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Cum am devenit un profesor mai bun

Autor: Achimescu Rodian
Profesor: LPS Bihorul Oradea

De la bun început trebuie să spun că mi-am dorit să devin profesor. De când eram mic am știut
că aceasta este menirea mea pentru că în timp ce alții se jucau ”de-a mama și de-a tata” sau ”de-a
doctorul”, eu îmi terorizam prietenii și vecinii de la bloc care nu înțelegeau de ce trebuie să suporte
jocul ”de-a școala” și în timpul liber sau în vacanțe.

Și cum prima și cea mai mare pasiune a fost și va rămâne sportul, iată chimia perfectă: profesor
de educație fizică și sport. Am predat și predau voleiul într-un liceu sportiv, iar de 6 ani am și ore de
Teorie Sportivă, așa că ii invăț pe copii tainele sportului atât în teorie cât și în practică.

Timp de 28 de ani, am trecut prin mai multe faze de dezvoltare a expertizei didactice, în care am
ținut pasul cu noile metode și tehnologii dar în primul rând am fost atent la problemele și nevoile ce
apar în viața elevilor.

Am încercat mereu să aduc ceva deosebit în procesul de instruire, să experimentez lucruri noi, să
modelez cariera didactică și să dezvolt continuu relația profesor - elev.
Mi-am impus să ii tratez la fel pe toți elevii, nu să am discuții doar cu cei mai buni, să găsesc teme de
abordat pe înțelesul tuturor, să îi atrag și pe cei mai slabi la învățătură în aceste dialoguri, să le creez o
stare de confort care să le deschidă apetitul pentru materie.

Consider că prima treaptă prin care am imbunătățit relația profesor-elev a fost comunicarea , pe
care am privit-o ca pe o legătură simbiotică puternică ce duce la o atmosferă mai bună în clasă, iar
comunicarea mereu pozitivă îl va ajuta pe elev să învețe la un nivel mai înalt și să aibă rezultatele pe care
le dorește și pentru care muncește.

O altă modalitate de consolidare a relației profesor - elev este să înțelegi teama, problemele,
nevoile sau neînțelegerile copiilor, pentru a-i ajuta să treacă peste momentele dificile care apar în viața
lor.

Cheia reușitei acestei acțiuni este monitorizarea continuă a elevilor pentru a le oferi mediul
propice de dezvoltare de care au nevoie, în care să se simtă cât mai confortabil și în care să dea
randamentul maxim. Asta înseamnă să ai o relație pozitivă cu grupul, să încerci să devii un model
pentru ei, să își dorească să fie ca tine. Am intâlnit destule cazuri de copii care , în clasa a V-a fiind, au
intrat timid în sala de sport și peste ani, la finalizarea studiilor liceale au continuat activitatea sportivă.
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Dar cel mai elocvent exemplu este cel petrecut în urmă cu 5 ani, când am preluat o clasă de a XI-
a, în urma pensionării unui coleg. În acel colectiv exista un elev care la început era timid, se codea să
răspundă, avea o teamă profundă de eșec, dar cu timpul a devenit cel mai bun din clasă, urmând o carieră
în sport, iar acum este antrenor la o echipă de handbal senioare din liga a III-a din Ungaria. Deunăzi,
discutând cu el, mi-a destăinuit că în cei 2 ani în care i-am predat Teorie Sportivă a fost fascinat de
materie, de cum decurgeau orele de curs și că a avut în mine un model de urmat care l-a îndrumat să
urmeze cursurile universitare de educație fizică și sport, fapt care m-a bucurat enorm.

Consider că vremea profesorilor ”zbir” care se pun la catedră și dictează din carte sau eventual de
pe o fițuică a trecut de mult și de aceea prin tot ce fac la clasă încerc să le dezvolt respectul și interesul
pentru materie. Ca să trezești interesul clasei trebuie să interacționezi, să porți discuții cu ei, să le oferi și
să le ceri exemple, păreri, răspunsuri și soluții. Dar poți face asta și poți obține cele mai bune rezultate în
munca ta doar dacă ai o pregătire profesională foarte bună, când stăpânești bine materia pe care o predai,
când ai tot timpul răspunsuri clare și logice la întrebările și problemele ridicate de colectiv.

Principiul ”respectă ca să fii respectat” m-a călăuzit mereu în școală, carieră și în viață. Dacă ești
întotdeauna punctual la întâlnirea cu ei, dacă ai mereu cu tine un zâmbet și o vorbă bună, dacă prezinți o
ținută decentă și îngrĳită, dacă materia pe care o predai nu are secrete pentru tine și dacă faci din copiii
cu care lucrezi o parte din viața ta nu ai cum să nu reușești să fii respectat.

Am consolidat relația binomului profesor - elev prin decența și corectitudinea evaluării. Nu am
fost adeptul evaluării periodice, genul acela care îl bagă în sperieți pe elev, care caută să îl prindă
nepregătit ca să îl ”articuleze” pentru a-i arăta cine e seful , să îl sancționeze cu notă mică pentru
obrăznicia și deranjul de la oră sau cel care notează subiectiv, cu plusuri și minusuri în funcție de notele
de la celelalte materii.

Am dezvoltat un sistem de evaluare și notare sistematică, pe tot parcursul semestrului, cu puncte
bonus acordate în funcție de implicarea la discuțiile pe temele lecțiilor, cu notă trecută în catalog ca
medie făcută din 2 lucrări de control și cu posibilitatea măririi notei obținute prin răspunsuri la întrebări
fulger din materia studiată pentru pregătirea lucrărilor.

Predând la un liceu în care majoritatea elevilor sunt angrenați în activitatea sportivă îmi place să
port cu ei discuții despre rezultatele pe care le obțin la sfârșiturile de săptămână, cu modul în care au
evoluat în diferite competiții amicale sau oficiale, le ascult pățaniile de la antrenamente și cantonamente,
le dau sfaturi atunci când au nevoie, creând în clasă o atmosferă în care ei să se simtă mereu bine și să
intre cu plăcere la orele mele.

Că am reușit sa duc relația dintre mine și elevii mei din școală sau din sala de sport la cote inalte
stau mărturie doua lucruri : faptul că niciodată nu am avut mai mult de 5 absenți la cursuri si că
antrenamentele se lucrează ,de cele mai multe ori,cu zambetul pe buze ,iar asta face să mă simt cu
adevărat un profesor mai bun.
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Motivaţia pentru învăţare la matematică

Prof. Albu Alexandra Iustina
Școala Gimnazială Cârța, jud. Sibiu

Matematica este una din disciplinele de bază studiate în ciclul gimnazial, considerată de Gauss
„regină a științelor”. Studiul sistematic şi temeinic al acestei ştiinţe serveşte întregii deveniri a elevului,
iar mai apoi a omului în sine. Nevoia de cunoaştere a elevilor, demonstrarea aplicabilităţii matematicii
în viaţa cotidiană, activizarea elevilor, stimularea interesului pentru matematică şi motivarea lor au
constituit puncte de plecare în demersul meu didactic. Ca și dascăl m-a preocupat, mai ales, motivarea
învăţării matematicii prin aplicarea unor abordări inovative în actul didactic. Pentru a cerceta aspectul
legat de motivația învățării, am aplicat următorul chestionar:

Motivaţia pentru învăţare la matematică

Dragi elevi, Realizez un studiu cu privire la motivaţia care stă la baza învăţării și la modalitățile în care pot fi

îmbunătățite rezultatele voastre școlare. În acest sens, vă rog să completaţi chestionarul de mai jos. Sinceritatea

răspunsurilor voastre asigură acurateţea rezultatelor studiului pe care îl voi realiza. Vă mulțumesc!

1.Motivele pentru care învăţ sunt... (încercuieşte 3 variante care ţi se potrivesc cel mai mult!)
a. pentru a fi recunoscut şi respectat de către ceilalţi colegi, prieteni, cunoscuți
b. pentru că profesorul explică pe înţelesul meu
c. pentru că profesorul are un stil de predare atractiv
d. pentru că profesorul îmi inspiră teamă
e. pentru că materia e interesantă
f. pentru că materiile îmi vor fi utile mai târziu
g. pentru că părinţii insistă să învăţ
h. pentru că îmi place să studiez
i. pentru a lua note bune
j. pentru a avea o carieră de succes

2. Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare şi apreciază în ce măsură acestea corespund

modului tău de a învăţa. Notează cu X în rubrica ce indică cel mai bine frecvenţa acestui comportament.

Variante de răspuns

Întotdeauna

De cele mai

multe ori

Uneor

i

Rareori Niciodată

a. când învăţ urmăresc să înţeleg ce a

predat profesorul în clasă

b. când studiez asociez noile

cunoştinţe cu cele deja cunoscute

c. pentru a învăţa mai bine, încerc să

reţin logic informaţiile predate (sub

forma schemelor, tabelelor, formulelor,

etc.)

d. pentru a învăța caut singur informații

din alte surse (site-uri, aplicații, CD-uri,

culegeri, canal YouTube etc)
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e. când învăţ, încerc să găsesc
utilitatea informaţiilor în viaţa
de zi cu zi
f. obişnuiesc să învăţ pe de rost

g. pentru a învăța, am nevoie să
încerc, să experimentez, să descopăr
singur soluții
h. pentru a învăța, folosesc jurnal
refexiv/de învățare

3. Aşează în ordinea importanţei pe care o au pentru tine următoarele afirmaţii. Notează
crescător cu 1 cel mai puţin important şi cu 5 cel mai important
Modalitatea prin care ai învățat noțiunile de matematică într-un mod accesibil sunt în ordinea:
a. Aplicații practice în atelierul Play-Explore-Learn
b. Rezolvare de probleme prin fişă de lucru, individual
c. Explicaţii, demonstraţii făcute de profesor
d. Realizare de proiecte
e. Activităţi în grupe de elevi

4. În ce măsură aceste modalități de învăţare ți-au crescut interesul pentru matematică?

Modalități de învăţare Foarte
mult Mult Potrivit Puțin Deloc

a. Aplicații practice în atelierul Play-Explore-
Learn
b. Rezolvare de probleme prin fişă de lucru,
individual
c. Explicaţii, demonstraţii făcute de profesor
d. Realizare de proiecte
e. Activităţi în grupe de elevi

5. Bifează activităţile extraşcolare în care ai învățat noțiuni la matematică:

a. Activităţi didactice desfăşurate în afara sălii de clasă
b. Participare la activităţi ştiinţifice, de cercetare (ex. Noaptea Cercetătorilor)
c. Vizionare de filme educative (ex. Astra Film)
d. Proiecte educaţionale interdisciplinare
e. Activităţi artistice (MathTheatre)
f. Excursii

6. În ce măsură te-au motivat aceste activităţi extraşcolare în învăţarea matematicii?

Activităţi extraşcolare Foarte
mult Mult Potrivit Puțin Deloc

a.Activităţi didactice desfăşurate în afara sălii de clasă
b.Participare la activităţi ştiinţifice, de cercetare (ex.
Noaptea Cercetătorilor)
c.Vizionare de filme educative (ex. Astra Film)
d. Proiecte educaţionale interdisciplinare
e. Activităţi artistice (MathTheatre)
f. Excursii
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Interpretarea chestionarului

Din răspunsurile date de elevi la întrebările chestionarului se observă următoarele aspecte:
� 76,92% dintre elevi consideră că un mod atractiv de predare al profesorului îi motivează pentru

învăţare conştientizând importanţa unui stil de predare interesant în realizarea unui proces
educativ cu rezultate de succes.

� 53,84% dintre elevi sunt motivaţi în învăţare pentru a avea o carieră de succes. Acest lucru
implică ideea că elevii au nevoie de a cunoaşte beneficiile aduse de studiul unui domeniu, asupra
viitoarei sale cariere.

� 61,53% dintre elevi încearcă întotdeauna să găsească utilitatea noţiunilor matematice în viaţa de
zi cu zi, iar acest lucru poate fi realizat cu ajutorul profesorului care are rolul de a-l ajuta pe copil
să găsească utilitatea noţiunilor matematice în viaţa cotidiană şi să dezvolte competențe pe care
să le utilizeze mai apoi în viață.

� 76,92% dintre elevi consideră că pentru a învăța, au nevoie întotdeauna să încerce, să
experimenteze, să descopere singuri soluții ceea ce justifică necesitatea utilizării metodelor de
predare de tipul learning by doing.

� metodele inovative realizate la clasă au dezvoltat interesul elevilor pentru matematică, 69,23%
dintre elevi considerând că aplicaţiile practice în atelierul PEL le-au trezit interesul pentru
matematică alături de activităţi desfășurate prin proiecte, teatru sau activităţi în afara şcolii.

În urma aplicării acestui chestionar se observă că metodele de predare şi învăţare interactive,
alături de strategii şi tehnici inovative duc la creşterea motivaţiei elevilor şi implicit la creşterea
performanţei şcolare a acestora.

Bibliografie
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Pașaport pentru Succes

(Exemple și bune practici de educație nonformală)

Autor: Alexandru Laura Roxana
Prof. Școala Gimnazială Nr. 39
,,Nicolae Tonitza” Constanța

Primul mediu cultural din viața individului este oferit de familie, al cărei rol în
definirea personalității îl deține cu siguranță. Familia continuă tradițiile culturale, inserate de
generațiile anterioare, tradiții care aduc stabilitate, siguranță, sisteme de valori noilor
membri.

Educația nonformală susține, direct și indirect, un traseu pedagogic aflat în exteriorul
clasei
( cercuri pe discipline de învățământ / tematice/ transdisciplinare/ interdisciplinare,
ansambluri artistice, sportive, culturale, întreceri, competiții, etc) , dar și un traseu pedagogic
situat în afara școlii, prin activitățile perișcolare, ce valorifică timpul liber ( tabere, excursii,
expoziții, etc) și prin activitățile parașcolare , derulate în mediul socioprofesional, ca soluții
alternative de perfecționare.

Din 2009, pe perioada vacanței de vară, coordonez un program de activități perișcolare,
susținând educația nonformală, pentru dezvoltarea în special a competențelor socio-
emoționale ale copiilor, numit ,,Pașaport pentru succes” și prezentat părinților în formatul
unui pliant .

