parfene, Compoziţiile în şcoală, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1980, p. 70;
14 Virgiliu Gheorghe, Revrǎjirea lumii vol. II, Editura Prodromos, Bucureşti, 2006, p. 15;
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nu mai este liberǎ, ci primeşte, proiectazǎ imaginile TV în mintea noastrǎ şi le ia ca atare. ,,Forţa
acestor imagini este atât de mare, încât, observǎ J. Mander, aproape toţi oamenii care au vǎzut un film
dupǎ citirea unei cǎrţi uitǎ imaginile construite în minte, în urma lecturii, substituindu-le cu cele din
film.” 15

Forţa imaginilor este atât de mare încât aproape întotdeauna, ele vor substitui personajele
cǎrţilor citite. Se pare ca imaginile vǎzute la televizor au puterea nu numai de a le substitui pe cele din
minte în urma lecturii, ci şi pe acelea ale experienţelor din viaţa noastrǎ cotidianǎ.

Dupǎ cum se poate observa din cele prezentate, televiziunea are capacitatea de a ne domina
bagajul de imagini personale – formate prin cǎrţi şi prin imaginaţie – şi este de asemenea capabilǎ, cel
puţin temporar, sǎ genereze confuzie în ceea ce este experienţǎ realǎ şi ce este primit de la televizor.

Cu toatǎ dezvoltarea fǎrǎ precedent a mĳloacelor de comunicare, lectura, în general și cea
religioasă, în special, vor rǎmâne activități intelectuale complexe, procese de îmbogǎţire a cunoştinţelor
prin frecventarea cǎrţilor. Dar, toatǎ aceastǎ dezvoltare a stiinţei şi tehnicii este rodul cǎrţii tipǎrite care
a accelerat procesul gândirii într-o mǎsurǎ care lasǎ extrem de departe opinia, care nu cunoaşte decât
progresele lente ale tradiţiei orale. ,,Douǎ sau trei generaţii de literaturǎ - în sensul de totalitatea cǎrţilor
tipǎrite – pot face mai mult pentru schimbarea gândirii decât douǎ sau trei milenii de viaţǎ
tradiţionalǎ.”16 Aşadar, în vremurile noastre, cartea religioasă este un instrument dinamizator al gândirii,
implicit al progresului, un mĳloc important de dezvoltare spiritualǎ şi materialǎ, un obiectiv principal al
şcolii în formarea elevilor.
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15 Ibidem. ,p. 29;
16 Marshall McLuhan, Galaxia Gutenberg, Editura Politicǎ, Bucureşti, 1975, p. 157.
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Centrul de informare şi documentare – formă activă de

educaţie

Autor : Crăciun Mariana

Bibliotecar/documentarist Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”-Bălan , Judeţul

Harghita

În spatele fiecărui om bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Influenţa pe care o are un
dascăl asupra unui copil este marcantă, pentru că fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o
învăţătură a dascălului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe, inconştient, copiilor săi.

După anul 1990, şcoala a trecut printr-un proces de înnoire, de reorientare, devenind astfel o provocare

pentru părinţi, elevi şi mai ales pentru profesori.

Ştiaţi că învăţarea... (UNESCO, 1991)
17

1. nu este niciodată completă?

2. este individuală?

3. este un proces social?

4. poate fi distractivă?

5. este activă?

6. implică beneficii?

7. înseamnă schimbare?

Astăzi mai mult ca niciodată dascălul nu are voie să abdice de la misiunea sa educativă, pentru că şcoala

este unul dintre puţinele foruri ale societăţii care înfruntă sistematic invazia de subcultură şi de kitsch şi ajută

tînărul să discearnă valori reale. Dacă şcoala nu devine rapid un mediu educaţional atractiv, dacă profesorul nu va

învăţa să predea jucându-se cu elevii, încurajându-le iniţiativa şi creativitatea, gândirea pozitivă şi simţul

umorului, copiii noştri vor creşte trişti, nesiguri, necreativi aşteptând mereu să primească totul de-a gata.

Oraşul în care trăim , Bălan , judeţul Harghita, aflat la poalele Hăşmaşului a fost un oraş monoindustrial,

bazat pe extracţia minereului de cupru.

Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”din localitate, s-au confruntat cu:

► Închiderea minei în mai, 2006;

17 http://facultate.regielive.ro/seminarii/pedagogie.html
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► Agravarea situaţiei economice a locuitorilor;

► Migraţia unei părţi a populaţiei în Italia, Spania, Anglia, etc;

► Copii au rămas în grija fraţilor mai mari, a vecinilor şi în cel mai fericit caz al bunicilor;

► Creşterea absenteismului şi a abandonului şcolar.

Ştiind că educaţia este ca o scară care îi ajută pe tineri să ajungă în vârful dorit, am sperat că ei se află în

postura personajului din această imagine. Întrebarea este, ce fac cu scara după ce au ajuns în vârf? Unii ar spune că

cel mai logic lucru ar fi să renunţe la ea. Noi însă ne încăpăţânăm în condiţii vitrege, să-i învăţăm s-o folosească

într-o altă escaladare ...

Ne-am bucurat deopotrivă elevi şi profesori când, şcoala noastră a făcut paşi importanţi pe calea

automatizării şi modernizării, prin inaugurarea în ianuarie 2007 a unui Centru de Documentare şi Informare,

care reprezintă un cadru primitor pentru fiecare elev, locul în care acesta va găsi o cale pentru dezvoltarea

personală, având acces nemijlocit la informaţie (cărţi, mĳloace multimedia, calculatoare legate la Internet), spaţiu

în care informaţia trebuie prelucrată spre a fi transformată în cunoaştere.

Am profitat de această oportunitate folosind la maxim acest spaţiu în activităţile extraşcolare, el

devenind un laborator de cultură. Misiunea acestuia fiind „C.D.I.- o şcoală a muncii.”

Ce am reuşit să facem în acest sens?

Am constatat în mulţii ani de experienţă, că tinerii învaţă mai mult şi cu plăcere atunci când sunt implicaţi activ,

când participă la construcţia cunoaşterii proprii, decât atunci când sunt simpli auditori. În acest sens am

organizat mai multe activităţi cum ar fi: “Paşaport pentru viaţă”, „Descoperirea de sine”, „Cartea care mi-a

schimbat viaţa”, „Confecţionarea mărţişoarelor”, „Încondeierea ouălor”, „Poftă bună!” Elevii au avut ocazia, prin

aceste activităţi să-şi explice evenimentele din viaţa cotidiană, reuşitele şi eşecurile lor. Propunătorii acestor

activităţi şi-au concentrat eforturile pentru a-şi ajuta elevii

să-şi descopere înclinaţiile, pasiunile, interesele, să-şi creeze propria lor agendă de învăţare, şi, cel mai important,

să aplice caracteristicile propriei personalităţi la activitaţile desfăşurate în şcoală.

Educaţia şi instruirea au rezultate mai bune atunci când se concentrează activitatea pe gândire, înţelegere

şi cunoaştere activă şi nu doar pe memorare. Elevii au nevoie de activităţi stimulative care să le permită, să aplice

ei înşişi cunoştinţele acumulate anterior, fără aportul profesorului ca emitent de informaţii. Activităţi

ca :„Descoperiri ale secolului al XX-lea”, „Societatea încotro?”,”Clubul de engleză”, sau proiectele interdisciplinare

„Paşoptismul în literatură şi istorie”, „Nuvelistica lui Liviu Rebreanu” includ curiozitatea, creativitatea şi gândirea.

A încuraja creativitatea elevilor în grupul de elevi, înseamnă a acccepta şi a susţine moduri de gândire diferite, a

tolera divergenţele de opinie şi a stimula încrederea elevilor în judecata proprie.

Cunoştinţele sunt transferabile în alte contexte, aplicabile şi în alte situaţii faţă de cele în care au fost

însuşite. De exemplu dacă la Cercul de orientare turistică există ore teoretice, de vizionare a unor filme de scurt
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metraj, documentare, elevii noştri au început şi punerea în practică a cunoştinţelor, au refăcut marcaje ale

traseelor turistice în Hăşmaş – Cheile Bicazului, iar la Eco Centru –în afara activităţilor de prevenire, de

informare prin simpozioane, scenete, se desfăşoară foarte multe activităţi de ecologizare a Oltului, campanii de

plantări de brazi, Marşul Tăcerii de Ziua Pământului , ocazie cu care s-a înaintat un apel domnului primar în

vederea sprĳinirii acţiunilor de protejare a mediului.

Prin învăţare la Centrul de Informare şi Documentare, elevul devine conştient de propriile achiziţii pe

care le interiorizează ca urmare a căutărilor, descoperirilor, investigaţiilor realizate chiar de el. Experienţa arată că

există două categorii de elevi cuprinşi în activitatea de cercetare şcolară: unii care acceptă să se dedice şi să

contribue la succesul propriei activităţi şi al procesului în ansamblu şi alţii care îşi manifestă din proprie iniţiativă

potenţialul creativ, ori de câte ori apar astfel de situaţii. Profesorul trebuie să descopere aceste aspecte, motivând

necesitatea rezolvării problemelor de cercetare şi valorificând potenţialul lor creativ.

În şirul unor astfel de activităţi se înscriu acelea ale elevilor care participă la sesiuni de comunicări

ştiinţifice, concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale unde rezultatele sunt pe măsura muncii depuse .

Activităţile propuse şi cazurile analizate sunt concrete şi autentice . Ai nevoie de o informatie? Nimic mai

simplu! Un click pe internet şi s-a rezolvat! Noi însă promovăm învăţarea din viaţa reală pentru viaţa reală,

stimulând astfel curiozitatea naturală şi interesele elevilor. De aceea au suscitat interes invitaţii avuţi : Margareta

Labis , scriitorii din judeţ :Ionel Simota membru al Uniunii Scriitorilor, Ilie Şandru, Nicu Vrabie, Constantin

Costea, Doina Dobrean, Busuioc Stelian, Panaite Dumitru, convorbirile telefonice cu Ana Blandiana.

Oare datorită calculatoarelor, televiziunii, ne vom pierde aptitudinile sociale? Vom pierde plăcerea de a fi

împreună? Sperăm că nu, de aceea dezvoltăm capacităţile sociale, de comunicare între elevi, prin promovarea

lucrului de grup: părinţi, elevi, profesori sau activităţile de voluntariat. Lucrând astfel eficient cu covrâsnicii,

mâine vor colabora fructuos cu membrii comunităţii. Exemplificăm prin „Un zâmbet o floare şi puţină culoare”,

„8 Martie , cu zăpadă

Mesajul etic al acestor activităţi desfăşurate în Centrul de Informare şi Documentare, este acela de a

presupune „că cei care gândesc altfel decât tine au la fel de multă raţiune şi responsabilitate ca şi tine , cel puţin

până la proba contrară”18 iar mesajul pedagogic este faptul că „oamenii sunt capabili şi dornici de învăţare, însă

de cele mai multe ori, nu aşa cum şi când vor alţii ci aşa cum consideră ei înşişi.”19

18 Crenguţa –Lăcrămioara Oprea – “Strategii didactice interactive”, Editura didactică şi pedagogică, ,R.A.2006, p.99
19 Ibidem



137

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Bibliografie:

1. Crenguţa –Lăcrămioara Oprea – “Strategii didactice interactive”, Editura didactică şi

pedagogică, ,R.A, 2005

2. Internet - http://facultate.regielive.ro/seminarii/pedagogie.html

3. Ionescu, Miron; Chis, Vasile, Coord.,Pedagogie, Ed.Presa Universitară

Clujeana, Cluj-Napoca, 2001

4. Ionescu,Miron, Chis, Vasile, Strategii de predare si învăţare, Ed. Ştiinţifică , Buc., 1992



138

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

UTILIZAREAMĲLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE LA CLASĂ

Prof. înv. primar: HALICI MIHAELA-LILIANA

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Dorohoi, jud. Botoșani

Mĳloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de obiecte, dispozitive, aparate care contribuie la
desfăşurarea eficientă a activităţii didactice. Ele sunt resurse materiale ale procesului de învăţământ,
selecţionate din realitate, modificate sau confecţionate în vederea atingerii unor obiective pedagogice.
Mĳloacele de învăţământ reprezintă materiale auxiliare care beneficiază de un anumit potenţial
pedagogic valorificabil în procesul de învăţământ.

După natura şi funcţionalitatea lor, distingem mai multe categorii de mĳloace de învățământ:

� Mĳloacele de învatamânt reale, ca mĳloace naturale: obiecte, plante, animale, caiete didactice
pentru exerciţii;

� Mĳloacele de substituţie: modele obiectuale, grafice, schematice;
� Mĳloace obiectuale: mulaje, corpuri geometrice, machete, etc;
� Mĳloace iconice(figurative): fotografii, desene, scheme, diagrame, planșe, hărți, panouri, etc.
� Mĳloace tehnice audio-vizuale: calculator, laptop, video-proiector, televizor, cd-player, etc.

Aceste mĳloace suplimentează explicațiile verbale, oferindu-le elevilor un suport intuitiv; îi
familiarizează cu o realitate greu accesibilă pe cale directă; provoacă și susțin motivații și interese
cognitive; consolidează cunoștințe și abilități; eficientizează folosirea timpului de instruire.

Mĳloacele de învățământ au un real potențial în realizarea activităților didactice. Acest potenţial se
poate manifesta ca :

� sprĳin acordat elevilor pentru realizarea obiectivelor pedagogice ( potenţial pentru comunicarea
de informaţii, formare de noţiuni, concepte, deprinderi, atitudini, asigurarea participării
elevilor în activitatea de învăţare);

� sprĳin acordat elevilor şi profesorului pentru raţionalizarea activităţii desfăşurate şi prevenirea
apariţiei premature a oboselii.

O resursă materială poate dispune de un potenţial :

� decomunicarede cunoştinţe, informaţii, sarcini de rezolvare sau de conexiune inversă;
� deactivizare a spiritului de observaţie, a eforturilor proprii de gândire, astimulării creativităţii şi

a motivaţiei pentru învăţare;
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� deformare a noţiunilor, a capacităţilor intelectuale, a strategiilor de rezolvare, a deprinderilor, a
aptitudinilor şi atitudinilor;

� ergonomicprin raţionalizarea eforturilor depuse de elevi şi profesor, sprĳinireaactivităţii în ritm
propriu şi combaterea monotoniei.

Voi exemplifica , în continuare, folosirea unor mĳloace de învățământ în cadrul unei activități
realizate la clasa a II-a, la disciplina Dezvoltare personală.

SCHIȚĂ DE PROIECT

Clasa: a II a

Aria curriculară: Consiliere și orientare

Disciplina: Dezvoltare personală

Discipline integrate:Muzică și mișcare

Unitatea tematică: Ne plac animalele

Subiectul: Prietenia. Caracteristicile unui bun prieten

Tipul lecţiei: Însuşire de noi cunoştinţe

Scopul:Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi

Competenţe specifice:

Dezvoltare personală:

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple

2.2 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață

Muzică și mișcare:

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm

Obiective operaționale:

O1. Să formuleze răspunsuri la întrebările despre conţinutul prezentat;
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O2. Să enumere caracteristici ale unui bun prieten;

O3. Să identifice comportamente prietenoase / neprietenoase;

O4. Să interpreteze un cântec în grup, asociind mișcările sugerate de melodie.

Strategii didactice:

� Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol, ciorchinele
� Mĳloace de învăţământ: laptop, videoproiector, planşe, etichete cu fluturași, fişe de lucru,

vagoane de trenuleț din carton, creioane colorate
� Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în perechi

Bibliografie:

- Programa şcolară pentru clasa a II a, aprobată prin ordin al ministrului nr.3418/19.03.2013

- „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii
mici”

- Suport de curs din cadrul Programului de formare de tip „Blended learning” pentru cadrele didactice
din învăţământul primar (2012)

Captarea atenției:

- Ciorchinele - se cere copiilor să spună ce cuvinte se asociază cu noțiunea de prietenie, ce însușiri
trebuie să aibă un bun prieten, valorile pe care se bazează o relație de prietenie ( bunătate, iubire,
încredere, acceptare, amabilitate, întrajutorare, iertare, sinceritate, respect, bucurie, comunicare, cinste,
adevăr, umor).

Copiii completează la tablă ciorchinele cu toate variantele sugerate.

- Discuții orale pe baza întrebărilor :

Ce este un prieten? ( o persoană cu care îți petreci timpul, care este de încredere, căreia îi poți
împărtăși un secret, care te ajută atunci când ai nevoie, etc.)

Unde ne putem face prieteni? ( la școală, acasă, la locul de joacă, în parc, etc.)

Cine ne poate fi prieten? (un coleg, vecin, un membru al familiei, doamna învățătoare, etc.)

De ce să avem prieteni? (să nu fim singuri, să știm că avem pe cineva lângă noi la nevoie, etc)

Când ne putem face prieteni? (oricând)
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Anunțarea temei și a obiectivelor:

Elevii sunt anunţaţi că vor discuta despre prietenie, despre calitățile unui bun prieten şi despre
comportamentele prietenoase.

Dirĳarea învățării:

1) Elevii vor viziona filmulețul ,,POVESTEA CELOR TREI FLUTURI ”-
https://www.youtube.com/watch?v=894YjkLGdzM
Am ales acest film deoarece are legătură cu unitatea de învățare la care se desfățoară lecția – Ne plac
animalele.

• Adresarea de întrebări referitoare la conţinutul textului:

- Despre cine a fost vorba în text ? (despre trei fluturi colorați)

- Cum erau cei trei fluturaşi ? (aspectul fizic și trăsături morale)

- De ce nu doreau să se despartă ? (erau buni prieteni)

- De ce credeţi că erau buni prieteni ? (se jucau împreună, se înțelegeau foarte bine, se ajutau unii pe
alții)

- Ce înseamnă prietenie adevărată ? ( să fii mereu alături de prietenul tău, atât la bine, cât și la greu)

• Se face precizarea că aceşti fluturaşi pot fi comparaţi cu nişte copii. Se continuă discuția despre
comportamentele prietenoase pe care trebuie să le avem și despre comportamentele care trebuie evitate
într-o relație de prietenie.

• Elevii au pe bănci fluturași din hârtie. Ei trebuie să-i coloreze doar pe aceia pe care sunt scrise
caracteristicile unui bun prieten.

• Se realizează evaluarea sarcinii de lucru la tablă, pe o coală de flip-chart se lipesc fluturașii cu
caracteristicile unui bun prieten.

2) Joc de rol : „Prezintă cel mai bun prieten!”

Copiii formează un cerc ținându-se de mâini.

Un elev ales incepe jocul , prezentând un copil din clasă pe care îl consideră prieten, precizând: ,,Acesta
este prietenul meu .....,, și când îi pronunță prenumele, prinde mâna prietenului său, o ridică şi spune
motivele pentru care îl consideră un bun prieten. Jocul continuă până când toţi elevii sunt implicaţi. Se
poate face precizarea că un prieten se alege după calitățile sale morale, nu după aspectul fizic.

Obținerea performanței:
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-Jocul „Trenulețul prieteniei”.Elevii vor lucra în perechi. Se propune acestora să „construiască” un
trenuleț al prieteniei . Se va da fiecărei perechi un vagon de tren (din carton). Sarcina lor este să scrie pe
fiecare vagon o calitate, un cuvânt esențial, necesar unei prietenii adevărate. Elevii vor colora apoi
vagoanele de tren după bunul lor plac.

-Se citesc de către elevi calităţile pe care trebuie să le aibă un prieten şi se dirĳează o discuţie pentru a
scoate în evidenţă importanţa acestora.

-Pe un suport pe care este desenată o cale ferată și o locomotivă se vor prinde vagoanele unul de celălalt,
formându-se astfel TRENULEȚUL PRIETENIEI.

Evaluarea activității:

Se fac aprecieri asupra modului cum s-au comportat elevii în timpul activității.

Elevii sunt felicitați și vor primi câte un ecuson pentru cel mai bun prieten în cadrul colectivului.

Lecția se va încheia cu cântecul „PRIETENIA” - https://youtu.be/WHtat6rx7q0

Copiii execută mișcările sugerate de melodie.

Eficiența mĳloacelor tehnice de instruire depinde, în mare măsură, de pregătirea profesorului, de

nivelul la care el stăpânestematerialul ce urmează a fi utilizat, de măsura în care este familiarizat cu aparatele,

în același timp fiind necesară și pregătirea elevilor pentru a utiliza în activitatea lor suporturile audio-vizuale.

Indiferent de mĳloacele tehnice utilizate, procesul instructiv-educativ presupune și momente de

conversație profesor-elevi și elevi-elevi, discuții de grup, jocuri de simulare, adică asigurarea unor

condiții interactive între elevi, profesor și mĳlocul tehnic folosit. Pentru ca strategia didactică bazată pe

utilizarea unui mĳloc tehnic de instruire să fie eficientă, este necesar ca informațile transmise cu ajutorul

mĳloacelor tehnice să fie supuse unor prelucrări, interpretări, restructurări, să se realizeze verbalizări,

corelații etc., iar noile cunoștințe să fie integrate în sistemul cognitiv al elevilor.

Bibliografie:
- Breben, S., Gongea, E., - „Metode interactive de grup” , Editura Arves, Craiova, 2002
- Cerghit I. – „Metode de învățământ” – E.D.P. București, 1997
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Formulating aims and objectives according to learners’ needs

Learners’ needs

Sârghie Mihaela,

Profesor, Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare şi Sfânt, Dobrovăț

Articol de specialitate

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

(Albert Einstein, 1940 )

This article deals with the necessity of formulating aims and objectives according to learners’
needs. I started from the premises that there is a sine qua non relationship between teachers and
learners, and thus more often than not, learners have a twofold activity, both in learning and also in
teaching. As Jim Scrivener stated:” Students may bring pen and paper to the lesson, but they also bring a
whole range of other less visible things to class: their needs, their wishes, their life experience, their
home background, their memories, their worries, their day so far, their dreams, their anger, their
toothache, their fear, their moods” (Scrivener, 2005: 21). We should start discussing learners’ needs
from the premises that Kumaravadivelu, the American author stressed upon in his book, Macrostrategies

for Language teaching (2003),that is: activating intuitive heuristics. It is a process required from the
learner: it is a process of self discovery. Teaching starts from the learners’ needs and it makes sense only
in connection with the learners’ needs. It refers to a particular” method of teaching allowing students to
learn by discovering things by themselves and learning from their own experience rather by telling
them things”(Cambridge International Dictionary of English, 1995: 666). Developing the lesson according
to the learners’ needs is in fact linked with the way we, as teachers, want our learners to become:
dependent on what the teacher transmits or independent of what teacher says and then the learners
should add the new elements to the already known ones.

1. Kumaravadivelu andmacrostrategies

Kumaravadivelu made a clear distinction between deductive teaching and intuitive heuristics
versus inductive teaching and intuitive heuristics. Both approaches have in the center the learner, but
the former, the deductive teaching, offers all the necessary elements for the learners and no heuristics,
that is no self discovery, whereas the latter displays a wide range of opportunities for self discovery.
Both of them sustain learners’ needs, but just one of them offers them wings to fly high above the level
of personal needs to self actualization.
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2.Maslow’s pyramid and learners’ needs

The term “need” has often been defined as being a human motivating force to obtain something.
The American professor of psychology Abraham Maslow has conceived a pyramid of

needs.

The first step, the most common one is entitled the basic needs: which lies at the bottom of the
pyramid and at the top of the pyramid there is self-actualization. The psychological needs are in fact the
human requirements for living: breathing, food, water, sleep etc. It is highly important that these needs
may be fulfilled in order to pass to the next stage: safety needs. The next stages are: love and the feeling
for belonging and the last and the most important one is: self esteem. All people feel the need to be
respected by others, to be loved and appreciated. Maslow’s pyramid represents a starting point for
identifying the learner’s need for learning, for encouraging the learners to intuitive heuristics, to self-
discovery. Learners’ needs are seldom related to motivation, to intrinsic and extrinsic motivation. Each
learner correlates learning to personal motivation, to the status one wants to achieve. A subchapter will
focus on describing learners according to their age. Age is a major issue to ponder on when we start
understanding learners’ needs and then start designing the activity.

3.Young learners

Jeremy Harmer stated in his book The practice of English Language Teaching, that “the age of our
students is a major factor in our decisions about how and what to teach. People of different ages have
different needs, competences and cognitive skills”(Harmer, 2001: 37). It is certain that children learn a
language faster than an adult. Their brain is much more flexible and able to learn faster. Learners, and
especially children “exercise a good deal of both cognitive and affective effort in order to internalize
both native and second languages”(Brown, 2000:87). The way the learners learn is linked with the
function of the peripheral part of the brain. The small children are more opened to learn a foreign
language and we have in mind the plasticity of the brainwhereas the adolescents are not motivated to
learn at this age of puberty, as Harmer(2001: 39 ) stated that: “ adolescents can cause discipline problems.
They may push teachers to the limit, but they are much happier if such problems did not exist”.
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4. Adolescents

It is widely spread the idea that the “ key issues in adolescence, especially perhaps in the west, is
the search for individual identity, and that this search provides the key challenge for this age
group.”( Harmer, 2001: 39 ).They receive learning of any kind as being a threatfor their life, as a barrier
against their own life. The next age refers to adults about whom it is thought that “they have so many
barriers to learning (both because of the slowing effects of aging and because of their past experience),
that they only rarely have any success”(Harmer, 2001:37). Young learners are considered to learn more
easilythan adolescents. They ”often learn indirectly rather than directly - that is they take in
information from all sides, learning from everything around them rather than only focusing on the
precise topic they are being taught”(Harmer,2001:38). Adolescents are considered to be in search of
their own identity. They search almost all the time the identity in their classmates, their friends, the so
called superstars from the media. Thus, this age may cause a lot of problems in the classrooms. Harmer
strongly states the idea that ” if they are engaged, have a great capacity to learn, a great potential for
creativity, and a passionate commitment to things which interest them”(Harmer, 2001:39).

6. Adult learners

Adults are somehow notable for many special characteristics. The adult learners are by far more
committed in learning. They come to class with a lot of experience, their own style of learning. But
adults have a sort of embarrassment when they have to produce what they have learnt. “They can learn
and retain a larger vocabulary. They can utilize various deductive and abstract processes to shortcut the
learning of grammatical and other linguistic concepts”(Brown,2000:87). Therefore, it is absolutely
necessary to adapt the materials according to the level and characteristics of each age. Moreover, adults”
unlike young children and teenagers, have a clear understanding of why they are learning and what they
want to get out of it.”(Harmer, 2001:40). Lesson planning and by all means aims and objectives of a
lesson have to be designed starting from these factors.
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Jocul ca formă de activitate umană

Mucete Claudia-Laura

Școala Gimnazială „Al. Davila”-Pitești

A. Conceptul de joc

Organismul copilului este în plină creștere și maturizare. Până la vârsta școlară, jocul ocupă în
viața copilului același loc pe care îl ocupă munca în viața adultului. Intensitatea dezvoltării sale depinde
de gradul de antrenare al copilului în activități stimulative. Jucându-se, copilul învață concepte, își
dezvoltă abilități sociale și fizice, învață să înțeleagă situații concrete de viață, să-și dezvolte capacitatea
de comunicare prin limbaj sau paralimbaj.

Prin această activitate, individul își satisface propriile dorințe, acționând conștient și liber în
lumea imaginară pe care și-o creează singur. Jocul este un reproducător al unor comportamente,
credințe ori ritualuri. În joc, la fel ca și în muncă, se cere efort fizic și intelectual, iar activitatea este
însoțită de satisfacție și comportă o anumită răspundere față de jucării, de regulile jocului, de colegi.
Acesta diferă de la o etapă la alta, de la o vârstă la alta. Prin joc se dezvoltă activitatea motrice, conduita
voluntară, imaginația, capacitatea de a „transfigura” realitatea.

Trăsăturile jocului:

� Este voluntar, spontan, plăcut;

� Implică respectarea unor comportamente deja achiziționate;

� Este creativ, conține elemente din realitate interferate cu elemente fantastice;

� Determină modificări în dezvoltarea copilului;

� Presupune atingerea unei performanțe, dar și respectarea unor reguli.

Scopul jocului este acela de a satisface dorințele, aspirațiile individului.

Produsele jocului- Toți copiii se joacă singuri sau în echipe, natura jocului se schimbă în funcție de treapta
de dezvoltare a copilului. Prin jocuri, ei explorează obiectele, le pipăie, le ating, miros, văd, ascultă.
Copiii învață întrebuințarea obiectelor, dar și alte utilizări ale lor.

Lipsa acestei activități este un semnal că ceva este în neregulă cu copilul respectiv. Copilul bolnav
trece mai ușor peste problemele de sănătate dacă are lângă el jucăria preferată. Jocul este este un mĳloc
de dezvoltare emoțională, copilul înțelege cine este, își recunoaște emoțiile, învață să își stăpânească
trăirile negative.

B. Caracteristicile psihologice ale jocului
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� Caracterul simbolic se referă la transfigurarea realității ce implică o anumită capacitate de
abstractizare și simbolizare. Copilul devine un personaj imaginar, iar obiectele reale au o altă
întrebuințare.

� Motivația internă a jocului – copilul se joacă pentru că îi place, cea mai bună recompensă este chiar
jocul însuși. Nu are nevoie de răsplată, motivația este intrinsecă.

� Caracterul social-istoric – De-a lungul timpului, jocul a evoluat odată cu societatea. Dacă în primii
ani de viață reprezentativ este jocul solitar, mai târziu acesta se bazează pe rolul partenerilor, pe
comunicarea cu aceștia.

C. Clasificarea jocurilor didactice

Odată cu venirea copilului la școală, o parte semnificativă a timpului este destinată activităților de
învățare, în programul lui intervin modificări care nu afectează cu nimic dorința de a se juca. În viața
copilului, jocul are același rol pe care îl are munca în viața adultului. Școlarul mic are nevoie ca
activitatea sa să fie intercalată sau completată cu jocuri didactice. Literatura de specialitate oferă mai
multe clasificări, în funcție de:

1. Scopul educațional urmărit:

a) Jocuri de mișcare – urmăresc dezvoltarea calităților, priceperilor, deprinderilor motrice.

b) Jocuri ce vizează dezvoltarea psihică clasificate în:

� Jocuri senzoriale ce vizează dezvoltarea sensibilității (auditivă, tactilă, vizuală, kinestezică)

� Jocuri intelectuale:

- jocuri cognitive;

- jocuri de exersare a pronunției;

- jocuri de dezvoltare a memoriei;

- jocuri de dezvoltare a perspicacității;

- jocuri de dezvoltare a creativității, imaginației;

- jocuri de dezvoltare a expresiei afective.

2. După sarcina didactică:

� jocuri de transmitere de noi cunoștințe;

� jocuri de fixare și sistematizare a cunoștințelor;

� jocuri de verificare și evaluare.

3. În funcție de conținutul instruirii:
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� jocuri pentru cunoașterea mediului înconjurător;

� jocuri cu conținut matematic;

� jocuri pentru educarea limbajului (fonetice, lexical-semantice, gramaticale);

� jocuri pentru învățarea unor norme de comportament.

4. După prezența resurselor folosite:

a) Jocuri cu materiale didactice naturale sau confecționate: întrebări, fișe,jucării, imagini,
diapozitive, obiecte de uz casnic, mozaicuri, materiale din natură, calculator, etc.

b) Jocuri fără material didactic.

5. În funcție de forma de exprimare:

� jocuri simbolice;

� jocuri de orientare;

� jocuri de sensibilizare;

� jocuri conceptuale;

� jocuri-ghicitori;

� jocuri de cuvinte încrucișate.

6. După regulile instituite:

� jocuri cu reguli tradiționale;

� jocuri cu reguli inventate;

� jocuri spontane;

� jocuri protocolare.

Jocurile didactice pot fi folosite în procesul instructiv-educativ, dobândind funcții psihopedagogice
importante: garantează participarea activă a elevilor la lecții, sporesc interesul acestora pentru
cunoaștere, oferă un cadru organizat de exersare a comunicării. Acestea pot fi folosite ca o tehnică
atractivă de exersare, de explorare, de consolidare a conținuturilor din cadrul lecțiilor de limba și
literatura română, cu ajutorul lor se pot dezvolta capacități afective și volitive. Prin joc, „copilul
imaginează, re-joacă o lume reală în scopul de a cunoaște mai bine, de a-și lărgi orizontul de cunoaștere,
de a-și forma anumite deprinderi” (Ioan Cerghit, 1980:59), „Jocul este puntea între copilărie și vârsta
matură” (J. Chateau).
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MODELE ȘI EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

AUTOR: bibl. NICHITEANU DANIELA

LICEUL ”DIMITRIE NEGREANU” BOTOȘANI

PARTENERIATELE TRANSNAȚIONALE ȘI UTILIZAREA

RESURSELOR BIBLIOTECII DIGITALE

–MOTIVAȚIE ȘI BENEFICII –

PROIECT TRANSNAȚIONAL

”PRIETENIE PESTE PANDEMIE”

Motivația proiectului:

Proiectul își propune să:

� sprĳine dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educație prin

intermediul platformelor web de comunicare la distanță

� încurajeze implementarea de iniţiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării,

ȋnvăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european

� ofere posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România să colaboreze la

nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând

astfel rezultate tangibile.

Argument:

Într-o societate dinamică, într-un context educativ complex aflat într-o schimbare continuă,

şcoala noastră, ca şi multe alte şcoli, se confruntă inevitabil cu o serie de provocări, presiuni şi

ameninţări în funcţionarea ei ca micro-sistem.
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Schimbările în educaţie sau la nivelul mentalităţilor sunt anevoioase, dar pasiunea, motivaţia,

competenţa unui grup important al corpului profesoral se pot opune rutinei şi şabloanelor, pregătind

şcoala pentru provocările noului secol.

Se impune promovarea în rândul elevilor din România și Republica Moldova a valorilor culturii

locale și naționale, conștientizarea rolului și locului limbii române și al bibliotecilor în formarea

intelectuală a unei societăți, dar și necesitatea însușirii unor tehnici și competențe digitale și ghidarea

către resursele educative naționale/transnaționale.

Educația trebuie privită ca un domeniu interdisciplinar/transdisciplinar. Ea nu se învață doar la

școală, ci continuă și după școală. Educația culturală este o investiție inteligentă, având impact pe mai

multe planuri: intelectual, emoțional și social. Rezultatele ei reprezintăun capital de care vom dispune

toată viața. Societățile dezvoltate au înțeles cât de importantă este cultura în viața indivizilor și

încurajează copiii să își pună în practică pasiunile. De exemplu, în Germania 60% din populație știe să

cânte la un instrument.

Câteva dintre avantajele educației culturale a copilului:

� Încurajează și dezvoltă socializarea, comunicarea și încrederea în sine a copilului dincolo de

educația primită în școală

� Atrage atenția asupra armoniei și frumosului existente în cărți, în pictură, sculptură, muzică,

teatru, etc

� Formează așa-numitul “bagaj cultural” atât de necesar fiecăruia dintre noi

� Este o investiție pe termen lung pentru că îmbunătățește calitatea vieții oamenilor

� Ne învață ce înseamnă bunul-gust

� Stimulează creativitatea celui care intră în contact cu arta

� Copilul se familiarizează cu ideea de valoare și cu importanța patrimoniului. Educația culturală

te face mândru de istoria poporului tău

Proiectul răspunde nevoii de educație culturală a copiilor și tinerilor venind în completarea

informațiilor dobândite în școală prin organizarea de activități educative și interdisciplinare ce

familiarizează participantul cu locurile, personalitățile și evenimentele naționale/transnaționale: vizite

ghidate în muzeele de artă, istorie și știință, în biblioteci și case memoriale, spectacole de teatru, muzică

și ateliere de creație.
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Integrarea mĳloacelor de învățământ în procesul didactic.

Exemple de bune practici

Profesor Damean Nicoleta

Școala Gimnazială nr. 116, București

Comunicarea autentică și adecvată a emoțiilor este extrem de importantă, deoarece reprezintă
elementul cheie al exprimării de sine, al capacității de reglare emoțională și al tiparelor de relaționare
socială. Cand copilul este învățat, în funcție de vârsta cronologică, să-și cunoască și să-și exprime
emoțiile, el va fi capabil să se perceapă și să fie perceput ca o persoană completă.

Vă prezint planul desfășurării unei ore la discipina Consiliere și dezvoltare personală pe care l-am
aplicat la clasa a V-a în calitate de diriginte, cu tema ,, Caruselul emoțiilor”:

� Tipul activității: Consiliere de grup
� Scopul activității: Dezvoltarea capacității de autocunoaștere
� Competenţe generale:

1.Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat ;
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare.

� Competenţe specifice:
1.1.Identificarea resurselor și limitelor personale specifice vârstei;
2.1. Recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți;
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți.

� Competențe derivate:
C1. Explorarea direcţiilor de dezvoltare a caracteristicilor personale;
C2. Exprimarea emoţiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul situaţiilor;
C3. Dezvoltarea capacității de autocunoaștere, a încrederii în sine și a atitudinii pozitive față de sine;
C4. Precizarea unor modalităţi prin care se dezvoltă stima de sine.

� Activități de învățare:
- diferențierea emoțiilor pozitive de cele negative;
- completarea unui tabel ce prezintă diverse situații cu gândurile, emoțiile și comportamentele asociate
lor (Te gândești:, Te simți:, Reacționezi:);
- identificarea relației gând – emoție.