Mesajul meu către copii, este: ,,Sunt sigură că veți descoperi magia gândurilor
bune...Dar, atenție...Dacă nu aveți grijă de ea, se pierde...Ca să rămână la noi, când ne simțim
triști, furioși, speriați..ori de câte ori parcă un bolovan uriaș apasă greu pe suflețelul nostru, e
bine să ne amintim de gândurile bune, din Cufărul Fermecat. Le spunem șoptit, le repetăm și,
astfel, puterea lor ne va salva și ne va aduce înapoi veselia...”

Ce este?

O călătorie de explorare aparent a lumii înconjurătoare, dar de fapt este o incursiune în lumea
interioară a copiilor- şcolari mici.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii sunt copiii, din perioada micii școlarități, cu vârste
apropiate. Pentru acest program este vorba de copii care au 8-10 ani.

Arta este un mĳloc de construire a personalităţii; permite o
conectare a copilului cu sine însuşi, dezvoltă capacitatea de expresie şi
comunicare în relaţiile interumane.
În realizarea programului ,,Pașaport pentru succes” am ținut cont de

Câmpul biologic și psihocomportamental al copilului, la vârsta de 8-9 ani,

respectiv 9-10 ani
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Care este scopul?

Ce beneficii poate aduce?

* acceptarea grupurilor diferite, în funcţie de credinţă, religie;

*încurajarea atitudinilor şi comportamentelor democratice ;

*includerea propriei persoane într-un grup;

*deschidere spre nou;

*gândirea critică, gândire independentă;

*toleranţa şi acceptarea celuilalt;

Care sunt modalitățile de realizare?

Modelaj Colaj Teatru Basme şi poveşti terapeutice

Joc Muzica şi dans

Care este durata şi forma de lucru?

*modul de 15 -20 ore , 5 zile

*grupe de 8-10 copii de aceeaşi vârstă/ clasă

Unde se va desfăşura modulul?

*outdoor ( parcuri, muzee, iarbă verde, plajă, Centrul de echitație ,,Hippolita”-Oituz)

* indoor ( Palatul Copiilor, Salina ,,Marea Neagră”

În ce perioade se desfăşoară?

� Săptămânal, de luni, până vineri

Părinții copiilor înscriși primeau programul de activități al săptămânii, din timp, pentru a ști
care este structura acestuia.

La finalul săptămânii fiecare copil avea completată o fișă în care se găsea sumarul acțiunilor
derulate, precum și mici interpretări ale rezultatelor obținute, care conțineau , pe lângă particularizări,
concluzii generale, precum și fotografii.

* atitudine mai bună faţă de şcoală şi învăţătură;
* mai multă încredere în şi respect faţă de cadrele didactice;
* motivare academică mai puternică;
* mai bună apreciere a propriei persoane;
* atitudini şi comportamente sociale/ morale
* grijă mai mare pentru alţii;
* capacităţi îmbunătăţite de soluţionare a conflictelor,
* frecvenţă mai mare a comportamentului altruist
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Repere în stimularea creativității

Prof. Mariana Anghel
Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”

Timișoara

Într-o lucrare apărută în 1919, intitulată Altă creștere: Școala muncii, pedagogul și geograful
Simion Mehedinți atrăgea atenția asupra unor tendințe excesive de teoretizare și memorizare a unor
concepte, noțiuni, principii, fenomene, aride în forma brută de prezentare, fără o legătură reală cu viața
sau fără o aplicabilitate practică la acea vreme în școala românească. De la apariția cărții ”Școala muncii”
au trecut mai bine de 100 de ani. Cartea a fost retipărită după anii 1990, dar ideea fundamentală a cărții
rămâne de actualitate, mai ales într-o perioadă de continue reformări ale învățământului, ale curriculei
sau ale programelor școlare. Analizând ceeea ce văd pedagogii actuali în școala de acum, situația este ”pe
aproape”. Sistemul educaţional actual (încă) bazat pe predare-asimilare-reproducere, pe ascultare pasivă
şi vorbire, pe scriere şi lectură, precum şi pe calcul matematic de tip algoritmic/repetitiv favorizează
oamenii care au dominanta cerebrală stânga, adică pe cei care lucrează uşor cu cuvinte şi cu cifre, care
utilizează limbajul simbolic şi comunicarea verbală. Aşadar, persoanele cu inteligenţă lingvistică (verbală
şi auditivă) şi cele cu inteligenţă logico-matematică sunt favorizate de actualul sistem de învăţământ ele
reuşind să înveţe uşor şi să facă faţă cu succes sarcinilor care presupun astfel de activităţi.

Emisfera dreaptă – cea care permite înţelegerea globală a lucrurilor, sub formă imaginativă, care
favorizează spontaneitatea şi intuiţia este dezavantajată. Se impune, aşadar, desfăşurarea procesului de
învăţământ astfel încât să stimuleze şi emisfera cerebrală dreaptă. Interesată mereu nu doar de calitatea
actului didactic cât mai ales de actualitatea noțiunilor, informațiilor pe care, conform programei, trebuie
să le parcurg, am fost mereu preocupată de modul în care pot transmite copiilor unele informații
necesare, dar lipsite de pragmatism. Lucrând în ultimii anii cu elevi de ciclul primar, acolo unde este
vital să le captezi în mod constant atenția, să le stimulezi curiozitatea mult mai mult decât la elevii mai
mari, care au deja o motivație intrinsecă formată, mi-am propus ca prin activitățile, lecțiile pe care le
parcurg împreună cu elevii, să valorific în ansamblu întregul potențial intelectual, stimulând, prin
activități diverse, ambele emisfere cerebrale.

Cuvântul de ordine, în actul predării, în tot ceea ce întreprind în actul didactic, la clasă, este
creativitatea. Am folosit o multitudine de resurse: cărți, imagini, jetoane, hărți, materiale didactice
confecționate de mine, enciclopedii, softuri educaționale, platforme, cântece, audiții, concerte lecție,
experimente, am încercat cu elevii diverse căi pentru ca învățarea să devină o activitate nu doar plăcută,
ci profundă care să-i formeze într-o manieră practică și actuală, dar nu mai puțin culturală.

Am încurajat orice formă de creativitate și mi-am oprit lecția pentru întrebări, sclipiri,
nedumeriri și, de multe ori, efectul a fost spectaculos. Sau, cum spunea C. Noica în al său ”Jurnalul
metafizic”: ”Nu se știe cine dă și cine primește”. Într-un mod didacticist, revenind la tema articolului, voi
enumera trăsăturile personalității creatoare, subliniind că nu sunt doar acestea și că, pe lângă aceste
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trăsături, există și alți factori care influențează/potențează aceste trăsături. Trăsăturile personalităţii
creatoare sunt: curiozitatea, judecata autonomă, preocuparea pentru sarcinile care i se dau; asumarea
riscurilor, perseverenţă; disciplină şi capacitate de ordonare; motivaţie intrinsecă, interese multiple;
valorizarea originalităţii şi creativităţii, comportament adaptatbil, neconvențional, gândire deschisă,
flexibilitate, originalitatea sensibilitatea la probleme și capacitatea de reconstrucție, de redefinire a unor
concepte, jocuri, algoritmi de lucru.

Factori inhibitori ai creativității

Factori ce ţin de profesor:

� accentul pus pe reproducerea cunoștințelor;

� lipsa de apreciere a originalităţii;

� sancţionarea curajului de a pune întrebări;

Factori ce ţin de elev:

� tendinţa spre conformism,

� percepţie de sine devalorizantă,

� frica de ridicol, timiditate, descurajare rapidă;

Factori ce ţin de sistemul de învăţământ:

� supraîncărcare informaţională

� promovarea inconstantă a elevilor talentați/ creativi, la discipline ”secundare”, în

dauna promovării exclusive a elevilor merituoși cu rezultate deosebite la

discipline din profilurile real/ uman

Factori potenţatori ai creativităţii:

O atitudine pozitivă faţă de creativitate și față de elevii cu potențial creativ respectarea

personalităţii creatoare a elevului din partea profesorului, dar și a părinților.

Spiritul creativ al elevilor se manifestă mai ales atunci când profesorul întreține o atmosferă

caldă, invită elevii să participe și nu dispune, respectă nevoile și așteptările elevilor, este empatic și oferă

încredre, cu alte cuvinte, profesorul reușește să fie pentru elevii săi un mentor, un lider (și nu un

autocrat).

Mai mult, profesorul manifestă creativitate în desfăşurarea orelor, antrenând toți elevii în învățare,

dinamizându-i și solicitându-le să abordeze o problemă din unghiuri diferite, să analizeze soluții, să

caute independent alte variante de rezolvare, să învețe prin propria descoperire/ lectură,

Propuneri de soluții/ idei creative pentru orele de Comunicare în limba română:

� daţi exemple de cât mai multe cuvinte care încep cu a, b, c..., cuvinte care conțin, care se termină

cu un anumit sunet!

� jocuri de cuvinte (tip ”Fazan”), ghicitori, frământări de limbă,
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� studiu de caz: cum comunicăm eficient? de ce există disensiuni în comunicarea cu părinții, cu

colegii? cum să tratăm o persoană care ne jigneşte/ ne ignoră?

� daţi exemple de cât mai multe propoziţii după formula RVCA- fiecare cuvânt din propoziţie să

înceapă cu aceste litere. Acest tip de exercițiu relevă fluenţa expresională;

� dați exemple de cuvinte care conțin toate formele unor ortograme neam/ne-am, var/v-ar, cai/c-ai,

car/ c-ar...

� prezintă-mi cartea citită (la Clubul de lectură). Ce s-ar fi întâmplat cu personajul principal dacă

cei din jur nu ar fi intervenit într-un anumit moment al acțiunii?

� Cum apreciați comportamentul personajului X? Voi cum ați fi procedat?

� Prezentarea unor povestiri sapiențiale și extragerea învățăturilor practice.

� Dialoguri; dialog cu propria ta umbră, dialog umoristic cu personaje atipice, reale sau imaginare

� Jocul întrebărilor: elaborarea unor întrebări problemă, cu privire la aer, apă, foc, stele, stări

suflețești, picturi celebre, personaje literare.... De exemplu: ce măsuri trebuie să ia omenirea

pentru a stopa scăderea vertiginoasă a stratului de ozon din atmosferă?

� Întrebări cu diverse destinaţii: adresate unor ființe, roboți, vietăți, plante, insecte... Cât mai

multe întrebări de tipul: „De ce...?”

� Exerciții de argumentare: susține o idee, promovează un produs invocânr 3 argumente și o

concluzie.

� Exerciţiul de mimă/ teatru/pantomimă

� Jocul desenelor: limbajul/ mesajul lor.

� Creează compoziții literare inspirate de o anumită imagine (un tablou celebru, o anumită culoare,

pete de cerneală, capodoperă din sculptură, diverse figuri geometrice) sau de o arie/ partitură

muzicală

� Compuneri cu început dat (de exemplu: „Mi-e dor...”, „Îmi amintesc...”), cu anumite cuvinte de sprĳin/

cuvinte-cheie (de exemplu: tristețe, bucurie, empatie, pământ, cărăbuș etc.) sau invocând un text

dintr-o carte sau un aforism cunoscut.

� vorbire în public: realizarea unei povestiri pe o temă sugerată, cu găsirea unui număr de trei

finaluri: unul tragic, unul moralizator şi unul umoristic

� creaţie literară după un anotimp/ un eveniment istoric/ un fenomen natural...

� povestire despre oameni, invenții, fenomene sau/și animale neobişnuite (de exemplu: „Plasma care

cântă.” sau „Maimuţa care numără”)

� Povestea unei lacrimi/ unei picături de ploaie/ a unui bob de grâu

� Compunerea unei poezii în lanț, apelând la întregul efectiv de participanţi. Unul dintre membri,

scrie pe o coală, un vers cunoscut sau unul creat „ad hoc”, îndoaie foaia pentru a-i asigura

anonimatul, recopiind doar ultimul cuvânt, după care, plasează foaia următorului coechipier.

Acesta preia sarcina de lucru, procedând similar. După ce toţi participanţii şi-au adus contribuţia
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la alcătuirea poeziei, hârtia se despătureşte pentru a savura împreună versurile obţinute într-un

mod aleatoriu, chiar hazardat.

� Găsirea unor titluri inspirate pentru diverse cărți, articole, anunțuri.

� Consecinţe posibile la situaţii, evenimente cotidiene sau fanteziste (de exemplu: ce s-ar întâmpla dacă

plantele şi animalele ne-ar putea citi gândurile?, ce s-ar întâmpla dacă am depista supradotaţii

din lumea animală?, ce s-ar întâmpla dacă Soarele s-ar stinge? )

� Scrisoare către mine însumi/ către părinți/ către profesorul preferat../

� Completarea unui chestionar și analiza întrebărilor la final, cu respectarea confidențialității

respondenților:

Enumeră 3 puncte tari/ 3 puncte slabe pe care consideri că le deții

Enumeră 3 lucruri pe care nu îți face plăcere să le faci

Ce ai vrea să auzi în fiecare dimineață, la intrarea în clasă?

Ce este lumina?

Cine (ce) este Dumnezeu?

Ce s-ar întâmpla dacă oamenii şi-ar pierde imaginaţia?

Dacă nu am fi oameni, atunci ce am fi?

Ne putem cunoaște pe noi înșine? Cum?

Cum crezi că te percep ceilalți?

De ce crezi că omul creează opere de artă?

Ce înseamnă să fii creativ?

Cum ştim dacă suntem sănătoşi mental? (întrebările pot continua...)
Moment umoristic:

- Ce s-ar întâmpla dacă....
- Mici scenete inspirate din cărți/ lecturi parcurse.

- Exerciții de improvizație teatrală pe o temă dată.

Concluzii

În exercițiile propuse mai sus și aplicate la clasă m-a interesat în mod deosebit fluența lingvistică a

elevilor, ca indicator al creativității. De asemenea, am adresat întrebări cu răspuns deschis,

interdiciplinar, mai ales la orele de Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, dar și la orele de

Istorie sau Geografie, prin provocări insolite, am generat situații problemă, unele provocate de

conținutul lecției, altele doar de anumite aspecte colaterale ale ei. De multe ori m-am intersectat cu

brainstorming-ul, dar adaptat clasei și nivelului de vârstă al elevilor. Pentru a produce cât mai multe idei

creative, am adoptat de la bun început câteva reguli, cum ar fi: dăm libertate imaginației, suntem

deschiși la idei noi, nu ridiculizăm, nu ironizăm opiniile și ideile colegilor, nu le criticăm, căutăm cât mai

multe variante și soluții posibile și dezvoltăm ideile celorlalți. Demersul creativ la clasa mea s-a

încununat, în fiecare an, cu realizarea unei cărți scrise de elevi, publicată la final de an școlar pe care
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elevii au primit-o, în dar, la premiere. Acest ”jurnal din mers”, realizat pe parcursul unui an școlar, a

reunit lucrări de la toate disciplinele, compuneri, poezii, desene, premii, poze, tot ceea ce copiii au

considerat relevant pentru parcursul lor școlar. Rezultatele au fost deosebite, pentru că drumul spre

creativitate a fost deschis, iar bucuria învățării a fost pe măsura implicării, mai precis, una care provoacă

și mai mult potențialul creativ la elevi. Revenind la cartea profesorului Simion Mehedinți, vom

concluziona precizând scopul finit al demersului nostru didactic: „Tinta cea mai înaltă a educației e să

formeze caractere, iar caracterul nu e un dar, ci o sumă de deprinderi tari, dobândite prin muncă”. Astfel,

prin muncă și învățare în spirit creator, se pune accent pe educația în spiritul valorilor morale, valori

perene care oglindesc și construiesc civilizația unui popor.
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Îmbunătățirea comunicării cu ajutorul

metodelor activ-participative

Prof. Apostolescu Adriana,
Liceul Teoretic Peciu Nou, Timiș

Comunicarea este vitală în procesul de învâțământ, iar modul în care profesorii reușesc să
comunice cu elevii este direct responsabil de comportamentele acestora.

Comunicare este autentică şi de calitate când profesorul ia în considerare punctul de vedere al
elevului, observă evenimentele de natură verbală şi nonverbală în situaţia de comunicare, analizează
pentru a discerne, controlează calitatea mesajului şi se exprimă în funcţie de elev şi de obiectul
comunicării. Comunicarea devine eficientă atunci când favorizeazã o implicare activă din partea elevului
iar metodele moderne permit acest lucru. Metodele activ-participative, centrate pe elev, au meritul de a
implica activ fiecare membru al grupului format și de a optimiza comunicarea în cadrul grupului de elevi.

O metodă modernă care asigură participarea tuturor elevilor la actul comunicării este metoda
„Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am aflat”. Metoda poate fi aplicată atunci când se adaugă noțiuni noi la o temă care
a fost studiat anterior. Fiecare elev va putea participa, dacă nu la completarea rubricii „Ştiu”, atunci la
completarea uneia din următoarele rubrici „Vreau să ştiu” sau „Am aflat”.
De exemplu, la unitatea de învățare „Sistemul circulator”, lecția „Inima”, acestă metodă se poate aplica în
felul următor:
- La început se cere elevilor să formeze perechi și să alcătuiasca o listă cu tot ceea ce știu despre

inimă.
- În timp ce elevii realizează lista, profesorul construiește pe tablă un tabel cu următoarele coloane:

Știu, Vreau să știu, Am învățat.
ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT

- Profesorul cere perechilor să spună ce au scris și notează în coloana din stânga informațiile cu
care tot grupul este de acord (inima, organ al sistemului circulator, localizare – partea stângă a

cavității toracice, alcătuire internă – organ tetracameral, două atrii, două ventricule etc).
- Elevii vor elabora o listă de întrebări care vor fi notate în a doua coloană a tabelului, acestea

evidențiind nevoile de învățare ale elevilor în legătură cu tema abordată (Ce este miocardul?, Care

este structura inimii?, Cum se desfășoară activitatea inimii?, Ce este tensiunea arterială? etc).
- Elevii observă materialele indicate de profesor (planșă, mulaj al inimii, disecție pe inimă de porc

pentru evidențierea alcătuirii acesteia), profesorul dă explicațiile necesare referitoare la structura
inimii și fiziologia acesteia.

- Se poartă discuții, se revine asupra informațiilor deținute de elevi, asupra întrebărilor formulate
și se constată la ce întrebări s-a găsit răspunsul.

- Răspunsurile se trec în coloana Am învățat.
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- Elevii fac comparație între ceea ce știau despre inimă, tipul și conținutul întrebărilor formulate și
ceea ce au învățat prin activitățile desfășurate. Se discută la care dintre întrebările lor au găsit
răspuns și care dintre ele necesită răspuns, unde mai pot căuta respectivele informații, cum pot
folosi informațiile dobândite.

- Informația cuprinsă în coloana a treia se organizează sub forma unei scheme.
- În încheierea activităţii elevii revin la schema S/V/I și decid ce au învăţat din lecţie.
O altă metodă care asigură participarea tuturor elevilor la actul comunicării este metoda Jigsaw

puzzle (Mozaicul), ce stimulează încrederea în sine a participanţilor şi dezvoltă abilităţi de comunicare şi
de relaţionare în cadrul grupului.
Astfel, la unitatea de învățare „Sistemul nervos”, lecția „Bolile sistemului nervos la om”, această metodă se
poate aplica în felul următor:
- Prezentarea temei. Profesorul prezintă bolile ce urmeaza a fi studiate.
- Formarea grupurilor casă. Se împarte clasa în grupuri de 4 elevi; se numără de la 1 la 4, astfel încât fiecare

membru al grupei să aibă un număr de la 1 la 4. Fiecare membru al grupei primește o fișă de învățare. Cei cu

numarul 1 - numele bolii și ce reprezintă boala, numărul 2 – cauzele bolii, numărul 3 – manifestările bolii,

numărul 4 - modalități de prevenire a bolii. Profesorul explică apoi că pentru acea oră, sarcina elevilor este să

înțeleagă conținutul fișei de învățare.

- Formarea grupurilor experti. Toți cei ce au numărul 1 formează un grup, toți ce au nr. 2 formează alt grup,

etc. Sarcina grupurilor este să învețe bine materialul din fișa de învățare, s-o citească, să discute între ei,

pentru a o înțelege bine și să stabilească modul în care o pot preda pentru că urmează să se întoarcă la grupul

casă, pentru a o preda celorlalți din grup.

- Reîntoarcerea în echipa inițială de învățare. Experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor

cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte subteme. Expertul adresează întrebări colegilor de

grup pentru a se asigura că toţi au înţeles, reţinut şi învăţat materialul prezentat. Fiecare expert, pe rând

urmăreşte aceleaşi obiective.

- Evaluarea sau faza demonstraţiei La final, profesorul reamintește tema, apoi le cere elevilor să prezinte oral,

în ordinea inițială, fiecare parte a lecției, așa cum au asimilat-o în cadrul grupului de experți. Astfel, tema se

va trece în revistă în unitatea ei logică.

Acestea sunt doar două exemple de metode care stimulează participarea directă a elevilor la actul
comunicării în cadrul grupului.

Prin urmare, profesorul trebuie să dezvolte diverse tehnici de comunicare în timpul actului didactic,
dictate de finalitatea situaţiei. El trebuie să fie un fin observator, în stare să înţeleagă şi să decodeze
interacţiunile din cadrul grupului, deoarece calitatea relaţiei profesor-elev este principalul factor care
generează calitatea comunicării.

BIBLIOGRAFIE
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2. Lazăr Viorel, Căprărin Daniela -Metode didactice utilizate în predarea biologiei, Editura Arves, 2008
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Relații și interacțiuni educaționale . Specificul relației

profesor - elev

Prof. Bărbieriu Alina-Diana
Școala Gimnazială ,, B.P. Hasdeu,, Iași

.
Orice acțiune educațională se realizează între minimum două persoane – educatorul și educatul -

luând forma unei relații educaționale . Actul educațional , care cuprinde atât activitatea elevului sau a
grupului , cât și pe cea a profesorului , desemnează procesul de schimburi ce intervin între cei doi
termeni ai relației. El se soldează cu efecte formative atât la nivelul elevilor , cât și la nivelul
profesorului . Relația educațională comportă cel puțin trei aspecte: relație de comunicare , relație socială
și relație interpensonală.

Relația profesor -elev reprezintă modalitatea principală de mediere didactică , de ipostaziere a
acesteia într-o variantă umană, subiectivă . Relația profesorului cu elevii reprezintă o construcție
reciprocă, dinamică , ce se repliază permanent în funcție de circumstanțe și scopuri obiective.

Relația educațională e supusă mai multor tipuri de restricții sau constrângeri ( Păun ,E., 1982 ,
p.156 ) : constrângeri de natură instituțională , constrângeri generate de natura raportului profesorului
și elevilor cu știința în procesul predării și învățării , constrângeri rezultate din specificul relației
profesor-elevi ca relație umană.

Relația profesor -elevi are o importantă dimensiune afectivă. Încrederea care se stabilește între
profesor și elevi este atât de importantă încât poate , adesea, surmonta un handicap profesional al
cadrului didactic , performanțele elevilor fiind superioare celor în situația de carență afectiv -relațională.
Un model foarte util de a identifica toate componentele relației pedogogice este cel elaborat de J.
Chobaux. Există trei niveluri de analiză și investigare a relației profesor-elevi :1) structura globală a
activității școlare ; 2)studiul relațiilor elementare ; și 3) studiul comportamentelor induse prin aceste
relații.

Relația pedagogică nu poate fi desprinsă de condițiile în care se desfășoară. ,, Relația pedagogică nu
poate să se realizeze într-un vas închis , independent de societate , de structurile sociale,, ( Dumas , G.).
Profesorul și elevul și activitățile pe care ei le desfășoară , trebuie analizate nu numai din perspectiva
determinărilor psiho-individuale , ci și a celor sociale.

Esența și caracterul relațiilor educaționale sunt determinate de anumite condiții subiective și
obiective , cum ar fi : personalitatea educatorului , condițiile generale în care se desfășoară procesul
educației și concepția pedagogică aflată la baza acestui proces.

Personalitatea cadrului didactic constituie factorul subiectiv principal care imprimă un anumit
caracter și o anumită intensitate interacțiunilor sale cu elevii. Cadrul didactic este cel care organizează și
conduce activitatea instructiv- educativă din școală , prelucrează și transmite cunoștințele cuprinse în
documentele școlare , modelează personalitatea copilului , desfășoară o vastă activitate extrașcolară,
sprĳină ceilalți factori educativi care se asociază eforturilor instituțiilor de învățământ etc. Condițiile
generale în care se desfășoară activitatea instructiv-educativă influențează interacțiunea dintre educator
și educat , reprezentând un factor obiectiv.
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Un factor de maximă importanță , care influențează relațiile educaționale , îl constituie concepția
pedagogică ce stă la baza activităților educaționale. Modul în care sunt formulate finalitățile educației
(ideal, scopuri , obiective ) , modul în care este privită natura copilului și posibilitățile de formare a
trăsăturilor sale de personalitate ,, imprimă contactului și raporturilor reciproce dintre educator și
educat o anumită orientare , un anumit caracter,, (Dancsuly, A. 1972, p.202 ).

Interacțiunile învățător -elevi , sub aspect psihosocial , se manifestă la două niveluri complementare
și independente : nivelul formal și nivelul informal. La fiecare dintre cele două niveluri se structurează
diverse tipuri de relații educaționale (Tomșa, Gh. ,1996, p.18).

La nivel formal se structurează două tipuri principale de relații : relații de comunicare ( relații
unidirecționale , relații bidirecționale , relații multidirecționale ) și relații de conducere ( relații
autocratice – de dominare totală din partea învățătorului ; relații ,, laissez- faire,, - care pun accent pe
dezvoltarea liberă a copilului și desfășurarea spontană sau întâmplătoare a activității școlare ; relații
nondirective și relații democratice – învățătorul conduce activitatea apelând la metode de instruire
activ-participative , prin care stimulează participarea elevilor , le sporește independența , inițiativa și
spiritul de răspundere .

În ceea ce privește nivelul informal al relațiilor educaționale , structura acestui nivel cuprinde
relații interpersonale care se stabilesc între învățător și elevi , precum și între elevi , ca membrii ai
aceluiași microgrup școlar.

Învățătorul trebuie să pună accentul pe acceptarea și formarea acelor relații interpersonale care să
dispună de valențe formative , adică să fie orientate pozitiv, indiferent de sensul lor de manifestare.
Bibliografie :

Călin, C.M. , 1991, ,, Relația educativă în cadrul procesului de instruire a elevului (dimensiuni ), în ,,
Revista de Pedagogie ,, nr.3
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O relațieWin-Win

Autor: Bogdan Traian Florin
Prof. la: Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș”, Beiuș

Pentru ca obiectivele educației să fie realizate la cel mai înalt nivel, este nevoie nu doar de
asigurarea unei baze materiale deosebite, este nevoie ca relația dintre cei doi factori de bază: cadru
didactic și elev, să fie una bazată pe respect, încredere, colaborare, empatie, comunicare asertivă.

Dacă în primii ani de învățământ copiii se întâlnesc cu cadre didactice pline de căldură, am putea
spune că multe dintre educatoare și învățătoare/învățători dau dovadă de multă empatie, compasiune și
nu de puține ori construiesc alături de micii învățăcei o relație familială astfel încât copilul dezvoltă un
atașament sporit față de cei care îi inițiază în actul educativ, cu cât urcăm pe scara nivelurilor
educaționale, și mai ales la nivel liceal, relația cadru didactic-elev, devine mai distantă, mai profesională,
mai sobră. Acest fapt nu este tocmai un avantaj nici pentru elev, nici pentru cadru didactic. De ce?
Pentru că atunci când vorbim despre o relație, indiferent în ce domeniu ar fi aceasta, scopul va fi atins
doar când factorii implicați în acea relație comunică, colaborează și alcătuiesc o echipă bine închegată cu
o sintalitate bună.

Prin urmare, chiar dacă ne aflăm la vârsta marilor frământări interioare, a multelor stări și
manifestări cameleonice, chiar dacă de multe ori elevii opun o oarecare rezistență colaborării deschise cu
profesorul, chiar dacă rebeliunea sau, dimpotrivă, închiderea în sine sunt în plină manifestare, cadrul
didactic trebuie să dea dovadă de un interes sporit în a fi un permanent acrobat în acțiune. Un acrobat
care de multe ori se găsește în situații limită de aflare a unor soluții salvatoare a relației cadru didactic-
elev.