� Resurse:
-imagini cu situatii posibile în care te poti afla;
-schema grafică gânduri, emoții și comportamente asociate (manual)
- activitate frontală 1 oră

� Evaluare:
- observarea sistematică
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- inter-evaluare
- aprecierea produselor activității

� STRATEGIA DIDACTICĂ:
-Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate individuală
-Metode didactice: jocurile de cunoaștere / autocunoaștere, conversația, caracterizarea reciprocă,
observația, dezbaterea, problematizarea.
-Mĳloace de învățământ: videoproiector, fișe de lucru;

Scenariul temei:
Momentul organizatoric: pregătirea materialelor necesare și asigurarea unui climat adecvat desfășurării
temei.
Se va audia cântecul: https://youtu.be/YnsGJ5NNZkQ
,,Emoția este prietena ta”- cântec
Captarea atenției: se realizează printr-un joc de intercunoaștere intitulat ”Cine…ce este / a făcut?”; elevii
vor primi o fișă pe care vor trebui să o completeze, urmărind cu atenție cerința, la fiecare întrebare să
se raporteze la numele unui coleg de clasă (cui i se potrivește afirmația). Iese câștigător cel care a
completat primul tabelul.
CINE…CE ESTE/ A FĂCUT

Cine este cel mai nou coleg al
vostru?

Cine este cel mai obraznic? Cui îi place cel mai mult
matematica?

Cine cântă cel mai bine? Cine recită cel mai frumos? Cine este cel mai ordonat din clasa
voastră?

Cine este cel mai timid? Cine este responsabil cu igiena? Cine a participat la olimpiada de
matematică?

Cine este campion la cross? Cui nu-i place la școală? Cine nu și-a făcut tema?

-Anunțarea temei și a competențelor:
-Se prezintă titlul temei și competențele derivate;
-Se prezintă citatul: „Sufletul tău să fie întotdeauna la fel cu gândul, gândul cu vorba și vorba cu fapta, căci

numai astfel vei ajunge la un echilibru statornic între tine și ceilalți” – Liviu Rebreanu
-Dirigintele anunță tema orei și obiectivele.

� Desfăşurarea activităţii:
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Se distribuie elevilor fișe cu “Testul inimii” , un desen ce reprezintă o inimă împărțită în patru cămăruțe.
Pe inimă apar patru litere, fiecare într-o cămăruță:
A- scrie trei calități pe care le ai.
B- scrie trei lucruri pe care ți-ar plăcea să le schimbi.
C- scrie trei lucruri care sunt remarcate de cei din jur.
D- scrie trei defecte.

Profesorul diriginte cere fiecărui elev să scrie: 3 calități, 3 lucruri pe care le-ar plăcea să le
schimbe, 3 lucruri remarcate de cei din jur și 3 defecte. Se atrage atenția elevilor că nu trebuie să își
semneze cu numele real autocaracterizarea, ci cu un pesudonim pe care să îl țină minte. Se adună toate
testele și se redistribuie aleatoriu. Fiecare elev este invitat să citească atent portretul de pe foaia primită,
apoi să încerce să-l identifice. Va fi declarat câștigător cel care reușește să-l identifice pe adevăratul autor
al portretului realizat.
Se poartă o discuție pe baza celor observate, elevii se împart în două grupe. Fiecărui elev i se prinde pe
spate o coală de hârtie împărțită în două jumătăți: în jumătatea de sus se pune semnul ”+” pentru calități
și în partea de jos semnul ”– ”pentru defecte.
Elevii din cercul exterior se vor deplasa pe la fiecare coleg și-i vor scrie câte un defect și o calitate pe
foaia de pe spate. După ce vor trece toți elevii, se schimbă poziția celor două cercuri. După ce fiecare a
scris pe spatele celuilalt, jocul se întrerupe. Elevii trec la loc în bancă și fiecare elev își va recupera testul
conform peseudonimului. Fiecare elev va confrunta lista de pe spate cu autoportretul din “Testul inimii”,
Un portret bine realizat este cel este compus din calități și defecte evidente.
In acest timp se audiaza :
https://www.youtube.com/watch?v=5ShNfLp57pY

Muzica ambientală de relaxare - ''Seasons of Inspiration'' by BM Fyc
� Asigurarea feedbackului:

Se vizionează un fragment din filmul în care este prezentat un personaj (D-l Goe, de I.L.Caragiale).
https://youtu.be/M-y5lmUls2g
Se cere elevilor să urmărească atent personajul și să noteze pe o foaie calitățile și defectele personajului.

� Evaluarea și aprecierea:
Se face evaluarea elevilor pe baza unui joc prin care aceștia să se identifice cu un personaj literar
cunoscut. Profesorul diriginte apreciază alegerea împreună cu colegii și se concluzionează că este
importantă autocunoașterea pentru a ne cultiva calitățile, a atenua defectele și a relaționa în cadrul clasei
de elevi, dar la fel de important este să-i cunoaștem și pe cei din jurul noastru, cei cu care interacționăm
și ne sunt mereu aproape.

� Concluzii:
� Conștientizarea și identificarea abilităților personale
� Reflectarea la semnificațiile individuale diferite și la felul în care trăsăturile și valorile personale

își pun amprenta asupra stilului de viață.
Încheierea temei: se mulțumește pentru participare și se anunță tema pentru următoarea oră de
dirigenție

Sugestii de adaptare la categoriile de elevi în risc:
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- folosirea autoevaluării la sfârșitul lecției, pentru a da elevului ocazia să reflecteze asupra propriei
activități și pentru a-i oferi ocazia să conștientizeze motivele învățării, emoțiile, progresul în realizarea
sarcinilor.

Varianta 2

FIȘĂ DE LUCRU
„Fața umană”
Desenați profilul unei fețe umane și poziționați răspunsurile la următoarele cerințe în interiorul feței,
acolo unde considerați că se potrivesc:

� Filmul care ți-a placut cel mai mult
� Cea mai interesantă idee pe care ai auzit-o
� Cel mai frumos lucru pe care l-au văzut
� Cartea care ți-a plăcut cel mai mult
� Muzica preferată
� Cel mai urât lucru pe care l-au auzit sau văzut vreodată
� Cea mai fericită zi din viața ta
� Mâncarea preferată

Bibliografie:
1. Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluative, București, mai,
2020.
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Poveștile ne-nvață !

Prof. Pintilie Nicoleta

Grădinița cu P.P. “Norocel”Negrești-Vaslui

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ cu tema ,,Descurc,,Descurcăămm povepoveşştile!tile!””care durează 20-25 de minute şi
cuprinde:- salutul ,,-Bună dimineaţa, personajelor!/ Să descurcăm poveştile!’’

Prin metoda acvariului copiii se prezintă în funcţie de ecusonul pe care-l au în piept
reprezentând un personaj din poveştile învăţate în momentul în care prind ghemul.
- calendarul naturii /Se completează calendarul zilei: joi, este primăvară, soare, cald, ne îmbrăcam
subţire, etc.
- împărtăşirea cu ceilalţi (se schimbă idei şi se construiesc subiecte de discuţie)

La întrebarea ,,Ce întâmplări se petrec între personaje?’’ unul sau doi copii îşi imaginează câteva
întâmplări între personajele din povesti.
- activitatea de grup : joc muzical ,,Dacă vesel se trăieste!”

Copiii execută mişcări sugerate de versurile „Dacă vesel se trăieşte!”

– noutăţile zilei se afişează invitaţia la Carnavalul din pădure, se analizează lista de sarcini
După întâlnirea de dimineaţă le sunt amintite copiilor regulile grupei:

- să se respecte unul pe celălalt;/- să vorbească pe rând;/- să nu-şi deranjeze colegul;
- să îşi asculte colegii.

CAPTAREA ATENŢIEI se realizează când în sala de grupă intră un personaj –surpriză „Zâna
Poveştilor”care vine să ceară ajutorul copiilor să descurce poveştile care au fost încurcate de un copil pe
nume “ Zapa “.

TRANZIŢIE: Copiii îi cântă zânei cântecul Zapa, astfel arată ca ştiu şi ei de copilul care a
încurcat poveştile.

ADE: Se ANUNŢĂ TEMA jocului de astăzi ŞI OBIECTIVELE prioritare urmărite. Tot acum
sunt explicate regulile jocul didactic: ,,Să descurcăm poveştile!” în care trebuie să recunoască personajul,
povestea din care face parte imaginea, şi autorul acesteia.

DIRĲAREA ÎNVĂŢĂRII
Are loc prima variantă a jocului didactic (jocul de probă) frontal în care copiii se împart în două

subgrupe. Educatoarea descoperă planşe ce reprezintă imagini din poveştile “Capra cu trei iezi” de Ion
Creangă, “Cei trei purceluşi”de M. Şuteev, ‘’Fata babei şi fata moşului”de Ion Creangă.

Ex: - Ce vedem în fiecare imagine?/ Din ce poveste face parte?/ De cine este scrisă?
În cea de-a doua variantă a jocului didactic copiii vor aşeza pe panou imaginile în ordinea succesiunii
desfăşurării evenimentelor, denumind povestea, autorul. Voi desena pe tablă trei cercuri care se
intersectează (diagramadiagrama VennVenn). Copiii vor răspunde întrebărilor şi vor aşeza cu autorul educatoarei
imaginile unde corespund:

Ex. – Care sunt poveştile unde apare lupul ca personaj?
- În ce poveşti apar animale domestice?
- Când apare casa în poveste?
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- În ce poveste întâlnim fraţi?
În cea de-a treia variantă a jocului didactic copiii vor răspunde la ghicitorile adresate de educatoare.

Din Cutia personajelor iau câte o siluetă a unui personaj din poveştile recunoscute şi cu ajutorul
metodei pălăriilor gânditoare îl vor descrie respectând sarcina fiecărei pălării:
1- pălăria albă (recunoaşte) - Denumeşte personajul şi povestea din care face parte

Personajul este” iedul”din povestea ,,Capra cu trei iezi”
2 - pălăria roşie (exprimă impresii) - Ce simţi despre personaj? Îţi place sau nu? Motivează de ce.

Iedul cel mic este cuminte, ascultător....
3- pălăria galbenă (aduce beneficii) - Cum este personajul? (pozitiv, negativ, etc.)

Iedul mĳlociu este neascultător.
4- pălăria verde (completează) - Ce mai poţi spune despre?

Iedul era îmbrăcat frumos, îngrĳit.
5- pălăria albastră (clarifică) - Ce ştii despre personaj?

Iedul cel mic a scăpat de lup.
6- pălăria neagră (corectează eventualele greşeli) - Ce nu este adevărat despre personaj?

Iedul nu a fugit de lup.
Pălăriile gânditoare se schimbă apoi între copii astfel încât fiecare copil să îndeplinească toate sarcinile
jocului. Se vor analiza cu ajutorul pălăriilor gânditoare şi alte personaje apoi vor fi amplasate siluetele
personajelor pe planşa poveştii.
OBŢINEREA PERFORMANŢEI

Apoi sunt prezentate copiilor care sunt ariile de stimulare ale activităţii: bibliotecă, artă, joc de rol
şi construcţii şi sunt intuite materialele de la fiecare arie, precizându-se sarcinile şi regulile jocului.

la bibliotecă se va continua jocul didactic cu reconstituirea puzzelului cu scene din poveste prin
metoda puzzelului (copiii având rol de povestitor, manipulator şi observator), vor spune replica
personajului reconstituit şi apoi vor rezolva fişa de evaluare cu sarcina de a aşeza în ordinea
desfăşurării evenimentelor acţiunea poveştii, de a recunoaste personajul şi de a despărţi
cuvântul în silabe, de a decora fota fetei moşului.
La artă vor picta cu bureţei măşti ale personajelor din poveşti cu ajutorul metodei partenerului
de sprĳin (un părinte) pe care apoi le vom amplasa în cadrul afişului publicitar (metoda
posterului), „Carnavalul din padure”
La jocul de rol vor mânui marionetele personajelor din poveşti pentru a dramatiza povestea
preferată (,,Iedul cu trei capre” , „Cei trei purcelusi” şi ,,Fata babei şi fata moşului’’)
la construcţii vor construi din lego/ţinte casele personajelor din povesti. ,,Căsuţa personajelor din
pădure’’ (caprelor, a purceluşilor, moşului şi a babei) şi vor reda replicile personajelor.

După terminarea sarcinilor de la sectoare, se face curat şi se amenajează expoziţiile de măşti şi afişele
publicitare şi expoziţia fişelor de evaluare şi a puzzel-urilor demonstrându-i astfel Zânei Poveştilor că
au descurcat poveştile şi sunt gata de carnaval.

Se va trece pe la toate sectoarele cu copiii şi cu Zâna Poveştilor şi se va realiza
EVALUAREA ACTIVITĂŢII pe sectoare:

� la bibliotecă- puzzelurile şi fişele de evaluare
� la arta – măştile pictate şi afişele publicitare realizate pentru poveştile învăţate
� La jocul de rol- amplasarea marionetelor în suporturi pe poveşti
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� la construcţii- căsuţele personajelor din pădure construite din lego/ţinte.
Tranziţia cătreALA2 o vom realiza cântând cântecele personajelor din poveştile învăţate
- Cântecul “Vulpe tu mi-ai furat gâsca!”Copiii vor fi costumaţi pentru carnaval şi vor motiva dacă le-a
plăcut activitatea şi de ce, şi împreună cu Zâna poveştilor stabilesc să facă un minicarnaval în sala de
grupă şi să se distreze împreună..
ALA2Copiii vor efectua : - o scurtă dramatizare ,, Carnavalul personajelor din pădure’’

un dans ritmic ,, Dansul personajelor din pădure’’

BIBLIOGRAFIE:

� Bradu, B. (1997), Preşcolarul şi literatura, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
� Breban, S. (2008), Metode interactive de grup, Ghid metodic , Ed. Arves, Bucureşti
� Culea, L. (2008), Activitatea integrată din Grădiniţă- Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul

preuniversitar, Ed. D.P.H., Bucureşti
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„Bune practici în activitatea cu elevii cu deficiențe de auz –

impactul activităților de loisir, asupra dezvoltării acestora”

Autor: Ogică Natalia Cristina
Școala de proveniență: Liceul Teoretic „Jean Monnet”, București, Sector 1

Experiența mea a fost generată de alăturarea într-un proiect SNAC, inițial doar ca observator,
apoi ca partener și suport pentru colegii care au dorit să împărtășească cu mine din experiența minunată
pe care o trăiesc în cadrul acelui parteneriat. Am fost extrem de impresionată de modul în care am
observat integrarea copiilor cu deficiențe de auz, cu grade diferite de severitate, sprĳinul venit
permanent către ei, dar fără a se duce către exagerare, ci cu menținerea exprimării depline și libere a
personalităților actorilor implicați, și anume elevii cu deficiențe de auz.

„Urechea este o fereastră în permanență deschisă către lumea exterioară” 1 („Psihologia

deficienților de auz” - MariaAnca,Cluj-Napoca,2021).

În ultimaperioadă există încercări din ce în cemainumeroasede realizare cu success a educației incluzive, adică se

dorește înlocuirea inrevențiilor realizate în instituții special de învățământ cu cea realizată prin integrarea acestor elevi în

instituțiile normale, alături de colegii lor fără deficiențe auditive. Nueste un lucru ușor, pentru că este nevoie de support,

sprijin, facilitator, adaptarea curriculumului, adaptarea conținuturilor, a strategiilor didactice și a resurselor și amijloacelor

utilizate înpredare,dartrebuiesă le facilitămaccesul lamoduri și condițiideexistențăcotidiană, câtmaiapropiatedestilulde

viață al societății dincare facparte. S-apornitde la încurajareaactivitățilorde loisir, care să contribuie ladobândirea unei

culturi a efortului fizic și intelectual din cadrul activităților motrice la persoanele cu nevoi speciale, ca

expresie a dorinței de realizare personală și socială, precum și din cadrul activităţilor de expresie plastică:

desen,pictură, desen după natură, caricaturi etc. și a celor culturale.

Obiectivele activităţilor motrice adaptate pentru persoanele cu deficienţe de auz vizează

dezvoltarea acuităţii, preciziei simţurilor, a capacităţii de percepere a spaţiului şi timpului; educarea

atenţiei, voinţei, capacităţii de decizie, imaginaţiei şi deprinderii de a acţiona în grupul integrator;

dezvoltarea încrederii în posibilităţile individuale, a dorinţei de integrare socială şi participare la

acţiunile grupului. Pentru simțul orientării, dar și al ritmului, dansul a fost cel care reprezentat una din

aspectele abordate practice pentru elevii noștri.

S-a realizat colaborare între elevii instituției noastre școlare și cei ai unei instituții specializate

pentru deficiențe de auz. prin organizarea unor dansuri, în regim non-competițional și competițional,

cu participare la activități care încurajau exprimarea corporală, estetică a tutror elevilor.

Elevii cu deficiențe de auz ușoare au fost intermediarii comunicării informaționale între elevii

de tip normal și cei cu deficiențe medii sau grave, utilizându-se, de asemenea, comunicarea mimico-

gestuală sau utilizarea unor cartonașe cu semen, cifre, coduri cărora le-am acordat împreună o
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însemnătate. Amplasarea noastră către elevi, pe parcursul comunicării, a fost permanent cu fața,

exprimarea era scurtă, clară, pentru a se putea urmări mișcarea buzelor. Prin imitație și demonstrație s-a

putut reda ritmul, iar boxele au fost așezate direct pe parchet, pentru a facilita și percepția undelor

sonore, a vibrațiilor transmise. Am început cu mișcări simple, care să poată fi reținute și redate ușor, în

structuri de execuție de 2- 4 timpi, apoi s-a trecut la cele de 1x8 timpi sau 2x8 timpi, cu repetări

suficiente, neîngreunând percepția informației noi. Individual, s-au transmis materiale video, cu

secvențe din dans realizate de noi sau de elevii noștri, elevilor cu deficiențe, ca ei să lucreze și în timpul

liber, iar asimiliarea și repetarea la ședințele următoare să meargă foarte bine. Comportamentul a fost

unul exceptional, psiho-emoționalul a fost implicat cu pozitivitate, stârnind interseul și dorința tuturor

de a executa în timpul liber și alte activități motrice cu beneficii asupra stării de sănătate, dezvoltării

armonioase, educării actului respirator, măririi capacității vitale, educării echilibrului, simțului ritmului,

consolidării deprinderilor mortice de bază, dar și de dezvoltare în regim neagresiv a calităților motrice.

Din multitudinea exerciţiilor ce se adresează acestei categorii de subiecţi, care nu au o

limitare drastică a capacitatii motrice, o altă categorie de exerciţii se adresează persoanelor cu un nivel

bun al fitness-ului, noi îndrumând elevii către participări la activități motrice de tip fitness (jogging,

gimnastica de dimineață/de înviorare, stretching, exercițiile cardio, antrenamente la sală etc.), toate

contribuind la îmbunătățirea aspectului fizic, a stimei de sine, la educarea atenţiei, voinţei, capacităţii

de decizie, imaginaţiei şi deprinderii de a acţiona în grupul integrator, la dezvoltarea încrederii în

posibilităţile individuale, a dorinţei de integrare socială şi participare la acţiunile grupului. Ne întâlneam

de două ori pe săptămână în parc, pentru a efectua astfel de activități motrice, copiii ajungând să își

însușească destule informații despre ceea ce fac și care sunt efectele și beneficiile asupra stării lor de

sănătate. După două luni de zile, elevii au ajuns să planifice suplimentar activități și să își facă programul

lor, cu dozarea corespunzătoare în funcție de obiectivele propuse pe ziua respectivă.

În afara activităților motrice, am dorit să stimulăm creativitatea elevilor cu deficiențe de auz și

prin implicarea în activitățile de expresie plastică: desen,pictură, desen după natură, caricaturi etc.

Acestea i-au ajutat să își identifice punctele forte, să își dezvolte talentele unii dintre ei, să le încurajeze,

iar la ceilalți au determinat implicare cu pasiune, apropiere afectiv-emoțională.

Prin activitateaartistico-plastică, toți copiii au fost îndrumați să vadă frumosul, I-am ajutat la

dezvoltarea unor competențe artistico-plastice și a creativității, s-au creat ateliere la finalul orelor

școlare, de 1-2 ori pe săptămână, chiar în cadrul școlii elevilor cu deficiențe auditive, iar ei s-au

familiarizat cu unele materiale de exprimare plastică, au conștientizat forma ca element al expresiei

plastic și au învățat să diferențieze culorile cromatice. A fost o încântare împărtășită în comun cu grupa

de lucru, să vedem că toți elevii, atât cei de la școala cu deficiențe de auz, cât și cei la școala noastră, cu

regim normal, au reușit și au exprimat acest lucru prin lucrările lor: că au înțeles imaginea plastică pe

sensul ei frumos, ca un mod de exprimare a mesajului artistic.
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Cu toți am apreciat și am învățat să nu trecem pe lângă valorile frumosului din viață, indiferent

de vârsta și de pregătirea noastră. Un alt lucru adăgat la activitățile ajutătoare dobândirii unei culturi a

efortului intellectual, dar și la sprĳinirea elevilor în identificare propriilor nevoi, de exprimare a dorinței

de realizare personală și social, a fost reprezentat de vizitele la muzee, fiecare vizită fiind urmată de o

întâlnire așa zis „explicativă”, în care ne adunam și împărtășeam impresiile unul fiecăruia.

Comunicarea cu acești elevi a fost cu adevărat o experiență unică, pentru toți cei implicați și am

constatat că felul în care adulții și copiii, de orice vârstă, reacționează față de copiii cu deficiențe de auz

sau chiar surzi și surdo-muți, poate avea un efect foarte puternic asupra celorlalți și că ar trebui să

includem copiii și persoanele adulte surde în activitățile noastre. Persoanele cu deficiențe, de orice

natură, dacă nu vor primi sprĳin și educație, atunci există o șansă majoră ca ei să nu învețe să comunice

cu alte personae sau să nu deprindă anumite abilitîți ajutătoare să își găsească locuri de muncă, să aibă

grĳă unii de alții și să reușească o integrare social și educațională.

Aceste activități de loisir, de tmp liber, petrecute și desfășurate împreună au condus către

autoaprecierea elevilor pentru unicitatea lor, pentru calitățile lor speciale și contribuțiile lor la aceste

activități cu impact major în formarea personalității lor
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ROLUL ŞI FUNCŢIILEMĲLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Profesor în învăţământul preşcolar : Oprea Florentina
Şcoala Gimnazială Numărul 1 Uileacu de Beiuş

Grădiniţa cu Program Normal Numărul 2 Forău

Mĳloacele de învatamant sunt instrumente de lucru indispensabile în transmiterea informaţiei ca
activitate de predare, asimilare de cunostinţe, formare de deprinderi, evaluare. Asistam acum la
perfecţionare si diversificare a mĳloacelor de învăţămănt, ele se realizează pe grade şi tipuri de şcoli,
grădiniţe, discipline de învăţământ, teme, lecţii sau activităţi.

Mĳloacele de învăţământ reprezintă totalitatea materialelor, dispozitivelor şi aparatelor cu ajutorul
cărora se realizează transmiterea şi asimilarea informaţiei didactice, înregistrarea şi evaluarea
rezultatelor obţinute. Mĳloacele de învăţământ integrează în ele un valoros potenţial psiho-pedagogic
aducându-şi contribuţia în următoarele direcţii:

�perfecţionarea procesului instructiv –educativ prin intermediul ilustrării şi explicării intuitive;
�perfecţionarea metodologiei didactice prin intermediul implicării bazei materiale;
� perfecţionarea formelor şi tehnicilor de evaluare prin intermediul mĳloacelor tehnice şi a

procedeelor folosite;
�perfecţionarea ergonomiei de predare –învăţare prin raţionalizarea, optimizarea şi eficientizarea

eforturilor profesorilor şi elevilor. Mĳloacele de învăţământ ajută la diversificarea activităţilor, a
strategiilor didactice, la creşterea eficienţei învăţământului. Ele stimulează participarea constientă, activă,
creatoare a copiilor, oferă modalităţi eficiente de înţelegere şi asimilare a cunostinţelor, constituie un
suport material al gândirii, capabil să le declanşeze forţele intelectuale şi afective, sporesc posibilităţiIe de
investigare ale educatoarei şi ale copiilor.

O activitate nu poate fi performantă doar prin utilizarea unor mĳloace moderne daca nu intervin
schimbări în concepţia metodologică a celui care le foloseşte. Un mĳloc de învăţământ nu poate avea
valoare universală, nu reprezintă un miracol şi nici nu poate înlocui dascălul. Nu atăt prezenţa sau
valoarea intrinsecă a mĳloacelor de învăţămănt contribuie la creşterea eficienţei activităţii, cât mai ales
abilitatea cu care sunt integrate în contextul tehnologiei didactice, masura in care educatorul reuseşte să
valorifice valenţele lor pedagogice.

Mĳloacele de învăţământ sunt instrumente sau complexe instrumentale menite a facilita
transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziţii, realizarea unor
aplicaţii practice în cadrul procesului instructiv – educativ. Specific pentru munca educatoarei este
preocuparea de a proiecta acele mĳloace prin care să se asigure contactul direct al copilului cu realitatea,
dezvoltându-i astfel independenţa în acţiune. Eficienţa acţiunilor educative cu preşcolarii depinde de
îmbinarea reuşită a metodelor intuitive cu cele verbale, de integrare a unor mĳloace de învăţământ
adecvate, înviorând astfel întregul proces de învăţământ. Deoarece vârsta preşcolară presupune folosirea
unei game foarte variate de materiale didactice şi având în vedere caracterul intuitiv al gândirii copilului,
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se impune tot mai mult discernământ în modul cum folosim aceste mĳloace, cum le concepem şi mai
ales cum le integrăm. Orice mĳloc de învăţământ abordat trebuie să fie corect utilizat în funcţie de
vârsta, posibilităţile mentale ale copiilor, conţinutul de idei transmis pe cale verbală. Aceasta necesită
preocupare şi mai ales măestrie din partea educatoarei în a-l integra armonios, ca element organic legat
de sarcinile propuse. Educatoarea este aceea care stabileşte momentul optim în care va integra mĳlocul
de învăţământ, urmărind să sporească în mod real, randamentul activităţii. Atenţie deosebită trebuie să
se acorde modului în care este conceput materialul din punct de vedere al compoziţiei, astfel încât el să
contribuie la ridicarea tonusului activităţii prin satisfacerea estetică pe care o generează. De aici se
desprinde o primă concluzie şi anume, orice material prezentat în faţa copiilor trebuie să stimuleze
gândirea, simţul de răspundere, implicarea personalităţii educatoarei. Mai mult decât atât, nu trebuie să
se uite că orice mĳloc de învăţământ folosit, fie clasic sau modern trebuie să-şi pună amprenta în mod
pozitiv asupra personalităţii copiilor, să le cultive însuşirile fundamentale necesare în viaţa fiecărui om:
spirit critic, independenţa, gândire creatoare, aptitudini.

Mĳloacele didactice prin care se desfăşoară jocurile didactice sunt multiple şi variate. Pregătirea şi
folosirea lor necesită atenţie specială în confecţionare şi selectare. Trebuie să se găsească soluţii
interesante de prezentare astfel încât procedeul folosit să trezească interesul pentru joc.
Mĳloacele de învăţămât se pot grupa în două mari categorii:
-mĳloace de învăţământ ce cuprind mesaj didactic;
-mĳloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice .
În prima categorie sunt incluse următoarele mĳloace:
�obiecte naturale, originale (animale vii sau conservate, ierbare, insectare, acvarii);
�obiecte substitutive, funcţionale şi acţionale (machete, mulaje, modele);
�suporturi figurative şi grafice (diapozitive, filme, benzi audio şi/sau video) .

Mĳloacele de învăţămănt indisolubil legate de metodele didactice sunt cu atăt mai eficiente cu căt
inglobează o valoare cognitivă şi formativă mai mare, care să contribuie la realizarea obiectivelor
pedagogice propuse. Fiecare mĳloc de învăţămănt in parte, posedă anumite virtuţi, dar poate fi eficient
numai atunci când este folosit corect în ansamblul strategiei didactice.

Funcţia de comunicare/informare constă în insuşirea mĳloacelor de învăţământ de a comunica
informaţii despre obiectele şi fenomenele studiate. Mĳloacele audiovizuale pot reproduce şi transmite
într-o anumită unitate de timp o cantitate sporită de informaţie comparativ cu alte mĳloace de
învăţământ. Folosite raţional, condensează simţitor expunerea, o fac mai atrăgătoare, dinamică şi
interesantă. Aceste mĳloacele au funcţie ilustrativ-demonstrativă: pot prezenta experimente, operaţii de
lucru, modele de comportare. Demonstrarea cu ajutorul materialului natural contribuie la formarea
unor reprezentări şi noţiuni clare, precise. Filmele didactice, diapozitivele, emisiunile de radio şi
televiziune, creaţiile literar artistice, trezesc interesul şi curiozitatea copiilor, îmbogăţesc viata afectiv-
emotională a acestora. Copiii sunt impresionaţi şi manifestă simpatie faţă de personajele pozitive,
manifestănd ură, dispret sau dezaprobare faţă de cele negative.

Funcţia estetică decurge din posibilitatea unor mĳloace de învăţământ (albume dupa opere de artă,
mĳloace audio-vizuale) de a contribui la dezvoltarea gustului estetic, la imbogăţirea culturii artistice a
copiilor. Mĳloacele de învăţământ contribuie la raţionalizarea eforturilor copiilor potrivit dezvoltării
somatice si psihice.

Funcţia de instruire a mĳloacelor de învăţământ au valoare de instrumente pedagogice de comunicare
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rapidă şi eficientă a informaţiilor, instrumente ce se interpun între logica stiinţei şi logica elevului şi care
inlesnesc şi optimizează comunicarea educatională profesor-elev. Prin sporirea capacităţii elevilor de a
recepţiona informaţii graţie unor situaţii perceptive variate, mĳloacele de învăţămînt le dezvoltă
acestora capacitatea de a inţelege realitatea şi de a acţiona asupra ei. Rezulta că ele au funcţie de mediere
a instrumentelor psihice prin intermediul celor pedagogice. Posibilităţile de codificare a informaţiilor
conţinute în mesaje sunt diverse imagini, simboluri, sunete, ceea ce contribuie la esenţializarea
continuturilor stiinţifice, uneori dificile si abstracte, în modalitaţi accesibile şi chiar plăcute.

Funcţia de motivare a învăţării şi de orientare a intereselor profesionale ale elevilor este legată de
încărcătura emotională a imaginii audio-vizuale, care se adresează direct sensibilităţii elevului. Mesajele
vizuale şi auditive stimulează la elevi curiozitatea, interesul, dorinţa de cunoaştere şi de acţiune şi crează
momente de bună dispozitie, toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de învăţare.
De asemenea, gratie utilizării mĳloacelor tehnice, elevii se pot informa mai repede, mai bine şi mai mult
despre diverse profesii, activităţi, preocupări, ceea ce contribuie la orientarea lor şcolară şi profesională.

Funcţia demonstrativă este o funcţie valorificată in situaţiile educative în care exista constrângeri legate
de structurarea şi transmiterea mesajului educaţional, datorate caracteristicilor obiectelor, proceselor şi
fenomenelor studiate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari, ritm lent sau alert. Aceste caracteristici fac
imposibilă studierea lor nemĳlocită, de aceea se recurge la substitute ale obiectelor, proceselor şi
fenomenelor reale: modele materiale şi ideale sau mĳloace tehnice de instruire. Acestea din urmă
prezintă avantajul comprimării sau decomprimării ritmului de desfăşurare a unui proces sau eveniment
permit vizualizarea unor procese şi fenomene inaccesibile observaţiei directe.

Funcţia formativă şi estetică. Comunicarea audio-vizuală se caracterizează printr-o organizare
cronospaţială impusă, care îl obligă pe profesor la un plus de rigurozitate în sistematizarea informaţiei,
cu efecte benefice asupra formării şi dezvoltării structurilor cognitive ale elevilor. Aceştia se exersează in
realizarea de analize, comparaţii în surprinderea notelor esenţiale, ceea ce are drept efect sporirea
capacităţilor de operare a procesului gândirii.

Funcţia de evaluare a mĳloacelor de învăţămănt constă în capacitatea lor de a măsura, a diagnostica
şi a aprecia rezultatele copiilor.

Coordonata esentială în învăţământul modern constituie adoptarea unei atitudini creatoare a
educatorului şi mutarea accentului de pe transmiterea informatiilor pe activitatea experimentală a
copiilor.

Printre mĳloacele de învăţământ care favorizează transmiterea informaţiilor didactice, se pot
enumera:

�instrumente muzicale şi aparate sportive;
�calculatoare electronice;
�simulatoare didactice .
Există diferite seturi de materiale tipărite special pentru jocurile didactice cum ar fi: „Cu ce

călătorim?” „Meseriile”, „Mobila păpuşii”, etc.. Unele jucării sau obiecte confecţionate special pentru
jocuri didactice sunt mĳloace atractive pentru copii în joc datorită coloritului, designului. Astfel
mobilierul păpuşii în miniatură, colorat corespunzător sau trusa de îmbrăcăminte a păpuşii sunt
mânuite mai cu plăcere decât ilustraţiile. Animalele sălbatice şi domestice din material plastic utilizare în
diferite jocuri sunt la fel de plăcute copiilor. „Săculeţul fermecat” devine cu adevărat fermecat atunci
când conţine lucruri atractive: jucării în miniatură, truse de veselă, de uz personal, etc.. În jocurile
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„Magazinul de textile”, „Pănglicuţele”, se pot folosi obiecte mărunte, deşeuri care contribuie prin diferite
însuşiri (culoare, formă, mărime) la precizarea unor cunoştinţe ale copiilor. Materialul didactic nu
trebuie considerat ca «un decor», ci ca un mĳloc de învăţare, de aceea trebuie evitat eventualul efect
perturbator şi să fie «ascuns» după folosire, pentru a nu distrage atenţia copiilor în secvenţele următoare
ale lecţiei. Cuvântul însoţit de imagine ajută copilul în mod real, scurtându-i drumul spre cunoaştere,
trezindu-i dorinţa de a ştii, de a descoperii, de a descifra şi înţelege, de a simţii, după care se pot emite
judecăţi exprimate în plan verbal şi ulterior comportamental. Tot ce intră în contact cu simţurile
copilului trebuie să oglindească într-un mod mai simplu sau mai bogat în detalii, mărit sau micşorat,
transpunându-l pe acesta în lumea frumosului prin formă, culoare, expresivitate, constituind toate la un
loc nişte mesaje care aşteaptă să fie decodificate de către copil, dirĳat de educatoare. Ca şi celelalte
activităţi din grădiniţă, jocul didactic şi exerciţiul necesită mĳloace de învăţare variate din toate punctele
de vedere, fapt ce implică educatoarea în conceperea ştiinţifică a acestora, în selectarea lor, solicitându-i
măestria în acelaşi timp, dar şi discernământ în integrarea acestora în vederea creşterii eficienţei
activităţii didactice, în vasta şi migăloasa pregătire a copilului pentru şcoală, pentru viaţă.

Concluzionând, putem afirma că realizarea obiectivelor precesului de învăţământ reclamă cu
necesitate alegerea strategiei didactice optime care nu presupune un demers rigid, mecanic. Dimpotrivă
necesită stabilirea – în modalităţi creatoare a metodelor şi procedeelor didactice adecvate, corelarea lor
cu mĳloacele de învăţământ adecvate şi cu formele de organizare a activităţii elevilor corespunzătoare.
Necesitatea cunoasterii complexe a realitatii inconjuratoare, cresterea volumului de informatii,
complexitatea crescuta a mediilor de invatare de astazi, determina necesitatea utilizarii metodelor si
mĳloacelor moderne in procesul de invatamant.
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� Bocoş, M. (2006).Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Pitești: Editura
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„Accentele demersului didactic – experiențe din perspectiva

aplicării la clasă a programei”

Prof. Pantea Marinela

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Jean Monnet, Sector 1

Plecând de la experiențele avute în procesul educațional al ultimului an școlar pe disciplina
educației fizice și sportului, am constatat că au fost competențe ale programei pe care nu le-am vizat în
mod sistematic și mi s-a întâmplat să pun accent pe conținuturi, lucruri considerate logice, atâta timp
cât am fost nevoiți să adaptăm atât conținuturi, cât și modalități de evaluare, activități de învățare și
metode de lucru cu elevii, plecând de la adaptarea spațiului de lucru, utilizarea diferită a resurselor
(restricții, includerea resurselor digitale, utilizarea aparatelor electronice variate). timp limitat și
imposibilitatea de acordare în mod direct, fizic, a suportului necesar elevului, în efectuarea diferitelor
elemente. Însă, înainte de realizarea online a acestor lecții, am observat că flexibilitatea programei ne
permite adaptarea la situații cu care ne confruntăm de ceva timp, chiar, generațiile actuale fiind din ce în
ce mai autoprotectoare, comode fizic, introvertite, totodată, de la lucrul intens (joacă sau teme) pe
device-uri. Voi da doar câteva exemple de experiențe din perspectiva aplicării la clasă a programei,
subiectul fiind extrem de larg, iar observații noi apărând chiar de la an la an.