În cadrul acestei relații se va încerca ca niciunul dintre subiecții implicați să nu ocupe rolul nici
de victimă dar nici de persecutor și bineînțeles nici de permanent salvator. Relația trebuie să se
desfășoare la nivelul echilibrului emoțional, într-un mediu securizant din toate punctele de vedere și mai
ales sub aspect emoțional. Cadrul didactic trebuie să manifeste o atitudine de susținător al celui aflat în
plin proces de formare, de dezvoltare și devenire proprie. Ambii subiecți ai acestei relații trebuie să
ocupe poziții etice, în care fiecare să își aducă contribuția în funcție de valorile proprii. Cadrului didactic
îi revine sarcina majoră de a-l sprĳini pe elev să își descopere valorile proprii și să și le împlinească de-a
lungul actului educativ. Micile divergențe, care pot să apară în cadrul acestei relații, ar trebui să fie
considerate asemeni greșelii care devine oportunitate de învățare, o cale de progres în relația didactică
dintre cei doi.

Profesorul trebuie să-și propună ca țintă în învățământul liceal nu doar atingerea obiectivelor
specifice disciplinei pe care o predă, ci o țintă la fel de valoroasă ar trebui să fie pentru fiecare dascăl
formarea unui adult independent. Urmărind această țintă, profesorul se va îngrĳi de clădirea unei relații
în care elevul să fie valorizat la adevăratele sale capacități, să fie respectat prin utilizarea unei comunicări
asertive, indiferent de situațiile ivite. Profesorul va fi cel care va stabili în mod etic o serie de granițe, de
reguli menite a aduce echilibrul și confortul psihic pentru actorii educației. Relația dintre cei doi trebuie
să funcționeze pe cei doi piloni ai disciplinei și perseverenței.
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Profesorul este catalizatorul acestei relații și are menirea de a găsi acele modalități prin care să
asigure satisfacerea celor trei nevoi psihologice ale elevului: nevoia de conectare, nevoia de control și
nevoia de competență. În momentul când cadrul didactic va empatiza cu stările elevului, când va căuta să
afle opinia elevului și îi va dezvolta responsabilitatea, când îi va oferi variante în cadru limitat, când va
pune elevul în postura de a întreba ori de a descrie situații experimentale trăite în mediul educativ,
atunci relația dintre profesor și elev va fi una roditoare. Va fi o relație câștigată pentru amândoi.

Așadar, profesorul va căuta să creeze situații benefice unei bune relaționări cu fiecare elev în
parte dar, în același timp și cu întreaga clasă de elevi. Nu este suficient ca relația aceasta să funcționeze
doar în raport de unu la unu, ea trebuie să funcționeze la nivel de grup, la nivel de personalitate a clasei.
Cadrul didactic trebuie să dea dovadă de tact pedagogic și de măiestrie didactică, transformând și acele
situații neplăcute ce pot să apară la nivel relațional, atât în cadrul relației profesor-elev cât și în cadrul
relațiilor elev-elev, în adevărate oportunități de creștere a calității actului educațional.

Bibliografie:
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Relaţia profesor- elev o reușită, nu un eșec

Autor: Profesor învățământ preșcolar Bontoș Maria Ana

Școala Gimnazială ,,Augustin Buzura” CopalnicMănăștur

Învăţământul formativ impune mai mult ca oricând ca profesorul să inspire încredere elevului
dându-i imbold de a avea curaj să se implice activ în procesul educativ. În relaţiea profesor-elev, se
realizează o modelare a comportamentului elevului, precum formarea personalităţii acestuia. Relaţia
dintre cei doi este de o extremă importanţă, întrucât în afara mediului familial, profesorul, fie la şcoală,
fie prin activităţi extraşcolare, este persoana cu care elevii îşi petrec cel mai mult timp: pe post de
îndrumător, mentor sau coordonator, profesorul este o prezenţă centrală în viaţa celor ce joacă rolul de
învăţăcei.

Printre trăsăturile specifice unui profesor model în desfășurarea actului pedagogic se enumeră:
seriozitate care nu generează încordare; să reușească să se impună fără a se enerva; să fie exigent fără să
fie pedant.

Eficienţa actul educativ se decide pe terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev.
Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general în sentimente de simpatie, încredere reciprocă
sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Utilizarea noilor tehnologii didactice,
instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la selecţionarea şi întărirea comportamentelor
adecvate, la realizarea în condiţii optime a conexiunii inverse, la aprecierea performanţelor şcolare ale
elevilor pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei obiectivităţi ştiute.

Principala activitate a profesorului nu va fi predarea ci angajarea elevilor în investigaţii şi
creativitate. Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi un limbaj adecvat. Pentru o
comunicare eficientă trebuie să ţinem seama de câteva reguli simple şi anume: dorinţa de a înţelege şi a
asculta, să ştii să asculţi, disponibilitate, implicare, discernământ şi obiectivitate în evaluarea
comportamentelor elevilor, onestitate, bunăvoinţă, încredere reciprocă, respect reciproc, flexibilitate în
gândire, toleranţă, complementaritate, sentimentul de dăruire, găsirea unui limbaj comun, altruism,
interese comune, preocupări comune, cooperare, îndrăzneală.

Un profesor bun trebuie să transmită elevilor acea sete de cunoaştere, acea disponibilitate şi
flexibilitate în gândire și dorinţa de comunicare. Profesorul trebuie să ţină seama de opiniile elevilor, de
dorinţele acestora, de personalitatea fiecăruia în parte.

În învăţământul preşcolar copiii pentru a-şi dezvolta deprinderile cognitive şi motorii au nevoie
să se joace, pentru a se familiariza cu lumea şi a-şi găsi locul lor într-o societate democratică.

Pentru formarea unei relaţii educator-preșcolar pozitive şi productive e nevoie de: aflarea
nevoilor şi intereselor educatorului şi preșcolarului – prin activităţi de cunoaştere reciprocă, prin
stabilirea, încă de la începutul anului şcolar, a unor aspiraţii şi obiective comune, împărtăşite, prin
observare, conversaţii informale sau stabilirea unei relaţii de parteneriat cu părinţii; printr-o serie de
tehnici specifice, practice, de la stabilirea contactului vizual şi folosirea numelor personale în adresarea
directă, la oferirea de feedback pozitiv pentru contribuţia preșcolarilor şi planificarea activităților astfel
să fie legate de domeniile lor de interes şi de pasiunile lor; menţinerea unei atitudini şi a unui
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comportament echilibrat faţă de toţi copiii din grupă în mod egal; însoţirea îndeaproape a individului pe
tot parcursul învăţării şi a dezvoltării sale personale, implicarea în toate etapele procesului, cu oferirea
de motivare, cu abordări pozitive faţă de comportamente negative, cu stăruinţă, răbdare, ascultare şi
încurajare; afişarea şi practicarea unei atitudini pozitive, oferirea unui model de asertivitate, de la
postură la mimică, cu răspunsuri şi reacţii ce proiectează încredere, siguranţă şi stimă de sine, cu
păstrarea promisiunilor şi predarea materiei cu entuziasm, care motivează şi inspiră performanţa.

În sala de grupă trebuie să existe respectul reciproc între educatoare şi copii. Respectul pe care îl
văd copiii manifestat în sala de grupă poate constitui un factor cheie în structurarea propriului lor
respect de sine şi poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea unor relaţii stabile între ei. Când
educatoarea manifestă respect faţă de fiecare copil în parte, copiii învaţă şi ei la rândul lor cum să-i
respecte pe cei din jur.

Atitudinile empatice, afectivitatea pozitivă a educatoarei faţă de copii au o influenţă bună în
climatul de învăţare şi a dezvoltării socio-afective a copiilor.

Un rol important în relaţiile educator-copil îl are cooperarea dată de implicarea copiilor în
activităţile şcolare şi extraşcolare ducând la o atmosferă plină de respect, armonie în grupa respective.
Educatoarea trebuie să sesizeze şi să încurajeze orice încercare a copiilor de a se apropria de ea. Tonul
afectiv optim al relaţiei educator-copil exclude autoritarismul, ameninţarea copiilor, dar şi atmosfera
permisivă şi formalismul.

În concluzie, copiii răspund activ şi sensibil abordării bazate pe relaţie, iar relaţia cu educatoarea
este determinantă pentru învăţare. Profesorul care inspiră copiii, este un reper, un „campion” de
pozitivitate reprezentând imaginea profesorului ideal.
Bibliografie:

1, Revista învățământului preșcolar nr. 3-4/2009;
2, Adele Faber, Elaine Mazlish, Lisa Nyberg, Rosalyn Templeton, Comunicarea eficientă cu copiii acasă
și la școală, Ed CURTEA VECHE, 2019
3, Ciobanu Olga- ,,Comunicare didactică”, Ed ASE, București, 2003;
4, Cucoș Constantin -,,Pedagogie”, Ediția a III a revizuită și adăugată, Ed. Polirom, Iași, 2014.



32

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Modalități de îmbunătățire a relației profesor-elev

Prof.pt.înv.primar Botezatu Mioara
Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi, jud. Galați

În educaţie, comunicarea este vitală: modul în care noi, profesorii, reuşim să
comunicăm cu elevii este direct responsabil de comportamentele
acestora. Pentru ca actul de comunicare să fie autentic şi de calitate, este necesar
ca fiecare profesor să asculte, să observe, să analizeze, să controleze calitatea
mesajului şi să se exprime în funcţie de elev,iar metodele moderne, centrate pe
elev, permit acest lucru mult mai mult decât cele tradiționale.

Studiile din domeniul educaţiei arată că problema comunicării este vitală în
sistemul de învăţământ, întrucât ea este responsabilă, în foarte mare măsură, de
eficienţa actului educativ. Comunicarea permite integrarea socială, stabilirea de
relaţii interpersonale, relaţionarea cu ceilalţi, raportarea la aceştia. Această
enumerare poate continua, avantajele unei comunicări eficiente fiind
nenumărate.

Profesorii zilelor noastre pun mare accent pe comunicare, atât datorită
schimbărilor petrecute la nivel economic, social, cultural, cât şi pentru că
învăţământul este centrat acum pe elev, iar acesta se poate forma adecvat numai
într-un cadru care să îl încurajeze şi să-i valorifice la maximum potenţialul de
fiinţă socială.

Dacă nu reuşim să comunicăm cu elevii noștri, atunci nu vom avea niciodată
rezultate. Deprinderea de comunicare se învaţă, la fel ca şi cea de relaţionare cu
lumea înconjurătoare. Ca dascăli, avem misiunea extrem de importantă de a-i
ajuta pe elevi să comunice pentru a evita eventualele probleme care pot apărea,
pentru a evita izolarea de ceilalţi, pentru a-i deschide pe elevi spre lume şi spre
tot ceea ce înseamnă aceasta.

Dificultăţile de comunicare reduc calitatea şi frecvenţa experienţelor de învăţare,
ceea ce duce la scăderea randamentului şcolar şi a performanţelor şcolare.

Un tip special de comunicare este comunicarea de grup (comunicarea între
membrii grupurilor şi comunicarea dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni.
Echipa educaţională, microgrup rezultat din divizarea clasei de elevi printr-o
varietate de tehnici pentru îndeplinirea uneia sau mai multor sarcini
educaţionale, este cea care, în lipsa unei comunicări eficiente între membrii ei,
nu poate funcționa.
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În cadrul acestor microgrupuri educaţionale se disting următoarele ipostaze ale
comunicării: obişnuite (normale, ştiute, cunoscute, generând siguranţă)
şi neobişnuite (necunoscute, pline de mister, cu elemente ascunse). Profesorului îi
revine sarcina ca, pornind de la situaţiile cunoscute, obişnuite, să caute și să
aplice metode, strategii care să provoace, să stimuleze interesul elevilor şi
dorinţa lor de participare activă la demersul instructiv-educativ.
Metode didactice care stimulează direct dorinţa de participare a elevilor la actul
comunicării sunt metodele gândirii critice. Acestea au meritul de a implica activ
fiecare membru al grupului format, fie că vorbim de clasa întreagă, fie că ne
referim la munca pe grupe mici.

Spre exemplu, în predarea câmpului lexical, dacă se va lucra frontal – cum se
obişnuieşte în mod tradiţional – doar o parte din elevii clasei vor participa la
activitatea instructiv-educativă, deci implicit la actul comunicării. Pentru a
determina participarea întregului grup am aplicat, realmente cu succes,metoda
RAI (răspunde/ aruncă/ întreabă), adaptată sub forma exerciţiului
energizant intitulat „Mingea vorbitoare”: o minge de burete era aruncată de la un
elev la altul, fiecare rostind la primirea mingii un cuvânt din câmpul lexical
propus de mine sau chiar de către primul elev care a primit mingea. Astfel,
elevii toţi au fost antrenaţi, creându-se totodată şi o atmosferă relaxată, de joc,
lucru deosebit de important în special pentru elevii de clasa a V-a, cărora le este
greu, de multe ori, a se adapta la trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial.
Acesta este doar un exemplu de stimulare a comunicării în cadrul grupului,
exemplu concret, despre care putem afirma, atât eu cât şi alte cadre didactice
care l-au aplicat, că are rezultate, atât la nivel cognitiv, cât şi la nivel afectiv
(elevii devin mai relaxaţi şi poate fi aplicat rapid în momente când dascălul
simte o stare tensionată în colectivul pe care-l îndrumă) şi, nu în ultimul rând,
la nivel psiho-motor (elevii se mişcă atunci când aruncă şi prind mingea). O
astfel de metodă acoperă toate cele trei categorii de obiective operaţionale
(cognitive, afective şi psiho-motorii) care ar trebui să se regăsească în orice
lecţie susţinută la clasă.
O altă metodă modernă care asigură participarea tuturor elevilor (sau aproape a
tuturor elevilor) la actul comunicării este metoda „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am
aflat”. Poate fi aplicată, spre exemplu, atunci când se introduc date despre un
autor sau opere noi ale unui autor care a mai fost studiat într-un an anterior.
Fiecare elev va putea participa, dacă nu la copletarea rubricii „Ştiu”, atunci la
completarea uneia din următoarele rubrici „Vreau să ştiu” sau „Am aflat”.
Primele două rubrici se completează interactiv cu elevii într-o primă oră în
clasă, pentru completarea celei din urmă lăsându-se timp elevilor să caute
răspunsuri, să se documenteze, urmând ca aceasta să fie completată într-o oră
ulterioară, stabilită împreună cu elevii.
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Acestea sunt doar două exemple de metode care stimulează participarea directă
a elevilor la actul comunicării în cadrul grupului. Pentru ca aceasta să fie
autentică şi de calitate, fiecare profesor trebuie să asculte (să ia în considerare
punctul de vedere al elevului), să observe evenimentele de natură verbală şi
nonverbală în situaţia de comunicare, să analizeze pentru a discerne, să
controleze calitatea mesajului (feedback-ul) şi să se exprime în funcţie de elev şi
de obiectul comunicării. Iar metodele moderne, centrate pe elev, permit acest
lucru mult mai mult decât cele tradiţionale.