De la competența generală numărul 3, ”Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor
specifice, pe parcursul organizării, practicării şi participării ca spectator la activităţile de educaţie fizică şi
sport” avem la clasa a VI-a competența specifică 3.1. ”Îndeplinirea de sarcini de organizare în efectuarea
unor elemente de gimnastică ” pe care nu am vizat-o în mod sistematic. Activitățile de învățare de la
această competență specifică sunt:

- îndeplinirea rolului de responsabil de grup în organizarea exersării pe grupe la gimnastică
acrobatică;

- primirea şi oferirea asistenţei şi sprĳinului în relaţia cu un coleg, în efectuarea elementelor
acrobatice cu un grad crescut de dificultate;

- aprecierea evoluţiei colegilor de grupă, la executarea elementelor, liniilor şi a exerciţiului
acrobatic liber ales;

- recepţionarea greşelilor de execuţie semnalate şi luarea măsurilor de corectare a acestora.
Recunosc că, plecând de la necunoașterea suficientă și completă a elevilor a unor cunoștințe

integrale despre ce înseamnă acordarea unui ajutor practic elevilor, în afară de sfaturi, mă abțin în a
permite elevilor să își acorde asistență practică la efectuarea unor elemente acrobatice cu grad crescut de
dificultate. Singurul competent și în măsură este doar profesorul, din punctul meu de vedere, în a acorda
atenție, sprĳin, asistență elevilor cursanți. Colegii lor, cei care dovedesc competențe bune sau practică
gimnastică sportive, pot avea sarcina de a urmări evoluția unei grupe, de a aduce anumite corecturi, de a
da sfaturi minore, de a aprecia evoluția individuală, de a urmări executarea unor linii sau a întregului
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exercițiu acrobatic. La stând pe mâini cu sprijin, la podul de sus, la roata, la rostogolire înapoi (unde sunt,
de la an la an, mai multe deficiențe și temeri în execuție), nu aș acorda astfel de sarcini unor elevi, de a
ajuta practic pe alți colegi de-ai săi. Remarc cum, din ce în ce mai mult trebuie să elimin anumite
elemente din gimnastică acrobatică, copiilor fiindu-le din ce în ce mai teamă de a executa chiar și
simplele rostogoliri, ei având un instinct de conservare acutizat, dar unele aspect se trag și din lipsa lor
de activitate motrică suplimentară, de timp liber sau din hiperprotecția părinților, gândul de accidentare
fiind cel care domină. La fel pot spune și despre ”stând pe mâini”, ”podul de jos” și ”podul de
sus”, ”rostogolirea cu săritură lungă”, indiferent de vârstă . Ceea ce s-a redus într-un oarecare procent
sunt conținuturile de front și formații, elevii considerând aspectele militărești și comenzile specifice, ca
fiind forme depășite de autoritate a profesorului în fața lor.

La ”Organizarea activităţii motrice”, elevii nu mai au atracție la trecerea din coloană câte unu în
coloană câte doi, câte trei şi câte patru, şi revenire în formaţia iniţială, trecerea din linie pe un rând, în
linie pe 2-3 rânduri şi revenire în formația inițială, realitatea actuală este diferită, nu mai sunt obișnuiți
cu comenzi care par autoritare, se plictisesc foarte repede și nu găsesc utilitare aceste elemente de
conținut, așadar ori trebuie reduse aceste elemente de conținut, ca și mod de redare, ori trebuie realizate
într-un mod ludic, făcând corelări cu actualele lor interese, jocuri, video game-uri.

Personal, pun accent pe conținuturile dezvoltării fizice armonioase, ale calităților motrice, ale
deprinderilor motrice de orice fel (de locomoție, de manipulare, de stabilitate), dar și pe cele din
sporturile abordate la clasă, acestea având un impact constant pozitiv asupra elevilor, jocul sportiv fiind
cerut ca aplicație chiar suplimentar, peste orele din cadru, elevii apreciind dezvoltarea voinței, energia și
integrarea social efectuată prin competitivitatea regăsită în jocurile sportive neagresive.
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„DA” pentru lecția de educație fizică, „NU” pentru instalarea precoce a

obezității infantile

Autor: PASCAL DANIELA MARA

Școala de proveniență: Liceul Teoretic „Jean Monnet”, București, Sector 1

Orele de educație fizică și sport ar trebui să fie la fel de importante ca celelalte activități din

cadrul unei programe școlare. Dacă se practică scutirea nejustificată de la această activitate atunci copilul

va învăța că activitatea motrică, de orice natură sau desfășurată sub orice formă, nu este importantă,

atitudine ce se va păstra, mai târziu, în timpul vieții de adult. La nivelul populației școlare actuale, sub

influența factorilor de mediu, se menține tendința de depășire a valorilor de înălțime și greutate ale

generațiilor precedente, iar pe fondul acestor tendințe se înregistrează valori ale indicelui de masă

corporală care depășește nivelul optim pentru menținerea stării de sănătate. După cum se știe, nivelul de

manifestare a motricității copiilor este influențat de mediul de viață al acestora și de nivelul de trai.

În unitatea noastră școlară, din propria experiență am observat categorii de elevi care nu acceptă

participarea la ora de educație fizică, ei complăcându-se într-o stare de “amotricitate” completă, motivele

putând fi diferite: neîncurajarea în familie, rușine față de aspectul fizic exterior și evitarea, prin

neparticipare, râsetelor colegilor sau imposibilitatea de a face față chiar și simplelor cerințe ale lecției.

Depinde și de automotivare și încrederea în sine, pentru a impune mobilizarea proprie și acceptul unei

capacități motrice reduse, care va însemna munca pentru autodepășire sau neimpunerea unor ținte,

obiective mari de atins, și a face față cu potențialul motric redus, măcar. Totodată, îmbucurător este că

se observă și o categorie destul de mare de elevi dornici de a face activitate fizică, atât în cadrul școlii, dar

și extrașcolar. Pentru acest tip de elevi durata unei ore este prea scurtă, pauzele nu există, solicită mai

mereu activități extrașcolare, creativitatea este mare, sunt dornici să prezinte jocuri noi tematice, să fie

în fața profesorului pentru a ajuta și a “dirĳa” colectivul de colegi ai săi.

O problemă mare, actuala, este obezitatea infantilă. Copiii nu au o orientare și informare

corespunzătoare sau prea mare din partea părinților, iar acolo unde există aceasta îndrumare doar
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verbală, copilul se va desprinde foarte greu sau deloc de “aparatură tehnică” transportatoare într-o lume

virtuală care îl face să se simtă bine, să aibă valori pe care poate mediul școlar nu i le oferă (agresivitatea

interpersonală dintre elevi este din ce în ce mai crescută și se fac din ce în ce mai multe activități de

educație “no bullying”). Mai nou ei se apreciază după campionatele sau punctele câștigate la diferite

jocuri, lucruri care îi așează pe un podium fals și le oferă o arie restrânsă de dezvoltare emoțională și

fizică. În viața de zi cu zi, în cerințele vieții cotidiene, adaptarea individului va fi mult îmbunătățită

printr-o solicitare adecvată, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în

antrenament sportiv, conduce la modificări morfologice şi funcţionale relevante.

Lipsa de activitate fizică conduce la excesul de greutate, favorizează apariţia obezităţii şi a unor

afecţiuni cronice, precum bolile cardiovasculare şi diabetul, care afectează calitatea vieţii.

Prevenția obezității, începută cât mai devreme, trebuie să fie conștientizată de părinți. Cu

ajutorul unei activități fizice efectuată în mod regulat, cei mici vor putea să se dezvolte armonios fără să

aibă probleme cu kilogramele în plus. Mai mult decât atât, reglarea metabolismului se face înca din

copilărie, astfel încât cei care pornesc la drum cu o greutate în limite normale vor putea sa se mentina

astfel și pe termen lung. Cu cât cei mici petrec mai mult timp în casă (în fața calculatorului), cu atât va fi

mai dificil să înțeleagă importanța unei activități fizice20.

Actual, studiile privind potențialul biomotric și somato-funcțional al populației școlare, la nivel

național, sunt extrem de rare și la interval mare de timp realizate (198421, 199622, 200523, 201524) Și nu

pentru că nu se dorește a fi făcute, însă perioada de măsurare, colectare a datelor, înregistrarea acestora

20 Popescu Alin, dr. medicina sportivă, “Sportul și dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților” , 2015

https://www.youtube.com/watch?v=CtE7KhYmokA

21 Dragnea Adrian, “Măsurarea și evaluarea în educație fizică și sport”, București, Ed.Sport-Turism, 1984

22 Alexe N., Sintie A.M., Miclescu L., Popescu M. - “Studiu comparativ al potențialului biomotric al elevilor din clasele V-
VIII, la a treia ediție a evaluării“, Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport, București, 1996

23 Tudor Virgil, “Măsurare și evaluare în cultura fizică și sport”, Ed.Alpha, 2005

24 Cojocaru V., Stănescu Monica, Tudor Virgil, Ciolcă C., Mujea A.M., Stoicescu M. “Raport privind evaluarea potențialului
somatic, funcțional și motric al populației școlare din România“, 2015
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și prezentarea concluziilor nu sunt ușor de realizat, dacă se vrea a se prezenta ceva fiabil. Pe lângă toate

acestea contribuie și modificările noilor generații, în dezvoltarea psiho-motorie, dar și anatomo-

funcțională, ceea ce ar însemna, un pic, ca, la finalul unui studiu să se înceapă, practic, următorul studiu,

pentru o nouă etapă de dezvoltare (la un interval de 4-6 ani am constatat că baremurile nu mai

corespund pentru un procent de 40% dintre elevii claselor VI-VIII). Starea de sănătate a copiilor este

condiționată de resursele biologice și motrice, iar capacitatea motrică creează o stare de bine fizică,

psihică și un raport sănătos și echilibrat între toate componentele organismului uman.

În școala generală, educația fizică este prezentă ca obiect de studiu în planul de învățământ și

face parte din grupa obiectelor care contribuie la educația fizică și estetică a elevilor. De la grupa

pregătitoare până la clasa a VIII-a, ea se predă două ore săptămânal.

Fiind prezentă în toate clasele școlii, educația fizică contribuie la pregătirea multilaterală a

elevilor. Este bine că se face revenirea de ore pe săptămână a predării educației fizice și la clasa a VIII-a,

pentru că efectele reducerii acestei predări doar la o oră pe săptămână s-au văzut destul de bine atât în

dezvoltarea fizică a elevilor, cât și la rezultatele obținute de ei în cadrul probelor de evaluare. Exact când

modificările hormonale, corporale și psihoemoționale atingeau vârful, “oprirea participării”, într-un fel,

la orele de educație fizică nu a făcut decât să crească incidența obezității, a stresului, reducerea

mobilității, a coordonării, a rezistenței la efort, a stimei de sine, adaptarea cu greu la modificările

corporale prin “boom-ul” creșterii fizice și reducerea efectelor pozitive ale practicării de exerciții fizice

(aspecte care atrag modificări ale personalității elevilor, introversie crescută, izolare, nesocializare,

expunere mai mare la acțiunile de bullying).

Există o debusolare dată de potențialul biomotric actual al elevilor și generațiilor actuale, pentru

că am observat cum la 3-4-5 ani diferență apar modificări la nivelul potențialelor motrice ale acestora,

rezultatele sunt mai slabe la anumite probe motrice, instinctul de conservare – crescut, iar participarea și

implicarea lor fizică sunt din ce în ce mai reduse.

Toate tipurile de jocuri desfăşurate în are liber au drept scop, pe lângă călirea organismului,

dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, creşterea capacităţii intelectuale, crearea bunei
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dispoziţii. Sportul exercită o influenţă diversă asupra omului, asupra comportamentului său. Mișcarea

trebuie să existe în viața cotidiană a fiecărui individ, iar singura mențiune ar fi că trebuie să verificăm

înainte starea de sănătate a copilului, pentru a nu avea anumite modificări congenitale la inimă, afecțiuni

ale epidermei sau probleme de ordin locomotor de orice natură..

Activitatea fizică, fie că se bazează pe echipă sau că se practică individual, reprezintă o activitate

extraordinară pentru copii, care oferă o varietate de beneficii, chiar și în forma lecției de educație fizică.

Participarea la lecții și la diferite sporturi poate ajuta la construirea stimei de sine și a încrederii, poate

motiva copiii să exceleze la nivel academic și poate contribui la dezvoltarea abilităților sociale.

instinctului de conservare crescut sau al indicelui de masa corporal crescut, care determină un nivel

scăzut de stimă, încredere în sine – la copii (retragere, refuz de participare la acea temă, respingere,

“boli” spontane , absenteism). Totodată, se pare că întâmpinăm dificultăți plecând de la anumite puncte

de vedere ale unor părinți care nu consideră că aceste lucruri sunt esențiale în viața cotidiană, că există

risc major de accidentare pentru proprii copii (hiperprotecție) și, astfel, nu văd necesitatea efectuării și

aplicării anumitor teme (săritura la un aparat de gimnastică – se acceptă mai mult săritura la capră, cea la

lada de gimnastică fiind redusă sau eliminată, săritura în lungime cu elan – “copilul se umple de nisip

degeaba și strică încălțămintea”, aruncarea greutății – eliminate de la noi din școală din cauza

potențialului extrem de scăzut al elevilor, dar și a interesului redus față de această temă), elementele

acrobatice de genul rostogolirilor, stând pe mâini, stând pe cap, podul de sus etc.

Alături de părinți, și noi, cadrele didactice trebuie să fim într-o continuă formare și actualizare a

informațiilor, pentru că stă în atribuțiile noastre să ajutăm la formarea și dezvoltarea copiilor prin

garantarea contribuţiei educaţiei fizice şi sportului la îndeplinirea obiectivelor generale ale educaţiei şi a

celor specifice domeniului. Se impune reconsiderarea permanentă a pregătirii noastre iniţiale şi

continue, astfel încât acestea să răspundă pe deplin noilor cerinţe sociale.
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Cum să îmbinăm jocul și tehnologia

într-o lecție de istorie

Prof.Pascal Luiza Lavinia
Liceul Tehnologic ”Matei Corvin”HUNEDOARA

Obiectul: Istorie
Subiectul: Domnitori legendari
Clasa a IV-a
Competențe specifice vizate:

3.1. să folosească termeni istorici în situaţii diverse
4.1. să aprecieze rolul oamenilor în desfăşurarea evenimentelor
4.2. să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalităţi
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Resurse: → procedurale: exerciţiul, conversaţia, jocul didactic, dramatizarea, proiectul, platforma Kahoot, cărți și
reviste pe teme istorice, Wikipedia.

→ materiale: imagini, carioci, creioane colorate, fișe, calculator, costume
Desfășurarea activității:

Este o activitate de recapitulare și consolidare a cunoștințelor realizată pe parcursul a 3 ore (săptămâni).
Pornind de la personalitățile importante ale istoriei românilor, se urmărește realizarea de conexiuni între
cunoștințele acumulate și aplicarea lor în diverse contexte create pentru formare de competențe.

Reactualizarea cunoștințelor se realizează prin intermediul unui joc foarte îndrăgit de către elevi: Bingo
(cu personalități istorice). Elevii primesc o fișă cu o rețea de 9 pătrate cu structura de 3x3 și o listă cu 9
personalități istorice despre care am povestit în lecțiile anterioare. Fiecare elev își completează rețeaua scriind
câte un nume în fiecare pătrat, în ordinea dorită. Apoi, cadrul didactic citește enunțuri care au legătură cu
personalitățile, copiii bifând fiecare pătrat corespunzător domnitorului recunoscut în descriere. Cine realizează o
linie de pătrate bifate strigă: BINGO! Domnitori legendari: 1.Decebal; 2. Traian; 3. Mircea cel Bătrân; 4. Vlad Țepeș;

5. Iancu de Hunedoara; 6. Matei Corvin; 7. Ștefan cel Mare; 8. Mihai Viteazul; 9. Alexandru Ioan Cuza. Enunțuri sau
expresii prin care aceștia sunt descriși:
Supranumit ”Dracula”, a avut trei domnii în Țara Românească. Este recunoscut pentru ”Atacul de noapte”.

Rege neînfricat al dacilor.

Domn al Moldovei în epoca medievală, ”mic la stat, mare la sfat”, a ctitorit biserici și mănăstiri și a construit cetăți. Este

foarte cunoscută una dintre importantele sale victorii în urma bătăliei de la Vaslui- Podul Înalt.

Împărat roman dornic de cuceriri, impresionat de bogățiile și poziția geografică a Daciei.

Unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, fiul lui Iancu de Hunedoara, numele lui este important pentru școala noastră.

A realizat Mica Unire, fiind ales domn al Moldovei și al Țării Românești, cunoscut pentru respectul său față de țărani și

dorința de a le ușura viața.

Domnitor înțelept, bunicul lui Vlad Țepeș, conduce oastea Țării Românești în lupta de la Rovine. Mihai Eminescu îi descrie

curajul și iubirea de neam în poezia Scrisoarea III.

Voievod al Transilvaniei, personalitate simbolică a localității și a județului nostru, a ieșit victorios în lupta de la Belgrad.

Domn al Țării Românești, realizează prima ”unire” a țărilor române.

O altă sarcină, având ca termen de realizare 2 ore de lucru în echipă, dar și timp pentru studiu individual acasă,
este reprezentată de realizarea unui proiect. Prin tragerea dintr-un săculeț a unei imagini cu chipul unui domnitor,
fiecare echipă are ca sarcină recunoașterea acestuia și realizarea unui proiect după un plan dinainte stabilit,
realizat de către copii și discutat cu învățătoarea. Se caută informații inedite, imagini, legende, povestioare-altele
decât cele citite la clasă, și se realizează cărticele. Prezentarea lor este un moment important la care trebuie să
participe fiecare membru al echipelor, la fel ca și în ceea ce privește munca de informare, creare, redactare. Pe
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lângă expunerea conținutului și elementelor componente ale fiecărei cărți, echipele trebuie să atribuie unui
membru rolul personalității despre care ”vorbesc” în cărțile lor, și care va fi costumat și machiat astfel încât să fie
cât mai aproape de model. Ca prezentarea să fie inedită, se pot folosi de fragmente din filme, cântece, poezii.

Evaluarea activității se poate realiza prin intermediul unui test Kahoot, foarte ușor de aplicat și extrem de
apreciat de către elevi. Pe lângă faptul că se desfășoară într-un timp scurt, oferă un feedback rapid, obiectiv,
fiecare elev conștientizând unde a greșit, care era răspunsul corect. Link-ul spre Kahoot-ul realizat și utilizat:
https://create.kahoot.it/details/domnitori-legendari/8b9e1484-b6c8-4254-9c98-266c1ff61e38

Se mai pot utiliza:
- jocuri online de pe aplicația Istoria românilor ( se poate descărca de pe PlayStore)- caracterizate de interactivitate,
o combinație între Spânzurătoare și alte jocuri de recunoaștere și completare;
- jocuri în limba engleză de pe BBCHistory;
-mandale cu teme istorice;
-materiale variate de pe platforma Twinkl;

Activitatea de învăţare propusă are deschidere şi spre alte discipline:
-Matematică (ani, secole, cifre romane, calculul anilor de domnie)
-Arte vizuale și abilități practice (coperta proiectului, colaje și desene pentru filele cărții, mandale)
-Limba și literatura română(legende, povești, povestiri, poezii istorice).
-Geografie (teritorii, poziție geografică, influența reliefului)
-Limba engleză- (jocuri pe BBC History)
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MĲLOACELE DIDACTICE ÎN LECŢIILEDEMATEMATICĂ

STUDIU DE SPECIALITATE

Autor: Rădulescu Pompilia

Prof. Şcoala Gimnazială Bogdana

Termenul material didactic desemnează atât obiectele naturale, originale, cât şi pe ccele

concepute şi realizate special pentru a substitui obiecte şi fenomene reale.

Ceea ce oferă eficienţă materialului didactic este posibilitatea de a realiza o legătură permanentă

între activitatea motrică, percepţie, gândire şi limbaj în etapele de realizare a sarcinilor didactice.

Copilul preşcolar şi şcolarul mic au la această vârstă o gândire prepoderent intuitivă; operează la

nivel concret cu mulţimi obiectuale şi în acest mod pătrunde sensul conceptelor fundamentale de

mulţimi şi mai reprezentative.

Pe lângă materialul didactic confecţionat cu mĳloace proprii, învăţătoarea are posibilitatea să

aleagă, în funcţie de obiectivul urmărit şi tipul de activitate, o gamă variată de mĳloace didactice.

1. Trusa Dienes - forma din 48 de piese ce se disting prin patru atribute, fiecare având o serie de

valori distincte.

Atibute: mărime cu 2 valori: mare,mic; culoare cu 3 valori: roşu, galben, albastru; formă cu 4

valori: pătrat, triunghi, cerc; grosime cu 2 valori: gros, subţire.

Numărul pieselor este dat de toate combinaţiile posibile ale celor 4 atribute, fiecare fiind unicat.

În total: 2 x3x4x2=48 piese.

Numărul lor poate fi redus în cazul în care se renunţă la unele atribute sau valori, ca de exemplu:

� Grupa mică: - formă (cerc,pătrat);

(12piese) – culoare (roşu, albastru, galben)

- mărime (mare,mic);

� Grupa mĳlocie: - formă (cerc, pătrat, triunghi);

(36piese) – culoare (roşu, albastru, galben);
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- mărime (mare,mic);

- grosime (gros, subţire);

� Grupa mare, clasa I: - formă (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi);

- mărime (mare, mic);

- grosime (gros, subţire);

Trusa pote fi folosită ca mĳloc de exersare şi formare de deprinderi în activităţile matematice pe

bază de exerciţii şi în jocurile logico-matematice, la formarea de mulţimi sau la numeraţie.

2. Logi I - trusă ce cuprinde figuri geometrice cu patru forme distincte (cerc, pătrat, triunghi,

dreptunghi) în 3 culori diferite şi 2 dimensiuni, în total 24 de piese, deosebite de trusa Dienes prin faptul

că nu au atributul de grosime. Dacă din trusa Dienes se elimină piesele groase, ea poate înlocui trusa

Logi I.

3. Logi II - cuprinde în plus, faţă de trusa Logi I, formă de oval.

4. Rigletele Cuisenaire - conţin riglete în 10 culori şi lungimi de la 1 la 10 cm, simbolizând numerele

naturale de la 1 la 10. Fiecare număr este reprezentat printr-o rigletă de o anumită lungime şi culoare:

- Numărul 1 - rigletă de culoare albă (de exemplu) - lungime 1 cm, iar numărul acestora este mai

mare de 10 (12-50);

- Numărul 2 - rigletă de culoare roşie - lungime 2 cm, formată din două unităţi pătrate, cu latura de

1 cm;

- Numărul 10 - rigletă de culoare portocalie - lungime 10 cm, formată din 10 unităţi pătrate cu latura

de 1 cm, 10 bucăţi.

Folosirea rigletelor oferă mai multe avantaje:

� Fundamentează noţiunile de număr şi măsură; asocierea dintre culoare-lungime-unitate

uşurează însuţirea proprietăţile cardinale şi ordinale ale numărului;

� Oferă posibilitatea copilului de a acţiona în ritm propiu, potrivit capacităţilor sale, descoperind

indepedent combinaţii de riglete, ce îl conduc spre înţelegerea compunerii, descompunerii

numărului, dar şi a operaţiilor aritmetice;

� asigură controlul şi autocontrolul în rezolvarea fiecărei sarcini prin caracterul structural al

materialului;
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� oferă copilului posibilitatea de a acţiona, a aplica, a valorifica, a înţelege, asigurându-se astfel

formarea mecanismelor operatorii.

În mod tradiţional, rigletele sunt folosite în lecţiile de matematică în clasa I. Datorită multiplelor

avantaje de ordin pedagogic şi uşurinţei în folosire, utilizarea acestora la grupa mare şi la cea

pregătitoare favorizează sistematizări la predarea noţiunilor de număr şi numeraţie precum şi de

operaţie şi determină transformări calitative în achiziţia acestui concept.

5. Jetoanele. Este vorba de jetoane colorate (cel puţin patru culori). Acest material are avantajul că

este ieftin şi la îndemână. De asemenea, el este foarte uşor de mânuit. Jetoanele vor fi folosite pentru

exerciţii de schimb şi apoi pentru reprezentareaa diferitelor numere.

Mĳlocul didactic are un rol prioritar în cadrul startegiei didactice. Elasticitatea strategiei este dată nu

numai de bogăţia şi mobilitatea metodelor, ci şi de folosirea flexibilă a materialului didactic solicitat de

particularităţile metodice ale fiecărei situaţii de învăţare sau secvenţă a activităţii. Manipularea

obiectelor este impusă de particularităţile copiilor, care sunt tributarii situaţiilor concrete, şi conduce

mai rapid şi mai eficient la formarea percepţiilor. Manipularea cu obiecte este un punct de plecare (şi nu

de sosire) şi totodată un mĳloc de revenire atunci când apar nesiguranţe, dificultăţi de înţelegere, de

aplicare şi de a putea trece apoi la manipularea imaginilor şi numai după aceea se continuă cu simboluri

(aceasta fiind calea pentru accesul copiilor la noţiuni abstracte).

În folosirea materialului concret ca sprĳin pentru formarea noţiunilor este necesar să se ţină seama

de faptul că posibilităţile de generalizare şi abstactizare sunt limitate la copil. Din această cauză, trebuie

eliminate orice elemente de prisos din materialul intuitiv şi din acţiunile efectuate, care ar putea orienta

gândirea spre elemente întâmplătoare, neesenţiale.

Selecţionarea strictă a materialului intuitiv, utilizarea lui într-un sistem economic şi logic organizat

sunt mai importante decât folosirea unui material didactic abundent.

Pentru a imprima o finalitate pedagogică, materialul didactic trebuie conceput şi realizat în aşa fel

încât să contribuie la antrenarea preşcolarilor şi şcolarilor în activitatea de învăţare, să stimuleze

participarea lor nemĳlocită în dobândirea deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor în practică. Pentru

atingerea scopului formativ al mĳloacelor de învăţământ trebuie o serie de condiţii psihopedagogice.

Nivelul de satisfacere a obiectivelor cărora le este destinat mĳlocul de instruire; un element

important în definirea calităţii pedagogice a unui material didactic îl reprezintă calitatea sa de a contribui

la optimizarea corelaţiei dintre factorii de ordin ştiinţific, metodic şi psihologic implicaţi în conţinutul

materialului şi în realizarea actului didactic.

În folosirea materialului didactic trebuie să se respecte următoarele cerinţe:
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- Materialele didactice să fie adecvate nivelului dezvoltării copiilor şi vârstei; la grupele mici, în

prima etapă a învăţării noţiunii de mulţime, materialul didactic va servi nu numai pentru familiarizare,

dar şi pentru precizarea şi lărgirea reprezentărilor, precum şi pentru stimularea interesului copiilor faţă

de activitatea matematică, pentru formarea unei atitudini pozitive faţă de acest gen de activitate

- Mĳloacele didactice prezentate în scopul realizării unei generalizări trebuie să relifieze constant

elementul esenţial pentru scopul propus (culoare,formă);

- Materialul didactic folosit în scopul formării de mulţime, număr, al realizării generalizărilor şi

abstractizărilor solicită variante pentru fiecare nouă situaţie de învăţare, pentru că în acest fel

generalizările se realizează pe baza desprinderii caracteristicilor comune a elementelor şi sunt uşor de

intuit de către copii.

- Materialul didactic nu trebuie folosit excesiv, ci trebuie treptat diversificat, pe măsura formării

reprezentărilor matematice; materialul intuitiv va fi folosit cu precădere în dobândirea cunoştinţelor şi

diversificat în lecţiile de consolidare a cunoştinţelor.

- Materialul didactic poate fi folosit în două moduri: frontal (demonstrativ) pentru întreaga clasă şi

individual (distributiv). Materialul demonstrativ trebuie să fie suficient de mare pentru a fi uşor văzut de

copii, iar cel distributiv să fie uşor de mânuit.

Concluzii:

Varietatea mĳloacelor didactice într-o activitate nu trebuie să fie prea mare, deoarece în acest

caz se încarcă inutil lecţia, se distrage atenţia copiilor de la ceea ce este esenţial şi generalizările se

realizează cu dificultate. Numărul optim de materiale didactice, ce pot fi folosite într-o activitate de

dobândire de noi cunoştinţe şi priceperi este de minimum 2 şi de maximum 4, cu necesară alternare

demonstrativ/distributiv.

Facând parte din strategia didactică, mĳloacele şi materialele didactice intră în relaţie directă cu

metodele.

O importanţă deosebită o are integrarea mĳlocelor şi materialelor în activitate. Abuzul duce la

dispersarea şi îndepărtarea sintezei, corelării, aplicării. Limitarea la materialul didactic simplu dăunează

efectuării operaţiilor gândirii, etapelor învăţării.
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METODE DE CONSERVARE A LEGUMELOR ȘI A

FRUCTELOR

POPA MARIANA

LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ, CONSTANȚA

Legumele și fructele, datorită valorii nutritive, calităților gustative și a gradului ridicat de asimilare de
către organismul uman, sunt recomandate și utilizate pe scară largă în alimentație, în stare proaspătă sau
conservată.
Industria alimentară dispune de o gamă diversă de metode și tehnici de conservare a legumelor și
fructelor. Produsele și subprodusele rezultate sunt destinate consumului uman, având o influență
determinantă asupra dezvoltării și a stării de sănătate a organismului. Pentru a fi consumate timp
îndelungat, legumele și fructele sunt supuse unor metode de condiționare primară sau industrializare în
care se obțin produse a căror durată de păstrare este mult superioară condiționării.
Aceste produse, datorită componenților biochimici, sunt foarte labile sub acțiunea factorilor externi și
interni, degradându-se rapid, este necesară o acțiune promptă pentu încetinirea sau eliminarea acestui
dezavantaj, prin tratamente și prelucrări specifice.
Mărirea duratei de păstrare a fructelor și legumelor în condiții salubre se poate realiza prin diferite
procedee cum ar fi: separarea microorganismelor prin procedee fizice; reducerea până la oprire a
dezvoltării microorganismelor; distrugerea prin diverse mĳloace a microorganismelor și metode
combinate.
Conservarea este procesul prin care se intervine în etapele de alterare specifice produselor alimentare,
cu scopul de a le menține proprietățile nutritive pentru un timp mai îndelungat. I.I.Nichitinschi a grupat
procedeele de conservare, pe baza principiului biologic ce le caracterizează și anume:

- Anabioza sau principiul biologic al vieții latente - se bazează pe încetinirea fenomenelor vitale
atât a produselor cât și a microorganismelor dăunătoare;

- Cenoanabioza - constă în asigurarea unor condiții favorabile dezvoltării anumitor
microorganisme cu acțiune bacteristatică sau procese biochimice de maturare;

- Abioza sau lispa de viață- se realizează procedee fizice ( refrigerarea, congelarea, uscarea,
spărarea sau adăugarea de zahăr), chimice ( acidifierea artificială sau naturală, păstararea în spații
cu gaze inerte precum CO2 sau N2 ) și mecanice.

Fructele și legumele au valoare nutritivă mare fiind imprimată de aportul de vitamine C, A, B și K,
de elementele minerale pe care le furnizează organismului cum ar fi: K, Ca, Mg, I, Zn, Na, F, dar și
de glucide ușor asimilabile de către organism ( glucoza, fructoza, zaharoza, amidon). Pentru ale spori
valoarea alimentară, pentru a reduce efectele ce se produc în timp, asupra calității, datorită nivelului
ridicat de perisabilitate, legumele și fructele sunt supuse unor procese de conservare. După
tehnologia de conservare, legumele și fructele se pot clasifica astfel:
- Legume și fructe proaspete - care se pregătesc pentru comercializare prin condiționare ( spălare,

sortare, porționare, ambalare);
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- Legume și fructe conservate fără a li se altera structura, folosind metoda anabiozei;
- Legume și fructe conservate folosind metoda abiozei.

Legumele și fructele conservate fără a li se altera structura, folosind metodele anabiozei, pot fi
conservate: la rece, în stare congelată, în stare uscată, cu ajutorul sării sau zahărului, cu ajutorul acizilor,
în condiții anaerobe cu ajutorul oțetului.
Congelarea este o metodă modernă prin care se păstrează aproape integral calitatea fructelor și
legumelor. La temperaturi scăzute are loc inactivarea microorganismelor saprofite și o reducerea a
activității enzimatice. Temperatura scăzută acționează și asupra țesutului vegetal, astfel, principala
componentă, apa, îngheață încât cantitatea de apă înghețată crește odată cu scăderea temperaturii.
Principalele sisteme de congelare folosite sunt:
- Congelarea în aer răcit, realizându-se în tuneluri de congelare la care parametrii agentului de
congelare ajung la temperaturi de -350 C iar temperatura produsului coboară până la (-18)- (-25) 0 C;
- Congelarea în pat fluidizant, este cel mai modern sistem datorită congelării rapide și a
pierderilor foarte mici, cu dezavantajul că este folosit pentru fructele și legumele de dimemsiuni mici;
- Congelarea prin contact direct între legume sau fructe și suprafețele metalice. Sistemul este
valabil pentru produse ce pot fi așezate într-un strat subțire ( 5-10 cm), astfel încât durata de congelare
să fie foarte scurtă;
- Congelarea prin imersie, este utilizată în special pentru legume și se realizează într-o soluție de
răcire în care adăugăm sare, dacă răcim legume, și zahăr, dacă răcim fructe.

În timpul congelării, fructele și legumele suferă transformări fizice, chimice și biochimice. Una din
transfomările fizice suferite de legume și fructe este, pierderea de greutate, care poate ajunge până la 2 %
din greutatea inițială pentru legumele și fructele neambalate ermetic și sub 1 % pentru produsele
ambalate ermetic.
O altă transformare fizică a legumelor și fructelor este pierderea de arome caracteristice produsului,
datorată degajării unor substanțe volatile din componența aromelor.
Cele mai profunde transformări chimice și biochimice sunt datorate enzimelor și ele diferă de nivelul de
temperatură și de durata de păstrare. Acțiunea cea mai importantă este cea a enzimelor de oxidare care
distrug acidul ascorbic și provoacă modificări de culoare. Există o corelație între pierderile de acid
ascorbicși intensitatea apariției brunificării, fiind influențate și de natura ambalajului folosit, pierderile
mai reduse la ambalajele metalice decât la cele de carton.
Legumele și fructele pot fi consevate prin uscare și deshidratare, proces prin care se îndepărtează o
anumită cantitate de apă cu ajutorul căldurii. Dacă la eliminarea apei se folosește energia solară avem de
a face cu un proces de uscare, iar dacă pentru obținerea energiei termice se folosește un combustibil sau
o altă sursă de energie, procesul se numește deshidratare.
Fructele congelate nu sunt la fel de gustoase și parfumate ca cele proaspete. Prin congelarea fructelor,
cea mai mare parte a nutrienților va fi reținută, cu cât fructele sunt mai prospete cu atât retenția de
nutrienți va fi mai mare. Vitamina C este foarte sensibilă și se poate pierde chiar prin simpla depozitare
în frigider sau la temperatura camerei. În schimb legumele congelate sunt la fel de bune ca și legumele
proaspete, păstrează chiar mai multe vitamine decât în stare crudă. Legumele la conservă, datorită
sterilizării la temperaturi foarte ridicate, o parte din vitamine și enzime se inactivează. Legumele și
fructele destinate congelării trebuie să fie proaspete, sănătoase, fără defecte.
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Legumele și fructele pot fi conservate prin uscare și deshidratare, proces prin care se îndepărtează o
anumită cantitate de apă cu ajutorul căldurii. Dacă la eliminarea apei se folosește energia solară avem de
a face cu un proces de uscare, iar dacă pentru obținerea energiei termice se folosește un combustibil sau
o altă sursă de energie, procesul se numește deshidratare. Astfel, vom găsi în comerț fructe și legume
care pot fi consumate și în sezonul rece, când acestea se găsesc doar în sere speciale.
Cea mai veche metodă de conservare a legumelor este conservarea prin sărare. Legumele recoltate la
maturitate sunt sortate, curățate, spălate și introduse în butoaie peste care se adaugă sare, în stare solidă
sau soluții în concentrații de până la 30%. Suprasărarea se aplică la conservarea țelinei, morcovului,
verzei, tomatelor, ardeilor, sparanghelului.
Pentru a asigura conservarea legumelor și a fructelor prin împiedicarea fenomenelor de alterare, se
apelează la substanțe chimice cu acțiune bactericidă ( conservanți alimentari), care nu afectează starea de
sănătate a omului. Astfel, legumele și fructele pot fi păstrate sub formă semiconservată. Durata de
păstrare a legumelor și fructelor semiconservate, depinde de concentrația soluțiilor adăugate și de
condițiile de păstrare. Indiferent de conservantul utilizat, diluarea se face astfel încât soluția ce se adaugă
la produsul supus conservării să nu depășească 10% din cantitatea sa.
Pulpele de fructe pot fi supuse și unei conservări prin sterilizare, fapt care impune fierberea cu adaos de
10-15% apă, urmată de introducerea în recipiente și sterilizarea sau autosterilizarea lor.
În concluzie, legumele și fructele pot fi păstrare în mai multe moduri, în funcție de natura acestora și de
reutilizarea ulterioară. Atât timp cât se respectă regulille de igienă și se respectă cu strictețe rețeta,
conservarea se realizează în condiții optime, menținându-le valoarea nutritivă.
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MODERN sau TRADIȚIONAL în educație ?

Prof. înv. primar Rădulescu Cristina Renata

Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, Constanța

Societatea contemporană își duce existența într-o lume a deschiderii când mâine suntem obligați să

știm mai mult, să nu ne uităm înapoi ci doar să ne bazăm pe ceea ce știm ca să evoluăm.

În acest context, și mai ales datorită faptului că lumea tinde să se transforme într-o societate

informațională, apare nevoia ca încă de la cele mai mici vârste, copiii să fie pregătiți pentru un viitor

informatizat. Prin urmare, calculatorul poate deveni din instrument, o ,,jucărie” interesantă. Lumea

contemporană reprezintă o permanentă și inedită provocare pentru educație.

Transformarea societății, dezvoltarea și răspândirea informaticii, pătrunderea hardware-ului și

software-ului modern și în țara noastră, impun o pregătire diversificată atât cadrelor didactice cât și a

tinerilor în acest domeniu.

Astfel, actul învățării nu trebuie să mai fie efectul demersurilor și muncii profesorului ci rodul

interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul. Prin urmare, și tehnologia modernă

WEB 2.0. este menită să îmbunătățească procesul intructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Această

tehnologie urmărește achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi care să îi permită

elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție.

Profesorul trăiește el însuși într-o societate în schimbare și prin urmare, trebuie să se adapteze, să se

acomodeze și să se perfecționeze continuu. Și cum să nu se întâmple acest lucru, când elevii, minți

iscoditoare și gânditoare, cer acest lucru de la tine ca și cadru didactic.

În activitatea de profesor de învățământ primar pe care o desfășor acum, venind în contact cu elevii

de la ciclul primar, am constatat că gradul de atractivitate al noțiunilor sporește atunci când intervine în

procesul de acumulare de cunoștințe și calculatorul, respectiv tehnologia WEB 2.0.