Asta nu înseamna ca rolul metodelor didactice tradiţionale este anulat.
Nicidecum. Ci doar că, în ciuda faptului că metodele moderne cer mai mult
spaţiu şi timp în cadrul strategiei didactice abordate la clasă şi implică un alt
mod de organizare a activităţii, mai sofisticat, şi chiar mutarea mobilierului
şcolar, totuşi, ele asigură participarea elevilor în mod activ la actul comunicării
în mai mare măsură decât metodele tradiţionale.

Prin urmare, profesorul trebuie să dezvolte diverse tehnici de comunicare în
timpul actului didactic, dictate de finalitatea situaţiei. El trebuie să fie un fin
observator, în stare să înţeleagă şi să decodeze interacţiunile din cadrul
grupului, deoarece calitatea relaţiei profesor-elev/i este principalul factor care
generează calitatea comunicării şi, asemenea oricărei învăţări, învăţarea
comunicării obligă la adaptări şi acomodări.
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Comunicarea optimă dintre profesor și elev

Autor: Prof. Bozântan GabrielaMarina

Școala Gimnazială ,,Augustin Buzura” CopalnicMănăștur

Meseria de dascăl este una dintre cele mai nobile și importante profesii, deoarece implică
modelarea caracterelor copiilor având efect asupra evoluției întregii societăți umane atât pe termen
scurt cât și pe termen lung.

Rolul fiecărui cadru didactic este, sau ar trebui să fie, să-i învețe pe elevi cum să gândească și să
le stârnească interesul pentru cunoaștere. Conform spuselor profesorului universitar doctor Constantin
Cucoș, ,,dăruirea și iubirea sunt calități care dau greutate actului educativ”.

Creșterea calității relației profesor-elev duce la o înțelegere mai bună, de către elevi, a
semnificației fiecărei discipline în parte. În contextul actual, este nevoie de îmbunătățirea comunicării și
implicit a relației profesor-elev, dar și de depășirea conceptului clasic că profesorul predă și elevul
ascultă. Este foarte important ca profesorii să adopte o nouă atitudine didactică, în care elevii și
profesorii să poată comunica deschis și să coopereze în atingerea scopului didactic.

Mai mult decât atât, o relație pozitivă între profesor și elev, va duce mereu la îmbunătățirea
gradului de implicare a elevului în activitățile de învățare și sporirea rezultatelor școlare.

Un alt aspect important este faptul că aceste relații pozitive dintre profesori și elevi au efect
asupra elevilor și din punct de vedere emoțional și social, aceștia se dezvoltă din punct de vedere social,
adoptând comportamente pozitive între colegi și în societate. Profesorii, la rândul lor, vor fi influențați
de calitatea relației dintre ei și elevii lor. Întotdeauna un profesor care are o relație bună cu elevii săi se
va simți apreciat, ceea ce generează emoții pozitive și satisfacție. Aceste emoții pozitive îi vor da
profesorului un imbold în îndeplinirea funcției didactice. Atunci când activitatea didactică se desfășoară
cu interes și pasiune, elevii primesc entuziasmul, curiozitatea și noțiunea de a explora lucruri noi și
astfel, procesul de învățare se realizează într-un mod pozitiv și interesant pentru ambele părți implicate.

Cel mai important rol în îmbunătățirea relației profesor-elev îl are profesorul. Acesta trebuie să
treacă de la focusarea pe predare a lecției pregatite, probabil anterior, conform programei școlare, la
centrarea pe elev. Este foarte importantă adaptarea procesului educativ la nevoile elevului, consolidand
noțiunile pe care acesta nu le stăpâneste. Astfel, elevul va primi mai multa încredere în sine si va fi mai
atras atat de materia respectivă, cât și de profesorul pe care o preda. De asemenea, este foarte
importantă angajarea educabilului în investigații și lucrări independente, în acest mod profesorul
reușește să transmită elevului încrederea în forțele proprii, independența în gândire, dar și curajul de a
se implica în relația de comunicare.

Elevii au opinii și dorințe proprii care, în abordarea tradițională, nu sunt luate în seamă de către
profesori, fapt ce duce la o relație rigidă între cele două părți. Așadar, pentru a evita acest tip de relație și
pentru a avea o legătură mai strânsă cu elevii, profesorul trebuie să țină cont de opiniile și personalitatea
elevilor, adoptând metoda optimă de șlefuire pentru fiecare educabil în parte. Profesorul il poate face pe
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elev să se deschida din punct de vedere emotional si să renunțe la masca socială pe care noi toți o
adoptăm de cele mai multe ori

Un alt factor care stă la baza unei relații eficiente dintre cadre didactice și elevi, este atitudinea
empatică și afectivitatea pozitivă a cadrului didactic. De cele mai multe ori, elevii simt nevoia de a fi
înțeleși și îndrumați în anumite momente din viața lor, iar o implicare directă a profesorului și o
atitudine empatică față de situația în care se află elevul va duce la consolidarea relației dintre cei doi. Cu
alte cuvinte, cadrele didactice trebuie să fie conștiente că nu sunt doar o sursă științifică pentru elevii lor,
ci și un exemplu de bună practică și moralitate. De aceea profesorul trebuie să sesizeze și să încurajeze
orice încercare a elevilor de a se apropia de acesta.

Pe lângă aspectele menționate mai sus, la fel de importante sunt tonalitatea vocii și modul în
care profesorul se adresează elevilor. O bună relație între cele două părți poate fi definită ca o relație
democratică în care atitudinea rigidă și înfricoșarea elevilor nu-și au locul. Atunci când profesorii își
impun voința ignorând personalitatea elevului și așteaptă să fie ascultat necondiționat favorizează
reacții de teama, instabilitate și lipsă de încredere, toate acestea facându-i pe elevi sa reacționeze agresiv.
Autoritatea profesorului trebuie să fie bazată pe îndrumare și coordonare, și nu pe controlul agresiv
asupra elevului. Practicile negative ar trebui înlocuite cu o atitudine pozitivă și o atmosferă plăcută în
clasă, însă fără a exclude exigența. Elevii vor lua măsuri impreună cu profesorul bazându-se pe
încrederea reciprocă fapt ce ii va determina pe aceștia să fie conștienți de importanța învățării prin
cooperare și respect.

Așadar, relația optimă se construiește prin echilibru, colaborare și mai ales prin voință din
ambele părți. Apropierea sinceră a profesorului față de elev menținând în același timp simțul măsurii și
dezvoltănd o prietenie neexagerată va genera o relație echilibrată între el insuși și elev, fapt ce va avea
efect atât în realizarea procesului educativ cât și în societate.
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Strategii de îmbunătăţire a relaţiei profesor-elev

Autor: Prof. Bozeanu Liliana Florica
Școala de proveniența: Liceul Tehnologic, Sf. Haralambie, Turnu – Măgurele

“A educa înseamnă a înălţa... A înălţa copilul până la starea de om. Educaţia nu creează omul, ea
îl ajută să se creeze.” Maurice Dubesse

O educație de calitate reprezintă cheia unei reușite profesionale.
Natura ne aseamănă, educația ne deosebește! Confucius
Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva

exigenţelor culturale, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice pentru asumarea
unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării sociale şi
profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene.

Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strânsă între cei trei piloni, care
stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea - trei surse
principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane.

De modul în care şcoala interrelaţionează cu familia şi comunitatea depinde formarea
personalităţii şi instruirea copilului. Relaţiile bune dintre şcoală, familie şi comunitate sunt în avantajul
dezvoltării copilului la diferite vârste.

Familia are un rol decisiv în maturizarea psihosocială a copilului, în conturarea concepţiei lui
despre lume şi despre sine. Influenţa exercitată de către părinţi asupra copilului este benefică, dacă
aceştia sunt competenţi privind educaţia, dacă îl îndrumă cu tact şi cu înţelepciune, dacă îl respectă şi-i
stimulează creativitatea, responsabilitatea şi libertatea.

Şcoala continuă, diversifică şi aprofundează educaţia copilului, organizează procesul educaţional,
centrat pe formarea integrală a personalităţii acestuia. Calitatea acţiunilor şi a influenţelor familiei şi ale
şcolii poate fi obţinută numai printr-o comunicare şi colaborare eficientă între actorii implicaţi în
educaţia copilului. Relaţiile bazate pe înţelegere, susţinere, respect, dragoste creează temeiul comunicării
şi colaborării eficiente a familiei cu şcoala şi cu comunitatea.
Este cunoscut faptul că din ce în ce mai mulţi părinţi plasează problemele legate de bună educaţie a
copiilor printre cele mai importante preocupări ale lor. Printre ei sunt părinţi care ţin o strânsă şi
permanentă legătură cu şcoala. Ei se străduiesc, îndrumaţi de cadrele didactice, să creeze în mediul
familial o ambianţă prielnică unei dezvoltări sănătoase a copilului. În felul acesta, influenţa favorabilă
exercitată de şcoală asupra elevului continuă şi acasă. Şcoala oferă acestor părinţi prin intermediul
diriginţilor, psihologului, sfaturi preţioase privitor la modul în care trebuie să rezolve probleme
educative specifice vârstei.

Personalitatea umană se formează datorită educației care ne diferențiază de majoritatea
oamenilor comuni, punându-ne în cercul restrâns al oamenilor educați și respectați de societate.

Educația constituie o prioritate în viața fiecărui individ. Primi pași în educație îi îmbrățișam de
la o vârstă foarte fragedă, astfel ca la grădiniță și mai târziu la scoala personalitatea și cunostiintele
individului prind rădăcini pentru a putea deveni o persoană educată. Diferită de educația gimnazială este
stadiul liceal și mai târziu cel universitar. Astfel un minim de cunostiinte dobândit pe parcursul anilor de
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școlarizare te scot în lume cu un minim de cunoștințe despre tot ce îl înconjoară și este capabil să facă
propriile alegeri pentru bunăstarea lui.

În al doilea rând, o altă formă de educare se rezuma la oameni din jur și în special la părinți sau
rude. Personalitatea unui om poate fi influențată atât în mod pozitiv cât și în mod negativ de mediul în
care locuiește, de anturaj și de alți factori externi.

În concluzie, educația trebuie să prezinte o prioritate în viață deoarece beneficiile aduse de aceasta
sunt nemăsurabile. Ea șlefuiește personalitatea umană, putând astfel să influențeze modul în care
oamenii ne privesc.

Educația în viața unui om are un rol foarte important, educația dezvolta nenumărate laturi
senzitive, emoționale, cât și laturi pragmatice de viață. Educația ca definiție este un fenomen social care
reprezintă transmiterea de date și trăiri existențiale, a generalităților despre cultura și societate.

Educația dezvolta stilul unui om, până la urma aceasta învățare ți-o predai tu, nu exista un
profesor, învățarea ajuta la formarea unui scop în viață, la formarea viitorului, însă și cantitatea face
diferența în acest caz, tocmai de aceea în funcție de învățăturile primite, personalitățile sunt diverse.
Adică un om plin de cultură și învățat că la carte niciodată nu va fi cel mai popular sau cel care se pricepe
la cele mai multe lucruri practice, însă unul care cu adevărat este educat să facă fața fizic vieții nu posedă
o cantitate atât de mare de informații logice și teoretice.

Dezvoltarea personalității unui om începe în momentul în care persoana în cauză este capabilă
de a putea face alegeri, pentru ca un om care știe să meargă într-o direcție știe și de ce a ales să meargă în
acea direcție, asta e educația. Totul contează într-o lume în care sunt puțini cei care au carte, iar restul
face parte din acei 7 ani de acasă, acei 7 ani care se vor transforma într-o viață. Educația din zilele
noastre și de pe tărâmurile noastre reprezintă niște foi cu îndrumări care niciodată nu s-au schimbat.
Omul din zilele noastre are nevoie de o personalitate puternică, plină de anturaj, doar așa poți reușii
într-o societate contemporană plină de cerințe spre fizic, nu spre psihic, teoria nu îți oferă acea lingură
de mâncare pe care visezi să o ai primita pentru munca depusă.

Fie că dai importanță educației din școală, fie că dai importanță educației primite ca om de rând,
educație elementară, aceasta învățare este importantă pentru caracterul și personalitatea ta, așa îți
conturezi motivația și voința. Ceea ce îți dorești, o întâmplare nefericită nu ar trebui să schimbe ceea ce
educația te-a învățat să faci, mereu trebuie să ai o țintă, să tragi înspre acea țintă și să ai norocul ori
siguranța că vei nimeri din prima.

Repetiția e mama învățăturii, viața e mama învățăturii.
Ce spune Einstein:, Şcoala a fost întotdeauna mĳlocul cel mai important pentru transferarea

comorilor tradiţiei de la o generaţie la cea următoare. Lucrul acesta este şi mai adevărat astăzi decât în
trecut, deoarece prin dezvoltarea modernă a vieţii economice, rolul familiei de purtător al tradiţiei şi al
educaţiei a slăbit. Viaţa şi sănătatea societăţii umane depinde, astfel, de şcoală într-o măsură şi mai mare
decât în trecut.

Uneori şcoala este privită doar ca un instrument pentru transmiterea unei anumite cantităţi
maxime de cunoştinţe către tânăra generaţie. Scoala serveşte vieţii. Ea trebuie să dezvolte la tineri acele
calităţi şi capacităţi care prezintă valoare pentru bunăstarea obştei. Aceasta nu înseamnă însă că
individualitatea trebuie anihilată, iar individul trebuie să devină o simplă unealtă a comunităţii, aidoma
unei albine sau unei furnici. Fiindcă o comunitate de indivizi standardizaţi, fără originalitate personală şi
scopuri personale ar fi o comunitate nevolnică, fără posibilităţi de dezvoltare. Dimpotrivă, scopul
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trebuie să fie formarea unor indivizi caracterizaţi prin acţiune şi gândire independentă care văd însă
menirea supremă a vieţii lor în slujirea obştei.

Cum trebuie însă să ne străduim să atingem acest ideal? Nu cumva prin predici moralizatoare?
Nicidecum! Cuvintele sunt şi rămân sunete goale, iar drumul spre pierzanie a fost însoţit întotdeauna de
exaltarea în vorbe a câte unui ideal. Personalităţile nu se formează însă prin spuse şi auzite, ci prin
muncă şi activitate.

De aceea, cea mai importantă metodă de educaţie a constat dintotdeauna în a-1 antrena pe tânăr
într-o activitate efectivă. Aceasta este valabil atât pentru primele încercări ale şcolarului de a deprinde
scrisul, cât şi pentru lucrarea de licenţă la absolvirea universităţii, pentru simpla memorare a unei poezii,
pentru scrierea unei compuneri, interpretarea şi traducerea unui text, rezolvarea unei probleme
dematematică sau practicarea unui sport.

În spatele oricărei realizări stă însă motivaţia pe care se întemeiază şi pe care, la rândul ei, reuşita
activităţii o întăreşte şi o alimentează. Aici întâlnim cele mai mari diferenţe şi ele sunt de cea mai mare
importanţă pentru valoarea educaţională a şcolii. Una şi aceeaşi muncă îşi poate avea drept origine
teama şi constrângerea, dorinţa ambiţioasă de autoritate şi de autoevidenţiere, sau interesul sincer
pentru obiect şi dorinţa de adevăr şi înţelegere, aşadar acea curiozitate, divină pe care o posedă orice
copil sănătos, dar care de atâtea ori seacă de timpuriu. Influenţa educativă exercitată asupra tânărului
prin efectuarea uneia şi aceleiaşi activităţi poate fi foarte diferită, după cum la baza ei stau teama de
pedeapsă, pasiunea egoistă sau dorinţa de plăcere şi satisfacţie. Şi nimeni nu va susţine că administraţia
şcolii şi atitudinea profesorilor nu are influenţă asupra modelării structurii psihologice a tinerilor.

Mie mi se pare că pentru o şcoală lucrul cel mai rău este să lucreze în principal cu metodele fricii,
forţei şi autorităţii artificiale. Un asemenea tratament distruge sentimentele sănătoase, sinceritatea şi
încrederea în sine a tânărului. El produce supusul umil. Daţi în mâna educatorului cât mai puţine măsuri
coercitive cu putinţă, astfel încât singură sursă a respectului tinerilor faţă de el să fie calităţile lui
umane şi intelectuale.

Trebuie să ne ferim deci a predica tinerilor ca scop al vieţii succesul în sensul curent al
termenului. Fiindcă un om de succes este cel care primeşte mult de la semenii săi, de obicei incomparabil
mai mult decât echivalentul serviciilor făcute de el lor. Valoarea unui om trebuie văzută însă în ceea ce
dă, şi nu în ceea ce e capabil să primească.

Imboldul cel mai important pentru muncă în şcoală şi în viaţă este plăcerea de a munci, plăcerea
produsă de rezultatul muncii şi conştiinţa valorii acestui rezultat pentru comunitate. Sarcina cea mai
importantă a şcolii eu o văd în trezirea şi întărirea acestor forţe psihologice ale tinerilor. Numai un
asemenea fundament psihologic duce la o năzuinţă fericită spre cele mai înalte bunuri ale omului,
cunoaşterea şi creaţia artistică.

Trezirea acestor puteri psihologice productive este, desigur, mai puţin uşoară decât practicarea
forţei sau aţâţarea ambiţiei individuale, dar este în schimb mai de preţ. Principalul este dezvoltarea
înclinaţiei copilăreşti pentru joacă şi a dorinţei copilăreşti de a dobândi recunoaşterea precum şi
călăuzirea copilului spre domenii importante pentru societate; este acea educaţie care se bazează în
principal pe dorinţa de a desfăşura cu succes o activitate şi pe dorinţa de recunoaştere. Dacă şcoala
izbuteşte să lucreze cu succes într-o asemenea direcţie, ea îşi va dobândi o înaltă stimă în ochii tinerei
generaţii şi sarcinile date de ea vor fi primite ca un dar.
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O asemenea şcoală pretinde din partea profesorului să fie un fel de artist în domeniul său. Ce se
poate face pentru ca un astfel de spirit să fie adoptat în şcoală? Aici există la fel de puţin un remediu
universal ca şi pentru păstrarea sănătăţii unui individ. Există însă anumite condiţii ce trebuie neapărat
întrunite. În primul rând, educatorii trebuie crescuţi în astfel de şcoli. În al doilea rând, educatorului
trebuie să i se lase o largă libertate în alegerea materialului ce urmează a fi predat şi a metodelor de
predare. Căci şi pentru el e adevărat că forţa şi presiunea exterioară ucid plăcerea muncii de calitate.

Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca un specialist, ci
ca o personalitate armonioasă. Pe primul plan trebuie pusă totdeauna dezvoltarea capacităţii generale de
gândire şi de judecată independentă, şi nu dobândirea de cunoştinţe de specialitate. Dacă cineva
stăpâneşte bazele domeniului studiat şi dacă a învăţat să gândească şi să lucreze independent, el îşi va
găsi cu siguranţă drumul şi, în plus, va fi mai bine pregătit pentru a se adapta progresului şi schimbărilor
decât cel a cărui educaţie a constat în principal în dobândirea de cunoştinţe detaliate.,

Educaţia e ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat la şcoală”.
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Relaţia profesor-elev, o provocare permanentă

Brăilescu Anita,
Colegiul Naţional ,,Alexandru Ioan Cuza’’, Galaţi

Despre relația profesor-elev s-a tot discutat de-a lungul timpului și reprezintă una dintre marile
provocări ale învățământului românesc și nu numai. Să fii dascăl este cea mai nobilă meserie din câte pot
exista deoarece fără un profesor priceput nicio altă profesie nu se poate întrupa. Demn de precizat este
faptul că trăsătura cea mai importantă a unui cadru didactic este responsabilitatea, acesta trebuie să fie
mereu creativ și dinamic, dispus în permanență să-și îmbunătățească activitatea la catedră.

În ceea ce privește relația profesor-elev, o importanță majoră o are feed-back-ul permanent între
cele două părți. Pe de o parte, profesorul trebuie să fie deschis tuturor provocărilor din partea clasei, iar
pe de altă parte elevii trebuie să fie în permanență verificați de familii pentru a se menține astfel un
echilibru optim. În aceeași ordine a ideilor mai putem sublinia și importanța tactului pedagogic al unui
cadru didactic, întrucât acesta pe lângă o foarte bună pregătire profesională, are nevoie și de compasiune,
înțelegere și multă dragoste față de copii. În momentul în care copilul se simte iubit și apreciat, va
încerca să dea tot ce este mai bun din el tocmai pentru a nu dezamăgi.

Să luăm exemplul unui copil olimpic la o anumită materie care învață și se perfecționează mereu.
Acesta va îndrăgi atât obiectul la care obține performanța cât și pe profesorul care îl învață să capete
cheia succesului. Mentorul, în cazul de față, cadrul didactic, va deveni un al doilea părinte, căci fără o
apropiere de suflet nimic trainic nu putem realiza. Michael Jordan, de exemplu, vorbea într-un spot
publicitar pentru Nike despre eșecurile lui din spatele victoriei:,,Am ratat mai mult de nouă mii de
lovituri în cariera mea .Am pierdut aproape 300 de meciuri. De douăzeci și șase de ani mi s -a oferit
șansa pentru aruncarea de câștigare a meciului și am ratat. Am ratat iar și iar și iar în viața mea. Și din
acest motiv am reușit.,,’’.

În cele ce urmează, vom vorbi despre faptul că în orice unitate școlară, atât profesorii cât și elevii
visează ca activitățile derulate să fie cât mai plăcute, informațiile utile, iar în lecții să se folosească cât
mai multe metode moderne și interactive. În pedagogia modernă relația profesor -elev este una foarte
complexă implicând un dialog continuu între cele două părți. Relațiile dintre profesor și elevi trebuie să
fie bazate pe o simpatie reciprocă, încredere și colaborare. Este lesne de înțeles și faptul că pentru o bună
colaborare, profesorul trebuie să-și adapteze materia nivelului clasei, să țină cont de capacitățile
intelectuale ale elevilor, să aibă puterea necesară de a le înțelege nevoile pentru a se putea aplica lucrul
diferențiat. În momentul în care cadrul didactic ajunge la inima elevilor, înțelegându-i și antrenându-i
pe fiecare în activitățile potrivite, înseamnă că acesta și -a atins misiunea didactică.

În gestionarea relației profesor-elev o coordonată esențială o deține managementul
clasei.W .Weber definea managementul clasei drept: ,,setul de activități prin intermediul cărora
profesorul promovează comportamentul adecvat al elevului și elimină comportamentul inadecvat,
dezvoltă relații interpersonale bune și un climat socio-emoțional pozitiv în clasă ,stabilește și menține o
organizare eficientă și productivă a clasei’’ (Weber .W.1977) Classroom Management, Classroom
Teaching. Rolul de actor al profesorului ajută enorm clasa de elevi, în sensul că fără indicațiile lui
prețioase, elevii nu ar putea fi dirĳați pe culmile înalte ale succesului.
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Să vorbim puțin și despre cazul elevului de nivel mediu care tinde spre treapta superioară. Este
evident că pe lângă informațiile cu caracter științific, el are nevoie și de înțelegere, empatie, simpatie din
partea cadrului didactic, etc. Aceeași relație caldă este necesară și atunci când încerci să ridici nivelul
unui elev la un prag minimal, căci fără un tact pedagogic aparte ,nimic trainic nu poate fi posibil.

Atunci când vorbim despre relația profesor-elev, trebuie să ne gândim imediat și la modalitățile
prin care am putea-o îmbunătăți continuu. Pentru a exista o relație optimă între cele două părți este
nevoie de o permanentă colaborare, de o capacitate sporită de a-l asculta pe celălalt, de a veni cu
întrebările și răspunsurile necesare atunci când situația o impune. Tot pentru a spori calitatea relației
dintre elev și profesor, cel din urmă va veni în sprĳinul celor mici cu o serie de chestionare utile, ce vor
fi completate de aceștia într-un anumit interval de timp.

Pe lângă dialogul propriu-zis dintre elevi și profesor și o comunicare eficientă, cadrul didactic va
menține viu interesul copiilor și printr-o serie de activități nonformale- ieșiri la muzeu, la teatru,
călătorii care vor rămâne mereu în amintirea elevilor. Merită subliniat faptul că o excursie școlară
valorează cât pentru o ,,viață’’ în sensul că aici se vor lega cele mai frumoase prietenii între copii, dar și
între elevi și profesor.

Până și cercurile de lectură organizate la nivel de școală vor contribui la o mai bună comunicare
între ambele părți. Să nu uităm că în toate activitățile ce vor fi întreprinse, profesorul
reprezintă ,,dirijorul’’ principal și că doar el va putea deține controlul în fața elevilor. În momentul în
care cel din față obosește, ceilalți se retrag timid într-o ,,carapace’’, iar procesul instructiv-educativ va
avea cel mai mult de suferit. Să ținem cont că așa cum lumea se află într-o perpetuă schimbare, tot astfel
și învățământul trebuie mereu îmbunătățit cu metode și activități cât mai variate care să mențină atenția
elevilor proveniţi din toate mediile şi categoriile sociale.

Acestea fiind spuse, putem afirma faptul că doar cu o colaborare permanentă între profesor și
elev putem obține rezultate bune și foarte bune. Așadar. pentru o reușită pedagogică, avem nevoie de
multă muncă, răbdare, curaj, empatie și profesionalism.
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Despre rolul dirigintelui în comunicare

Profesor: Brodeţchi Felicia Mariana
Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu

Unul dintre rolurile cheie ale unui management de succes al comunicării în mediul şcolar revine
profesorului diriginte. Având ca atribuţii organizarea şi coordonarea activităţilor educative şi de
consiliere a elevilor, a activităţilor de orientare şcolară şi profesională, a activităţii extracuriculare şi
extraşcolare etc., dirigintele trebuie să colaboreze cu toţi parteneri implicaţi în activitatea educativă.
Buna colaborare implică o bună comunicare.

Se spune că „aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la
bază o problemă de comunicare”. Astfel, abilităţile de comunicare ale dirigintelui pot constitui unul
dintre factorii esenţiali în asigurarea reuşitei unei activităţi educative. Se impune exersarea unor tehnici
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de comunicare în grup, verbală sau non-verbală, cunoaşterea stilurilor de comunicare şi a unor
modalităţi de adaptare a stilului.

Indiferent de dificultăţile şi barierele care pot să apară în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii educative, acestea pot fi depăşite dacă există un mediu favorabil creat la nivelul unităţii de
învăţământ, motivaţie în identificarea celor mai bune metode şi mĳloace
de comunicare.
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Fiecare copil – o provocare

Exemplu de bună practică

Brodeţchi Mircea
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Hiperactivitatea cu deficit de atenţie (tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie, ADHD)
reprezintă o tulburare de comportament cu mare frecvenţă în copilărie şi adolescenţă. Analizând
criteriile de diagnostic pentru acest sindrom, putem constata că, în număr foarte mare, elevii noştri
manifestă o serie de simptome pentru deficit de atenţie sau pentru hiperactivitate/impulsivitate, fără a fi
investigaţi şi catalogaţi în acest sens de către specialişti. Astfel, se impune ca în activitatea didactică să
putem aplica cu uşurinţă strategii centrate pe această categorie de elevi.