Astfel, la Matematică, la clasa a III-a, la o oră de predare a Înmulțirii numerelor naturale, la

momentul Captarea atenției, am folosit tehnologia Slideshare și am prezentat Înmulțirea pe

degete.
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Elevii au fost surprinși să observe că înmulțirea numerelor naturale se poate face și cu ajutorul

degetelor, mai ales pentru că unii le mai folosiseră și la adunare. Înmulțirea este o operație dificilă și

abstractă pentru copiii de 8-9 ani. Însă, după ce au vizionat imaginile de pe slide-uri și-au dat seama că și

această operație poate deveni o joacă.

Atenția lor a fost total acaparată de ceea ce vizionau și cu siguranță impactul vizual a fost puternic. În

plus, informațiile transmise au fost rapid însușite de cei mici.

La disciplina Matematica, la o oră de predare a Împărțirii numerelor naturale, la momentul

Dirĳarea învățării, Însușirea noilor cunoștințe, am ales de pe aplicația Youtube, o secvență care

ilustrează care este legătura dintre împărțire și scădere repetată, pornind de la o problemă simplă.
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După ce au vizionat conținutul problemei, elevii au descoperit cu ușurință cum rezolvarea acesteia se

bazează pe scădere repetată, această la rândul ei putându-se scrie printr-o împărțire. Elevii au transcris

apoi pe caietele lor, scăderile repetate, respectiv, operația de împărțire.

Apoi, au urmărit terminologia specifică operației de împărțire: deîmpărțit, împărțitor, cât. Au

transcris pe caiete, schema.

Tot la disciplina Matematică, la ora de Împărțirea numerelor naturale, la momentul Obținerea

performanței, am utilizat Slideshare-ul cu secvențe de Matematică distractivă. Folosind linkul următor:

http://www.slideshare.net/danaregal/12890913matematicdistractiv?qid=871a1cee-b5de-49dc-86ab-

b4ff01962e28&v=qf1&b=&from_search=8 elevii au putut să învețe moduri inedite prin care, folosind

împărțirea, dar și alte operații matematice, își calculeze vârsta. Cel mai mult au fost fascinați de modul

cum, folosind operațiile matematice învățate, pot să afle vârsta unui coleg de clasă, cu ajutorul

unor ,,trucuri”. Firește, și aceste trucuri, tot matematice!
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Tehnologia modernă WEB 2.0. mi-a permis educarea elevilor în spiritul unei activități desfășurate în

grup, mereu în colaborare, dar și transmiterea informației într-un mod plăcut care să asigure totodată

corectitudine, exactitate, deci la nivel profesional.

Din cele de mai sus prezentate, se pot desprinde următoarele puncte tari ale tehnologiei WEB 2.0.:

� reducerea unor costuri materiale;

� flexibilitate în sensul posibilității alegerii tehnologiilor;

� acces mai rapid și mai ușor la informații exact când și unde este necesar;

� controlul accesului la resurse prin autentificarea utilizatorilor;

� crearea de conținut digital;

� atractivitatea materialelor prin îmbinarea imaginii cu sunetul;

� colaborarea între utilizatori;

Punctele slabe sunt numeric mai puține pentru că, în mare măsură tehnologia și-a demonstrat

valoarea. S-ar putea enumera:

necesitatea achiziționării unui calculator sau uzura fizică a unor calculatoare(nu toți elevii au

P.C.);

necesitatea conectării la internet;

părinții consideră că se pierde timpul în fața calculatorului;
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În concluzie, introducerea tehnologiei moderneWEB 2.0. nu poate fi privită ca o disciplină
independentă şi nu poate fi ţinută între bariere create artificial. Ea se poate combina cu metodele
tradiționale. Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre tehnologia informaţiei/ utilizarea
calculatorului şi societate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste
conexiuni. Pentru aceasta trebuie ca procesul de predare-învăţare să fie focalizat pe captarea unor calităţi
de bază cum ar fi: obişnuinţa de a lucra şi comunica în cadrul unei echipe, acurateţea rezolvării unei
probleme, competenţa, puterea de concentrare, rezistenţa la efort intelectual şi nu în ultimul rând
creativitatea, compararea şi gândirea imaginativă.
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Abordări biografice și prosopografice

ale istoriei contemporane

Bogdan Florin Rizea

Doctorand al Școlii Doctorale de Știință Politică

din cadrul Universității din București

Analizele de tip prosopografic și studiile prosopografice reprezintă tendințe ale cercetărilor
contemporane, mai ales în abordarea temelor despre istoria comunismului, fie el mondial sau național.
De altfel, temele legate de comunism sunt din ce în ce mai prezente și la nivelul învățământului
universitar, încercându-se diverse abordări de a fi predată o materie similară la nivelul claselor de liceu,
în condițiile în care în prezent spațiul alocat subiectelor menționate este restrâns doar la câteva lecții, în
care cu greu pot fi aprofundate cunoștințele despre acest domeniu.

Adaptarea tematicii pentru clasele IX-XII și pentru ciclurile de licență și master reprezintă încă
provocări atât pentru cadrele didactice, dar și în dialogul instituțional cu entitățile care permit
transpunerea acestora în ore de curs, astfel încât să poată fi promovate și alte abordări ale înțelegerii și
prezentării unor teme care sunt mult mai aproape de istoria prezentului decât multe alte capitole
cuprinse în curriculă.

Analizele prosopografice pot fi completate prin studii biografice detaliate, în momentul în care
din segmentul datelor analizate pot fi uşor observabile sau reies detalii și aspecte care aduc elemente noi,
unde este necesară o aprofundare a procesului de învăţare sau chiar a cercetării. Prin urmare, dintr-un
demers prosopografic poate avea loc evidențierea unor studii de caz unde sunt analizate și prezentate
într-un număr mai mare de pagini biografii ale unor actori relevanţi pentru domeniu.

Analiza prosopografică, descrisă în literatură și ca un tip de „biografie colectivă” este
recomandată atunci când cercetătorul are la dispoziție o serie consistentă de date pe baza cărora pot fi
descrise caracteristicile particulare ale grupului.25 De exemplu, în cazul României și a comunismului de
la noi din țară, datele furnizate de fișele de ilegalist comunist facilitează o interogare care poate descrie
unele din trăsăturile comune, cuantificabile statistic ale unui grup de apropiați (membri sau simpatizanți)
ai mișcării socialist-muncitorești în general, ai Partidului Comunist din România –PCdR- în special pe
perioada ilegalității (1924-1944).

Aceste fișe personale, fiecare având un număr unic de identificare, au fost grupate în 98 de
dosare și sunt rezultatul unei investigații interne desfășurate între 1951 și 1952, la inițiativa Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român -PMR- în vederea realizării unui proces de recenzare a
persoanelor asociate direct (ca membru al Partidului Comunist din România sau membru al Uniunii

25 Koenraad VERBOVEN, Myriam CARLIER, Jan DUMOLYN, A Short Manual to the Art of Prosopography , în K.S.B.
KEATS-ROHAN (coord.), Prosopography Approaches and Applications A Handbook, Oxford, 2007, pp. 35-69
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Tineretului Comunist) sau indirect (cei care într-un fel sau altul au sprĳinit acțiunile PCdR în perioada

ilegalității) cu Partidul Comunist din România în perioada 1921-1944. În acest scop a fost realizată o
fişă-tip ce a fost trimisă tuturor comitetelor centrale şi locale de partid. Aceste structuri de conducere ale
PMR urmau să identifice în organizaţiile de bază subordonate numele şi numărul ilegaliştilor.
Operaţiunea a fost coordonată de la centru de către Secţia organelor conducătoare de partid, sindicale şi
de Uniunea Tineretului Muncitor a Comitetului Central al PMR în colaborare cu Federaţia Naţională a
foştilor Deţinuţi şi Internaţi Politici Antifascişti şi Comisia Controlului de Partid a CC al PMR (cele
două structuri de partid au sprĳinit acţiunea prin întocmirea de tabele nominale cu numele ilegaliştilor
aflate în evidenţele lor)26. Pe 21 aprilie 1952 a fost raportată încheierea procesului de întocmire a fişelor
de evidenţă a ilegaliştilor, rezultatul demersului putând fi o bază de plecare pentru o studiu
prosopografic.
Astfel, aceste fișe permit formarea unor serii de date potrivite pentru o analiză de tip prosopografic. Un
astfel de demers ar putea avea loc pentru o analiză referitoare la participanții români din cadrul
Războiului civil din Spania, precum și cu privire la participarea în Rezistența franceză, în perioada celui
de-al Doilea Război Mondial. Câteva sute de persoane care au completat fișele au participat la cele două
mari evenimente istorice. Prin urmare, ar putea fi făcută o analiză nu doar calitativă, ci și cantitativă
privind studiile, originile sociale, meseriile sau profesiile de bază, precum și identitatea de la care se
revendicau simpatizanții sau membrii comuniști care au participat activ la Războiul civil din Spania și la
Rezistența franceză.
La nivelul învățământului liceal și a celui universitar este necesară o promovare, adaptată la nivelul
fiecărui program de studii, a cercetărilor prosopografice și biografice, nu neapărat în sfera
comunismului, ci in extenso, pentru că demersurile care au în atenție grupuri de persoane bine definite
sau un individ anume pot avea ca rezultate determinări clare ale unor comportamente. Cauzele și
efectele pot fi regăsite în urma unor cercetări atent fundamentate, așa cum este recomandat să fie
învățați și cei liceeni sau studenții, pentru a deprinde posibilitatea de a gândi critic și să opereze cu
instrumente bine definite.
În ultimii ani au început cercetările pentru mai multe prosopografii valoroase din punct de vedere al
documentelor consultate și a muncii de cercetare. Acestea vin după ce în ultimul deceniu au apărut
biografii complexe, bazate pe documente de arhivă și pe consultarea de resurse diversificate din
fondurile arhivistice. În acest sens, pentru spaţiul românesc amintim ca relevante cercetări precum
Pecetea lui Stalin. Cazul Vasile Luca (2014), apărut sub semnătura istoricului și fostului președinte al
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Gheorghe Onișoru, cartea Zorii

comunismului în România: Ștefan Foriș, un destin neterminat (2014), al istoricului și cercetătoarei
Institutului Naţional pentru Studiul Totalitasimului, Cristina Diac, precum și volumul Miron

Constantinescu. O biografie (2015), al istoricului Ștefan Bosomitu. Nu în ultimul rând, o echipă de istorici
coordonată de profesorul universitar Adrian Cioroianu a publicat mai multe volume care merg tot pe
această direcție a biografiilor detaliate și contextualizate. 27 De asemenea, observăm că astfel de studii

26 Corina DOBOȘ, „Abordări prosopografice ale ilegalității comuniste. Rezultate parțiale și comuniste. Rezultate parțiale și
chestiuni metodologice”, în Studii și articole de istorie, vol. LXXXII, 2015, p. 203
27 Adrian CIOROIANU (coordonator), A fost odată ca niciodată. Partidul Comunist Român (1921-2021). Pentru o istorie dezinhibată

a viitorului luminos, Polirom, Iași, 2021.



189

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

sunt des întâlnite şi în literatura străină în abordarea unor teme similare, respectiv Janet JART în cartea
New Voices in the Nation: Women and the Greek Resistance, 1941–1964; Jacqueline SAINCLIVIER în lucrarea,
Essai de prosopographie comparée des dirigeants de la Résistance, precum şi Charlotte FAUCHER şi Laure
HUMBERT în volumul Beyond de Gaulle and Beyond London: The French External Resistance and its

international networks.
În aceste condiţii este apreciem că abordările prosopografice pot reprezenta o alternativă de luat în calcul atât în
realizarea unor cercetări cât şi în înlesnirea/promovarea unor metode inovatoare de învăţare şi înţelegere a unor
teme complexe întrucât conform lui Lawrence STONE „prosopografia este utilizată ca o unealtă pentru a
rezolva două dintre problemele de bază ale istoriei”28.
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Manualele alternative - o provocare pentru procesul

educațional

Autor: Sif Aldin Iuliana - Valentina

Manualele alternative reprezintă o adevărată provocare pentru cadrul didactic receptiv la

nou. În mod normal, ele ar trebuie sa ofere abordări multiple în rezolvarea problemelor. Ele se

adresează atât cadrului didactic, cât și elevului și propun activități de învățare variate, accentul

punându-se pe formarea de competențe, valori și atitudini. Din acestă cauză ar putea fi privită ca

o dificultate alegerea manualului potrivit. De obicei, cadrul didactic este pus în situația de a

decide, într-un timp relativ scurt, care este manualul alternativ adecvat clasei cu care lucrează.

Numai cunoscând criteriile de selecție a manualelor școlare se poate face o alegere care să

satisfacă așteptările educaționale, atât ale cadrelor didactice, cât și ale părinților și copiilor. Este

de menționat faptul că alternativitatea ar trebui privită din perspectivă metodică, nu științifică:

manualele respectă programa școlară în vigoare - nerespectarea programei fiind criteriu

eliminatoriu în evaluarea manualelor la nivel național.

Un manual alternativ care să satisfacă cerințele persoanelor implicate în educația școlarului

mic trebuie să atragă prin modalitatea de abordare a conținuturilor învățării în vederea realizării

obiectivelor de referință ale anului de studiu căruia i se adresează, prin corelație dintre text și

imagini, prin aspectul grafic.

Cercetarea de față urmărește verificarea următoarei ipoteze:

Manualele alternative oferă o interpretare personalizată a programei școlare care corespunde

viziunii autorilor săi. Ele reprezintă o adevărată provocare pentru cadrul didactic, oferă abordări

multiple în rezolvarea problemelor, propun activități de învățare variate pentru dezvoltarea și

nuanțarea vocabularului, accentul punându-se pe formarea de competențe, valori și atitudini în

cadrul orelor de Limba și literatura română.
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OBIECTIVELE CERCETĂRII

În cadrul acestei cercetări mi-am propus următoarele obiective:

� Identificare și descrierea modului de prezentare a itemilor consacrați dezvoltării vorbirii în

manualele alternative pe anumite conținuturi

� Identificarea tipurilor de exerciții folosite in manualele alternative pe conținuturile de

cultivare a vocabularului

� Analiza grafica a trei manuale alternative folosite la clasa a -IV-a în predarea limbii și

literaturii romane.

3.2. METODOLOGIA CERCETĂRII

Pentru desfășurarea prezentei cercetări am ales următoarele manuale alternative de Limba și

literatura română pentru clasa a-IV-a:

� Limba și literatura română - Manual pentru clasa a-IV-a, anul 2016, editura Ars Libri

Autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta- Sonia Ionică, Georgeta - Mihaela Crivac, Claudia

- Daniela Negrițoiu, augustina Anghel, Elena - Otilia Țîroiu

� Limba și literatura română - Manual pentru clasa a-IV-a, anul 2016, editura Art

Autori: Alina Radu, Roxana Jeler

� Limba și literatura română - Manual pentru clasa a-IV-a, anul 2016, editura Intuitext

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Din manualele mai sus amintite am ales conținuturi care vizează vocabularul precum:

- Scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare trăită

- Relatarea unei întâmplări după banda desenată

- Transfomarea unui text dialogat în povestire

- Sensurile cuvintelor

- Textul liric. *Compunerea descriptivă de tip tablou pe care le-am analizat și comparat prin

următoarele mĳloace:
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- descrierea modului de prezentare a itemilor consacrați dezvoltării vocabularului;

- existența sau nu a unui text suport și dacă există descrierea textului suport;

- existența sau nu a definiției și cât de explicită este; respectă definiția principiul accesibilității sau

are o descriere academică?

- se dezvoltă trăsături definitorii? Există relații cu alte cuvinte? Există clasificări?

- ce tipuri de exerciții există(de recunoștere care asigură o retenție mai mica - 40%, structurale care

asigură o retenție mai ridicată - 60%, de creație care asigură o retenție foarte crescută - 80% sau alcătuire

de compuneri care poate asigura o retenție a elevilor de 100%).

De asemenea, am încercat să realizez analiza grafică și de conținut a manualelor.

Din punct de vedere estetic cele trei manuale de Limba și literatura română pentru clasa a-IV-a

sunt atractive, au coperte colorate și lucioase iar hârtia folosită este de buna calitate. De asemenea,

toate manualele sunt în conformitate cu programa școlara aprobată prin O.M. nr 5003 / 2.12.2014.

Manualul școlar elaborat de Editura ARS LIBRI este aprobat prin Ordinul

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5471/ 12. 10. 2016 și este realizat in

conformitate cu programa școlara aprobata prin OM nr. 5003/ 02. 12. 2014.

Manualul este structurat pe 2 volume și 8 unități de învățare ce cuprind tematici din sfera de

interes a copiilor. Conținuturile și exercițiile propuse în manual sunt abordate gradual și logic,

accentele formative fiind orientate către valorizarea intereselor elevilor din perspectiva exprimării

de idei, de opinii și de emoții, pe tematici relevante pentru experiențele proprii. Textele din

manual, propuse pentru studiu, promovează valori și atitudini pozitive.

Manualul școlar elaborat de Editura INTUITEXT este aprobat de Ministerul Educației

Naționale și Cercetării Științifice și este în concordanță cu prevederile programei, angajând

capacitățile operaționale cu privire la formarea și dezvoltarea personalității elevilor prin

intermediul unor sarcini de învățare adecvate.

Manualul respectă modelul comunicativ-funcțional al limbii române. Prin abordarea didactica

a conținuturilor, manualul permite construirea unor situații de învățare care să conducă la

dezvoltarea progresiva a tuturor competențelor specifice prevăzute de programă precum și a celor
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transversale, necesare in viața cotidiana, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea

puterii de decizie. Este structurat pe 12 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare abordează

comunicarea din perspectiva complexă, înglobând procesele de receptare a mesajului oral și scris

precum și cele de exprimare orală și scrisă.

Manualul școlar elaborat de editura ART este de asemenea, aprobat prin OMENCȘ NR.

5471/12.10.2016 și realizat în conformitate cu Programa Școlară pentru Limba și literatura română.

Autorii susțin că și-au propus ”să scrie, cu toată seriozitatea, un manual prietenos și amuzant care să le

placă copiilor și să le vorbească despre lumea lor. Acest manual sa fie o carte pe care să o deschidă cu bucurie și

curiozitate, care să le ofere răspunsuri și să le răspundă la întrebări”.

Este structurat pe 10 unități de învățare, fiecare capitol deschizându-se printr-un desen

adecvat temei și printr-un mic rezumat, menit să stârnească curiozitatea copiilor. Fiecare capitol

cuprinde două lecții de predare - învățare, o lecție de recapitulare ți o lecție de evaluare. Spre

deosebire de celelalte două manuale, acesta propune două feluri de evaluări: una tradițională de tip

test și una alternativă de tip proiect.

Textele suport din toate cele trei manuale sunt alese de autori cu grĳă și sunt menite să

rămână în mintea și în sufletul copiilor pentru că, așa cum spunea Topârceanu, ”arta nu e bomboană

sau o gogoașă umplută cu vânt: o înghiți, o uiți și s-a terminat povestea”. Corpul literelor( caractere de

dimensiuni obișnuite, potrivite cărților existente pe piață) si lungimea textelor respectă nivelul de

vârstă al elevilor, există corelație între text și imaginile care îl însoțesc. Stilul redactării manulalelor

este unul accesibil, stimulativ și flexibil. Conținutul științific este selectat simplificat pentru a putea

fi înțeles de către elevi. Limbajul este clar, adus în actualitate, textele mai vechi sunt adaptate.

Sarcinile de învățare sunt accesibile vârstei copiilor de clasa a-IV-a.

Stilul redactării celor trei manuale este accesibil, stimulativ, flexibil astfel încât să stimuleze

imaginația elevilor și să incite dorința elevului spre cunoaștere. Noțiunile importante sunt

îngroșate, evidențiate prin culori și ilustrații clare și precise.

Am constat, însă, că desenele din manualul de la ARS LIBRI sunt mai puerile și ne aduc

aminte de cărțile mai vechi, ușor neadaptate timpului în care trăim. Nu sunt înspăimântătoare,

sunt doar simple. Desenele din manualul editurii ART sunt clare, amuzante și adaptate secolului
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XXI. De exemplu, sunt ilustrate tablete sau computere care vorbesc iar stilul este mai apropiat de

cel al copilului.

Cele mai moderne și interesante desene/ilustrații le are, însă, manualul Editurii INTUITEXT.

Originalitatea și metodele de predare- învățare sunt dintre cele mai moderne în toate cele trei

manualele. În fiecare dintre manuale se găsesc jocuri didactice, joc de rol, Explozia stelară,

panouri ”Știu/Vreau să știu/Am învățat”, activități practice și portofolii. Mi-a atras atenția faptul

ca in manualul ART autorii au folosit organizatori grafici pentru a face legătura între experiența de

viață a elevului și subiectul textului care urmează a fi studiat pe baza unui brainstorming realizat pe

marginea unui desen. De asemenea, fiecare lecție este structurată prin patru rubrici: „ Ce spune

textul?; Cum spune textul?; Despre ce vorbește textul? și Descopăr secretele textului”.

Pentru declanșarea și cultivarea atenției și motivației învățării, autorii au introdus aspecte care să

îi motiveze pe elevi, au ținut cont de posibilitățile psihoindividuale ale elevilor.

La partea de diferențiere și reliefare a conceptelor prin mĳloace specifice am constat că în textele

din fiecare manual caracterul literelor este adaptat vârstei școlarilor de clasa a-IV-a. totuși, ar fi de

menționat ca in manualele de la Editurile ARS LIBRI și INTUITEXT textele sunt mai aerisite și mai

bine evidențiate folosindu-se în ambele manuale chenare, banda colorată. De asemenea, titlurile sunt

scrise în culori diferite față de autori și unele cuvinte care se vor a fi evidențiate.

Există exerciții de colaborare și lucru în echipă pentru realizarea activităților practice și îndrumări

privind modul de abordare și realizare a sarcinilor de învățare.
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Jocul didactic la matematicã – importante valenţe formative

educative

Prof. înv. primar Sighişorean Mioara Elena

Şcoala Gimnazialã , Nr. 1, Sãcele

Jocurile didactice reprezintã o filierã aparte în compartimentul strategiilor didactice specifice în

învãţãmântul primar , îmbinând armonios dinamismul şi valenţele cu realizarea obiectivelor concrete

ale activitãţii desfãşurate.

Un rol important îl au jocurile didactice în predarea matematicii la clasele primare , acestea având

valenţe formative ,ajutând la creşterea randamentul şcolar , favorizând formarea capacitãţilor

matematice de naturã abstractã şi complexã în forma propice vârstei şcolare mici . Astfel se formeazã

deprinderi de muncã independentã , perseverenţa şi ambiţia în învingerea dificultãţilor , atitudinea

disciplinarã şi de responsabilitate Jocul didactic influenţeazã pozitiv volumul cunoştinţelor elevilor ,

formarea şi consolidarea deprinderilor de calcul corect , rapid şi de înţelegere în mod creativ a lor .

In acest sens propun un set de jocuri didactice cu diverse variante de utilizare :

Jocul I :

Sarcina didactică:

Recunoaşterea numerelor naturale formate dintr-o cifră, din două cifre şi din trei cifre.

Regulile jocului:

Elevii stau în picioare şi ascultă numerele spuse de învăţătoare. Dacă aud un număr natural

format din unutăţi ridică o mână, dacă aud un număr natural format din zeci şi unităţi ridică două mâini,

iar dacă aud un număr natural format din sute, zeci şi unităţi bat din picioare. Cel care greşeşte este scos

din joc.

Jocul II : „Bate din palme sau din picioare!”

Sarcina didactică:

Compunerea şi descompunerea numerelor naturale cuprinse între 0-1000.

Regulile jocului:
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Învăţătoarea scrie pe tablă un număr natural format din trei cifre şi stabileăte regula: „Batem din

palme de atâtea ori cât arată cifra sutelor, din picioare de atâtea ori cât arată cifra zecilor şi înclinăm

capul de atâtea ori cât arată cifra unităţilor. Apoi scrie pe tablă alt număr şi jocul continuă tot aşa.

Jocul III :

Sarcina didactică:

Descompunerea numerelor naturale formate din sute, zeci şi unităţi.

Material didactic: ursuleţ de pluş, cartonaşe cu numere naturale de la 0 la 1000;

Regulile jocului:

Învăţătoarea îl prezintă pe Panda, ursuleţul de pluş, jucărie care a mai fost folosită şi în alte

activităţi. Panda împarte copiilor cartonaşe cu numere naturale formate din trei cifre. Fiecare copil

trebuie să descompună numărul primit într-o sumă (sute + zeci + unităţi ). Elevii care greşesc sunt

ajutaţi de colegi şi apoi ei vor scrie suma în caiete.

Jocul IV :

Sarcina didactică:

Numărarea în ordine crescătoare şi descrescătoare a numerelor de la 100 la 1000, după un algoritm dat.

Regulile jocului:

Se formează două echipe. Se stabileşte de unde începe numărătoarea, câte numere se înşiră, cum

se numără crescător sau descrescător. Regulile se scriu pe tablă. Învăţătoarea alege un elev din prima

echipă care începe numărarea. În timp ce numără după regulile scrise pe tablă, echipa a doua spune :

„Bum!” Alt jucător din echipa a doua continuă numărarea după regulile stabilite de la început şi scrise pe

tablă până când prima echipă spune: „Bum!”

Ex. :121, 122, 123, 124, 125;,,Bum!”

436, 437, 438, 439, 440;,,Bum!”

758, 757, 756, 755, 754;,,Bum!” Si jocul continuă tot aşa. Câştigă echipa care nu greşeşte la

numărare.



197

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Jocul V:

Sarcina didactică:

Scrierea de şiruri de numere naturale de la 0 la 1000 în ordine crescătoare sau descrescătoare după un

algoritm dat.

Material didactic: foi de hârtie;

Regulile jocului:

Se alcătuiesc patru grupe. Apoi învăţătoarea cere elevilor să scrie şiruri de numere naturale după reguli

stabilite şi într-un timp dat.

Ex. : „ Alcătuiţi un şir de numere naturale formate din trei cifre care să cuprindă numai numere pare

consecutive.”( un şir de numere naturale aranjate crescător; un şir de numere naturale aranjate

descrecător; un şir de numere naturale formate numai din sute aranjate crscător etc.). Câştigă echipa

care a scris cel mai lung sir în timpul dat.

Jocul VI: „Imaginea din oglindă”

Sarcina didactică:

Recunoaşterea numerelor naturale cuprinse între 0-1000 şi a răsturnatelor acestora.

Regulile jocului:

Copiii stau în perechi, faţă în faţă. Primul spune un număr natural format din trei cifre, iar

perechea lui trebuie să spună inversul lui, adică răsturnatul acestuia.

Jocul VII : „Poarta numerelor”

Sarcina didactică:

Formarea de perechi de numere pare-pare, impare-impare şi recunoaşterea vecinilor acestora.

Material didactic: săculeţ cu cartonaşe cu numere naturale de la 0 la 1000 pare şi impare

consecutive;

Regulile joculiu:



198

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Fiecare copil scoate din săculeţ câte un carton cu un număr pe el. Apoi citesc pe rând numărul de

pe carton şi spun dacă e par sau impar.La semnalul învăţătoarei elevii îşi caută perechea (număr par -

număr par; număr impar - număr impar). Perechile formate se prind de mâini le ridică şi alcătuiesc o

poartă. Copiii care trec pe sub poartă trebuie să spună vecinii numerelor pe care ei le au în mână, altfel

nu nimeresc „combinaţia încuietorii” şi nu pot trece

Jocul VIII :

Sarcina didactică:

Numărarea în ordine crescătoare sau descrescătoare a numerelor cuprinse între 0 şi 1000 şi compararea

acestora. ( citirea datelor din tabele ).

Material didactic: fişe de lucru cu tabele;

Regulile jocului:

Se alcătuiesc patru grupe de elevi. Învăţătoarea împarte fiecărei grupe câte o fişă cu câteva

cerinţe. Grupa care termină cel mai repede şi corect câştigă.

Numele

Copilului
Ana Corina Andrei David Laura

Număr de

Timbre
172 456 391 632 515

� Cine are cele mai puţine timbre?

� Cine are cele mai multe timbre?

� Scrieţi numele copiilor în ordinea crescătoare a numărului de timbre pe care îl au.
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Jocul IX

Sarcina didactică:

Citirea datelor din tabel. Citirea numerelor naturale formate din trei cifre după simboluri.

Material didactic: fişe de lucru cu tabele;

Rgulile jocului:

Se alcătuiesc patru grupe de elevi. Învăţătoarea împarte fişe cu tabele şi câteva cerinţe.O fişă

conţine:

Ştiind că avem următoarele simboluri: =100, =10, =1

Aflaţi câţi elevi se duc în vacanţă la: bunici, mare, strainătate, munţi, stau acasă.

Bibliografie :

1. Neagu , M., Mocanu M .Metodica predãrii matematicii în ciclul primar ; Iaşi , Polirom , 2007

Bunici

Mare

Străinătate

Munţi

Stau acasă
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Beneficiile folosirii mĳloacelor informatice la clasă

prof.înv.primar. Sima Mirela

Școala Gimnazială Aninoasa

Sistemul de învățământ din țara noastră se află în fața unei schimbări majore de paradigmă,
generată de criza recentă de sănătate din lume (Covid 19) și de măsurile de distanțare socială care vor fi
luate de acum înainte. Toate acestea impun cu maximă seriozitate implementarea în fiecare școală a
mĳloacelor online de învățare,

Încă de mici, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului,
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul
părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru
a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât
pentru copii, cât și pentru părinți.

Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă atracția
copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele
digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor. În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea
abilităților sociale și încep un proces complex de învățare.

Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să socotească, deprind
noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și provoacă atât
învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat.

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce
completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație
între copii și educație.

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului, însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze.
Computerul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor
deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă
evoluţie.

Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi
rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât
mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la
schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în
schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se
acomodeze, să se perfecţioneze continuu.
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Deci, introducerea în instituţii a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări
importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu
profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective:
● Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
● Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea
calculatorului, de stilul predare, de numărul de elevi la clasă, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile
acestora, de tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea
explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul
lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie,
nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mĳloc modern de predare-
învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de
calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.

De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la
izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea
mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirĳată pas cu pas. Totuşi utilizarea
calculatorului are numeroase avantaje:

� Utilizarea TIC duce la o creştere a performaţelor şcolare;
� Computerul reduce starea de stres şi emotivitatea discipolilor în timpul evaluării;
� Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a

răspunsurilor elevilor;
� Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
� Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;
� Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independent;
� Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea

în funcţie de secvenţa
anterioară;

� Determină o atitudine pozitivă a tineretului studios faţă de disciplina de învăţământ la care este
utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii;

� Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional.
În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele

mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi metodele
moderne, una dintre acestea fiind tehnologia informaţională şi de comunicaţie.

Astfel au fost dezvoltate platforme educaţionale care vin să sprĳine întreaga activitate didactică.
Digitalizarea oferă multe oportunități noi, dar generează și o serie provocări societale semnificative.

Platformelor educaţionale şi şcoala online pot oferi o serie de avantaje:
• Platformele educaţionale şi aplicaţiile sunt captivante şi motivizează implicarea în procesul de învăţare.
• Transparenţă, în sensul că atât copiii, cât şi părinţii pot avea acces la conţinuturile pe care elevii le au
de acumulat.
• Mĳloacele online pot oferi un feedback imediat elevilor în cazul unor evaluări online.
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• Acestea pot fi accesate de mai multe ori pentru fixarea anumitor conţinuturi.
Există însă şi o serie de dezavantaje atunci când vorbim de utilizarea tehnologiei în procesul de

învăţământ:
• Lipsa infrastructurii şi a conexiunii la internet în anumite unităţi şcolare.
• În multe familii, lipsesc încă mĳloacele necesare utilizării acestor platforme, respectiv tablete, laptopuri
sau internetul, acestea fiind grupuri vulnerabile.
• Aplicaţiile şi laptopurile pot fi utilizate independent doar de la o anumită vârstă.
• Utilizarea în exces a tehnologiei poate cauza alte probleme legate de starea de bine a copiilor.

Acestea sunt doar o parte dintre avantajele şi dezavantajele activităţilor bazate pe utilizarea
tehnologiei. Totuşi într-o eră a globalizării, se impune cunoaşterea metodelor şi mĳloacelor didactice
care pot fi utilizate pentru transmiterea informaţiilor şi formarea de deprinderi, chiar şi de la distanţă.
Indiferent de forma în care se manifestă influenţele şi acţiunile educative, digitalizarea acestora în
contextul actualei societăţi, este imperios necesară.

Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea şi creativitatea, dar pot contribui şi la îmbunătăţirea
rezultatelor învăţării.

Bibliografie:

• Cosmovici A., Iacob L. (1999)- Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi.
• Cucoş, C. (2009)- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom,Iaşi.
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Importanţa mĳloacelor de învăţământ în procesul

educaţional

Autor: Simescu Daniela Petruţa
Prof. Şcoala Gimnazială Radu cel Mare Găeşti

Procesul de învăţământ reprezintă forma cea mai riguros organizată a activităţilor cu caracter
instructiv şi educativ prin care este modelată personalitatea umană. Acest proces este planificat cu foarte
mare atenţie, sistematic, metodic, intensiv, aflat sub directa supraveghere şi îndrumare a cadrelor
didactice.

Desfăşurarea procesului educaţional necesită o serie de resurse: umane (elevi, cadre didactice),
materiale (mĳloace de învăţământ, spaţii, clădiri, echipamente), financiare şi temporale.

Mĳloacele de învăţământ reprezintă una dintre componentele procesului de învăţământ. Acestea
însumează toate materialele, dispozitivele şi instrumentele folosite în timpul activităţii didactice în
vederea atingerii obiectivelor propuse, respectiv a formării unor competenţe. Astfel, mĳloacele de
învăţământ facilitează transmiterea informaţiilor, formarea unor deprinderi şi a unor competenţe-cheie,
consolidarea cunoştinţelor, sistematizarea noţiunilor teoretice, rezolvarea unor sarcini de lucru sau
evaluarea achiziţiilor.

Potenţialul psiho-pedagogic al mĳloacelor de învăţământ se poate manifesta în mai multe
direcţii: perfecţionarea procesului de învăţământ, perfecţionarea cadrelor didactice implicate,
perfecţionarea metodologiei didactice alese, perfecţionarea desfăşurării activităţilor de
predare-învăţare-evaluare.

Mĳloacele de învăţământ pot fi clasificate în mai multe categorii. Astfel, în funcţie de prezenţa
sau absenţa mesajului didactic, există mĳloace de învăţământ care conţin un anumit mesaj sau o anumită
informaţie şi mĳloace de învăţământ cu rol facilitator în transmiterea mesajului didactic.

Mĳloacele de învăţământ care conţin un anumit mesaj didactic pot reda sau pot reproduce
anumite informaţii caracteristice unor obiecte sau unor fenomene implicate în procesul de învăţare.
Mesajul didactic poate conţine atât informaţii, cât şi acţiuni. În funcţie de conţinutul pe care îl are
mesajul didactic, mĳloacele de învăţământ se mai pot împărţi în alte categorii: materiale care vor reda
obiectele sau fenomenele sub forma lor naturală, fizică, palpabilă; materiale grafice şi figurative; modele
substitutive, funcţionale, acţionale; mĳloace tehnice, audiovizuale.

Mĳloacele de învăţământ cu rol facilitator în transmiterea mesajului didactic se folosesc pentru a
mĳloci transmiterea mesajului. Acestea cuprind instrumente, aparatură de laborator, echipament tehnic,
calculatoare, jocuri didactice.

Pe lângă aceste două mari clase de mĳloace de învăţământ, există şi mĳloace de măsurare a
rezultatelor învăţării. Acestea contribuie la evaluarea achiziţiilor şi a randamentului elevilor.

În funcţie de caracterul lor natural sau de substituţie şi de caracterul lor fizic, mĳloacele de
învăţământ se pot clasifica în următoarele categorii: mĳloace informativ-demonstrative; mĳloace de
investigare, de exersare şi de formare a deprinderilor, mĳloace de învăţământ de evaluare a
cunoştinţelor şi mĳloace de învăţământ mixte.
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Mĳloacele informativ-demonstrative cuprind mĳloace logico-intuitive; obiecte special
confecţionate; substituenţi; reprezentări figurative; reprezentări proiectabile; mĳloace logico-raţionale şi
simboluri.

Mĳloacele de investigare, de exersare şi de formare a deprinderilor pot include aparatură
specializată, instrumente, echipamente tehnice, echipamente de instruire asistată de calculator.

Mĳloacele de evaluare a cunoştinţelor conţin modele de evaluare orală, modele de evaluare
scrisă, modele de evaluare practică şi mĳloace de evaluare informatice.

Mĳloacele de învăţământ mixte cuprin manualele, cursurile, enciclopediile, culegerile,
auxiliarele, lucrările ştiinţifice.

Mĳloacele de învăţământ pot fi intergrate în cadrul activităţii frontale, individuale şi pe grupe,
fiind manevrate de profesor sau de elevi.

Conceperea mĳloacelor de învăţământ ce urmează a fi folosite în timpul activităţii didactice au
în vedere, în primul rând, finalitatea acestora. De asemenea, în ceea ce piveşte realizarea mĳloacelor de
învăţământ, se vor avea în vedere factorii tehnici, economici şi ergonomici. Printre cerinţele care
trebuie respectate în crearea mĳloacelor de învăţământ se pot evidenţia: concordanţa cu programa
şcolară aflată în vigoare, stimularea inventivităţii, diminuarea efortului depus pentru învăţare, fiabilitate,
uşurinţă în utilizare, accesibilitate, costuri reduse.

Pentru a fi eficiente, mĳloacele de învăţământ trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să
respecte specificul de vârstă al elevilor şi nivelul de pregătire al acestora; să fie semnificative şi relevante
pentru conţinuturile de învăţare; să asigure învăţarea eficientă; să formeze şi să consolideze atitudini
pozitive de învăţare.

Folosirea mĳloacelor de învăţământ presupune comunicarea unor cunoştinţe, activizarea
observaţiei, stimularea creativităţii, formarea unor capacităţi intelectuale şi deprinderi, raţionalizarea
eforturilor de învăţare.

Mĳloacele de învăţământ vor fi selectate, folosite, îmbinate şi armonizate în funcţie de contextul
fiecărei activităţi didactice propuse. Eficienţa mĳloacelor de învăţământ depinde de nivelul de pregătire
al cadrelor didactice şi al elevilor.

Alegerea mĳloacelor de învăţământ şi folosirea acestora în timpul activităţii didactice depind,
într-o anumită măsură, de cunoaşterea funcţiilor lor pedagogice. Mĳloacele de învăţământ pot îndeplini
următoarele funcţii: de instruire; de motivare a învăţării şi de orientare a intereselor profesionale ale
elevilor; demonontrativă; formativă şi estetică; de şcolarizare substitutivă sau de realizare a
învăţământului de la distanţă; de evaluare a randamentului şcolar.

Calitatea procesului educaţional se reflectă în modul de selecţie a mĳloacelor de învăţământ şi în
îndeplinirea unor condiţii date. Dintre aceastea din urmă, se pot menţiona: dotarea corespunzătoare a
unităţilor de învăţământ, folosirea corectă a mĳloacelor de învăţământ, alegerea unei strategii didactice
adecvate, creativitatea profesorului.

În concluzie, mĳloacele de învăţământ joacă un rol esenţial în cadrul procesului de învăţământ.
Ele oferă suportul necesar desfăşurării activităţilor de predare-învăţare-evaluare. Eficienţa activităţilor
didactice propuse depinde de alegerea mĳloacelor de învăţământ potrivite în fiecare nou context de
învăţare. Pentru rezultate optime, se pot combina mai multe mĳloace de învăţământ, din diverse
categorii.
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Rolul mĳloacelor didactice în actul de predare- învățare-

evaluare

prof.înv. primar Șipoș Mariana

Școala Gimnazială ”Sf. Ilie”-Toplița/Harghita

În procesul de învățământ, cunoașterea se realizează pe fondul interacțiunilor multiple între

predare- învățare- evaluare, dintre activitatea cadrului didactic și cea a elevului. Conținutul lucrat și

asigurat prin predare, va devein ulterior, prin învățare, o achiziție al elevului.În acest act , un rol

important îl au și mĳloacele didactice, o subdiviziune a acestuia, ce vizează legăturile stabilita între

acestea:

- proiectare;

- realizare;

- evaluare ( autoevaluare );

- reglare ( autoreglare );

Noțiunea de ”mĳloace de învățământ” se referă la ansamblul materialelor

naturale, obiecte din mediul înconjurător, în forma lor naturală ( minerale, plante, animale, aparate,

instalații etc) sau realizate intenționat ( planșe, modele, cărți, hărți, manuale, fișe de lucru, teste,

chestionare, portofolii, jocuri didactice) care sprĳină atingerea obiectivelor activității instructiv –

educative.Totodată, acestea mai includ și ansamblul cerințelor pedagogice de selectarea și integrarea lor

în strategiile didactice, în viziunea sistematică și de valorificare eficientă în procesul de predare-

învățare- evaluare.

Valoarea mĳloacelor didactice, utilizate în cadrul lecțiilor cu multă măiestrie, tact pedagogic, la

momentul oportun, constă în faptul că influențează procesul de cunoaștere și constituie un suport

material al gândirii, al înțelegerii cunoștințelor, intuiției, noțiunilor predate. Este un sprĳin,

este ”cafeaua de dimineață”, atât pentru cadru didactic, cât și pentru elev.Ușurează munca profesorului, îl

face pe elev să înțeleagă cu multă ușurință noțiunile , fenomenele, procesele, evenimentele concrete.

Introducerea lor în cadrul lecțiilor, face ca profesorul să nu mai fie singura sursă de informare pentru

elevi. Mĳloacele , defapt, preiau unele atribuții ale profesorului, îi raționalizează timpul și îl ajută să își

orienteze, într-o mare măsură, activitatea spre realizarea obiectivelor formative ale procesului de

învățământ.

Trebuie menționat faptul că mĳloacele didactice contribuie ,în mare măsură, la reconsiderarea

relației profesor- elev și pentru creșterea acesteia, participării active și conștiente ale elevilor la

acumularea propriilor cunoștințe. Prin utilizarea cât mai variată a mĳloacelor, se poate asigura însușirea

unor cunoștințe de bază, eliminarea anumitor lipsuri de cunoaștere, contribuind în felul acesta la

omogenizarea relativă a grupului de elevi.
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O atenție deosebită se acordă asupra folosirii intense, numeroase, uneori costisitoare a

mĳloacelor didactice care duce la plictiseală, neatenția elevului , uneori crearea unei atmosfere

deranjatoare, neducând la sporirea eficienței procesului de învățământ. Materialele folosite trebuie să fie

într-o bună stare, atractive, înțelese pe nivelul de inteligență al elevului, reprezentative, sugestive, un

aspect estetic, putând deveni suporturi mintale de cooperare pentru însușirea altor cunoștințe. Ele se

interpun între logica științei și logica elevului, optimizează comunicarea dintre cadru didactic și elev,

precum și interacțiunile ce se stabilesc la clasă.

Conceperea și calitatea realizării materialelor didactice contribuie la însușirea cunoștințelor,

formarea de deprinderi și de atitudini de cunoaștere, motivarea pentru studiu în trezirea curiozității și

dorinței de cunoaștere.

Prin urmare, eficiența utilizării mĳloacelor didactice ține de inspirația, experiența, originalitatea

cadrului didactic în alegerea și sprĳinirea discursului pe un support tehnic, ajutător în vederea

înțelegerii elevului a cunoștințelor, fie noi, fie în completarea, fixarea , evaluarea celor însușite anterior

și reprezintă un rol foarte important in actul de predare- învățare- evaluare.
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Șotronul și diagrama–mĳloace didactice la ora de limbă

română

Prof. Șova Marilena Lavinia

Școala Gimnazială” Titu Maiorescu” București

Utilizarea mĳloacelor de învățământ sub formă de materiale grafice și figurative este foarte

eficientă în predarea limbii, mulți dintre elevi fiind atrași de diferite moduri de reprezentare grafică,

deoarece „nu posedă inteligență lingvistică, ci inteligență logico-matematică sau vizuală” (1, p.155).

Pedagogii au subliniat faptul că aceste mĳloace îi stimulează elevului „gândirea și creativitatea, abilitățile

asociative și cele combinatorii etc., iar profesorului îi oferă posibilitatea de a obține în timp util un

feedback real, de a evalua eficient nivelul de cunoștințe ” (1, p. 155) dobândite de elev.

Șotronul este un mĳloc grafic care poate fi întrebuințat la gramatică, în lecțiile de recapitulare
curentă și în cele de recapitulare finală. Prezentând acest mĳloc de la începutul orei, interesul elevul va fi
stârnit și va avea imaginea globală a conținutului de recapitulat, conținut care se va regăsi în schema
sistematizatoare, scrisă pe tablă.

ŞOTRONUL SUBSTANTIVULUI (clasa a VI-a)

Substantivul- Valorile stilistice

împăratul obiectelor
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7.

Funcţiile sintactice

3.

Genul

4.

Numărul

5.

Categoria determinării:

articolul

6.

Cazul substantivului

2.

Tipuri de substantive

1.

Definiţia substantivului

ŞOTRONUL VERBULUI ( clasa a VI-a)

Verbul

Valorile stilistice
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7.

Funcţiile sintactice

3.

Forme verbale

4.

Timpurile verbului

5.

Persoana

6

Numărul

2.

Tipuri de verbe

1.

Definiţia verbului

Diagrama Venn- presupune compararea a două noțiuni de limbă, prin precizarea elementelor comune

și a celor diferite.

Exemplu:
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MĲLOACE DE ȊNVǍŢǍMÂNT LA ORELE DE LITERATURǍ ENGLEZǍ

NUME: ŞTEFANIA HORGA

ŞCOALA: COLEGIUL DE ŞTIINE ALE NATURII EMIL RACOVIŢǍ, BRAŞOV

FORM: 9 D (L1/5H)

MAIN TOPIC: VICTORIANAGE

TYPE OF LESSON: ACQUIRING NEW KNOWLEDGE

TEACHING TECHNIQUES: Problem solving, conversation, exercise – identify information, answering questions-, explanation, brainstorming,
observation, presentation

TEACHING AIDS: computer, PPT presentations, worksheets, handouts, crayons, pictures, board, chalk, mind memory sheet “I’m finding out”, CD

player – Victorian music

STAGES TIME
TEACHER’S ACTIVITY

STUDENTS’ACTIVITY INTER-

ACTION
Intelligence

FOCUS METHODS TEACHING

AIDS

CLASS

ORGANISATION

1
min

-T enters , greets Ss and tells
them to sit

-T asks who is missing the
class

-Ss sit , take out books ,
notebooks , pencils
-One S tells the
absentees

T-S
S-T

WARMER 3 -T explains to Ss that they are
starting a new topic called

-Ss pay attention to the
T’s instructions T-S

Verbal,
logical

Writing
Speaking

Explanation
Observation

Copybooks
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PRESENTATION

min

5min

4min

“The Victorians”
-T asks Ss to brainstorm any
ideas on their copybooks
-T asks Ss to define the term
Victorians
-T sets the time limit 1 min
and tells Ss that they are going
to work in pairs
-T elicits answers
-T gives feedback

-Then, T presents the first
PPT and asks Ss to complete a
mind memory sheet “I’m
finding out about” during the
presentation
-T asks several questions
related to the slides
-T gives feedback

-T checks
homework ”Research the
timeline and choose two
important events of the
Victorian Age. Imagine you
were a Victorian child present
at one of the events. Write
about what you see. Explain
why this event was important
and exciting”
-T gives feedback
-T writes the title of the lesson

-Ss write on their
copybooks

Ss complete the task in
pairs
Ss read their answers

Ss complete the mind
memory sheet ,
answering the T’s
questions

Ss answer the questions

-Ss read their
homework

-Ss explain their choice

-Ss pay attention to the
teacher

S-S
S-T
T-S

T-S
S-T

S-T

T-S

S-T

T-S

T-S

mathematical
Interpersonal
Bodily –
kinesthetic

Verbal,
logical
mathematical
Interpersonal
Bodily –
kinesthetic
Intrapersonal
Visual
Musical

Verbal,
logical
mathematical
Visual
intrapersonal
Bodily-
kinesthetic

Speaking
Writing

Writing

Brainstorming

Explanation

Exercise
Observation

Problem
solving

Observation

Presentation

Video projector
Computer
Mind memory sheet “I’m
finding out about”

Copybooks

Copybooks
board
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PRACTICE

2min

13
min

and the date on the board and
tells Ss that they are going to
explore and learn about the
Victorian Age
-T informs Ss that by the end
of the class they will be able
to…..(T announces the
objectives)

-T presents the second PPT-
Victorian Period
-T asks question
-T tells Ss to continue the
completion of the mind
memory sheet
Then, T presents the third ppt
- Women in the Victorian
Age and the forth one-
Negative aspects of the
Victorian Age
During the presentations the
Ss will be actively involved
At the end of the presentation
the Ss will be asked to read
what they have written on the
mind memory sheet

T conducts whole class
feedback

-T gives Ss worksheets 1

-Ss write the date and
the title on their
copybooks

Ss pay attention to the T

Ss complete the mind
memory sheet
Ss complete the task
individually

Ss brainstorm ideas
Ss find solutions
Ss answer the T’s
questions

T-S

S-T
S

T-S

S-T

T-S

T-S

Verbal,
logical
mathematical
Visual
intrapersonal
Bodily –
kinesthetic
Interpersonal
Existential
Musical

Speaking
Writing

Presentation
Explanation
Observation
Exercise
(questions)
Brainstorming
Problem
solving
Conversation

Exercises

Mind memory sheet
Video projector
computer

Worksheet 1
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PRODUCTION

2min

3min

-T tells Ss to look at the 5
paintings of Victorian children
in London and order the 5
occupations
-T tells Ss to work in pairs
-T sets the time limit 1min
-T monitors the class
-T elicits answers
-T gives feedback

-T presents the second
exercise: read the text and tick
the correct sentences
-T sets the time limit 2 min
and tells Ss to work
individually
-T monitors the class
-T elicits answers
-T gives feedback

-T asks Ss to look at the
photograph of Caroline
Cottage, Conduit Place, taken
around the 1890’s. Then, in
pairs to answer the questions
-T monitors the class , helps if
necessary
-T elicits answers
-T conducts whole class
feedback

-Ss complete the tasks

in pairs

-Ss read their answers

Ss pay attention to the

T’s instructions

S

S-T
T-S

T-S

S

S-T
T-S

T-S
S-S

S-T
T-S

Verbal,
logical
mathematical
Visual
interpersonal
Bodily-
kinesthetic
Musical

Verbal,
logical
mathematical
Visual
intrapersonal
Bodily-
kinesthetic
Musical

Verbal,
logical
mathematical
Visual
interpersonal
Bodily-
kinesthetic
Musical

Speaking

Reading

Speaking

-ordering
photos

Observation

exercise
-reading
comprehension

observation

Exercise
-answering
questions

Observation

Worksheet 2 – Victorian
working life
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5min

-T gives Ss the second

worksheet and explains the

task- Recently we have been

looking at many different jobs

from the Victorian period. Which

Victorian job would you like to

have done and why?

Which of these jobs still exists
today?
-T tells Ss to work individually
and sets the time limit 3min
-T monitors the class
-T elicits answers
-T gives feedback

Ss complete the task

individually

Ss read their answers

-Ss complete the task in

pairs

Ss read their answers

T-S

S

S-T
T-S

Verbal,
logical
mathematical
Visual
intrapersonal
Bodily –
kinesthetic
Musical

Writing
speaking

Exercise
Conversation

Observation
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5min

Ss pay attention to the

T’s instructions

-Ss complete the task

individually

Ss read their answers

SYSTEMATIZATION

5min -T reviews the Victorian
features by using a quiz
-T gives Ss a quiz, tells them to
choose the correct answer
-T sets the time limit 2min
-T tells Ss to work individually

Ss choose the correct
answers
Ss read their answers
Ss assess their colleagues

T-S
S
S-S
S-T

Linguistic ,
Visual
Interpersonal
Logical
Bodily
kinesthetic
Intrapersonal

Reading
Speaking

Observation
Exercise
Peer
assessment

Quiz
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-T monitors the class
-T elicits answers
-T calls for peer assessment
-T takes and gives feedback
(marks)

Ss give feedback
answering T’s questions

T-S

Musical

ASSIGNING

HOMEWORK

2min -T gives instructions and
explanation about the
homework
-T gives Ss handouts-
complete a project about
Victorian children

SS write their
homework and ask for
more details , if
necessary

T-S Linguistic ,
Visual
Intrapersonal
Logical
Bodily
kinesthetic

Writing Explanation
Project

Handouts



219

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Școala online – o provocare digitală

Autor:Târhoacă Cora Simona
Prof. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța

Mĳloacele de învăţământ constituie una dintre componentele principale ale procesului de
învăţământ și sunt instrumente sau complexe instrumentale menite a facilita transmiterea unor
cunoștinâe, formarea unor priceperi și deprinderi, evaluarea unor achiziții, realizarea unor aplicații
practice în cadrul procesului instructiv-educativ. Ele sunt utilizate eficient pentru a sensibiliza elevii în
vederea desfășurării activității didactice, pentru a ilustra sau demonstra noțiunile noi, pentru aplicarea și
exersarea noilor cunoștințe teoretice și practice, pentru verificarea și evaluarea cunoștințelor și a
abilităților, îndeplinind astfel diverse funcții precum funcția de comunicare, funcția ilustrativ-
demonstrativă, formativ-educativă, stimulativă sau de evaluare a randamentului școlar.29

Teodor Mucica definește termenul de mĳloc de invățământ ca fiind „un concept mult mai
cuprinzător decât cel de material didactic. Prin acest nou concept înțelegem resursele materiale ale
procesului de învățământ investite cu anumite funcții pedagogice pentru a ușura comunicarea,
înțelegerea, formarea noțiunilor și deprinderilor, fixarea, evaluarea și aplicarea cunoștințelor dobândite
în practică, precum și consolidarea abilităților de muncă.” 30

Realitate din ultimul an școlar ne-a forțat însă să ne schimbăm cu totul modul de viață,
pandemia ne-a făcut să ne temem pentru siguranța noastră, școala s-a mutat în mediul virtual, iar noi
profesorii am fost nevoiți să învățam să ne facem meseria prin metode și cu mĳloace de învățământ total
diferite de tot ceea ce știam până acum, iar elevii s-au adaptat la noua realitate transformându-și camera
în sală de clasă dotată cu instrumente de lucru precum computer, microfon, cameră web, tabletă.
Caietele și cărțile s-au trnsformat în fișiere și documente pe un ecran al computerului.

În luna martie a anului 2020 apare întrebarea: mai sunt toate noțiunile legate de școala în forma pe care
o cunoaștem, încă valabile, iar mĳloacele de învățământ utilizate până acum încă eficiente? Mai poate fi
valorificată la maximum personalitatea elevului în procesul de învățare?

Educația trebuie continuată chiar și în aceste condiții. Închiderea școlii nu înseamnă renunțarea
la cursuri. Ne mobilizăm așadar și mutăm tot procesul de învățare în mediul online, învățăm pas cu pas
odată cu elevii cum să ne comportăm și cum să învățăm, convinși fiind că singura șansă de supraviețuire
a omenirii este educația.

Ne-am adaptat însă la noua realitate și am adoptat noi metode și tehnici de predare, adecvate învățării și
predării la distanță, considerând că trebuie să transformăm toată situația această necunoscută și
neplăcută într-o experiență favorabilă nouă. Astfel am descoperit mĳloace moderne de învățare, și
anume diverse aplicații și instrumente digitale pe care le voi prezenta în ceea ce urmează.

29 https://www.scritub.com/profesor-scoala/Mijloacele-de-invatamant-si-in74641.php
30 Mucica, Teodor, Indrumator metodic pentru folosirea mijloacelor de invatamant,Editura didactica si pedagogica, Bucuresti,
1982, p.9.
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Dacă în sala de clasă se putea lucra foarte ușor pe echipe, acum acest lucru a devenit aproape imposibil,
fiecare elev fiind în fața propriului computer.

Totuși cu ajutorul aplicației EduPad - https://edupad.ch/ am reușit să îndepărtăm acest impediment,
elevii putând scrie texte în mod colaborativ, în timp real cu ajutorul acestui instrument. Un mare
avantaj îl constituie faprul că pentru fiecare participant este destinată o culoare diferită cu care este
marcat textul scris, fiind astfel foarte ușor de urmărit si verficat contribuția fiecăruia. Textul poate fi
oricând corectat și modificat de către toate persoanele care au acces la linkul respectiv.

WordArt - https://wordart.com/ este de asemenea o aplicație foarte utilă care stimulează imaginația
și sensibilizează elevii în vederea desfășurării activității didactice. Cu ajutorul unor imagini și a unor
cuvinte cheie se pot crea situații de învățare foarte eficiente.

Aplicația PicCollage care poate fi instalată foarte ușor pe telefonul mobil, putând fi astfel utilizată
oricând și oriunde, este un foarte bun instrument de lucru pentru ilustrarea unor referate sau discursuri
pe anumite teme abordate în timpul orei de curs. Ea poate fi utilizată în toate etapele lecției, începând de
la reactualizarea cunoștințelor anterioare, până la fixarea noului conținut si obținerea performanței,
asigurarea retenției și a transferului. Este bine cunoscut faptul că elevii se exprimă mult mai ușor atunci
când primesc imagini impuls pe care le pot descrie.

Aplicația LearnigApps - https://learningapps.org/createApp.php este una dintre cele mai utilizate
aplicații online, ea oferind posibilitatea realizării unei multitudini de exerciții și jocuri didactice online
ce facilitează și stimulează învățarea.
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Padlet - https://padlet.com/, un alt instrument de lucru foarte interesant funcționează ca o tablă
digitală la care pot lucra concomitent mai mulți utilizatori. Pe ea pot fi postate texte, dar și materiale
video și audio, de aceea poate fi combinată cu mai multe aplicații digitale, de exemplu Vocaroo -
https://vocaroo.com/ un program online de înregistrare audio.

Quizlet https://quizlet.com/de este un instrumemt de lucru foarte eficient pentru însușirea
vocabularului într-un mod ludic. Cu ajutorul acestei aplicații se pot crea jocuri interactive cu diferite
grade de dificultate, care îî motivează pe elevi să exerseze materialul de studiu cu mai mult interes.

Aplicația Book Creator https://bookcreator.com/ cu ajutorul căreia elevii înșiși pot realiza cărți
pentru a prezenta o temă studiată.
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Aplicația Thinglink care poate fi instalată pe telefonul mobil ajută la crearea unei table de prezentare
prin internediul fotografiilor, a înregistrărilor video sau audio sau inserarea unor linkuri.

Foarte utilă pentru culegerea și formularea colaborativă a unor argumente și idei este aplicația

Coggle -https://kurzelinks.de/coggle

Shadow Puppet Edu, o aplicație pentru telefonul mobil este foarte potrivită pentru utilizarea în
procesul de învățare, cu ajutorul ei putând fi realizate prezentări pe diverse teme. Acest instrument oferă
posibilitatea fotografierii și a înregistrării audio.

Învățând să utilizeze noile medii și aplicații digitale elevii au valorificat experiența acestor vremuri în
creații literare, în picturi, fotografii sau în filme educative cu care au participat la diverse proiecte,
împărtășind cu tineri din lumea întreagă trăirile lor.

Iată o imagine din filmul Eu și cu tine - drepturi egale – film al elevilor Târhoacă Alexandru Rareș,
clasa a IX-a F și Todie Maria, clasa a IX-a D, CNMB, realizat cu ajutorul aplicațiilor și al mĳloacelor de
învățare prezentate în materialul de mai sus.
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Concluzionând se poate observa că mĳloacele de învățământ reprezintă resursele materiale

folosite în sprĳinul realizării activității de predare-învatare, că îmbunătătșesc transmiterea, înșelegerea,

consolidarea și evaluarea cunoștinșelor, precum și formarea deprinderilor, că influențează participarea

elevilor la lecție, că pot fi folosite atât de profesori cât și de elevi, și că au un rol esențial chiar și în

formarea personalității elevilor, în motivarea lor.
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII PRINMETODE ACTIV-

PARTICIPATIVE ÎN ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

prof. pt. înv. primar,Teofil Maria-Magdalena

Școala Gimnazială Aninoasa Dâmbovița

Creativitatea este o componentă formativă esențială a învăţământului. Aceasteia i se pun bazale

încă din clasele I-IV și chiar din perioada de grădiniţă.

Şcoala este factorul principalul ce poate contribui în mod decisiv la valorificarea potențialului

creativ al elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative şi la educarea creativităţii.

Învăţătorul urmarește ca elevul să devină element activ în procesul de învăţare alături de

învăţător, în scopul propriei lui formări. Rolul profesorului este acela de a-l coordona pe elev să intre în

sensurile profunde ale lucrurilor, să sesizeze relaţiile și interacțiunile dintre fenomene, să utilizeze datele

cunoscute în propria experienţă, să valorifice cunoştinţele în situatii practice, etc..

Potenţialul creator al copiilor trebuie stimulat, nu lăsat să aibă o evoluție întâmplătoare. Aşa

cum sublinia Alexandru Roşca (1972, p.45). „în funcţie de felul în care este organizat şi orientat procesul de

învăţământ poate duce la dezvoltarea gândirii creatoare, după cum poate duce şi la formarea unei gândiri şablon”.

Pentru educarea şi valorificarea tuturor disponibilităților creative ale elevilor din ciclul primar,

avem în vedere să creăm unele condiţii favorabile . Una dintre condiții este utilizarea unor metode care

să activeze potenţialul creator al elevilor În literatura de specialitate, metodele activ-participative ocupă

un loc semnificativ în cadrul metodelor utilizate pentru stimularea creativității copiilor din ciclul primar.

Acestea au urmatoarele caracteristici: vizează dezvoltarea personalităţii elevilor, punând accent

pe aspectul formativ al educaţiei; sunt centrate pe procesul de învăţare al elevului, acesta fiind subiect în

procesul educaţional; sunt centrate pe învăţarea prin descoperire prin acțiune directă , sunt orientate ,în

principal, spre proces;sunt flexibile si stimulează învăţarea prin cooperare,dar şi capacitatea de

autoevaluare , evaluarea fiind, în acest caz, una formativă; stimulează motivaţia intrinsecă; relaţia dintre
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învăţător si elev este una democratică, având la bază respectul şi colaborarea, iar disciplina se instalează

ca urmare a unei bune organizări a lecţiei.

Metodele moderne încurajează atât participarea activă a elevilor,cât și initiaţiva şi creativitatea.

Metodele activ-participative se remarcă printr-un caracter solicitant; „ ele pun în acţiune, sub

multiple aspecte, forţele intelectuale ale elevului –gândirea, imaginaţia, memoria şi voinţa acestuia” (Adalmina

Ungureanu, 2003, p. 239). Participarea lor activă presupune creativitate, afirmare, realizare de sine.

Dintre metodele active cu rol de a stimula gândirea şi creativitatea, de a valorifica experienţa

proprie a elevilor, de a dezvolta competenţele de comunicare şi relaţionare , şi care vizează formarea

unei atitudini active, amintim: brainstorming-ul, brainwriting ), metoda ciorchinelui, (metoda 6-3-5), metoda

cadranelor , metoda R.A.I., eseul de cinci minute, metoda cubului, metoda pălăriilor gânditoare, jurnalul reflexiv,

etc.

În rândul metodelor care stimulează creativitatea, se remarcă brainstorming-ul , cunoscută ca

metodă de grup, utilizată pentru a produce idei creative. Metoda a fost lansată de Alex. F. Osborn şi este

considerată una dintre cele mai folositoare în practica pedagogică.

În brainstorming se renunță la critică, astfel încât elevii să exprime liber ideile care le trec prin

minte, chiar și cele hazlii, deoarece acestea pot fi stimuli pentru alte idei valoroase lansate de ceilalți

participanți . Metoda îi provoacă şi îi solicită activ pe elevi, dezvoltă capacitatea de a analiza anumite

situații și de a lua deciziile cele mai bune. Principiul de bază al brainstorming-ului este cel din definiție:

cantitatea generează calitatea .Conform acestuia, o productivitate creativă cât mai mare duce către idei

viabile, inedite. Această metodă poate fi utilizată în orice moment al lecţiei. De exemplu, cerem elevilor :

•să formuleze întrebări pe baza textului citit;

•să formuleze titluri pentru o imagine dată sau un text dat;

•să sugereze soluţii pentru schimbarea atitudinii sau comportamentului personajului negativ;

•să enumere cât mai multe însuşiri pentru substantive date ;

•să atribuie însuşiri omeneşti unor animale, lucruri, etc

Grupul participant la brainstorming va alege ideile cele mai bune, care au răspuns cel mai bine

conceptului dezbătut. Putem recomanda elevilor 7 idei care să-i ghideze într-un brainstorming reușit:

Nu judecați ideile colegilor-cea mai importantă regulă.
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Puteți nota idei exagerate.

Căutați cantitatea, mai puțin calitatea.

Notați toate ideile care vă trec prin minte.

Fiecare are idei interesante.

Nașteți idei din alte idei

O altă metodă de dezvoltare a creativiții, similară brainstormingului este Explozia stelară sau

Starbusting (eng. ,,star”-stea și eng. ,,bust”-explozie). Începe din centrul stelei unde se afla conceptul și se

împrăștie întrebări în colțuri. Întrebările de pornire sunt: ,,Ce?”; ,,Cine?”; ,,Unde?”; ,,Când?”; ,,De ce?”.

Această listă de întrebări poate genera altele, care cer o mai mare concentrare și creativitate.

Metoda are ca scop obținerea de cât mai multe întrebări și a realizării de mai multe conexiuni

între concepte.Este o metodă care stimulează creativitatea individuală și de grup. Așa cum

brainstormingul presupune crearea de idei pe baza altor idei, tot așa, explozia stelară stimulează crearea

de întrebări la întrebări.

Etapele metodei:

1.Propunerea problemei;

2.Impărțirea clasei pe grupe egale;

3.Grupurile lucrează pentru formularea cât mai multor întrebări;

4.Prezentarea rezultatelor muncii de grup;

5.Se evidențiază cele mai reușite întrebări și aprecierea muncii echipelor.

Facultativ se pot formula și răspunsuri la unele întrebări.

Metoda starbusting se poate aplica la orice clasă, nu este costisitoare, consumatoare de timp și nu

necesită explicații amănunțite. Pentru elevi este o modalitate de relaxare și în același timp, o sursă de noi

descoperiri.

Asemănătoare brainstorming-ului, dar neliniară ca și organizare grafică, este metoda

ciorchinelui .Se pornește de la un cuvânt- stimul care generează alte cuvinte și expresii; acestea, la rândul

lor lansează alte idei. Totodată se realizează conexiuni între ideile obţinute.

Metoda are următoarele etape: se scrie un cuvânt/sintagmă în mĳlocul tablei sau foii de hârtie,

se găsesc cât mai multe cuvinte/sintagme care au legătură cu tema, se asociază ideile care au legătură.
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Regula metodei cere ca elevii să scrie, legat de tema dată, toate ideile care le trec prin minte până

la momentul expirării timpului. Un mare avantaj îl reprezintă structurarea ideilor și structurarea

informațiilor. Metoda poate fi utilizată atât în cadrul lecţiile de predare-învăţare cât şi al celor de

consolidare, individual, în perechi sau în grup.Elevii devin astfel din actori, participanţi activi la

procesul învăţării, sunt pregătiţi să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, devin mobilizaţi în

raport cu sarcinile de învăţare date.

Metoda brainwriting sau 6-3-5 este un exerciţiu care activizează învăţarea. Se stabileşte de la

început că: nu impunem perfecţiunea; putem accepta și alte idei nu doar cele pe care le-am gândit iniţial.

Astfel se pot naşte lucrări neobişnuite, interesante.

Metoda are această denumire pentru că grupele sunt formate din câte 6 elevi, fiecare formulează

3 idei la o cerință dată, care apoi sunt îmbunătățite de ceilalți 5 colegi de grup. Fiecare își notează pe

foaia proprie cele 3 idei, apoi dă foaia colegului din dreapta și o primește pe a celui din stânga. Fiecăruia

îi revine sarcina de a îmbunătăți ideile scrise anterior de colegi. Foile circulă până când cei 5 colegi de

grup își aduc contribuția proprie. Fiecare prelucrează ideile colegilor. Astfel, se deschid orizonturile și

fiecare participant iși îmbunătăţește ideile. Pe lângă scopul metodei, acela de a îmbunătăți ideile ,mai

are și alte avantaje: încurajeajă solidaritatea în cadrul grupului; încurajeajă elevii mai puțin comunicativi

să se exprime; dezvoltă spiritul critic.

Minieseul (eseul de 5 minute) este o creație a elevilor prin care își pot pune în valoare

capacitățile lingvistice și creatoare.Minieseul poate fi moment în evocare pentru a face o evaluare a

cunoștințelor anterioare sau pentru a trezi interesul pentru cunoștințele ce vor fi urma a fi transmise.

Eseul de 5 minute pote fi utilizat și în cadrul metodei cadranelor, de exemplu,în cadranul al IV-

lea, li se cere să creeze un minieseu gândindu-se la textul sau poezia studiată.

Minieseul apelează la imaginație și dezvoltă creativitatea micilor școlari.

Cvintetul este un instrument prin care se sistematizează informaţia şi pune accent pe puterea

creativă a elevilor . Această metodă este utilă pentru activități în grup, dar şi individual.

Presupune crearea unei poezii alcătuită din 5 versuri pe baza unor reguli care trebuie

respectate, iar timpul de lucru este nu mai mult de 5-7 minute. Elevii pornesc de la un cuvânt- cheie al
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lecției și utilizează propriile capacitați creatoare şi cele însușite în clasă. Metoda s-a dovedit a fi

eficientă și îmbină utilul cu plăcutul.

Regulile după care se întocmește un cvintet:

♦ primul vers – un cuvântul temă ( substantiv);

♦ al doilea vers - alcătuit din 2 cuvinte ( sunt adjective care arată însuşiri ale cuvântului tematic) ;

♦ al treilea vers - format din 3 cuvinte ( sunt verbe terminate în –ând/ind care exprimă acţiuni pentru

cuvântul-temă);

♦ al patrulea vers – o propoziție formată din 4 cuvinte care exprimă sentimente sau un aspect esenţial

legat de cuvântul temă;

♦ al cincilea vers - un singur cuvânt-cheie ( de regulă, verb), care sintetizează tema .

Metodele, procedeele și tehnicile activ-participative prezentate însumează doar o parte dintre

cele utilizate în procesul didactic. Un profesor creativ va apela și la alte metode deja exersate în practica

pedagogica sau le va adapta pe cele existente. Dar nu numai atât, poate crea singur metode în funcție de

conținutul ce urmează a fi studiat sau de context. Prin propria noastră creativitate, contribuim la

dezvoltarea creativității copiilor.
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Dezvoltarea competențelor cheie printr-o

lecție de fizică

Prof. Daniela Simona Țîra
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej

Disciplina fizică, fiind o știință complexă și preponderent experimentală, are un rol important în
cunoașterea corectă și profundă a realității lumii înconjurătoare dar și în luarea de decizii informate,
care să țină cont de evoluția economico-socială a unei societăți. Activitățile desfășurate pe parcursul
orelor de fizică îi pot ajuta pe elevi să-și dezvolte cele opt competențe cheie stabilite prin documentele
de politică educațională cum ar fi Legea educației naționale. Acestea sunt considerate importante
pentru a le asigura dezvoltarea personală și profesională și integrarea pe piața muncii, indiferent ce
schimbări va suferi aceasta. Cele opt competențe cheie sunt:

1) Comunicarea în limba maternă, care le permite extragerea, interpretarea și utilizarea de
informații științifice variate din mesaje auzite sau citite. Acestea le permit de asemenea să exprime
opinii și să aducă argumente folosind termeni științifici folosiți corect.

2) Comunicarea în limbi străine le permite înțelegerea și folosirea unor informaţii științifice
prezentate în limba străină studiată, în articole, reviste sau emisiuni și documentare științifice. Acestea
le permit și exprimarea ideilor în mesaje orale sau scrise pe teme cunoscute dar și conversații în acea
limbă străină pe teme de specialitate.

3) Competențe matematice (A) şi competențe de bază în ştiințe şi tehnologii (B). Competențele
matematice formate le permit elevilor rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizând algoritmi și
instrumente specifice matematicii. De asemenea, le permit să realizeze măsurători, să organizeze și să
prelucreze rezultatele măsurătorilor, să le analizeze și să le interpreteze. Prin intermediul fizicii, elevii
învață să proiecteze şi să desfășoare investigații pentru a proba o ipoteză de lucru, să proiecteze și să
realizeze produse utile pentru activităţile curente. De asemenea, cunoștințele de fizică îi ajută să explice
funcționarea aparatelor, mecanismelor sau dispozitivelor folosite în viața de zi cu zi.

4) Competențe digitale presupun abilități de folosire a dispozitivelor digitale și a Internetului
pentru căutarea și selecţia unor informații, de respectare a normelor și regulilor privind dezvoltarea și
utilizarea dreptului de autor și a siguranței pe Internet. Temele realizate de elevi pe parcursul orelor de
fizică cu ajutorul calculatoarelor (proiecte, tabele, grafice, proiecte power-point, filme) vor contribui la
dezvoltarea acestor competențe ale elevilor care pot fi utilizate în orice domeniu.

5) Competența de „a învăța să înveți”, competență deosebit de importantă pentru aceste
generații de elevi a căror învățare se va desfășura pe tot parcursul vieții, presupune ca ei să-și formuleze
obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru, să-și gestioneze timpului
alocat învăţării şi să-și monitorizeze progresul, să-și aprecieze calităţile personale în vederea
autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale. Fizica contribuie și ea, alături de celelalte discipline,
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prin activitățile organizate bazate pe metode diverse, prin sarcinile de lucru diverse, la dezvoltarea
acestei competențe.

6) Competențele sociale și civice se leagă de modul în care elevii operează cu valori şi norme de
conduită bazate pe respect reciproc și pe toleranță față de opiniile celorlalți. Pe parcursul orelor de fizică,
elevii învață să colaboreze și să relaţioneze pozitiv în contexte şcolare (lucrând în echipă la realizarea
unei sarcini de lucru) şi extraşcolare (implicându-se în derularea unui proiect), dezvoltându-și
capacitatea de integrare în societate.

7) Spirit de inițiativă şi antreprenoriat manifestă elevii în cadrul orelor de fizică atunci când se
implică în identificarea unor soluţii noi pentru rezolvarea unor sarcini de învăţare de rutină sau
provocatoare, prin iniţiativa în rezolvarea unor probleme științifice. Acesta se mai manifestă și prin
aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale și prin
identificarea unor parcursuri şcolare şi profesionale adecvate propriilor interese. Fizica, prin latura sa
rațională și logică, le dezvoltă gândirea logică și capacitatea de a găsi și testa soluții nu numai pentru
problemele de fizică ci și pentru alte probleme pe care le vor întâlni în viață, indiferent de domeniul în
care vor profesa.

8) Sensibilizarea și exprimarea culturală este dovedită prin recunoașterea modului în care
fizicienii au contribuit și contribuie la patrimoniului naţional şi universal. Realizarea de lucrări creative
folosind diverse medii ( inclusiv digitale) în timpul orelor de fizică sau în cadrul proiectelor şi
evenimentelor culturale organizate în contexte formale sau nonformale contribuie la dezvoltarea
inteligențelor multiple, la particularizarea experiențelor de învățare dar și la conștientizarea importanței
contribuției științei la dezvoltarea societății.