Voi exemplifica măsurile pe care le-aşi lua în cazul elevilor cu ADHD, pornind de la o situaţie
concretă. Personal, am lucrat cu un astfel de elev. Mama acestuia era cadru medical şi ne-a informat
despre deficienţa fiului ei încă de la înscrierea copilului în instituţia noastră. Era la începutul clasei a VII-
a şi elevul a venit prin transfer de la o altă şcoală de unde a fost „somat” să plece din cauza problemelor
comportamentale.

Dorinţa de integrare a acestui copil, diagnosticat cu ADHD, în noul colectiv a reprezentat pentru
mine motivul de a mă informa mai mult cu privire la această afecţiune. Astfel, consider că primul pas pe
care ar trebui să îl facă un cadru didactic pus în situaţia de a lucra cu un elev cu ADHD ar fi acela de
autoinstruire în acest domeniu. Ar fi greşit să punem (din neştiinţă) pe seama obrăznicie sau lipsei de bună
creştere, neatenţiile, stările de hiperactivitate sau reacţiile impulsive ale acestor copii. Exemplele de bună
practică ale dascălilor trecuţi printr-o experienţă similară ne-ar fi utile. Analiza experienţelor în
domeniu ar duce la lărgirea experienţei personale.

În al doilea rând, pentru o bună relaţionare este necesară cunoaşterea copilului în cauză, a
experienţelor lui anterioare, iar pentru aceasta se impune o bună colaborare cu familia elevului. În ceea ce
mă priveşte, puntea de legătură cu familia a fost creată de la început şi s-a consolidat pe parcursul celor
doi ani, până la absolvirea elevului, prin numeroasele întâlniri pe care le-am avut cu mama acestuia. Am
discutat despre efectul măsurilor aplicate, despre progresele copilului şi am căutat împreună soluţii
pentru unele probleme apărute.

Pentru a nu permite să fie afectată negativ activitatea celorlalţi elevi, mi-am propus un bun

management al clasei. Pentru aceasta:
- am avut grijă ca prin poziţionarea copilului cu ADHD în sala de clasă să evit o eventuală

expunere a acestuia la stimuli externi nedoriţi;
- am iniţiat programe de conştientizare a necesităţii exersării toleranţei şi bunei înţelegeri

între colegi;
- am pregătit pentru orele de curs câte o listă cu sarcini simple de lucru la care să fac apel în

cazul în care activitatea propriu-zisă s-ar fi dovedit a fi prea lungă sau prea greoaie pentru
elevul cu ADHD;
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- am fixat încă de la început, de comun acord cu acest elev, două reguli pe care fiecare dintre
noi să le respecte pentru o bună colaborare (a fost încântat de această iniţiativă şi s-a străduit
să nu se abată);

- am căutat să am reacţii prompte şi eficiente în cazul unor manifestări necontrolate ale
elevului cu ADHD (funcţionau mici semne, atenţionări, „coduri” pe care le aveam împreună).

În activitatea de predare-învăţare am urmărit să adaprez strategiile clasei de elevi (potenţialului lor
intelectual, cunoştinţelor şi abilităţilor anterior dobândite), dar şi să fac apel la cât mai mulţi analizatori
şi implicit la cât mai multe tipuri de inteligenţă. Astfel, elevul cu ADHD îşi regăsea întotdeauna locul şi
rolul. Pentru el pregăteam tipuri de exerciţii de raţionament simplu, exerciţii de aplicare de formule sau
de calcul direct.

În evaluarea copilului cu ADHD am încercat să înregistrez mereu progresele realizate, fără să mă
raportez la standardele atinse de ceilalţi copii. Am apreciat fiecare „achziţie” a acestuia şi „am luptat” să-i
scot din minte permanentul „Nu pot!”. Uneori, în timpul lucrărilor scrise, atunci când vedeam că nu mai
are răbdare şi abandonează sarcinile de lucru îi puneam pe bancă un bileţel de încurajare: „Sunt convins
că ştii să rezolvi exerciţiul...”, „Aş fi curios să văd dacă mai ştii rezolva exerciţiul...”, „Am încredere că
poţi rezolva încă un exerciţiu!”. Se bucura de aceste mesaje şi de fiecare dată se străduia să răspundă
pozitiv.

Munca cu acest elev a fost una complexă, iar măsurile de sprĳin au vizat multiple aspecte ale
activităţii didactice, au fost adaptate permanent sau chiar înlocuite în timp. Totul a necesitat efort,
autocontrol, perseverenţă şi a reprezentat o provocare profesională şi umană. Satisfacţiile răsplăteau
însă mereu acest efort. Legătura specială creată, dorinţa copilului de a nu mă dezamăgi, progresele
realizate de acesta în învăţare, comunicare, autostăpânire şi nu în ultimul rând aprecierile directe venite
din partea sa sau a familiei reprezentau suficiente imbolduri pentru a continua. Imensa satisfacţie a venit
însă la sfârţit când ne-am bucurat cu toţii pentru promovarea examenului de capacitate, iar eu, în mod
special, de cea mai frumoasă felicitare de mulţumire pe care am primit-o vreodată din partea unui elev şi
a părinţilor săi.
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Corectăm elevul sau greșeala?

Autor: Călugăreanu Adina-Laura
Prof. Școala Gimnazială ,,Acad. H. Mihăescu” Udești, Suceava

,,Niciodată nu corectezi o greșeală, întotdeauna corectezi o persoană.”(Michael Lewis)

Teama de greșeli

Când discutăm despre greșeli, prima întrebare care ne apare în minte ar fi ,,Cine este vinovat?”.
Unii experți în domeniu privesc greșelile drept un simptom al unei predări ineficiente sau o dovadă a
eșecului. Profesorul este cel vinovat pentru că nu a reușit să prevadă și să împiedice producerea
greșelilor. Bineînțeles, nu este de negat și faptul că lipsa motivației, a autodisciplinei sau chiar a
inteligenței din partea elevului duce la apariția greșelilor.

Căutarea răspunsului la întrebarea de mai sus este de fapt fără rost. Cred că toate cadrele
didactice ar fi de acord când spun că și cei mai motivați și mai inteligenți elevi fac greșeli în ciuda celor
mai bune condiții de învățare. Prin urmare, subscriu atitudinii mentaliste care pleacă de la ideea că orice
greșeală este inevitabilă în procesul de învățare.

De multe ori profesorii se tem ca elevii lor să nu facă greșeli. Această frică derivă dintr-o teorie
mai veche de predare a limbilor străine, conform căreia o limbă se învăța prin repetarea formelor
corecte până când acestea deveneau automate. Prin urmare, profesorii se tem că, dacă nu vor corecta
fiecare greșeală, elevii ar putea repeta forma incorectă și acest lucru ar dăuna procesului de învățare. Dar
acum știm că o limbă se învață ca un set de reguli și că elevul trebuie să ,,încerce” limba, făcând greșelile
o parte de neevitat.

,,Pași spre învățare”

Julian Edge numește greșelile ,,pași spre învățare”. El compară elevul care învață a doua limbă cu
un copil care învață limba matenă. În timp ce greșelile făcute la o oră de limbă străină sunt corectate
imediat, acest lucru nu se întâmplă cu un copil care învață prima lui limbă. Părinții sunt atenți mai mult
la mesajul pe care vrea să-l transmită copilul, și nu la forma lui. Profesorii nu ar trebui să-și asume rolul
negativ de a evidenția diferențele dintre engleza elevilor și engleza standard. Ei ar trebui să încurajeze
dezvoltarea limbii apreciind ,,pașii spre învățare”. Greșelile ne arată ceea ce elevii nu au învățat încă
și pe ce anume trebuie să mai insistăm în procesul de predare.

Când și cum corectăm?

Această sarcină dificilă necesită discreție și îndemânare din partea cadrului didactic. În primul
rând, profesorul trebuie să-i încurajeze pe elevi și cea mai bună cale de a face acest lucru este să se
concentreze pe ceea ce elevii au făcut corect, nu pe ceea ce au greșit. Elevul trebuie să simtă că face
progrese și o laudă este oricând bine-venită, chiar și pentru răspunsuri parțial corecte. Apoi, un profesor
care își umilește elevii și strigă ,,Greșit!” va transmite ideea că greșelile sunt ceva de neiertat. Astfel, va
avea elevi care se vor abține să mai vorbească, de teamă să nu spună ceva greșit.
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Uneori, cea mai bună cale de a-i ajuta pe elevi este să nu corectăm deloc. Un profesor care sare
mereu să corecteze va întrerupe fluența vorbirii și-i va inhiba pe elevi. Pe de altă parte, necorectarea
greșelilor poate duce la greșeli permanente. Având în vedere aceste lucruri, un profesor trebuie să
corecteze selectiv, adică având în vedere tipul activității și obiectivele acestei activități.

De exemplu, la o lecție de gramatică (de învățare a formelor de past tense) obiectivul principal
este acuratețea, corectitudinea. În acest caz, profesorul corectează orice greșeală majoră privind acest
subiect (nu toate greșelile de gramatică!) pentru ca elevii să înțeleagă și să folosească regulile corect.
Foarte important aici este ca elevii să repete forma corectă pentru a pune în practică cele învățate.

Dacă lecția este centrată pe speaking și listening (vorbit și ascultat) și profesorul vrea ca elevii să
se exprime liber, dezvoltându-și astfle fluența, el trebuie să aibă grijă să nu întrerupă prea mult pentru ca
elevii să nu-și piardă ideea. Mai mult, profesorul ar putea să-i sperie și să-i împiedice astfel de la a mai
exersa noua limbă. Cel mai bun lucru pe care îl poate face este să-i lase pe elevi să termine de vorbit,
apoi să se întoarcă repede și să corecteze doar greșelile mari sau, dacă activitatea este prea dinamică, să-și
noteze cele mai frecvente greșeli și să se ocupe de ele mai târziu, folosindu-le în teste, jocuri sau în
activitățile de spargere a gheții (warm-ups).

Pentru a răspunde la cea de-a doua parte a întrebării, vă readuc aminte motto-ul aflat la
începutul articolului. Elevii începători se pot simți rușinați atunci când sunt corectați în fața colegilor
pentru că se simt în centrul atenției. Aceasta poate fi o problemă și pentru elevii avansați, care se pot
simți frustrați pentru că nu știu cuvinte sau reguli pe care ar trebui să le știe. Și atunci apare întrebarea:
Cum să încurajăm fluența și să oferim un feedback corect fără să distrugem încrederea elevilor în
cunoștințele lor și în dreptul lor de a face greșeli?

Răspunsul la întrebare este corectarea sensibilă. Profesorul nu este un judecător, el este o resursă.
Dacă elevii sunt obișnuiți să păstreze permanent contactul vizual cu profesorul pentru a vedea dacă ceea
ce fac sau spun este în regulă, atunci nu este deloc în regulă. Acest lucru înseamnă că se tem să facă
greșeli și să fie corectați. Din această cauză, profesorul trebuie să folosească și alte tehnici de corectare,
înafara celei comune făcută doar de către el. Elevii trebuie să învețe să descopere singuri greșelile
ascultând atent sau recitind cele scrise și trebuie să devină responsabili pentru eliminarea micilor greșeli.

Implicarea activă a elevilor în procesul de corectare este foarte importantă pentru că stimulează
învățarea activă, induce o atmosferă cooperantă și dezvoltă elevi independenți. Astfel, un profesor
modern ar trebui să fie familiar cu:

� Auto-corectarea: cu gesturi ajutătoare din partea profesorului, elevii iau sarcina de a se corecta
în mâinile lor și se implică mai mult în învățare

� Corectarea în pereche: elevii învață să identifice greșelile corectându-și colegii, dar trebuie să
avem grijă la elevul ,,știe-tot” care i-ar putea intimida pe ceilalți

� Cercetare: profesorul poate să le ceară elevilor să cerceteze singuri pentru ora următoare și nu
ar trebui să se teamă să facă și el acest lucru.

Aceste metode nu cer mult timp și îi permit profesorului să-și canalizeze resursele spre alte aspecte
ale lecției.

Pentru a rezuma, iată câteva lucruri cheie pe care un cadru didactic trebuie să le știe:
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Profesorul trebuie întotdeauna:

1. să ceară elevilor să repete forma corectă.
2. să izoleze problema. Dacă majoritatea elevilor fac o greșeală, atunci profesorul trebuie să se

întoarcă, să clarifice și să repete ceea ce a predat.
3. să fie pozitiv și răbdător. Decât să vadă greșelile elevilor ca fiind eșecul abilității lui de a preda,

profesorul ar trebui să le privească ca pași spre învățare și ca indicatoare a lipsurilor pe care
trebuie să se concentreze.

4. să folosească auto-corectarea și corectarea în pereche. Lăsați-vă elevii să-și rezolve singuri
problemele.

Profesorul nu trebuie niciodată:

1. să se grăbească să corecteze, să se enerveze sau să intimideze elevii.
2. să corecteze și atât. Ceea ce a fost o dată corectat trebuie mereu repetat.
3. să uite să țină o evidență. Greșelile elevilor sunt ca un ghid al muncii lui viitoare.

Chestionar

Iată un mini-chestionar pe care puteți să-l aplicați la clasă pentru a afla atitudinea elevilor
dumneavoastră față de greșeli.

1. Atunci când un profesor corectează greșelile oral, el
a. repetă greșeala pentru a-i atrage atenția elevului
b. întreabă un alt elev dacă ce s-a spus este corect
c. face un gest sau o mimă pentru a arăta că e greșit
d. îi spune simplu elevului că a greșit
e. îi indică elevului ce fel de greșeală a făcut

2. Care dintre metodele de mai sus le preferați și de ce?
3. Care dintre metodele de mai sus nu le preferați și de ce?
4. Preferați ca profesorul să vă corecteze fiecare greșeală pe care o faceți? Sau doar pe cele

importante? Argumentați răspunsul.