Un exemplu de activitate organizată la disciplina fizică cu elevii claselor a VIII-a este lecția
„Ochiul, lupa, ochelarii”, pe care o voi prezenta în continuare. La fiecare competență cheie pe care mi-
am propus să o dezvolt elevilor apar și activitățile pe care aceștia le-au desfășurat pentru dezvoltarea
acestor competențe:
1. Comunicare în limba română

- exprimare orală și scrisă a informațiilor legate de ochi, ochelari și lupă
- prezentarea informațiilor de pe un poster
- formularea de răspunsuri la întrebările colegilor

2. Comunicarea în limbi străine
- înțelegerea textului prezentat în limba engleză pe parcursul filmului vizionat pe Youtube

( link-ul accesat: https://www.youtube.com/watch?v=axpCN6Vj9p0 )
- traducerea termenilor necunoscuți unor colegi

3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
- realizarea unor postere în echipă pe teme diferite: „Structura ochiului”, „Fenomene fizice în

ochi”, „Caracteristici fizice ale ochiului”, „Acomodarea ochiului”, „Defecte de vedere” și „Lupa”
- notarea corectă a informațiilor, respectând termenii științifici
- realizarea unor desene însoțite de texte explicative corecte din punct de vedere științific

4. Competențe digitale
- folosirea dispozitivelor digitale pentru vizionarea filmului
- utilizarea calculatorului pentru efectuarea temei pentru următoarea oră: “ Repere în evoluția

ochelarilor” (Tema 1, la alegere)
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5. A învăța să înveți
- reactualizarea cunoștințelor necesare realizării unui poster
- selectarea și sintetizarea informațiilor din diverse surse (filmul vizionat, manual)
- folosirea eficientă a spațiului de pe postere
- gestionarea timpului alocat fiecărei sarcini de lucru

6. Competențe sociale și civice
- comunicarea constructivă în vederea realizării posterului și a împărțirii sarcinilor de lucru
- înțelegerea și exprimarea argumentată a unor puncte de vedere diferite
- manifestarea empatiei față de colegii care poartă ochelari

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat
- argumentarea importanței profesiilor de oftalmolog și optician pentru societate
- realizarea de instrumente optice simple care utilizează lentile convergente în vederea

valorificării (Tema 2, la alegere)
8. Sensibilizarea și exprimarea culturală

- identificarea reperelor istorice importante în descoperirea și evoluția ochelarilor
- realizarea unor postere care să prezinte din punct de vedere artistic ochii, vederea, ochelarii,

evoluția ochelarilor sau lupa (Tema 3, la alegere).

Una dintre temele realizate de elevi:

Pe parcursul orei, elevii s-au implicat în toate activitățile, au comunicat, au colaborat și au

realizat teme foarte bune. Lecția a avut un impact deosebit asupra lor iar la final au recunoscut faptul că

le-a plăcut să lucreze în echipă, să utilizeze mĳloace și materiale diverse și să-și completeze cunoștințele

despre ochi pe care le aveau de la biologie într-un mod atât de plăcut.

Bibliografie: Profilul de formare al absolventului, document pdf. de pe site-ul https://www.ise.ro/wp-

content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf
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Mĳloace de învățământ pentru studiul istoriei

Autor: Topală Cătălina

Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău

Termenul de mĳloc de învățământ desemnează resursele materiale concepute și realizate pentru
activitatea de predare-învățare-evaluare, pe care profesorul le utilizează pentru a facilita perceperea,
înțelegerea, fixarea și consolidarea cunoștințelor și abilităților practice.

Pentru studiul istoriei mĳloacele de învățământ reprezintă un ansamblu de resurse și instrumente
materiale folosite de profesori în predare și de elev în învățare, urmărindu-se realizarea obiectivelor
stabilite de programele școlare. Mĳloacele de învățământ prin potențialul pedagogic presupun principii
care le asigură funcții speciale în raport cu rolul dominant în activitatea didactică.

Funcțiile mĳloacelor de învățământ sunt următoarele

a. Funcția de comunicare a informațiilor istorice prin care se transmit informații despre fapte,
fenomene istorice, evenimente, concepte, noțiuni. Prin intermediul lor elevii asimilează mai ușor
cunoștințele istorice și își consolidează sistemul de noțiuni, concepte, judecăți despre cauzele
evenimentelor istorice, evoluția și consecințele lor. Se pot înscrie în această categorie mĳloacele audio-
vizuale ce asigură în proporție de 30-60 reținerea mesajului vizual. În comunicarea informației istorice
pot fi folosite diapozitive, diafilme, discuri, benzi magnetice, casete video, filme didactice.

b. Funcția de substituire constă în faptul că mĳloacele de învățământ substituie realitatea istorică,
oferind posibilitatea de a explora realitatea substituită, de a investiga spațiul istoric sau cauzele unor
evenimente.

c. Funcția de motivare a învățăturii constă în capacitatea mĳloacelor de învățământ de a stimula
motivația învățării. Astfel profesorul reușește să prezinte în mod atrăgător tema avută în dezbatere

d. Funcția formativă se ralizează prin capacitatea mĳloacelor audio-vizuale de a analiza, stimula și
compara un anume eveniment. Astfel un film didactic ce prezintă un eveniment istoric activează atenția,
curiozitatea, formează anumite convingeri despre cele prezentate.

e. Funcția estetică se manifestă prin faptul că dezvoltă capacitatea elevilor de a aprecia, înțelege și
evalua esteticul realității obiective.

f. Funcția ergonomică reprezintă capacitatea mĳloacelor de învățământ de a transmite un volum
mare de informații într-un timp scurt. Folosirea unor mĳloace de învățământ cât mai diversificate oferă
profesorului posibilitatea de a cultiva valențe educative deosebite.

g. Funcția de evaluare a randamentului școlar oferă profesorului posibilitatea de ase informa cu
privire la rezultatele instruirii, capacișăți și deprinderi acumulate de elevi.
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Clasificarea mĳloacelor de învățământ s-a realizat după mai multe criterii, ținându-se cont de avantajele
și dezavantajele acestora în procesul de învățământ. Un prim criteriu îl reprezintă rolul pe care îl au în
activitatea didactică:

Mĳloace de învățământ pentru comunicarea informației:

- pe cale vizuală: diapozitive, diafilme, folii transparente.

-pe cale auditivă: banda magnetică, înregistrări pe discuri.

-pe cale audio-vizuală: filme didactice, montaje audio-vizuale, emisiuni tv.

Mĳloace de învățământ pentru obținerea informațiilor: obiecte arheologice( unelte, arme, monede,
obiecte casnice); modele( machete, mulaje).

Mĳloace de învățământ pentru verificarea și consolidarea informațiilor: mapa cu texte programate, hărți
istorice. Mĳloace de învățământ pentru raționalizarea timpului în lecție: ștampile, șabloane. Mĳloace de
învățământ pentru transmiterea informațiilor: magnetofon, proiector, benzi desenate.

Unele fapte istorice pot fi memorate ușor, în timp ce altele necesită un efort suplimentar din partea
elevilor. Pentru rezultate cât mai bune terbuiesc luați ân considerare câțiva factori în timpul învățării
concentrarea maximă a atenției asupra materialului ce trebuie însușit creșterea interesului față de munca
pe care o efectuezi evitarea memorării noțiunilor de istorie și a limbajului de specialitate pe care nu le
înțelgi aplicarea conștientă a tehnicii memorării acționarea cu materialul pentru memerat- citirea lui,
repetarea, alcătuirea planului de isei, sublinierea cuvintelor mai importante, selectarea unor mĳloace de
învățământ. În ușurarea activității se pot folosi diverse mĳloace didactice precum hărțile istorice,
reperele cronologice, planșele legate de lecția respectivă. Este necesar ca elevul să fie pregătit să asculte și
să înțeleagă diferite puncte de vedere, să dea dovadă de toleranță chiar dacă aceste argumente neagă
părerea lui de până atunci. Este necesar să se țină cont de părerile altora în mod obiectiv, găndind și
cântărind bine lucrurile.

Folosirea mĳloacelor de învățământ în mod eficient depinde de calitatea acestora și de modul în care
sunt integrate în activitatea didactică. Trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:

-selecționarea rațională a moĳloacelor de învățământ în obiectivele pedagogice;

-stabilirea obiectivelor urmărite prin folosirea mĳloacelor de învățământ;

-adaptarea riguroasă la sarcinile de învățare;

-alegerea momentului folosirii mĳloacelor de învățământ în lecție pentru a forma deprinderi practice, a
crea motivația învățării, pentru dobândirea de noi cunoștințe;

-folosirea corectă, în funcție de obiectivele lecției a mĳloacelor audio-vizuale;

-folosirea lor pentru evaluarea unor cunoștințe;
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Dacă se urmăresc aceste aspecte mĳloacele de învățământ asigură învățarea la nivelul gîndirii logice și a
refecției, oferă posibilitatea de a descoperi cauzele și consecințele, conexiunile dintre date și procesul
istoric.

Exemplu de folosire a mĳloacelor de învățământ la istorie

La lecția Revoluția de la 1821 se pot folosi mĳloace de învățământ precum harta, atlasul istoric, fișa de
lucru, planșe.

Harta poate fi folosită pentru a identifica traseul parcurs de pandurii lui Tudor Vladimirescu spre
capitală dinspre Oltenia. Se pot identifica granițele țărilor române și vecinii acestora. Atlasul istoric
poate fi folosit pentru stabilirea unor caracteristici ale unor zone geografice, pentru o cunoaștere mai
aprofundată a situației politice și economice. Fișele de lucru sunt realizate de profesor și folosite de elevi
pentru a obține informații legate de lecție. Pot fi folosite pentru comentarea Proclamației de la Padeș sau
pentru a evidenția trăsături ale lui Tudor Vladimirescu.

Pentru integrarea lor cât mai eficientă în lecție este indicat ca activitatea să se desfășoare în cabinetul de
istorie.
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,,JOCUL EMOȚIILOR”

joc didactic

nivel 3-4 ani

VLASIN IULIA-IOANA

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR

GRUPA MICĂ

GRĂDINIȚA CU PP NR 12 BISTRIȚA

Descrierea jocului didactic ,,Jocul emoţiilor’’

Sarcina didactică: Recunoaşterea unor emoţii de bază (bucurie, tristeţe, furie, frică).

Elemente de joc: Surpriza, paletele, roata, închiderea şi dechiderea ochilor, aplauze.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:

M1- conversația;

M2- explicația;

M3- expunerea;

M4- demonstrația;

M5- exercițiu;
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M6- jocul;

Mĳloace didactice:

m1- palete cu emoţii;

m2- roata cu emoţii;

m3- fişe cu emoţii;

m4- palete;

m5 - jetoane;

m6 – recompense.

Forme de realizare:

� Frontal

� Individual

� Pe grupuri mici

SISTEMDE EVALUARE:

Forme de evaluare: Evaluare continuă

Metode de evaluare:Observare curentă, chestionare orală, analiza produselor activităţii

Finalitatea activităţii: Materialele realizate pe parcursul finalizării sarcinilor trasate

Durata: 15 -20 min

Resurse umane: Copiii grupei mici şi educatoarea

Locul desfăşurării: Sala de grupă
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Prezentarea regulilor jocului: Copii denumesc emoţia de pe paletele prezentate de educatoare.

Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului

Copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele.

Educatoarea va ridica câte o paletă pe care se află jetoane cu emoţii(bucurie, tristeţe, furie, frică), copilul numit va

recunoaşte emoţiia şi o va denumi.

Jocul de probă

Jocul de probă se desfășoară pentru a ne asigura că toți copiii au înțeles modul de desfășurare a activității.

Desfășurarea jocului propriu-zis

Se va desfășura jocul propriu-zis, urmărindu-se antrenarea tuturor copiilor.

Fiecare răspuns corect este aplaudat. Jocul va continua până când toţi preşcolarii vor răspunde la o întrebare.

Complicarea jocului

Copiii vor imita emoţiile aflate pe roata învârtită de către educatoare.
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ACTIVITĂŢIILE

EXTRAŞCOLARE SI DEZVOLTAREA PERSONALITATII

ELEVILOR

Vulpe Veronica

Scoala Gimnaziala Cruset, Gorj

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu

ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (MariaMontessori –”Descoperirea

copilului”)

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit

în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi

cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Condiția primordială pentru receptarea corectă și

coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile

utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire.

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul

activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu

atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe

pozitive ale vieții, valori morale și nu numai.

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirĳeze, să

le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului

primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini

speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Este cunoscut

faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator mai atractiv, în

afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin

observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. Participarea la acest tip de

activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în

cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mĳloc de formare a competențelor, contribuie la educarea

morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile
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extrașcolare reprezintă un mĳloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber,

sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare,

este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. Pentru a-l face pe elevsă depăşească în şcoală

„greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.

Dacă avem grĳă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi

momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi

elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă

să înveţe. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup,

toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi

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

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor , la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Este deja un fapt bine

cunoscut că activităţile extraşcolare joacă un rol important în recuperarea copiilor cu CES, în dezvoltarea

armonioasă a personalităţii acestora, diminuând tensiunile emoţionale şi comportamentale, sporind încrederea

în sine şi în ceilalţi, dezvoltând capacitatea de cooperare şi comunicare şi stimulând potenţialul cognitiv şi afectiv

al fiecărui copil. Este deja un fapt bine cunoscut că activităţile extraşcolare joacă un rol important în recuperarea

copiilor cu CES, în dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora, diminuând tensiunile emoţionale şi

comportamentale, sporind încrederea în sine şi în ceilalţi, dezvoltând capacitatea de cooperare şi comunicare şi

stimulând potenţialul cognitiv şi afectiv al fiecărui copil. Experiența mea de colaborare cu părinții și membrii

comunității de până acum mi-a dovedit că astfel de contexte nonformale permit crearea pentru copii a unor

experiențe de învățare holistice, integratoare, în care, într-o manieră firească, familia și profesorii- cele mai

semnificative persoane din viața lor, își conjugă eforturile, în același timp și în același loc, pentru a-i sprijini în

acest efort continuu de asimilare a realității și de adaptare la aceasta. Proiectarea şi implementarea unor activităţi

extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate este o necesitate a activităţii didactice. Proiectul de

parteneriat este reprezentat de un complex de activități specifice unei teme generale propuse, desfășurat pe o

anumită perioadă de timp (semestru, an școlar), care se derulează conform unui plan de activități stabilit pentru

a îndeplini obiectivele formale, nonformale sau socio-comportamentale propuse (specifice nevoilor grupului

țintă din școală). Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aduc un plus informaţional elevilor şi

completează condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală

întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. În cadrul parteneriatului activitățile sunt

organizate de obicei în grupe sau în perechi, fiecare elev contribuind atât la propria formare cât și în cadrul

procesului colectiv de formare. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii

variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să

îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea

unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea

interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru

reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile

caracteriale. O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi

dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele părți,
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scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul să învețe

prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea

elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le

până va ajunge la performanță. O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o

constituie legătura acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are

valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul

că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. „Oricărui copil, la

orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma

J. Bruner. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor

cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe

pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează

implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta

cognitivă și cea comportamentală: „

În timp ce educația este importantă, toată munca și nicio joacă nu reprezintă o cale de a rămâne copil. In

concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este 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.

BIBLIOGRAFIE

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.

2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în “Învăţământul

primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;

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

învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002.



241

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Utilizarea imaginilor în predarea și învățarea eficientă a

Geografiei

Prof. Gabriel Cimpoeșu
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani

În loc de introducere

Mĳloacele de învățământ sunt instrumente menite să faciliteze transmiterea unor cunoștințe,
formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții, realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului
educativ (după Cucoș, C., 2006).

Pot fi clasifcate în: mĳloace de învățământ ce cuprind mesaj didactic și mĳloace care facilitează
transmiterea mesajelor didactice, deși aceste două categorii sunt relative. Practic, mĳloacele care cuprind
mesaj didactic constituie simultan și suport pentru facilitarea transmisiei, dar și mesaj educațional.

Forma de prezentare a cunoștințelor nu se poate substitui conținutului educativ propriu-zis, iar
mĳloacele de învățământ nu pot înlocui niciodată actul predării, în care profesorul are rolul principal în
coordonarea și supravegherea acestuia. Eficiența utilizării mĳloacelor ține de inspirația și experiența
cadrului didactic în a-și alege și a-și sprĳini discursul pe un suport tehnic care, în mod virtual, posedă
calități ce așteaptă să fie exploatate.

Mĳloacele tradiționale reprezintă suporturi fizice care au fost utilizate în mod tradițional de
mult timp, ceea ce le-a conferit o anumită stabilitate, rezultată din calitățile acestora. Tabla, creta,
manualul, caietul de notițe coexistă în prezent cu mĳloace mai noi, moderne. Printre acestea imaginile
pot constitui mĳloace de învățământ eficiente, care redau, mai mult sau mai puțin fidel, realitatea pe
care o reprezintă.

Clasificarea imaginilor

În ceea ce privește studiul Geografiei (și nu numai), imaginile care reflectă anumite elemente,
procese și fenomene din realitatea înconjurătoare sunt folosite în mod frecvent și au un rol deosebit de
important în înțelegerea corectă a acesteia. Geografia este, prin definiție, o disciplină care studiază
Pământul, și de cele mai multe ori, caracteristicile acestuia și fenomenele specifice nu pot fi analizate
printr-o observare directă; de aceea imaginile, ca înlocuitor al observației directe, suplinesc foarte mult
lipsa unei astfel de posibilități.

Fotografiile sunt cele mai simple imagini, atât sub raportul realizării, cât și al utilizării didactice.
Realizarea unor fotografii este facilitată de existența unor instrumente specifice: de la clasicele aparate
foto, care își dovedeau utilitatea prin imaginile tipărite pe hârtie, până la cele digitale, incluzând aici și
nelipsitul telefon mobil inteligent. Ele constituie o prezență aproape obligatorie în manualele de
geografie, în diverse lucrări, sub formă de postere, imagini murale (în cabinetele de Geografie) etc. În
contextul folosirii noilor tehnologii (Internet, prin diverse aplicații sau rețele de socializare), fotografiile
pot fi utilizate aproape simultan cu producerea lor, redând într-un mod foarte fidel elementul
fotografiat.
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Aerofotogramele sau fotografiile aeriene pot fi și ele folosite ca mĳloace de învățământ. Mult
timp au fost folosite ca mĳloc modern, însă de ceva vreme sunt înlocuite cu imaginile satelitare, mai ales
că dezvoltarea tehnologiei permite folosirea acestora pe scară largă.

Imaginile satelitare sunt folosite frecvent ca elemente de completare a hărților, atlaselor sau ca
exemple în manualele școlare. Ca mĳloace de învățământ au avantajul de a fi intuitive și expresive.

Imaginile IT reprezintă orice fel de imagine care poate fi accesată pe Internet, prin diverse
aplicații sau pe rețele de socializare etc. Accesarea acestora permite o exemplificare imagistică foarte
bogată a oricăror elemente și fenomene.

Diapozitivele sunt folosite în prezent doar ocazional. Ele nu mai reprezintă un mĳloc modern de
învățământ, după dezvoltarea tehnologiei și implicarea acesteia în procesul educativ, pentru că imaginile
respective pot fi procurate și expuse mult mai simplu prin sisteme informatice. Derivate din diapozitive
sunt suporturile transparente, de tipul foliilor, proiectate cu ajutorul retroproiectorului. Aceste folii pot
conține hărți, texte, schițe, diagrame, teste, documente... pot concentra o informație foarte bogată și
diversificată, care poate să fie vizualizată printr-un mĳloc foarte comod de realizat. Dincolo de aceste
folii și stilul lor de prezentare cu ajutorul retroproiectorului, se poate vorbi și de o utilizare a imaginilor
mult mai modern, cu ajutorul videoproiectorului... fie direct, fie atașate la un program special de
prezentare (de tipul PowerPoint).

Picturile, ca obiect de interes al Geografiei Culturale, pot fi folosite cu un potențial imens ca
mĳloace de învățământ eficiente: picturi care redau peisaje, pentru a fi comparate cu fotografiile, și care
au rolul de a interveni în predarea-învățarea unor capitole legate, spre exemplu, de zonele
biopedogeografice ale Terrei sau de tipuri de medii geografice sau de tipuri de agricultură etc.; picturi
care reflectă realitatea naturală și umană înconjurătoare etc.

Modalități de valorificare

Predarea și învățarea cu ajutorul imaginilor se poate realiza prin mai multe moduri (după Dan,
Steluța, 2014).
a). Utilizarea imaginilor ca ilustrare a unor elemente descrise, explicate sau demonstrate (spre exemplu,
imaginile care apar în manualele școlare);
b). Utilizarea imaginilor ca o completare a elementelor prezentate în manualele școlare;
c). Utilizarea imaginilor ca sursă de identificare a unor informații;
d). Utilizarea imaginilor ca suport pentru evaluare.

În plus, tehnicile moderne permit introducerea unui vector de mișcare, care pot reda cât se poate
de fidel, într-o anumită succesiune, procese și fenomene care au loc în timp (mișcări orogenetice,
regresiuni/transgresiuni marine, erupția unui vulcan, urbanizarea, industrializarea etc.). Acestea sunt
imaginile cinetice.

Suporturile principale pe care se păstrează imagini cu informații geografice pot fi:
a). pe unități de stocare (hardware, CD, DVD, USB)
b). emisiuni de televiziune, documentare etc. care ar putea fi folosite de generații întregi.

Cromatica imaginilor și efectele acesteia

Cromatica/culorile folosite pot avea o importanță deosebită în ceea ce privește, mai ales
capacitatea de învățare, buna dispoziție, calitatea atenției, ritmul asimilării etc. S-a tot discutat, pe bună
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dreptate, cu rezultate bune în practică, de utilizarea unor fișe colorate care ar fi oferit rezultate
superioare elevilor, comparativ cu rezultatele obținute de elevii care au rezolvat fișe alb-negru.

Plecând de la această idee, se pot trage concluzii simple referitoare la faptul că imaginile – ca
mĳloace de învățământ, pot avea eficacitate ridicată nu numai dacă sunt corect utilizate și în contextul
potrivit, ci și folosirea anumitor culori/nuanțe pot interveni la mărirea randamentului acestora în
procesul educativ.

Spre exemplu, albastrul (cu care sunt reprezentate pe hărți apele) este o culoare rece, odihnitoare,
liniștitoare; favorizează dezvoltarea proceselor de inhibiție și de încetinire a ritmului activității, inspiră
destindere etc. Verdele (folosit pentru a evidenția formele de relief joase) este o culoare rece, calmă, care
facilitează deconectarea nervoasă și imaginația, generează liniște, bună dispoziție, relaxare, echilibru.
Maronul (folosit pentru a evidenția formele de relief înalte) este o culoare liniștitoare, echilibrantă.
Culorile/nuanțele mult mai închise (cu care, spre exemplu, se reprezintă, pe hărți, altitudinile cele mai
mari) generează tristețe, neliniște... Galbenul (utilizat și el pentru forme de relief) stimulează sistemul
nervos și munca intelectuală, sporește capacitatea de atenție, întărește memoria. Roșul este o culoare
caldă care stimulează sistemul nervos, poate genera emoție. Se zice că nuanțele de roșu (închis) afectează
buna dispoziție și pot conduce chiar la greșeli frecvente. (după Panagoreț, Oana, Armeanu, C.M, 2012).

Este doar o mică evidențiere a felului cum culorile pot interveni în studiu, chiar dacă ar face
parte din ambiental sau chiar din imaginile folosite ca mĳloace de învățământ.

În loc de concluzii: avantaje versus dezavantaje

Orice apel la folosirea unor mĳloace de învățământ cu caracter profund vizual, cum este cazul
imaginilor, va pune în balanță o serie de avantaje, dar și de dezavantaje.

Printre avantaje: suplimentează explicațiile verbale, oferind un anumit suport vizibil, intuitiv;
familiarizează elevii cu o realitate mai greu sau chiar total inaccesibilă; imaginile provoacă și susțin
interese și motivații cognitive; consolidează cunoștințe și abilități; eficientizează folosirea timpului de
instruire.

Printre dezavantaje: mĳloacele vizuale predispun la o anumit standardizare și uniformizare a
perceperii și interpretării realității; conduc, uneori, la receptare pasivă; produc, uneori, exagerări și
denaturări ale fenomenelor etalate, contribuind la formarea unor imagini artificiale despre realitatea
înconjurătoare.

În ceea ce privește cromatica folosită, indicat este folosirea albastrului și a verdelui foarte deschis,
chiar cu predominarea galbenului, portocaliului și a nuanțelor de crem, care îmbunătățesc randamentul
muncii intelectuale.
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Abordarea interdisciplinară a lecturii romanului

,,Minunea în 365 de zile. Preceptele domnului Browne” de R.J. Palacio

(studiu de specialitate)

Prof. Drăgan Alina-Ştefania, Şcoala Gimnazială Nr.1 Băleni, jud. Galaţi

În ultimii ani, s-a vorbit foarte mult despre predarea integrată, despre viziunea integratoare a
disciplinei, despre interdisciplinaritate (transferul unor procedee şi metode de la o disciplină la alta),
pluridisciplinaritate (studierea unei teme dintr-o disciplină prin intermediul mai multor discipline
deodată, presupunând interdependenţa acestora) şi transdisciplinaritate (se referă ,,la ceea ce se află în
acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină” 31). La orele
de literatură română, aceste noţiuni sunt nelipsite când vine vorba de receptarea şi interpretarea unor
texte literare.

Stimularea şi dezvoltarea gândirii critice – atât de necesară în societatea de astăzi - ţine şi de
modul în care profesorul abordează anumite conţinuturi selectate, prin care să se poată construi punţi şi
către celelalte domenii pentru a le oferi elevilor şansa de a realiza o învăţare cu sens.

Este extraordinară maniera cu care a fost scrisă Minunea în 365 de zile. Preceptele domnului Browne,

fiecărei zile din an fiindu-i atribuite vorbe înţelepte ale unor personalităţi de seamă cum ar fi Oscar
Wilde, Goethe, Charles Baudelaire, Mahatma Gandhi, Horaţiu, Martin Luther King Jr., Seneca etc., dar
şi ale unor cititori ai romanului Minunea, care i-au trimis autoarei scrisori cu diverse aforisme. Toate
cele 365 de precepte incluse în volum au acelaşi obiectiv: de a evidenţia tăria voinţei şi bunătatea
sufletului, care este mai presus de orice, pentru că, aşa cum afirma şi Lucius Annaeus Seneca, cunoscutul
filosof stoic roman, ,,preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână câteva precepte
sau maxime valoroase, acestea te pot ajuta mai mult să-ţi croieşti o viaţă fericită decât tomuri întregi pe
care nu ştii unde să le cauţi.” 32

În abordarea interdisciplinară sunt ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme
comune diverselor obiecte de studiu, ce pot conduce la realizarea obiectivelor de învăţare de grad înalt,
dar şi a competenţelor transversale, considerate extrem de importante pentru succesul în societatea
contemporană.

La un moment dat, unul dintre elevii clasei a VI-a a precizat în cadrul activităţii de lectură, după
citirea volumului Minunea în 365 de zile. Preceptele domnului Browne, că ,,viaţa este o întreagă filosofie”. La
întrebarea mea ,,Ce credeţi că este filosofia?”, am primit ca răspunsuri doar imaginea unor ochişori
întrebători ai unor elevi care, de cele mai multe ori, afirmă ceea ce aud în jurul lor, însă fără a şti, cu

31 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, traducere din franceză de Horia Mihail Vasilescu, Editura
Polirom, Iaşi, 1999, p. 53.
32 Raquel Jaramillo Palacio, Minunea în 365 de zile. Preceptele domnului Browne, Editura Arthur, Bucureşti, 2018, p.8.
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exactitate, semnificaţia afirmaţiei. Aşa mi-a venit ideea de a face o activitate cu ,,micii filosofi de-a şasea
şi de-a şaptea”, în care aceştia să dezbată şi să ofere definiţii pentru diverse aspecte legate de lume, viaţă,
iubire, ură, pornind de la preceptele/maximele din volumul citit sau să reformuleze în propria manieră
filosofică preceptele/maximele extrase din acesta.

Chiar dacă filosofia este o disciplină studiată în liceu, am ales să analizez volumul din perspectivă
filosofică, adaptând nivelul de înţelegere specific vârstei lor, pornind de la definiţia conceptului, oferită
de DEX, pentru ca elevii să înţeleagă subiectul propus în discuţie şi să poată reflecta la tema propusă.
Scrisă pe o coală de flipchart, aceştia au aflat despre filosofie că este: ,,1. Ştiinţa constituită dintr-un
ansamblu închegat de noţiuni şi idei, care interpretează şi reflectă realitatea sub aspectele ei cele mai
generale; concepţie generală despre lume şi viaţă. 2. Totalitatea concepţiilor şi a principiilor
metodologice care stau la baza unei discipline sau a unei ştiinţe. 3. (Rar) Atitudine înţeleaptă faţă de
întâmplările vieţii; mod specific de a privi problemele vieţii. 4. (Fam.) Lucru greu de făcut, problemă
greu de rezolvat.”33

După explicaţiile oferite cu privire la definiţia dată filosofiei, dar şi despre rolul filosofilor, elevii
au rezolvat o fişă de lucru, care a avut ca scop provocarea acestora la discuţii libere, dar şi la reflecţii
referitoare la aspecte ale realităţii:

Fişă de lucru

Text-suport: Minunea în 365 de zile. Preceptele domnului Browne de R.J. Palacio

1. Citeşte, cu atenţie, preceptele unor filosofi, extrase din volumul citit de tine, scrise în schema de
mai jos, apoi identifică aspectul la care se referă, justificându-ţi răspunsul, în 4-5 rânduri, pentru
fiecare maximă.

33 DEX - Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012, p. 394.
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2. Caută în carte preceptul corespunzător zilei tale de naştere. Consideri că ţi se potriveşte? Dacă da,
de ce? Dacă nu, de ce? (discuţie liberă)

3. Scrie, pe un post-it, propriul tău precept după care te ghidezi în acest moment. Dacă nu ai deja
unul, gândeşte-te şi alcătuieşte-l acum.

4. Ai un minut în care să te gândeşti la un cuvânt, la o expresie sau la un enunţ despre viaţă. Scrie-l
pe un post-it, apoi lipeşte post-it-ul pe flipchart. Adunând fiecare gând al vostru, vom obţine o
POEZIE ALTFEL despre viaţă. În acest fel, vei observa că poezia este, de fapt, o transmitere a
unor idei şi gânduri ce scot în evidenţă viziunea/părerea autorului despre lumea înconjurătoare.

Prin urmare, este extrem de important să stabilim anumite punţi de legătură şi diferite canale de
comunicare între anumite discipline, acest aspect ajutându-i pe elevi să înţeleagă mult mai eficient
semnificaţia comunicării artistice prin cuvânt.
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Mĳloacele de învățământ

Prof.înv.primar:Martari Georgeta-Lucia

Liceul Tehnologic Telciu

Mĳloacele de învățământ sunt instrumente sau complexe instrumentale menite a facilita
transmiterea unor cunoștințe, formarea unor priceperi și deprinderi, evaluarea unor achiziții,
realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului instructiv-educativ.

Ele sunt utilizate eficient în următoarele scopuri:

o Sensibilizarea elevilor în vederea desfășurării activității didactice

o Sprĳinirea perceperii noului de către elevi

o Comunicarea, transmiterea, demonstrarea/ilustrarea noului

o Înțelegerea noului de către elevi

o Aplicarea și exersarea noilor cunoștințe teoretice și practice

o Fixarea și consolidarea noilor cunoștințe si competente

o Verificarea si evaluarea cunoștințelor și abilităților elevilor

I. CLASIFICARE:

Mĳloacele de învățământ se pot grupa în două mari categorii:

A). Mĳloacele de învățământ ce cuprind mesaj didactic:
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� Obiecte naturale, originale

� Obiecte substitutive, funcționale și acționale (machete, mulaje, modele etc.)

� Suporturi figurative și grafice (hărți, planșe iconice, albume fotografice, panouri etc.)

� Mĳloace simbolico-raționale (tabele cu formule, planșe, scheme structurale sau funcționale etc.)

� Mĳloace tehnice audio-vizuale

B). Mijloacele de învățământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice:

� Instrumente, aparate ii instalații de laborator

� Echipamente tehnice pentru ateliere

� Mașini de instruit și calculatoare electronice

� Jocuri didactice (obiectuale, electrotehnice, electronice)

� Simulatoare didactice etc.

Mĳloacele tehnice de instruire pretind respectarea unor norme tehnice de utilizare speciale.

II. FUNCȚII ALEMIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Selectarea și utilizarea corecta a mĳloacelor de învățământ sunt condiționate de cunoașterea
funcțiilor lor pedagogice, dintre care amintim:

� Funcția de instruire

Mĳloacele de învățământ au valoare de instrumente pedagogice de comunicare rapidă și eficientă
a informațiilor, instrumente ce se interpun între logica științei și logica elevului și care înlesnesc
comunicarea educațională profesor –elev. Aceste mĳloace le dezvoltă capacitatea de a înțelege realitatea și de
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a acționa asupra ei. Posibilitățile de codificarea a informațiilor conținute în mesaje sunt diverse (imagini,
simboluri, sunete etc.), ceea ce contribuie la esențializarea conținuturilor științifice, uneori dificile și
abstracte, în modalități accesibile și chiar plăcute.

2. Funcția de motivare a învățării și de orientare a intereselor profesionale ale elevilor

Este legată de încărcătura emoțională a imaginii audio-vizuale, care se adresează direct
sensibilității elevului. Mesajele vizuale și auditive stimulează la elevi curiozitatea, interesul, dorința de
cunoaștere și de acțiune; totodată, creează momente de buna-dispoziție, contribuind la mobilizarea
efortului în procesul de învățare. De asemenea, grație mĳloacelor tehnice, elevii se pot informa mai
repede, mai bine și mai mult despre diverse profesii, activități, preocupări etc., ceea ce contribuie la
orientarea lor școlară și profesională.

3. Funcția demonstrativă

Această funcție este valorificată în situațiile educative în care există constrângeri legate de
structurarea și transmiterea mesajului educațional, datorate caracteristicilor obiectelor, proceselor și
fenomenelor studiate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari, ritm lent sau alert, dinamica etc. Aceste
caracteristici fac imposibilă studierea lor nemĳlocită, de aceea se recurge la substitute ale obiectelor,
proceselor și fenomenelor reale.

4. Funcția formativă și estetică

Comunicarea audio-vizuala se caracterizează printr-o organizare crono-spațială impusă, care îl
obligă pe profesor la un plus de rigurozitate în sistematizarea informației, cu efecte benefice asupra
formarii și dezvoltării structurii cognitive ale elevilor. Acestea se exersează în realizarea de analize,
comparații, în surprinderea notelor esențiale etc., ceea ce are drept efect sporirea capacităților de
operare a procesului gândirii.

Pe lângă valentele cognitive pe care le comporta, angajează elevii în acte de percepere și evaluare a
esteticului și le cultivă capacitatea de înțelegere și apreciere a frumosului.

5. Funcția de școlarizare substitutiva sau de realizare a învățământului la/de la distanta
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Intervin aici, cu predilecție, televiziunea, precum și rețelele computerizate naționale și
internaționale. Învățământul la distantă reprezintă o alternativă ce răspunde unor cerințe multiple de
instruire și educare: însușirea unei limbi străine, educația ecologică, educația pentru pace, educația
continuă pentru diferite categorii socio-profesionale, inclusiv a personalului didactic etc.

6. Funcția de evaluare a randamentului școlar

Încă din deceniile 6-7, din timpul învățământului programat se utilizează dispozitive mecanice de
evaluarea a rezultatelor școlare ale elevilor; în timp, lor li s-a adăugat cele electrice și cele electronice.
Contribuția tuturor acestor dispozitive la optimizarea operației de evaluare a progresului școlar poate fi
evidențiată din cel puțin două puncte de vedere:

a) s-au amplificat calitățile diagnostice și prognostice ale notării

b)s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectivă care intervin în verificare și notare (efectul
„halo”, efectul de ordine și contrast etc.)

BI. EXIGENȚE PSIHOPEDAGOGICE ÎN UTILIZAREAMIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Grație exercitării funcției de instruire, fiecare categorie de mĳloace de învățământ poate fi
considerată o modalitate de transmitere a cunoștințelor. De aceea, se impune ca, în alegerea
mĳloacelor de învățământ să se aibă în vedere eficiența lor în transmiterea unor informații noi,
precum și în formarea unor priceperi și deprinderi intelectuale, care se vor transforma în
instrumente utile în asimilarea de noi informații.

Profesorul este acela care proiectează și creează situații didactice în care se utilizează mĳloace de

învățământ, organizează și îndrumă activitatea elevului, ajutându-l-l să învețe. Procesul învățării nu are
la bază simpla percepție, ci el presupune activitatea intelectuală efectivă a elevului. Prin urmare, soft-
urile prezentate o dată cu utilizarea mĳloacelor de învățământ, nu sunt simple materiale intuitive care să

fie observate de elevi; ele își îndeplinesc funcția didactică numai dacă sunt utilizate efectiv de aceștia.
Altfel spus, eficiența oricărui mĳloc de învățământ presupune asigurarea caracterului complementar al

predării-învățării.

Utilizarea unui singur mĳloc de învățământ, indiferent din ce categorie face parte și
indiferent cât de bine conceput și realizat ar fi el, nu poate da maximul de eficiență. Mĳloacele de
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învățământ trebuie selectate, utilizate și îmbinate în funcție de contextul pedagogic concret,
respectiv de celelalte elemente constitutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice,
formele de organizare a activității didactice etc. Un mĳloc de învățământ nu este eficient în sine,
ci numai ca element component al unui sistem de mĳloace de învățământ, care se sprĳină reciproc
și care se integrează într-o strategie de instruire sau autoinstruire coerentă.

Eficiența mĳloacelor tehnice de instruire depinde, în mare măsura de pregătirea profesorului, de
nivelul la care el stăpânește materialul ce urmează a fi utilizat, de măsura în

care este familiarizat cu aparatele etc., în același timp fiind necesară și pregătirea elevilor pentru a
utiliza în activitatea lor suporturile audio-video.

Indiferent de mĳloacele tehnice utilizate, procesul instructiv-educativ presupune și momente
de conversație profesor-elevi și elevi-elevi, discuții de grup, jocuri de simulare, adică asigurarea unor
condiții interactive între elevi, profesor și mĳlocul tehnic folosit. Pentru că strategia didactică bazată
pe utilizarea unui mĳloc tehnic de instruire să fie eficientă, este necesar ca informațiile transmise cu
ajutorul mĳloacelor tehnice, să fie supuse unor prelucrări, interpretări, restructurări, să se realizeze
verbalizări, corelații etc., iar noile cunoștințe să fie integrate în sistemul cognitiv al elevilor.
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Nevoia de adaptare

Pop Marioara Daniela – secretar șef

Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian”, Târgu Mureș

”Inteligența înseamnă adaptare”

Marin Preda

Alături de celelalte componente ale procesului de învățământ, mĳloacele de învățământ
reprezintă o componentă structurală a procesului de învățământ, care contribuie la realizarea
obiectivelor activității instructiv-educative.

În opinia specialiștilor, mĳloacele de învățământ reprezintă ”un ansamblu de instrumente, materiale,

produse, adaptate și selectionate în mod intențional pentru a servi nevoilor organizarii si desfasurarii procesului

instructiv-educativ din scoala” (I. Cerghit); ,,instrumente sau complexe instrumentale menite a facilita

transmiterea unor cunostințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții, realizarea unor aplicații

practice în cadrul procesului instructiv – educativ” (C. Cucos); ,,totalitatea materialelor, dispozitivelor și

aparatelor, cu ajutorul cărora se realizează transmiterea și asimilarea informației didactice, înregistrarea și

evaluarea rezultatelor obținute”(I. Nicola).

În ultimul timp, personal didactic, elevi, părinți am fost forțați să ne adaptăm unor instrumente,
materiale și dispozitive care să faciliteze transmiterea mesajelor didactice, sau a celor de uz intern.
Pentru că școala a trebuit să continue cu tot ceaea ce implică procesul instructive sau managerial, iar
personalul, atât cel didactic cât și cel nedidactic a trebuit să țină pasul cu cerințele. Am făcut ceea ce nu s-
ar fi crezut posibil acum 20 de ani. Cine ar fi crezut că în anul 2020 profesorii vor primi o fotografie a
temei elevilor sau un video cu răspunsurile la exercițiile individuale, că părinții vor participa la ședințe
online, că elevii vor urmări lecțiile predate chiar și pe un telefon? Elevii merită un premiu pentru
adaptabilitatea de care au dat dovadă. Iar profesorii și părinții indubitabil.

Implicarea resurselor digitale în procesul educaționa l, care să corespundă nevoilor și

particularităților grupului de elevi, a fost o adevărată provocare.
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Platforma G SUITE FOR EDUCATION – pusă la dispoziția profesorilor de către școli a oferit
cadrul virtual în care s-a reușit să comunicarea cu elevii, iar Google Classrom a asigurat o comunicare
elegantă. Vom ține minte începutul ca pe o provocare și schimbare majoră din viața noastră. N-aș putea
să spun că a fost ceva rău, ci doar o perioadă a schimbărilor multiple și majore. Am fost forțați să
învățăm rapid, să ne adaptăm, să fim în stare să facem ce nici nu visam. N-a fost o adaptare ușoară. A
fost o adaptare care a semănat cu o sită ce a cernut profesorii cu vocație de cei trecători. O oportunitate
ce a întărit relațiile în familie, dar și relația familie-școală, atât de necesară.

Calităţile unice ca: interactivitate, precizia operaţiilor efectuate și capacitatea de a oferi
reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi mai ales, faptul că pot interacţiona consistent şi
diferenţiat cu fiecare elev în parte deosebesc mĳloacele modern de învățare de celelalte.

Dacă au mai existat abordări tradiţionale, acestea au fost înlocuite în totalitate cu tehnologiile
deschise, ceea ce a determinat creşterea gradului de colaborare între elevi.

GOOGLE EARTH – este aplicația care ne duce la o hartă în care pot fi observate formele de
relief din orașul pe care elevii trebuie să îl analizeze (o primă sarcină pentru elevi ar putea fi chiar
identificarea formelor de relief), harta va detalia acel obiectiv și împrejurimile lui, sarcinile putând fi
adaptate în funcție de nivelul elevilor, precum și de diferite obiective de învățare stabilite, înlocuind cu
success tradiționalul arătător și harta agățată în cui.

GOOGLE MAPS - program gratuit online, pentru orientarea în spațiul public: drumul de la
școală acasă, pe o altă rută decât cea obișnuită sau un drum către o altă destinație, locuri în care copiii își
doresc să ajungă (prin opțiunea de a vedea imagini din spațiile publice). Cu această aplicație elevii pot
explora zone îndepărtate și pot vedea clădiri simbol din alte zone ale lumii. Dacă, spre exemplu, le
prezentați Casa Poporului, Arcul de Triumf etc, puteți introduce numele orașelor. Elevii pot vedea unde
anume pe hartă se află respectivul obiectiv, precum și cum arată.

Youtube Live sau www.explore.org. – este aplicația în care se pot găsi acele pagini care redau
transmisiuni live, trebuie urmărite paginile marcate cu LIVECAM. În bara de search se pot căuta după

numele animalului comportamentul lor live din diferite habitate.

STOP MOTION- aplicația din Google play, cu care v-a trebui să fotografieze fiecare etapă, sau
moment al construirii unui obiect, succesiunea fotografiilor vă va arăta procesul de realizare a
proiectului. Toate fotografiile vor reda un filmuleț - elevii vor putea vedea cum au construit ornamentul,
etapă cu etapă.
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Aplicația QUIK- vă va duce în secțiunea de fotografii și materiale video din telefonul propriu.

Pentru a realiza materialul, va trebuie să selectați minim 5 fotografii sau materiale video. Puteți selecta și

fotografii și materiale video, precum și coloană sonoră. Vă încurajăm să experimentați toate temele, pentru a

identifica tema cea mai potrivită pentru diferite proiecte pe care le coordonați.

Pentru a putea utiliza CANVA, trebuie să vă creați un cont. Cu ajutorul aplicației se vor crea
după șabloane felicitări și cu toate celelalte instrumente se pot edita și personaliza( culori, text,
fotografii). Nu au aceiași căldură familiară cu cele modelate cu mâna, dar, dacă sunt făcute cu dragoste în
mod sigur vor crea plăcere.

Aplicația WORD CLOUD presupune introducerea unor cuvinte și așezarea lor în una dintre
formele prestabilite, din care elevii pot alege. Exercițiu bun pentru dezvoltarea vocabularului și a
imaginației.

YouTube este un site de video sharing unde utilizatorii pot încărca, vizualiza şi partaja clipuri

video.

KAHOOT are patru platforme diferite care pot fi folosite în mod și cu scopuri diferite: posibilitatea
de a da teste cu maxim patru variante de răspuns posibile, dintre care una singură este corectă; posibilitatea
de a da teste sub forma aranjării în ordine cronologică a maxim patru variante de răspuns (ideal pentru teste
la istorie); posibilitatea de a realiza sondaje – în acest fel elevii pot fi consultați în luarea unor decizii care îi
afectează direct sau puteți să le cereți feedback cu privire la activitățile derulate împreună. Pot fi gândite
foarte multe exerciții, această aplicație fiind utilă pentru fixarea elementelor predate. Mai mult, puteți păstra
în memoria contului pe care vi-l creați în aplicație rezultatele elevilor și le puteți urmări progresul. Aplicația
poate fi folosită pentru orice materie

Am dorit să prezint aceste mĳloace de învățământ pentru că au fost cele cu care am dat startul. Am
învățat unii de la alții, de multe ori chiar de la elevi, ei s-au simțit importanți, cum și erau, noi ne-am
bucurat că ne pot ajuta. Am devenit mai buni, mai pozitivi, mai atenți, mai empatici, mai răbdători, mai
deschiși, mai creativi, mai spontani, mai receptivi, mai flexibili și mai organizați în gândire, mai
apropiați și toate acestea au crescut în echipa unitară elev – personal didactic. Am constat din nou că
atunci când vrem cu adevărat să facem ceva, putem face.

Tabletele, laptopurile, smartphone-urile și alte numeroase programe sau platforme online
facilitează învățarea, o fac mai atractivă și mai dinamică, dar nu pot înlocui profesorul. Generația
Google trebuie să învețe cum să folosească internetul, cum să filtreze informațiile corecte stocate pe
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numeroase site-uri, cum să le proceseze și să le interiorizeze, apoi să le transforme în cunoștințe și să le
aplice acolo unde este nevoie. Au nevoie de un profesor pentru a face toate acestea posibile.

În concluzie, utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de predare-
învățare-evaluare- management, dar creează de asemenea, provocări pentru dezvoltarea profesională și
formarea personalului. Cu toate acestea, în această revoluție tehnologică, nu trebuie ignorat un aspect:
educația trebuie să fie centrată pe învățarea elevilor nu pe tehnologie. Implicarea, motivația, învățarea
centrată pe elev, interactivitatea și colaborarea sunt îmbunătățite prin tehnologie, dar toate, cu anumite
limite .
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BUNE PRACTICI: UTILIZAREA JOCULUI

DIDACTIC PENTRU ELEVI CU DIFICULTAȚI DE

ÎNVĂȚARE

Prof. ZAHARIA LILIANA

Școala Gimnazială “Elena Cuza” Galați

RECAPITULAREA NOȚIUNILOR STUDIATE ÎN CLASAA VI

Vă propun să rezolvați rebusul (diagrama) pentru a descoperi noțiunile studiate în clasa a VI a la fizică
(mărimi fizice, unități de măsură, instrumente de măsură, fenomene fizice, fizicieni celebri) ;

căutați cuvintele pe orizontală,pe verticală, de sus în jos, de jos în sus, pe diagonală ;

încercuiți cuvintele găsite, în rebus

R H R E T A B D I C U L N A R T

B A G P U I N I L I T C E R L Z

Z U Z M E I R E T A B A B U G U

N T H A V B A T E N G A M N K L

O E O X L U Z E I R A I I M H O

S N C E B R T I M H N H S A R T

I S A R O T O M O A E A A R A G

D A E H Z E N Z U E R Z W Z R E
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E R T I A M E G H G E G I E O D

S T A N V O L U M T M B U U B E

U I T A H M A L I Z K T T N R M

I R I P Y A K V O I A I S W E I

S E S E M N R N A T V A A T N H

L P N R A I H G E N R M I H Z R

E M E O Z D T A H T H V E I R A

C A D R O T A T S R E G L U F Z

LUMINA RAZA CELSIUS ARIE

ARHIMEDE TRANSLUCID GREUTATEA FULGER

DINAMOMETRU VOLUM GRAME TIMP

STATOR AMPERI DENSITATE VITEZA

MAGNET TRASNET RECTILNIU TONE

BATERIE ARI ORE

EDISONANI OHMI BEC

RECAPITULAREA NOȚIUNILOR STUDIATE ÎN CLASA A VI

Vă propun să rezolvați rebusul (diagrama)pentru a descoperi noțiunile studiate în clasa a VI a la fizică
(mărimi fizice, unități de măsură, instrumente de măsură, fenomene fizice, fizicieni celebri);

� căutați cuvintele pe orizontală,pe verticală, de sus în jos, de jos în sus, pe diagonală ;

� încercuiți cuvintele găsite, în rebus
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A B D E E T A T I S N E D

R S A A N Z N O T W E N G

H A R R M U G R U L W R U

I M H O N I I E R O A W R

M U I H T R H S T D B U T

E R M M Z C A Z E T I V E

D T E I B G E K M R E A M

A E D M A R G V O P P W O

T M E G E A H E M A R G T

R O F P U R A L A C S L C

O N M Z P M I T N B O V E

F A R A T N A C I V U L H

E M A S A C M O D E N O T

AMPERE PRESIUNE HECTOMETRU

DINAMOMETRU MANOMETRU FORTA

VECTOR TIMP TONE
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VOLT GRAME VITEZA

SCALAR ARHIMEDE CANTAR

DENSITATE MASA NEWTON

ORE OHMI GRADE
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Importanţa gimnasticii şi a jocurilor de mișcare în dezvoltarea motricității
copiilor din învăţământul primar

(CERCETARE)
Matache Gherghina

Prof. înv. primar
Școala Gimnazială

,,Ion Heliade Rădulescu’’ Urziceni

1. Descrierea metodologiei, tehnicilor şi probelor utilizate în prezentul studiu
experimental

1.1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate

Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a avut ca scop
analiza documentară a literaturii de specialitate în vederea obţinerii unui bogat material care
să poată susţine fundamentul ştiinţific al problematicii activităţii de cercetare, în special.

Documentarea teoretică a însoţit permanent activitatea practică, ca suport pentru
continuarea, în bune condiţii a cercetării având, astfel, un caracter continuu. Au fost
consultate un număr mare de surse bibliografice reprezentative pentru a realiza o
documentare cât mai vastă cu privire la specificul educaţiei fizice în învăţământul primar,
caracteristicile esenţiale ale motricității copiilor, problematica utilizării gimnasticii și a
jocurilor de mișcare în clasele primare, aspecte consemnate de o seamă de specialişti,
teoreticieni şi practicieni, cu experienţă bogată în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

1.2. Observaţia pedagogică

Observația reprezintă contemplarea lucrurilor şi fenomenelor în starea şi desfăşurarea
naturală a lor, fără ca prezenţa observatorului să perturbe, într-un fel oarecare manifestarea
realităţii date. Indiferent de domeniul în care se realizează cercetarea, observaţia constituie o
metodă care joacă un rol important în studierea şi cunoaşterea lucrurilor şi fenomenelor.

Ţinând seama de faptul că aspectele care trebuie observate sunt complexe şi comportă
o mare varietate de observaţii şi evaluări simultane, este indicat ca această activitate să se
deruleze după o temeinică documentare, după stabilirea obiectivelor urmărite. Observaţia se
face pe baza unei grile sau categorii de indicatori. Datele observate se notează în fişe de
observaţie, pe cât posibil, imediat şi după caz, atunci când situaţia o impune, se fac schimbări
şi aprecieri din punct de vedere al observatorului.

În prezenta lucrare, observația a fost orientată spre componenții eșantionului
experimental care au fost urmăriți în timpul lecțiilor ce aveau ca temă dezvoltarea/ educarea
calităților și deprinderilor motrice. În acest caz a fost înregistrat comportamentul subiecților
în timpul aplicării mĳloacelor clasice în scopul mai sus amintit.

Observația a avut un caracter constatativ și a avut în vedere un număr apreciabil de
prezențe, considerat suficient pentru a putea efectua o cercetare amănunțită și profundă.

De asemenea, au fost observate și înregistrate reacțiile subiecților la succese și
eșecuri, conștiinciozitate de care au dat dovadă, comportamentul situațional creat de
specificul mĳloacelor aplicate, respectarea regulilor și indicațiilor trasate.

1.3. Metoda testelor

Testele pentru măsurarea capacităţilor motrice sunt definite ca instrumente de lucru
standardizate, cu valoare de modele, elaborate pe cale experimentală, pentru evaluarea
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capacităţii fizice ale subiecţilor, aflaţi în aceiaşi situaţie.
Testul are un caracter eminamente constatativ, scopul său principal fiind ierarhizarea

celor testaţi prin rapoarte la etalonul eşantionului populaţiei căreia îi aparţine.
În acest fel prin testare se realizează compararea subiecţilor în funcţie de performanţele
obţinute, pe baza stabilirii distanţei la care se situează capacitatea măsurată faţă de media
statistică ce caracterizează populaţia căreia îi aparţin. Pentru ca rezultatele testelor să fie cât
mai apropiate de realitate, să aibă un grad sporit de obiectivitate şi fidelitate, în aplicarea lor
trebuie să se ţină seama de condiţiile socio-culturale în care se manifestă cei cercetaţi,
experienţa personală a lor etc. Ignorarea acestora au cauzat, la un moment dat, multe
prejudicii metodei.

Testele utilizate în prezenta lucrare au vizat aspecte ale dezvoltării fizice şi nivelul
indicilor de pregătire fizică generală la elevii de clasa a IV-a.

A. Măsurători somatice
Greutatea s-a măsurat cu cântarul (în kg), subiecţii desculţi şi în echipament sportiv

uşor.
Înălţimea a fost măsurată între vertex (cel mai înalt punct al corpului) şi planul

plantelor. Subiectul poziţionat în stând cu spatele la perete şi desculţ. Cel mai înalt punct al
corpului (vertexul) a fost marcat perpendicular pe verticală. S-a înregistrat în centimetri.

Înălţimea bustului Elevul este așezat pe un scaun cu suprafața plană (lipit de un perete
vertical), cu spatele și partea posterioară a capului atingând peretele. Cu ajutorul unei
taliometru sau a unei rulete (pe perete poate fi lipită o grilă gradată în cm, cu subdiviziuni de
0,5 cm ) s-a măsurat distanța de la nivelul platformei orizontale a scaunului (punctul „0”)
până la proiecția perpendiculară pe perete a nivelului punctului vertex (cel mai înalt punct
cranian), determinat cu un obiect care are un unghi de 90O). S-a înregistrat în cm și
subdiviziuni de 0,5 cm.

Perimetrul abdominal a fost măsurat cu panglica centimetrică sau cu o ruletă
flexibilă. Elevul a fost aşezat în poziția ortostatică. Panglica s-a plasat, orizontal, în jurul
abdomenului, deasupra ombilicului la cca. 2-3 cm Elevii au fost îmbrăcați în maiou sau
tricou, din materiale subțiri, care se ridică puțin, la nivelul abdomenului. S-a înregistrat în
centimetri și subdiviziuni de 0,5 cm.

Anvergura braţelor a fost măsurată cu panglica centimetrică sau cu o ruletă flexibilă.
Elevul s-a aşezat în poziția stând cu faţa la un perete vertical, cu suprafața plană, având
brațele extinse și ridicate lateral, în poziție orizontală. Elevul a atins peretele cu ambele
palme. În prealabil, a fost se lipită pe perete o grilă orizontală, gradată în centimetri și
subdiviziuni de 0,5 cm (lungimea grilei, de cca. 2 m și lățimea de cca. 40 - 50 cm). S-a
măsurat distanța dintre punctele distale ale degetelor mĳlocii de la cele două mâini ale
elevului. S-a înregistrat în centimetri și subdiviziuni de 0,5 cm.

B. Teste pentru evaluarea nivelului de pregătire fizică
Alergarea de viteză pe 25 m cu start din picioare (determinarea vitezei de deplasare).

Se execută în linie dreaptă pe teren plat. Cronometrul se pornește la mișcarea piciorului din
spate. Se înregistrează timpul în secunde și sutimi de secundă.

Tracţiuni pe banca de gimnastică (determinarea forței musculaturii brațelor). Adoptă
poziţia culcat facial pe bancă, cu braţele în prelungire corpului apucând cu mâinile marginea
acesteia. Prin tracţiuni simultane cu ambele braţe se efectuează deplasarea corpului pe bancă.
Se înregistrează distanţa parcursă/ numărul lungimilor de bancă parcurse.

Săritura în lungime de pe loc (determinarea forţei musculaturii picioarelor). Din
poziţia stând depărtat înapoia unei linii, avântare prin îndoirea şi întinderea picioarelor
simultan cu balansarea braţelor. Impulsie energică, săritură în lungime şi aterizare pe ambele
picioare. Se înregistrează distanţa săriturii între vârfurile picioarelor la pornire și călcâie la
aterizare.

Ridicare în poziția așezat ghemuit, din poziția culcat dorsal cu brațele sus și revenire
în poziția inițială (determinarea forţei musculaturii abdomenului). Se înregistrează numărul
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de repetări.
Extensii ale trunchiului din poziția culcat facial (determinarea forţei musculaturii

spatelui). Se adoptă poziţia culcat facial cu brațele îndoite, palmele la ceafă. Se execută
extensia spatelui, brațelor și picioarelor, revenire în poziţia iniţială. Se înregistrează numărul
de repetări.

1.4. Metoda grafică şi tabelară

Pentru prezentarea rezultatelor, observaţiilor şi prelucrării statistice, tabelele întocmite
au reprezentat o formă caracterială pentru subiecţii supuşi cercetării sub mai multe aspecte.
Mulţimile, şirurile de rezultate, cifrice, numerice cu care am încercat să relev esenţa
fenomenelor studiate şi legile lor de dezvoltare, a trebuit să fie aranjate, ordonate în aşa fel
încât să înlesnească formarea unei imagini clare a aspectelor problematicii cercetării.

Astfel, şirurile de rezultate au fost trecute în tabele care au cuprins următoarele
elemente: titlul, subiecţii şi caracteristicile lor (vârsta, parametrii antropometrici, diverse
probe de control susţinute etc.). Datele statistice cuprinse în tabele au fost mărimi absolute,
mărimi medii sau mărimi relative, în funcţie şi de parametrii statistici calculaţi.

Reprezentarea grafică a fost utilizată în vederea uşurării înţelegerii şi analizei
materialului statistic, prin folosirea unei expuneri mai atrăgătoare şi sugestive. Graficele au
fost însoţite de titlu şi au avut, ca element ajutător, obligatoriu, o legendă explicită. Un
element esenţial şi cu pondere vizuală, al reprezentării grafice, l-a constituit estetica realizată,
varietatea modelelor de grafice, coloristica lor diversă, precum şi grafica concisă, vizibilă şi
sugestiv-edificativă. Realizarea lor a presupus un volum mare de muncă, atenţie, sensibilitate
şi precizie.

1.5. Metoda studiului experimental

Experimentul presupune stabilirea unor ipoteze de la care se pleacă şi care, în final,
vor fi confirmate sau infirmate. Experimentul este o metoda de cercetare care presupune
participarea conştientă a cercetătorului în decursul desfăşurării evenimentelor, el
selecţionând mĳloace, metode şi măsuri e evaluare cu colectivul de subiecţi ce care lucrează.

Experimentul verifică o relație între două situaţii pe care experimentatorul
le produce şi le controlează, astfel: se provoacă modificarea unei situații (stimul); se urmăresc
efectele aceste modificări (răspuns) asupra comportamentului subiectului/subiecţilor.

Strategia cercetării prin studiu experimental prezent a impus includerea unor elemente
importante. Primul dintre ele a fost alegerea ordinii de studiere a factorilor fenomenului
investigat. Apoi, alegerea mĳloacelor tehnice în care s-a derulat studiul (materialele sportive
utilizate) şi a aparaturii de înregistrare a datelor (cronometru, ruletă). Al treilea element a
constat din alegerea stării în care trebuia adus fenomenul pentru a fi mai uşor de abordat,
aceasta concretizându-se prin situaţiile în care au fost testaţi subiecţii.

Experimentul în cauză a avut următoarele variabile: variabila „subiect” compusă din
eşantionul suspus investigaţiei (elevi de clasa a IV-a, în vârstă de 10-11 ani, băieţi şi fete, cu
o anumită dezvoltare fizică, cu un anumit „bagaj” motric şi un anumit nivel de dezvoltare a
inicilor calităţilor motrice), variabila „stimul” care a cuprins modelele operaţionale utilizate la
acest eşantion în vederea atingerii scopului propus şi planificarea lor, precum şi variabila
„răspuns”, ce a constat din rezultatele obţinute de către elevi la probele de control la care au
fost supuşi.

Experimentul s-a bazat pe o variantă a ideii teoretice a planurilor experimentale din
metodologia cercetării în educaţie fizică şi sport, conform căreia a existat un singur grup de
subiecţi pentru mai multe variabile independente, adică fiecare subiect a trebuit să dea un
răspuns pentru fiecare valoare a variabilei, cu măsurări atât înainte, cât şi după activitatea
experimentală.
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1.6. Metode statistico-matematice de prelucrare şi interpretare a datelor
Prin obiectul şi metoda sa, statistica-matematică face parte din rândul ştiinţelor ce

studiază, în principal, aspectele cantitativ-numerice ale fenomenelor şi proceselor din cadrul
naturii, tehnologiei, sportului şi societăţii.

Statistica-matematică se ocupă cu înregistrarea, prezentarea, sintetizarea, prelucrarea
datelor statistice, precum şi cu analiza şi interpretarea rezultatelor furnizate de indicatorii
statistici utilizaţi în cadrul diverselor cercetări efectuate.

Dintre parametrii statistici au fost folosiți:
- media aritmetică(x), după următoarea formulă de calcul:

x =

- abaterea standard (S), care este indicatorul ce se foloseşte cel mai des în practica
cercetării ştiinţifice. După formula:

S = ±

Abaterea standard are întotdeauna înainte semnul (±), ea reprezentând standardul cu
care se poate abate, de la media aritmetică, fiecare dintre valorile individuale. De asemenea,
important este a se reţine că, cu cât variabilitatea (dispersia) este mai redusă, cu atât valoarea
centrală este mai reprezentativă.

- coeficientul de variabilitate, ca o măsură a dispersiei relative a şirurilor de date şi
pentru că el exprimă aproximarea procentuală a raportului dintre abaterea standard şi media
aritmetică. Formula de calcul utilizată a fost următoarea:

̅
unde S = abaterea standard, C = coeficientul de variabilitate şi = media aritmetică.

Coeficientul de variabilitate oferă o măsură a gradului de omogenitate a unuia sau mai
multor şiruri de date, pentru că valoarea acestuia este invers proporţională cu omogenitatea.
El poate face posibilă compararea şirurilor de date (măsurate), cu unităţi de măsură diferite.
Interpretarea coeficientului de variabilitate (C ) ia în considerare următoarele variante: un
colectiv este omogen (variabilitate mică), în cazul în care coeficientul de variabilitate este
mai mic de 10%. (C < 10%); relativ omogen (variabilitate medie), dacă coeficientul de
variabilitate se situează între 10-20%. (10% < C < 20%); neomogen (variabilitate mare)
atunci când coeficientul de variabilitate este mai mare de 20%. (C > 20%). Statistica mai
recomandă pentru interpretare următoarele trepte de apreciere: între 0-10 %, omogenitate
mare; între 10-20 %, omogenitate medie; peste 20 %, lipsă de omogenitate.

2. Organizarea cercetării

Cercetarea din prezenta lucrare s-a realizat în două etape:
- prima etapă a fost aceea a documentării și testării inițiale, în care s-au înregistrat

parametrii folosiți în cercetare și valorile acestora, care au reprezentat punctul de început, în
perioada: 15 septembrie – 20 decembrie 2017

- a doua etapă a fost reprezentată de testarea finală, ea fiind cea mai elocventă pentru
verificarea ipotezei de lucru, valorile cuprinse în această etapă fiind constituite din rezultatele
realizate de către copiii de 10 – 11 ani, implicați în activitatea de cercetare, în perioada: mai-
iunie 2018

Activitatea de cercetare a avut loc în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Ion Heliade
Rădulescu”, Urziceni, judeţul Ialomiţa.

În cadrul activității de cercetare au fost implicate două clase a IV-a.
Una dintre aceste două clase (clasa a IV-a A) a fost stabilită drept grupă

experimentală, iar cealaltă (clasa a IV-a B) ca grupă de control.

n
xnx3x2x1 ...���

1
x)(x i

2

�

��
n



264

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 7, IULIE 2021

Ambele grupe au susținut aceleași probe de control, în aceleași condiții, considerând
că acestea au fost destul de elocvente pentru a rezolva sarcinile propuse.

La grupa experimentală au fost utilizate o serie de exerciții din gimnastică și jocuri de
mișcare în scopul creșterii indicilor motrici. Jocurile au fost atent selecționate și adaptate
posibilităților copiilor de 10 – 11 ani.

3. ARGUMENTAREA PRACTICO-METODICĂA MĲLOACELORUTILIZATE ÎN
LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ A COPIILOR DIN CICLUL PRIMAR

Rezultatele obţinute la testările inițiale privind nivelul de dezvoltare morfologică și
motrică a copiilor din ciclul primar

Au fost supuse atenţiei două clase a IV-a, A şi B, cu efective de 24, respectiv 22 de
elevi.

La începutul anului şcolar au fost efectuate următoarele măsurători antropometrice:
înălţime, masa corporală/greutate, înălţimea bustului, perimetrul abdominal, anvergura
braţelor. Aceste măsurători s-au efectuat în sala de educație fizică și sport a Școlii Gimnaziale
,,Ion Heliade Rădulescu” din Urziceni, judeţul Ialomiţa, elevii fiind în echipament
corespunzător pentru lecțiile de educație fizică și sport, fără încălțăminte.

La testarea iniţială realizată la începutul anului şcolar au fost obţinute rezultate
diferite privind nivelul de dezvoltare morfologică și motrică a copiilor:

Clasa a IV-a A, în prezentul studiu constituie eșantionul de lucru, respectiv grupa de
experiment, clasa a IV-a B reprezintă grupa de control, iar rezultatele înregistrate la
măsurătorile morfologice ale acestei grupe se regăsesc în tabelul 3.

S-a observat uşor că datele se încadrează în Valorile medii naționale ale nivelului de
dezvoltare fizică a copiilor din ciclul primar, la ambele clase.

In baza prevederilor Sistemului unitar de verificare şi apreciere a nivelului de
pregătire fizică a elevilor, am urmărit creşterea gradului de pregătire fizică a elevilor, precum
şi formarea competenţelor specifice şi generale, conform programei şcolare corespunzătoare
nivelului clasei şi particularităților individuale.

Au fost stabilite şi susţinute:
1. probe şi norme obligatorii care vizau verificarea dezvoltării calităţilor motrice de

bază: viteză, rezistenţă, forţă, coordonare;
2. probe obligatorii pentru verificarea însuşirii unui joc dinamic şi a unor elemente

tehnice prevăzute în programa şcolară;
3. probe care să vizeze însuşirea unui complex de exerciţii pentru dezvoltarea fizică

generală care să cuprindă elemente din gimnastica de bază şi din gimnastica acrobatică;
4. cerinţe care privesc însuşirea unor deprinderi utilitar-aplicative (sărituri, căţărare,

aruncare și prindere, echilibru, transport de greutăţi).
Probele obligatorii pentru verificarea dezvoltării calităţilor motrice de bază au fost

susţinute la începutul primului semestru (primele două săptămâni din luna octombrie) cu
elevii din cele două clase a IV-a A şi a IV-a B, urmând a fi repetate în semestrul al II-lea,
primele două săptămâni din luna mai. O parte dintre probe au fost susţinute pe terenul de
sport al şcolii, iar altele, în sala de sport (complex de ex. D.F.G./elemente de gimnastică,
mers în echilibru pe banca de d gimnastică).

Probele fizice aplicate pentru determinarea nivelului de motricitate a copiilor de
10-11 ani au fost:

- alergarea de viteză - 25 de m (V) s-a realizat cu startul din picioare, în linie
dreaptă, pe teren plat, cu pornirea cronometrului la mişcarea elevului;

- alergarea de rezistenţă - 600 de m - ( R) - identic pentru băieţi şi fete – s-a
desfăşurat pe teren plat, cu start din picioare, în grupuri de câte 6-8 elevi. Nu s-a cronometrat.
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Pregătirea elevilor pentru această probă s-a făcut, în prealabil, sistematic.
- săritura în lungime de pe loc (S) s-a executat pe ambele picioare, cu elanul

trunchiului şi al braţelor. Lungimea săriturii a fost măsurată de la linia de plecare până la
punctul de aterizare al călcâielor. Au fost acordate două încercări şi s-a înregistrat săritura cea
mai bună.

- târâre pe banca de gimnastică cu tracțiune simultană cu brațele (T)
Din poziția culcat facial pe banca de gimnastică, cu bazinul la capătul aparatului,

braţele întinse în prelungirea corpului, palmele apucând marginea băncii, tracţiuni cu ambele
braţe, corpul alunecând pe bancă. Se înregistrează numărul maxim de parcurgeri de bancă;

- extensii de trunchi din culcat facial cu mâinile la ceafă (E)
Din poziția culcat facial cu braţele sus, picioarele fixate pe sol; ridicarea şi extensia

trupului cu capul şi braţele peste nivelul băncii de gimnastică. Se înregistrează numărul
maxim de repetări.

- ridicarea trunchiului în poziţia aşezat ghemuit (A)
Din poziția culcat dorsal, brațele sus ridicarea trunchiului în aşezat, braţele sus,

îndoirea trunchiului înainte cu atingerea vârfurilor picioarelor, revenirea în poziţia aşezat,
braţele sus, revenire în poziţia iniţială. Se înregistrează numărul maxim de repetări

Rezultatele înregistrate la testarea iniţială a motricității copiilor claselor a IV-a A și a
IV-a B se regăsesc în tabelele 4 și 5.

La testările iniţiale, valorile individuale au avut o amplitudine, după cum urmează:
Alergarea de viteză/ Băieţi: 0”3, valoarea maximă fiind 6”2, iar cea mai mică 5” 9,

cu o medie de 6’’0 (clasa experimentală); 0”3, valoarea maximă fiind de 6’’3, iar cea minimă
de 6”0, cu o medie de 6”1 ( clasa de control). Fete: 0”2, valoarea maximă fiind de 6’’6, iar
cea minimă de 6’’4 (clasa experimentală); 0”2, valoarea maximă fiind de 6”6, iar cea
minimă de 6”4 (clasa de control) – tabel 4.

Alergare de rezistenţă/ Băieţi: valoarea maximă fiind 3’00’’, iar cea mai mică
2’35’’, cu o medie de 2’45’’(clasa experimentală); valoarea maximă fiind 3’00’’, iar cea mai
mică 2’30’’, cu o medie de 2’44’’( clasa de control). Fete: valoarea maximă fiind 2’15’’, iar
cea mai mică 2’30’’, cu o medie de 2’25’’(clasa experimentală); valoarea maximă fiind
2’15’’, iar cea mai mică 2’40’’, cu o medie de 2’28’’( clasa de control);

Săritura în lungime de pe loc/ Băieţi: valoarea maximă fiind 135 m, iar cea mai
mică 128 m, cu o medie de 132.08 m (clasa experimentală); valoarea maximă fiind 135 m,
iar cea mai mică 127 m, cu o medie de 132,3 m (clasa de control). Fete: valoarea maximă
fiind 2, iar cea mai mică 1, cu o medie de 1,3 (clasa experimentală); valoarea maximă fiind
129 m iar cea mai mică 119 m, cu o medie de 124 m clasa de control);

Târâre pe banca de gimnastică cu tracțiune simultană cu brațele (T) forţă
membre/ Băieţi: valoarea maximă fiind 3, iar cea mai mică 1, cu o medie de 2,25 (clasa
experimentală); valoarea maximă fiind 3, iar cea mai mică 1, cu o medie de 2,1 (clasa de
control). Fete: valoarea maximă fiind 2 iar cea mai mică 1, cu o medie de 1,3 (clasa
experimentală); valoarea maximă fiind 2, iar cea mai mică 1, cu o medie de 1,5 (clasa de
control);

Extensii de trunchi din culcat facial cu mâinile la ceafă (E) forţă spate/ Băieţi:
valoarea maximă fiind 12, iar cea mai mică 10, cu o medie de 11,3 (clasa experimentală);
valoarea maximă fiind 12, iar cea mai mică 10, cu o medie de 11 (clasa de control). Fete:
valoarea maximă fiind 10 iar cea mai mică 8, cu o medie de 8,6 (clasa experimentală);
valoarea maximă fiind 10, iar cea mai mică 8, cu o medie de 9,10 (clasa de control);

Ridicare în poziţia aşezat ghemuit (A) forță abdomen/ Băieţi: valoarea maximă
fiind 11, iar cea mai mică 9, cu o medie de 10,4 (clasa experimentală); valoarea maximă fiind
11, iar cea mai mică 9, cu o medie de 10,3 (clasa de control). Fete: valoarea maximă fiind 10
iar cea mai mică 8, cu o medie de 8,9 (clasa experimentală); valoarea maximă fiind 10, iar
cea mai mică 8, cu o medie de 9,09 (clasa de control).

Probele de evaluare au fost efectuate pe terenul de sport şi în sala de sport.
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După aplicarea probelor, la testarea inițială, se poate observa că rezultatele nu diferă
foarte mult de la o clasă la alta, acestea fiind în conformitate cu datele de la nivelul naţional.

Pe parcursul anului şcolar, la clasa a IV- a A, au fost folosite tipuri variate de
exerciţii de gimnastică şi numeroase jocuri dinamice menite să conducă la dezvoltarea fizică
armonioasă şi la formarea competentelor specifice, la dezvoltarea motricităţii, accentul fiind
pus pe gimnastică şi pe jocurile de mişcare.

La clasa a IV-a B, clasa de control, odată cu însușirea cunoştinţelor din programa
școlară, accentul a fost pus mai puţin pe jocul de mişcare și mai mult pe formarea
competenţelor specifice şi generale.

Astfel, la clasa a IV-a A am realizat o Planificare şi un program al activităţilor
menite să îmbunătăţească şi să dezvolte motricitatea elevilor, urmărind programa școlară.

Descrierea mĳloacelor (exerciții din gimnastică și jocuri de mișcare) utilizate în cadrul
lecțiilor de educație fizică a copiilor de 10-11 ani

Au fost folosite tipuri variate de exerciții menite să conducă la dezvoltarea motricităţii
elevilor:
Exerciţii pentru dezvoltarea îndemânării

a. exerciţii libere
- stând: ridicare pe vârfuri, coborâre pe călcâie, cu diferite poziţii şi mişcări de braţe;

îndoirea trunchiului înainte cu ducerea braţelor lateral;
- stând cu mâinile la spate, jos: mers pe vârfuri înapoi cu ochii închişi;
- stând cu braţele sus: patru paşi înainte cu rotarea braţelor înainte-înapoi la fiecare

pas, patru paşi înapoi cu ratarea braţelor invers;
- stând: deplasare înainte şi înapoi cu diferite mişcări ale braţelor;
- stând: fandare spre stânga cu ducerea mâinii stângi pe umărul drept după cap,

brațul drept lateral; şi invers;
- stând pe genunchi cu braţele lateral întinse înainte: aşezare laterală pe o coapsă, un

braţ lateral celălalt sus, revenire şi executare în partea opusă;
- stând depărtat:ducerea braţului stâng la spate, dreptul coroană deasupra capului;

îndoirea piciorului drept în fandare cu arcuire. La fel şi în partea opusă.
b. exerciţii la banca de gimnastică

- mers în echilibru pe banca de gimnastică cu opriri şi porniri la diferite
semnale;mers pe vârfuri cu întoarceri la 180 de grade, deplasare cu pas încrucişat, mers în
patru labe;

- alergare aruncând şi prinzând o minge;
- alergare cu sărituri peste obstacole aşezate pe bancă;
- deplasare pe banca de gimnastică sărind coarda;

c. exerciţii cu mingea
- stând cu o minge în mâini:aruncarea şi prinderea ei deasupra capului. Când mingea

este în aer, elevii ridică alternativ câte un picior in aer, privind laba piciorului;
In orele de educaţie fizică, accentul a fost pus pe:
- exerciții de front şi formații, folosind diferite acţiuni pe loc şi dindeplasare, alcătuiri şi

schimbări de formaţii şi diferitedeplasări în figuri;
- exerciții de dezvoltare fizică generală şi/sau armonioasă; Pentru aceasta, au fost

folosite exerciţii specifice simple sau complexe, exerciţii libere, cu partener, cu obiecte portative
(bastoane, corzi, mingi de diferite mărimi şi greutăţi, benzi elastice etc.), cu şi la aparate (scara fixă,
banca degimnastică);

- exerciții aplicativ-utilitare: mers, alergare, săritură, prindere şi aruncare, echilibru,
ridicare şi transport de greutăţi, târâre, căţărare şi escaladare, tracţiune şi împingere;

- exerciţiile la banca de gimnastică, banca de gimnastică, fiind un aparat
multifuncţional, oferă posibilităţi variate de folosire, putând fi:
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� loc de aşezare pentru executanţi în timpul explicaţiilor;
� element de îngreuiere;
� mĳloc ajutător pentru sărituri;
� suport pentru căţărări;
� suprafaţă de lucru pentru exerciţiile de echilibru şi transport de greutăţi;
� mĳloc pentru organizarea parcursurilor aplicative.
Rolul acestor exerciţii a fost acela de a influenţa pozitiv colectivul, contribuind astfel la

diciplinarea lui,
� la dezvoltarea deprinderii de a acţiona în colectiv în mod unitar;
� la formarea unei tinute corecte;
� la dezvoltarea motricităţii elevilor;
� la economisirea timpului acordat pentru lectie;
� educarea şi captarea atentiei;

Astfel, au fost desfășurate tipuri variate de exerciţii.

Exerciţii de ordine de pe loc, din deplasare şi combinate
In formaţie de raport pe două linii şi a executat, la comandă,

următoarele exerciţii:
- un pas înainte, la dreapta şi deplasare înainte, primii trei paşi fiind bine marcaţi;
- un pas înapoi, doi paşi înainte, la stânga şi trei paşi pe loc cu genunchii sus;
- întoarcere la dreapta, un pas lateral dreapta, doi paşi pe loc, bine marcaţi, cu

genunchii sus;
- întoarcere la dreapta, doi paşi înainte, doi paşi înapoi, întoarceri la stânga, trei paşi

pe loc cu genunchii sus, pe loc repaus, cu mâinile la spate, aşezând piciorul drept întins
înainte energic pe sol;

- sărituri pe ambele picioare înainte şi înapoi, urmate de o întoarcere prin săritură la
dreapta, urmată depărtarea şi apropierea picioarelor de două ori;

- mers pe loc patru paşi cu genunchii sus, doi paşi înainte, doi paşi lateral dreapta,
doi paşi lateral stânga, trei bătăi din palme şi două bătăi cu piciorul drept pe sol;

- alergare rapidă până la o linie trasată pe sol, la 10 metri distanţă (în faţa sau
înapoia executanţilor), lovirea solului de trei ori cu palma, apoi de trei ori cu piciorul sau
combinat, după care se reîntorc în formaţie;

- alergare urmată de căţărare pe scară fixă, atingând cu mâna ultima şipcă, după
care se revine în formaţie, în timp ce se numără până la 10;

- alergare parcurgând un traseu de 6-7 obstacole dinainte instalate (bancă de
gimnastică, ladă, capră, bârnă, scară fixă), în ordinea dorită. Cine trece primul, este
câştigător.

In coloană câte doi:
- profesorul se deplasează rapid şi variat, iar elevii au obligaţia să se alinieze

imediat înapoia profesorului în funcţie de schimbarea poziţiei acestuia;
- pe mĳlocul terenului de baschet în lungul acestuia la semnalul profesorului,

ambele şiruri aleargă rapid, lovesc cu palmele tuşa laterală, din partea lor, revin la mĳlocul
terenului, apoi aleargă până la coşul de baschet, unul după celălalt unde ocolesc un anumit
obstacol, întretăind şirurile şi revin pe vechea poziţie. Şirul care se aliniază mai repede
câştigă întrecerea.

La testările finale, la alergarea de viteză, valorile individuale au avut o amplitudine,
după cum urmează:

Băieţi: între 5’’6 şi 5’’8 media fiind de 5’’65, respectiv o diferenţă - între cel mai bun
şi cel mai mic rezultat (x1- x2) - de 0’’2 (clasa experimentală); 5’’6 şi 5’’9, media fiind de
5’’78, cu o diferenţă de 0’’3 (clasa de control).
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Fete: între 5’’8 şi 6’’0, cu o medie de 5’’88, diferenţa (x1- x2) fiind de 0’’2 (clasa
experimentală); între 5’’9 şi 6’’0, cu o medie de 5’’93, si o diferenţă (x1- x2) de 0’’2 (clasa
de control).

Analizând indicatorii, se poate observa că rezultatele obţinute la testările finale au fost
superioare celor de la testările iniţiale la ambele clase, dar elevii din clasa experimentală (a
IV-a A) au obţinut valori mai bune, atât la băieţi, cât şi la fete, progresul fiind de 0’’40 atât la
băieţi, cât şi la fete, rezultând un timp mai mic la clasa experimentală, comparativ cu 0’62 (la
băieţi) şi 0’46 (la fete)- clasa de control – fig. 2.

Fig. 2 Evoluția rezultatelor înregistrate la testarea vitezei de deplasare

Aşa cum se poate observa, rezultatele obţinute de elevii clasei experimentale sunt
superioare celor obţinute de elevii clasei a IV-a B, clasă de control, progresul fiind minim, o
secundă, atât la fete, cât şi la băieţi – fig. 3.

Fig. 3 Dinamica rezultatelor la testarea finală a vitezei de deplasare

La testarea capacității de efort, în urma înregistrării rezultatelor la alertarea de
rezistență, rezultatelor au fost următoarele:

Băieţi: între 2’35’’ şi 3’00’’ media fiind de 2’53’’, respectiv o diferenţă (x1- x2) de
0’20’’ (clasa experimentală); între 2’30’’ şi 3’00’’, media fiind de 2’47’’, cu o diferenţă (x1-
x2) de 0’25’’ ( clasa de control).

Fete: între 2’20’’ şi 2’45’’ cu o medie de 2’35, diferenţa (x1- x2) fiind de 0’25’’
(clasa experimentală); între 2’20’’ şi 2’45’’, cu o medie de 2’33’’, şi o diferenţă (x1- x2) de
0’25’’ (clasa de control) – fig. 4.

Fig. 4 Evoluția rezultatelor înregistrate la testarea vitezei de rezistenţă
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Rezistenţa este calitatea motrică ce conferă organismului valenţe deosebite în
realizarea duratei acţiunii, ducând la creşterea capacităţii de efort a organismului, este o
calitate perfecţionabilă ca urmare a efectuării sistematice, continue şi după criterii ştiinţifice,
păstrându-se valoarea atinsă perioade de timp îndelungat.

In urma analizării indicatorilor, se poate observa că rezultatele obţinute la testările
finale au fost superioare celor de la testările iniţiale la ambele clase, dar elevii din clasa
experimentală (a IV-a A) au obţinut valori mai bune atât la băieţi, cât şi la fete, diferenţa
constând în 0’6’’ la băieţi şi 0’2’’ la fete – fig. 5.

Fig. 5 Dinamica rezultatelor la testarea finală a vitezei de rezistenţă

Săritura în lungime de pe loc este o probă complexă care cumulează calităţile
motrice viteză şi forţă. Face parte din probele perfectibile, influenţându-se prin exerciţii şi
jocuri specifice de forţă a membrelor superioare.

Săritura în lungime a demonstrat că elevii că au progresat, că forţa membrelor s-a
îmbunătățit, îmbunătățindu-se şi rezultatele la testările finale, atât la fete, cât şi la băieţi, la
ambele clase, progresul mai mare fiind la clasa experimentală.

Se poate observa că există o diferenţă, care se constituie progres, de 8,75 cm între
testarea iniţială şi ce finală la băieţi (clasa experimentală), de 5,75 cm la băieţi (clasa de
control), iar la fete: 8, 09 cm la clasa a IV-a A şi 6,75 cm la clasa a IV-a B – fig. 6.

Fig. 6 Evoluția rezultatelor înregistrate la testarea săriturii în lungime

De asemenea, rezultatele la testarea finală a elevilor din clasa de experimentală - a
IV-a A- sunt superioare celor obţinute de elevii clasei a IV-a B, clasa de control, diferenţele
fiind, în medie, de 3 cm la băieţi şi 1, 34 cm la fete, după cum se observă din fig. 7.
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Fig. 7 Dinamica evoluţiei rezultatelor la săritura în lungime de pe loc la testare finală

Totuşi, trebuie să avem în vedre faptul că la testarea iniţială, elevii clasei
experimentale, şi băieţii, şi fetele au obţinut valori mai mici decât colegii lor de la clasa a
IV-a B, acest lucru conducând la concluzia că progresul a fost mai mare la elevii din clasa
experimentală.

Tracţiunea la banca de gimnastică/ - testul efectuat a urmărit să determine
rezistenţa locală în regim de forţă a musculaturii membrelor superioare. Fiind un exerciţiu de
forţă mai puțin efectuat de copii la această vârstă, intervenindu-se asupra perfecționării lui în
anii următori, rezultatele redau mai mult forţa existentă în bagajul motric al vârstei, cumulat
cu tipurile de jocuri de mişcare şi elemente de gimnastică efectuate la această vârstă.

La această probă, diferenţa dintre media la testarea iniţială şi cea finală a fost: la
băieţi: 0,58 (clasa experimentală) şi 0,17 (clasa de control); la fete: 0,67 (clasa
experimentală) şi 0,33 (clasa de control) – fig. 8.

Fig. 8 Evoluția rezultatelor înregistrate la testarea forţei membrelor superioare

La această probă, diferenţa dintre media la testarea iniţială şi cea finală a fost: la
băieţi: 0,58 (clasa experimentală) şi 0,17 (clasa de control); la fete: 0,67 (clasa
experimentală) şi 0,33– fig. 9.

Fig. 9 Dinamica evoluţiei rezultatelor la tracţiunea la banca de gimnastică
testare finală

Ridicări de trunchi din culcat dorsal/forţă abdomen - se observă că la băieţi există
diferenţe mici între testarea iniţială şi testarea finală, în ceea ce priveşte media numărului de
repetări, progresul cel mai mare fiind realizat de fetele clasei experimentale cu un progres, în
medie, de 0,83 de repetări, comparativ cu ceilalţi elevi unde progresul a fost, în medie, de
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0,33 la băieţi (ambele clase) şi 0, 75 la fetele din clasa de control unde rezultatele la testarea
iniţială au fost superioare celor din clasa experimentală. – fig. 10.

Fig. 10 Evoluția rezultatelor înregistrate la testarea forţei abdomenului

De asemenea, comparând rezultatele clasei experimentale cu cea de control, putem
spune ca evoluţia elevilor din clasa experimentală este superioară celorlalţi elevi, atât la fete,
cât şi la băieţi, comparativ cu testarea iniţială – fig.11.

Fig. 11 Dinamica evoluţiei rezultatelor la testarea finala l ridicarea trunchiului din
culcat dorsal

Extensii ale trunchiului din poziţia aşezat /forţa spate - indicatorii obţinuţi la
testarea musculaturii spatelui, indică o diferenţă, în medie, între testarea iniţială şi cea finală,
astfel: la băieţi: 0,9 repetări (clasa experimentală); 0,4 repetări (clasa de control); la fete: 0,8
repetări (clasa experimentală); 0,6 repetări (clasa de control) – fig. 12.

Fig. 12 Evoluția rezultatelor înregistrate la testarea forţei spatelui

Se observă că s-au obţinut rezultate superioare la testarea finală, la ambele clase,
progresul mare fiind la clasa experimentală cu 0,75 repetări la băieţi, respectiv 0,83 la fete, în
medie, ca număr de repetări – fig. 13.
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Fig. 13 Dinamica evoluţiei rezultatelor la testarea finală extensii ale trunchiului

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

În urma efectuării acestui experiment pot fi subliniate următoarele concluzii:
1. La începutul clasei a IV-a, colectivele dovedesc omogenitate, atât în ceea ce

priveşte rezultatele măsurătorilor somato-morfologice, cât şi în ceea ce priveşte rezultatele la
probele iniţiale aplicate, respectiv: alergare de viteză, alergare de rezistenţă, săritura în
lungime de pe loc, forţă abdomen şi membre, nefiind diferenţe foarte mari între cel mai mic şi
cel mai mare rezultat obţinut.

2. Din punct de vedere motric, la ambele clase, evoluţia parametrilor este continuu
ascendentă, dar cu ritmuri diferite de dezvoltare, progresul mai mare fiind obţinut de către
elevii clasei experimentale. Acest lucru se datorează modului de organizare a activităţii prin
folosirea, cu precădere, în orele de educaţie fizică a elementelor de gimnastică şi a jocurilor
de mişcare aplicate pe toată perioada anului şcolar pe care s-a efectuat studiul.

3. Este cunoscut faptul că, la această vârstă, jocul stă la baza însuşirii cunoştinţelor la
toate disciplinele şcolare, prin urmare, şi în orele de educaţie fizică, jocul este esenţial. El stă
la baza formării deprinderilor motrice, a dezvoltării capacităţilor motrice, la formarea
personalităţii elevilor, aceştia învăţând să-şi asume responsabilităţi, să-şi respecte colegii, să
coopereze şi să ia decizii. Acest lucru s-a observat la clasa a IV-a A, clasa experimentală,
unde elevii au fost mult mai activi în orele de educaţie fizică şi au participat la mai multe
întreceri sportive la nivelul şcolii, dovedind şi un spirit competiţional mai dezvoltat.

4. Este necesară existenţa unui spaţiu destinat desfășurării lecţiilor de educaţie fizică
(teren de sport, sală de sport), a aparaturii şi a materialelor didactice pentru buna desfăşurare
a lecţiilor şi antrenarea elevilor în formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază.

Recomandări:
- Cadrele didactice trebuie să fie fine pregătite, din punct de vedere metodic, pentru o

bună susţinere a activităţii cu elevii, să-şi planifice şi proiecteze lecţiile în conformitate cu
programa şcolară, cu particularităţile de vârstă şi individuale ale colectivelor de elevi.

- Se existe colaborare între învăţători şi profesorul de educaţie fizică şi pentru
susţinerea orelor de JOC SI MISCARE existente în planul cadru la clasele a III-a şi a IV-a.

- Elementele de gimnastică şi jocurile de mişcare să fie folosite în toate orele de
educaţie fizică, atât în aer liber, cât şi în sala de sport, ţinând cont de mĳloacele necesare şi
existente şi de colectivele de elevi.
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INTEGRAREAMĲLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ÎN STUDIUL BIOLOGIEI

Autor: CONTANU ALLINA - LAURA
Prof. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. ANDREI” SLOBOZIA

1. Caracterizare generală

Prin mĳloace didactice se înţelege ansambluri de instrumente/obiecte folosite în desfăşurarea
procesului de învăţământ pentru a-i creşte randamentul în realizarea unor scopuri ca: transmiterea de
cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi, dezvoltarea de abilităţi şi formarea/dezvoltarea de
atitudini.

Cerinţele pentru realizarea mĳloacelor de învăţământ

Cerinţele psihopedagogice:

- să fie realizate în concordanţă cu programa şcolară;
- să ţină seama de particularităţile de vârstă ale elevilor;
- să dea posibilitatea profesorului de a transmite într-o unitate de timp o cantitate mai mare de
informaţii;
- să stimuleze cât mai mulţi analizatori;
- să solicite elevilor un efort intelectual orientat spre descoperirea unor adevăruri;
- să formeze elevilor deprinderi de muncă şi activitate independentă;
- să favorizeze orientarea şcolară şi profesională;
- să înlesnească învăţarea;
- să economisească timp.

Cerinţele tehnico-economice:
- să aibă performanţe tehnice;
- să aibă durabilitate în exploatare;
- să fie uşor de mânuit de către profesor şi elevi;
- să permită integrarea în lecţie cu uşurinţă şi într-un timp scurt;
- să nu pericliteze sănătatea elevilor;
- să fie prezentate într-o formă plăcută şi atractivă;
- să fie construite din materiale ce se pot găsi cu uşurinţă pe piaţă;

Procesul de integrare a mĳloacelor de învăţământ în lecţie solicită profesorului o pregătire şi
activitate complexă care începe cu mult timp înaintea începerii lecţiei propriu-zise:
- stabileşte şi formulează clar obiectivele urmărite prin folosirea mĳloacelor;
- stabileşte mĳloacele necesare;
- studiază atent instrucţiunile de folosire;
- verifică şi pregăteşte în detaliu mĳloacele care vor fi folosite;
- efectuează experimentul, observaţia, demonstraţia sau lucrarea practică în care este integrat mĳlocul
respectiv în cele mai mici detalii;
- stabileşte sarcinile de lucru pentru elevi sub forma fişelor de lucru;
- pregăteşte în prealabil elevii;
- îndrumă elevii în timpul folosirii mĳloacelor de învăţământ în scopul activizării lor permanente;
- elaborează probele de evaluare a rezultatelor.
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Funcţia de transmitere. Mĳloacele de învăţământ reprezintă instrumente pedagogice de
comunicare prin intermediul cărora profesorul dispune de facilităţi în comunicarea informaţiei, iar
elevii au mai multe posibilităţi de receptare a acesteia.

Prin intermediul tehnicilor moderne (audio-vizuale) se transmite o cantitate mai mare de
cunoştinţe într-un timp mai scurt, accelerându-se astfel munca şcolară.

Funcţia de motivare a învăţării. Prin intermediul mĳloacelor de învăţământ sunt transmise
informaţii care stârnesc curiozitate, interes, necesitatea de a acţiona şi prin aceasta se contribuie la
activarea efortului elevului în procesul de învăţare. Imaginile audio-vizuale, mai ales, au o anumită
încărcătură emoţională şi se adresează în mod direct sensibilităţii elevului.

Funcţia demonstrativă a mĳloacelor de învăţământ are în vedere uşurarea accesibilităţii
mesajului didactic prin substituirea unor obiecte şi fenomene reale, precum şi vizualizarea unor
procese şi fenomene ascunse observaţiei directe.

Funcţia formativă şi estetică. Rigurozitatea în sistematizarea informaţiei prezentate de profesor,
care decurge din folosirea comunicării audio-vizuale se răsfrânge şi asupra elevilor (le sunt exersate
operaţiile gândirii - analiza, sinteza, comparaţia, surprinderea elementelor esenţiale etc.). Pe de altă
parte tehnicile audio-vizuale (film didactic, diapozitiv, fotografii şi altele) ajută elevii în perceperea şi
evaluarea laturii estetice a obiectelor, fenomenelor, proceselor supuse analizei.

Funcţia de realizare a învățământului la și de la distanță, în care pot interveni platformele
educaționale, precum și televiziunea prin emisiuni științifice și lecții structurate într-o anumită
disciplină biologică, dezvoltând valențe formative multiple de instruire și educare.

Funcţia de evaluare a randamentului şcolar intervine în etapa de verificare și notare a elevilor,
ceea ce duce la optimizarea evaluării progresului școlar contribuind la stabilirea randamentului
învățării și al muncii de predare de către profesor.

Mĳloacele de învăţământ au o flexibilitate, o adaptabilitate, un grad de generalitate precum şi o
accesibilitate şi posibilitate a utilizării simultane, care le conferă valoare pedagogică, dar şi anumite
limite în utilizarea lor.

3. Clasificarea mĳloacelor de învăţământ

Se face în funcţie de prezenţa sau absenţa mesajului didactic. Există astfel două mari categorii de
mĳloace de învăţământ:

A. mĳloace de învăţământ care cuprind mesaj didactic;
B. mĳloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajului didactic.
A. În prima categorie intră:
a) materiale didactice care redau în formă naturală obiectele şi fenomenele realităţii:

preparate în lichid (diverse animale mici, ciuperci, organe sau părți de organe), acvarii, preparate
microscopice (protozoare, paraziți, preparate histologice la plante și animale etc.), preparate uscate
(ierbare, insectare, preparate cu ciuperci etc.), împăieri (colecții de păsări, de reptile, de mamifere) etc.;

b) mĳloace de învăţământ sub forma de materiale grafice şi figurative: manuale
alternative de biologie, culegeri de teste, seturi de fișe de lucru, atlase (botanice, zoologice, anatomice,
ecologice), fotografii, albume, scheme, modele grafice (structura ADN, sinteza proteinelor etc.),
modele spațiale (structurale), tabele, mape didactice (cu principalele grupe de mamifere, cu principalele
animale sălbatice etc), produse ale activităţi elevilor (fişe de lucru etc.), diagrame, planşe (cu structuri
vegetale și animale, cu morfologia internă și externă, cu aspecte din natură), panouri etc.;

c) mĳloace de învăţământ sub forma de modele: mulaje (organizarea internă la om și la
alte mamifere, dentiția la principalele grupe de mamifere, structura organelor vegetative la plante etc.),

2. Funcţii ale mĳloacelor de învăţământ
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machete (cu structura celulei, secțiune prin măduva spinării, organizarea generală a sistemului nervos
etc.), schelete de om sau alte animale vertebrate, colecții diferite (de valve, de semințe, de soluri),
incluziuni în masă plastică transparentă (alge marine, schelete de animale mici, licheni, mușchi);

d) mĳloace tehnice audio-vizuale, care pot fi:
1. vizuale: diapozitive, diafilme, folii pentru retroproiector.
Avantajul folosirii acestor materiale este acela că ele sunt prezentate în ritmul şi ordinea dorită

de profesor. Elevii au astfel posibilitatea să observe un timp mai îndelungat imaginea ce li se prezintă
până când sesizează ceea ce se urmăreşte în lecţia respectivă;

2. auditive: emisiuni radio, benzi magnetice, CD-uri, DVD-uri etc. (Se pot înregistra de
exemplu zgomote normale sau/şi patologice obţinute la ascultarea organelor din cavitatea toracică şi
abdominală a animalelor);

3. audio-vizuale:

- filme, care pot fi artistice, documentare, didactice, de popularizare. Pot fi integrate în diferite
momente ale lecţiei. Cu ajutorul lor se pot obţine imagini dinamice despre obiecte şi fenomene,
procesualitatea acestora, care poate fi încetinită sau accelerată, şi astfel, fenomenele pot fi mai bine
urmărite şi cunoscute;

- televiziunea şcolară integrată (emisiuni integrate în orarul şcolar);
- televiziunea substitutivă (substituie învăţământul cu frecvenţă);
- televiziunea şcolară complementară (de lărgire a orizontului cultural ştiinţific).
B. În mĳloacele de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice sunt incluse

toate mĳloacele care nu conţin mesaje didactice, dar ajută şi mĳlocesc transmiterea acestora.
a) tabla magnetică, pe care se pot pune prin atracţie diferite figuri desenate sau decupate şi

care pot fi manevrate de profesor în funcţie de scopurile didactice pe care le urmăreşte;
b) mĳloace care facilitează transmiterea de imagini vizuale statice:

- diascopul - pentru diapozitive şi diafilme;
- aspectomatul - pentru proiecţia automată/semiautomată a diapozitivelor;
- retroproiectorul - pentru proiecţia imaginilor de pe suport transparent (celuloid);
c) mĳloace care facilitează transmiterea de imagini auditive: radioreceptorul,

magnetofonul, casetofonul, reportofonul;
d) mĳloace care transmit imagini audio-vizuale: aparate de proiecţie, receptoare TV,

camera de luat vederi, instalaţia video pentru înregistrarea pe monitorul TV a unor filme didactice,
calculatorul, tehnologiile de informare şi comunicare (navigatoare Internet, platforme educaționale).

În rândul mĳloacelor audio-vizuale un loc tot mai important îl are tehnica video, care
presupune utilizarea unui video-player în legătură cu un monitor TV şi eventual cu o camera de luat
vederi și, în special, a computerului conectat la internet. Prin intermediul acestor mĳloace imaginea şi
cuvântul, "ideea şi melodia", se îmbină într-un act de comunicare cu acces deopotrivă la canale cognitive
şi afective. Tehnica video permite modificarea înregistrărilor prin introducerea sau înlăturarea unor
secvenţe, întrerupe sau continuă redarea prin repetarea unor imagini (dacă e nevoie) păstrează imagini
şi sunete pentru orice perioadă de timp;

e) instrumente, aparate, unelte folosite în laborator pentru efectuarea experienţelor,
lucrărilor de laborator şi lucrărilor practice: lupa binoculară, microscopul, spirometrul (pentru
măsurarea volumelor respiratorii), pH-metru, truse pentru activități independente (de disecție, de
microscopie, de executare a experiențelor), aparatul Donders (pentru măsurarea variațiilor presiunii în
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timpul mișcărilor respiratorii), aparatul Marey (pentru demonstrarea rolului elasticității vaselor
sanguine în fluidizarea circulației sângelui), balanțe;

f) jocuri didactice cu figurine magnetice;
g) simulatoare didactice (circulația sanguină, respirația artificială, conducerea influxului

nervos).
Această clasificare are un caracter relativ, deoarece mĳloacele care cuprind mesaj didactic sunt

în acelaşi timp şi mĳloace pentru transmiterea acestuia, după cum cele din urmă conţin direct sau
indirect mesaje educaţionale.

4. Integrarea mĳloacelor audio-vizuale în predarea-învăţarea biologiei

Mĳloacele audio-vizuale desemnează un ansamblu de materiale pe care s-a stocat informaţia şi
de echipamente tehnice care redau imaginile şi sunetele, pentru o percepere colectivă sau individuală,
pe cale vizuală, auditivă sau pe ambele căi concomitent. Integrate resurselor materiale, mĳloacele de
învăţământ cuprind fondul de materiale necesare profesorului şi elevului în procesul de predare-
învăţare şi răspund nevoii de a diversifica sursele de informare. Pentru ca această cerinţă să fie realizată
se impune folosirea mĳloacelor audio-vizuale care facilitează:
- cunoaşterea realităţii inaccesibile;
- sensibilizarea şi dezvoltarea motivaţiei;
- dezvoltarea capacităţii de observare;
- realizarea unui nivel superior al comunicării;
- realizarea raportului unitar dintre senzorial şi raţional;
- investigarea universului ştiinţific, apropierea de cunoaşterea ştiinţifică;
- realizarea învăţământului formativ;
- dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi apreciere a frumosului.

În învăţământul modern biologic nu trebuie să lipsească aparatele de bază audio-vizuale:
retroproiectorul, aspectomatul, televizorul, camera video, videoproiectorul şi calculatorul conectat la
internet, toate acestea favorizând învăţarea.

Pandemia de Covid 19 a dus la o schimbare dramatică în educație prin abordarea predării la
distanță, în mod excepțional și pe o scară neașteptat de largă, învățarea online, care presupune
folosirea conexiunii la internet și o platformă de videoconferință – sincronă, care transmite
audio/video în timp real (pot fi webinare, cursuri online, conferințe). Predarea online se face urmând
metodologia și un anumit curriculum vizat. Predarea online se poate realiza pe platforme digitale,
interactive sau utilizând materiale/resurse în format electronic/digital - docs, power point, pdf,
materiale audio, video, youtube etc.

În învățarea virtuală:

- conținutul învățării poate fi livrat prin internet, mail, aplicații cu cod de acces;
- învățarea poate avea loc în cadrul instituției sau la distanță;
- folosește computerul ca instrument de acces la conținut;
- învățarea poate fi indvidualizată, în ritm propriu sau prin integrarea într-o clasă digitală/virtuală
dintr-o instituție aflată la distanță;
- elevilor li se permite accesul la o anumită platformă online/curs în format electronic oricând;
- elevii pot interacționa cu alți participanți, dar cu profesorii online sau prin intermediul clasei digitale,
care are un stream - o secțiune cu instrucțiuni, întrebări, răspunsuri și comentarii. Clasele digitale pot
fi la fel de interactive ca și cele face to face/in person, notificările de new entry/comentarii noi se
primesc aproape în timp real.
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Învățarea digitală sau e-learning:

- e-learning utilizează instrumente digitale pentru predare și învățare, tehnologia facilitând întreg
procesul;
- e-learning (predare + învățare) se poate aplica atât face to face/in person, cât și online;
- în sala de clasă, e-learning se realizează prin table digitale, interactive, whiteboard cu proiector și/sau
computere/tablete;
- elevii pot sau nu avea acces la conținutul predat în afara clasei, orelor online.

Învățarea la distanță poate fi online sau are loc prin achiziționarea cursurilor în format fizic
sau digital.

Blended Learning:

- este o combinație între învățarea în clasă, la școală și învățarea virtuală;
- are avantajul că poate fi individualizată în funcție de nevoile fiecărui elev în parte.

Utilizarea mĳloacelor de învăţământ audio-vizuale nu reprezintă un scop în sine ci o modalitate
de creştere a eficienţei procesului didactic. Ele suplimentează posibilităţile metodice ale cadrului
didactic, avantajele utilizării fiind următoarele:

- posibilitatea de a oferi o mare cantitate de informaţii, într-un mod sistematizat, unui număr
mare de educaţi, devenind astfel “un accelerator pedagogic”;

- posibilitatea de a oferi asistenţă pedagogică de calitate în mod individualizat;
- capacitatea de a furniza informaţii la cerere;
- posibilitatea individualizării învăţării;
- eliberarea profesorului de unele activităţi monotone, plictisitoare, de rutină şi oferirea

posibilităţii ca acesta să devină un ghid şi animator al experienţelor de învăţare;
- suplimentează explicaţiile verbale;
- consolidează cunoştinţe şi abilităţi;
- eficientizează folosirea timpului didactic;
- provoacă motivaţii cognitive;
- prezintă în detaliu realităţi greu accesibile pe cale verbală,

dar nu trebuie ignorate limitele utilizării lor:
- uniformizarea mesajelor transmise;
- predispunerea elevilor la pasivitate şi apatie intelectuală;
- superficialitate în învăţare;
- receptarea incorectă sau incompletă a mesajului datorită vitezei cu care sunt oferite

informaţiile;
- denaturarea realităţii.
5. Concluzii

Mĳloacele de învățământ au un rol esențial în predarea-învățarea științelor biologice, în
realizarea obiectivelor instructiv-educative specifice acestei discipline. Rolul fiecărui tip de mĳloc de
învățământ este dependent de tehnologia didactică folosită în procesul de predare-învățare-evaluare a
disciplinelor biologice în școală.

Lecțiile de biologie concepute într-o manieră atractivă, motivată și accesibilă în care se
utilizează mĳloace didactice care au un puternic caracter formativ ce solicită gândirea, analiza,
creativitatea elevilor, exerciții practic-aplicative, conțin elementele necesare elevilor de a deveni
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persoane responsabile, activ-participative la viața socială pentru menținerea unui mediu echilibrat
propice vieții.

Rezultatul educației realizată în cadrul disciplinelor biologice este conduita ecologică necesară
în viață, activitatea fiecărei colectivități și a fiecărui om.
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CONSTRUCTIVISMUL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Autor: Prof. SBÎRCIU CĂLIN

Școala: Liceul Tehnologic Feldru

Constructivismul reprezintă una din cele trei mari paradigme ale învățării alături
de behaviorism și cognitivism (psihologie cognitivă).

� Constructivismul este definit de principiile educației centrate pe elev și pune accentul pe
procesele de interpretare a stimulilor care au loc în mintea elevului. Elevul nu mai este
văzut ca un recipient care absoarbe informațiile în mod pasiv, cunoștințele nu sunt
transmise prin simpla citire sau ascultare, ci prin semnificația personală pe care o acordă
elevul stimulilor educaționali. Elevii își dezvoltă noi cunoștințe în mod activ prin
interacțiunile cu mediul. Prin urmare, orice citește, vede, aude, simte sau atinge elevul este
analizat din perspectiva constructelor mentale existente/cunoștințelor anterioare,
dezvoltând și întărind vechile structuri de cunoștințe dacă acestea pot fi aplicate în
structurile de mediu mai largi sau modificându-le pe cele vechi atunci când noile informații
produc o stare de dezechilibru. Învățarea este văzută ca un proces activ și social de
construire de sensuri și sisteme de sensuri pe baza stimulilor senzoriali și este influențată în
mare măsură de limba de comunicare (citare necesară).

Mediile constructiviste de comunicare se definesc prin următoarele caracteristici:

o oferă reprezentări multiple ale realității,
o evită simplificarea excesivă și reprezintă complexitatea lumii vii,
o pune accent pe solicitările autentice în contexte semnificative,
o oferă medii de învățare naturale și bazate pe cazuri concrete,
o încurajează reflecția critică asupra experienței,
o permite construirea cunoștințelor în funcție de conținut sau context,
o permite construirea în colaborare a cunoștințelor.

Construcționismul este o teorie care afirmă că învățarea devine mai eficace atunci când elevul
construiește ceva cu scopul de a transmite celorlalți înțelesul pe care el l-a acordat unui lucru (prin
simple afirmații sau compoziții mai elaborate). Simpla citire nu este suficientă pentru a produce
învățare, însă efortul de a explica în propriile cuvinte o idee unei alte persoane, sau de a face o
pledoarie, va conduce la o mai bună înțelegere a sarcinii didactice, aceasta fiind integrată în mod mai
consistent propriilor idei. Aceasta este explicația dată de această teorie faptului că oamenii iau notițe în
timpul unei prelegeri deși nu intenționează în mod expres să le recitească ulterior.

Constructivismul social este un curent care pune accent pe construirea de sensuri și semnificații de către
membrii unor grupuri sociale, construind astfel în colaborare o cultură în miniatură de produse
comune cu înțelesuri comune. Participarea în astfel de grupuri generează situații de învățare continue.
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Activitățile și produsele realizate în cadrul unui grup ca întreg ajuta la modelarea comportamentului
membrilor în cadrul grupului.

O parte a cercetătorilor nu consideră constructivismul drept o teorie pedagogică, dar cu siguranţă
acesta poate reprezenta o referinţă utilă pentru educaţie
Una dintre ideile cele mai promiţătoare în acest moment pentru practica şcolară în viziune
constructivistă este accea a clasei-workshop, pe care H.Daniels o caracterizează drept întruchipare
pedagogică a teoriei constructiviste: clasele nu mai reprezintă locul unde informaţia este transmisă, ci
devin laboratoare sau studiouri unde se generează cunoaşterea, unde elevii şi profesorii reinventează
împreună domeniul de studiu în care s-au angajat.
Este de la sine înţeles că orientarea spre o abordare constructivistă a educaţiei nu poate şi nici nu îşi
propune să rezolve toate problemele acesteia.Cercetările din acest domeniu încearcă să ducă mai
departe cunoaşterea umană şi să sugereze căi de a ameliora practica şcolară.
Este de interes să menţionăm faptul că multe institute de cercetare şi-au definit poziţia de pe care îşi
vor desfăşura investigaţiile în prima perioadă a acestui secol.Astfel, cunoscutul Institute for Learning
Technologies( Columbia University) îşi precizează într-un material programatic –„Pedagogy for the 21
st Century”- punctele de plecare şi jaloanele orientative ale demersului investigativ pe care îl va
întreprinde în anii care vin.
Specialiştii în domeniu converg spre ideea că pentru secolul XXI o şcoală de dimensiuni mici, în care
activitatea educativă poate fi structurată în raport cu nevoile şi interesele elevilor, va fi mai eficientă şi
mai competitivă; activitatea elevilor trebuie să fie orientată de proiecte la definirea cărora ei au
participat şi să-i implice într-o reală experienţă intelectuală, nu în exerciţii de memorare.
Constructivismul ramâne o abordare a pedagogiei actuale, insă el nu poate reprezenta un panaceu
pentru problemele educaţiei; în acelaşi timp, nu lipsesc limitele .Astfel, este dificil de realizat activităţi
şcolare constructiviste, in condiţiile în care evaluările sunt susţinute de standarde
„naţionale”.Proiectarea şi realizarea unui astfel de demers pentru un întreg ciclu de instruire ar
presupune resurse umane cu o pregătire specială.Sunt necesare, de asemenea, resurse materiale şi
financiare considerabile pentru realizarea mediilor prin explorarea cărora elevul să-şi poată construi
cunoaşterea.
Lipsa acestor condiţii nu-l poate însă opri pe educatorul interesat de modul în care se produce
învăţarea să utilizeze proceduri constructiviste; unele caracteristici ale constructivismului îl pot pune
pe gânduri, îi pot trezi curiozitatea şi îl pot determina să facă un prim pas-pasul cel mai greu pe drumul
dezvoltării profesionale-cel de cercetător.
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