Răspunsurile pe care le-am primit de la elevii mei mi-au arătat că lor le este frică de greșeli. Se
pare că și elevii se ghidează după teoria ,,greșeli mari înseamnă note mici.” Unii dintre elevi au scris că
preferă ca profesorul să facă un gest sau o mimă pentru a indica că s-a zis ceva greșit pentru că: ,,îți dă
speranță”, ,,profesorul nu ne ceartă”. La cea de-a treia întrebare, elevii au recunoscut că se simt rușinați
atunci când sunt corectați în fața clasei și preferă ca profesorul să nu le repete greșeala (fiți atenți la
intonația folosită atunci când repetați greșeala elevului!) și nici să nu-l întrebe pe alt elev pentru că ,,eu
primesc notă, nu el”. În ce privește ce-a de-a patra întrebare, părerile sunt împărțite. Unii vor să le fie
corectate doar greșelile importante pentru că nu le place un caiet înroșit și speră la o notă mai mare, alții
vor toate greșelile corectate pentru a avea o dovadă a nivelului lor și pentru a nu le mai repeta.

Din păcate, atitudinea față de greșeli pe care profesorul o dezvoltă în elevii săi va fi aplicată de
către aceștia și în viața de zi cu zi. Trebuie să ne dăm seama de influența pe termen lung pe care o avem
asupra elevului și să încercăm să nu formăm oameni care, de teamă să nu greșească și să fie apostrofați,
nu vor avea curajul să se exprime liber și nu vor avea încredere în forțele proprii.
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Bagajul dascălului începător

Prof. Câmpean Mirela
Școala Gimnazială Halmeu, Satu Mare

Pentru a avea un proces instructiv-educativ eficient, este necesară îmbunătățirea relației
dascăl-elev, iar pentru aceasta consider că trebuie să pornim de la formarea viitorului dascăl în
această societate mereu în schimbare și conștientizarea celor ce pornesc pe acest drum al
„bagajului” de care au nevoie pentru a deveni experți în ceea ce vor face. Pedagogul Emil Păun
spunea că un obiectiv important al formării inițiale îl constituie dezvoltarea unei personalități
profesionale autonome, capabile să-și gestioneze propria activitate într-o manieră creativă.
Trecerea de la profesorul care execută și așteaptă să i se spună ce să facă la profesorul care are
inițiativă, spirit critic și creativitate trebuie să constituie un obiectiv major al formării inițiale,
dar și continue a cadrelor didactice.

Reprezentanții ONG-urilor din educație susțin că o variantă pentru o mai bună
pregătire a profesorilor, ar fi ca cei aflați la început de carieră să aibă mentor, adică timp de un
an să fie sub supravegherea unui dascăl cu experiență, o idee binevenită căci începuturile sunt
momente de natură să influențeze semnificativ evoluțiile următoare în bine sau în rău, iar
impactul profesional și mai ales cel emoțional este de durată. Fiica mea dorește să devină
învățătoare și, cred eu, are norocul de a mă avea mentor pe mine, mama sa. Dar oare ce modele
au elevii de astăzi, înțeleg ei cu adevărat ce presupune această meserie, considerată nu demult
vocație? Dar oare mai e considerată azi o vocație?

În continuare am să prezint „scrisorica” pentru fiica mea, dar care se poate adresa oricărui
debutant ce pornește pe acest drum, punându-i în „bagaje” pe lângă sfaturile mele, izvorâte din
experiența mea de dascăl de 22 de ani, înțelepciunea înaintașilor, dar și ideile inovatoare ale
pedagogilor și psihologilor de azi:

„În primul rând ai nevoie de câteva aptitudini native în anumite domenii: dicție, desen,
muzică și sport. Apoi ai nevoie de un suflet mare în care să aduni de-a lungul timpului iubirea
față de zeci de învățăcei. Îmi amintesc de începuturile mele când, elevă fiind la Liceul Pedagogic,
am fost întrebată de ce vreau să fiu învățătoare. Răspunsul meu, naiv atunci, căci nu știam prea
multe, a fost: «...pentru că iubesc copiii». Era oarecum un răspuns stereotip, dar atât de necesar,
căci educație poți să faci doar cu iubire. Apoi, profesoara de pedagogie ne-a adus în atenție un
citat al lui Onisifor Ghibu, care mi-a fost un îndemn de-a lungul carierei mele și care merită a fi
cunoscut de viitoarele generații de educatori, ca să le pătrundă la suflet, așa cum s-a întâmplat în
cazul meu:

«Tinere, care te pregătești să devii dascăl al neamului tău, Tu trebuie să te pătrunzi din
capul locului și în fiecare clipă a vieții tale de conștiința faptului că te-ai legat să mergi pe un
drum pe care au umblat înaintea ta cei mai mari binefăcători ai omenirii și ai neamului românesc:
Socrate, Christos, Pestalozzi, Gheorghe Lazăr, Simion Bărnuțiu, Vasile Onuțiu și atâția alți
învățători, educatori și părinți ai umanității.
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Să știi însă că, înainte de a putea fi învățător și educator al tineretului și al neamului, tu
trebuie să fii mereu preocupat de gândul de a ajunge un om cât mai desăvârșit: sănătos la trup și
la suflet, bun, harnic, devotat, credincios, curajos, modest, luptător neînfricat pentru bine,
adevăr și frumos, pentru neamul tău și pentru omenire.

Răsplata adevărată a ostenelilor tale să nu o cauți nici în averi materiale, nici în onoruri,
nici în recunoștință publică, ci în mulțumirea de a te fi transplantat pe tine însuți în miile de
suflete care ți-au fost încredințate spre îndrumare și de a vedea sămânța ta bună rodind
pretutindeni unde ai aruncat-o cu mâna largă și inima bună. »

Auzind de aceste nume ilustre și ce au făcut ei pentru învățământul românesc,
nădăjduiesc să înțelegi ce misiune nobilă ai și anume de a aduce lumină, căci «un bun profesor este

asemeni unei lumânări. El se mistuie pe sine însuși pentru a lumina calea altora» (Mustafa Kemal
Atatürk). După opinia pedagogului francez René Hubert, această responsabilitate și-o asumă
dascălul față de copii, față de patria sa și față de întreaga umanitate. În mâinile sale se află, într-
un fel, nu numai viitorul copilului, ci și al națiunii al cărei membru este. Conștiința
responsabilității și a misiunii nu pot fi concepute în afara adeziunii și atașamentului față de
valorile culturale, naționale și universale, create de-a lungul veacurilor.

Nu trebuie să te sperie că ți se cere să fii «un om desăvârșit», dar trebuie să tinzi spre a
deveni unul, căci personalitatea ta își va pune amprenta asupra învățăceilor tăi. De aceea
anumite calități aptitudinale îți vor fi indispensabile și anumite aptitudini cognitive și
profesional-didactice, competențe și o serie de caracteristici intelectuale, afectiv-motivaționale,
comportamentale și caracteriale, cum ar fi: inteligența, capacitatea comunicativă, motivația
profesional-didactică, atitudinile și autoritatea pe care o ai în clasă, modul de relaționare cu
elevii, empatia, capacitatea de imaginație creatoare și spiritul de dreptate, expectanțele înalte,
respectul și interesul pentru elevi.

În calitate de învățător va trebui să îți asumi o multitudine de roluri. Profesorul Anita E.
Woolfolk menționează următoarele:
- profesorul, ca expert al actului de predare-învățare. Vei putea lua decizii privitoare la tot ceea
ce se întâmplă în procesul de învățământ. «Schimbarea este numai rezultatul învățării» (Leo
Buscaglia).
- profesorul, ca agent motivator. Vei întreține interesul, curiozitatea și dorința elevilor pentru
activitatea de învățare: «Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi

făcut mai întâi dornic de a învăţa» (Comenius).
- profesorul, ca lider. Vei conduce un grup de elevi, exercitându-ți puterea asupra principalelor
fenomene ce se produc aici. Vei fi un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților,
obiect de afecțiune, sprĳin în ameliorarea stărilor de anxietate: «Nu contează cât de încet mergi,

atâta vreme cât nu te opreşti»(Confucius).
- profesorul în ipostaza de consilier. Vei fi un observator sensibil al comportamentului elevilor,
un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora: «Spiritul copiilor nu este un vas pe care vrem să-l

umplem, ci este o vatră pe care trebuie s-o încălzim» (J.H.Pestalozzi).



53

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

- profesorul, ca model de urmat. Prin întreaga ta personalitate, prin acțiunile și comportamentul
tău vei fi un exemplu pozitiv pentru elevi. «Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o

pildă de urmat»(Albert Einstein).
- profesorul, ca profesionist reflexiv. Te vei strădui tot timpul să înțelegi și să reflectezi asupra
întâmplărilor inedite din clasă, să studiezi și analizezi fenomenele psihopedagogice cu care te vei
confrunta: «Nu învăţăm din experienţă ci din reflecţia asupra experienţei» (John Dewey).

- profesorul, ca manager. Vei supraveghea întreaga activitate din clasă, vei asigura consensul cu
ceilalți profesori, cu părinții și cu ceilalți factori. «Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să

devii mai sărac» (proverb indian).
Dar, pe lângă activitatea didactică, va trebui să desfășori și o activitate extrașcolară sau

cultural-educativă, implicându-te în evenimentele și frământările social-culturale ale comunității,
activități care plac copiilor și întăresc relația cu ei. De fapt, nu încetezi nicicând să fii dascăl,
dovadă și frecventa ta replică: «Mami, nu ești la școală! ».

Trebuie să înțelegi că așa cum tu ești unică și copiii, deși se aseamănă, sunt foarte diferiți
și e nevoie de o educație diferențiată și personalizată, așa cum cere și societatea de astăzi. Astfel,
pentru a centra conținuturile învățării pe copil, trebuie, în primul rând, să cunoști
particularitățile psihofiziologice, ceea ce înseamnă cunoașterea temperamentului, nivelul de
priceperi și deprinderi, interesele, potențialul intelectual, trăsăturile de personalitate, dar și
cunoașterea eredității socio-culturale cu care copilul vine din familie. Respectarea diferențelor
individuale trebuie să ducă la tratarea diferențiată a copiilor, la crearea unor situații de învățare
care să permită progresul copilului, pe diferite căi, prin realizarea acelorași obiective. Practic,
trebuie să creezi situații de învățare care să determine o participare activă a copilului în procesul
de învățare prin interacțiuni directe căci «profesorul cu adevărat înțelept nu te invită să intri în casa

înțelepciunii sale ci, mai curând, te călăuzește către pragul minții tale»

(Kahlil Gibran).
Un rol important îl vei avea și în obținerea încrederii în sine a copilului și consolidarea

imaginii de sine obiectivă. Aceasta o poți face prin proiectarea unei strategii care să sprĳine toți
elevii în descoperirea și afirmarea sansei proprii de realizare, având grijă să gradezi exigențele,
să propui sarcini pe care majoritatea școlarilor să le poată realiza, să lauzi și recompensezi nu
rezultatul, ci efortul. Va trebui mereu să stimulezi elevii performanți și să încurajezi pe cei ce
întâmpină probleme având ca motto: «Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu cu să vedem»

(Nicolae Iorga).
De asemenea, relațiile cu elevii trebuie să le bazezi pe afecțiune, să creezi un climat

favorabil colaborării eficiente între tine şi elevi, o atmosferă caldă, afectivă, pozitivă, de exigenţă,
dar şi de înţelegere, de responsabilitate, să nu te limitezi la transmiterea cunoștințelor, ci să ai în
vedere formarea personalității complexe a elevilor, să le stimulezi creativitatea și să stimulezi
dezvoltarea gândirii, să le stârnești curiozitatea, să oferi feed-back permanent atât în privința
efortului depus, cât și a aptitudinilor și capacităților lui, să utilizezi metode activ-participative, să
fii corectă în evaluare, să nu judeci elevii după rezultate școlare, ci în funcție de calitățile lor
unice și să satisfaci interesele elevilor propunând activități care intră în sfera lor de preocupări.

Toate aceste acțiuni bazate pe respectul față de nevoile elevului vor duce la optimizarea
relației dintre tine și elevii tăi și inclusiv a procesului instructiv-educativ. Cu toate acestea, te vei
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confrunta și cu situații conflictuale și atunci e necesar să te documentezi din cărți de specialitate
și să apelezi și la metode inovative pentru a ajuta elevii problematici. De exemplu PG-PE
Programul Gordon pentru îmbunătățirea relației cu elevii propune un model „Fereastra
Comportamentală”, care se referă la comportamente acceptabile și comportamente inacceptabile
și pe care profesorii îl pot înțelege și utiliza ușor în fiecare zi ajutându-i să găsească un
comportament adecvat față de problemele ce apar în clasă. Thomas Gordon în «Profesorul
eficient» propune câteva sugestii pentru a lărgi «zona fără probleme»: ascultarea pasivă și
ascultarea activă prin care elevul descoperă singur soluția problemelor sale, transmiterea
mesajelor la persoana I, «mesaje de asumare a responsabilității» în defavoarea mesajelor-soluție,
de dominare sau indirecte și care duc la modificarea comportamentului nedorit. De asemenea
propune metoda «avantajului reciproc» ca alternativă la stilul autoritar și tolerant, și care e un
proces etapizat în 6 pași: stabilirea problemei, generarea soluțiilor posibile, evaluarea soluțiilor,
luarea deciziilor, stabilirea metodei de implementare a deciziei, evaluarea succesului soluției. El
sugerează un comportament diferit în funcție de cui i se atribuie problema: elevului sau
profesorului, dar și modificarea mediului sălii de clasă prin îmbogățirea lui, sărăcirea, limitarea,
lărgirea sau reorganizarea sa, precum și îmbunătățirea calității timpului petrecut în clasă și
acordarea timpului «individual». Mai vorbește de posibilitatea de a deveni consultant eficient ai
elevilor în chestiuni legate de valori, dar și de autotransformarea profesorului în scopul
îmbunătățirii relației cu elevii, de creșterea și dezvoltarea profesorului ca persoană. În final,
Instructorii de la PG-PE, le sugerează profesorilor deznădăjduiți, care au dat greș în rezolvarea
unui conflict o ultimă posibilitate: «Nu vă mai rămâne decât rugăciunea!» și indică o rugăciune
ce reclamă exact calitățile de care au nevoie profesorii: «Dă-mi Doamne, serenitatea de a accepta
lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a le schimba pe cele pe care pot să le schimb și
înțelepciunea de a înțelege diferența» (Reinhold Neibuhr).

În timp, vei dobândi acea baghetă magică numită – tact pedagogic, adică capacitatea de a
găsi, la momentul oportun, forma cea mai adecvată de atitudine și tratare a elevilor și vei ajunge
la măiestria psihopedagogică organizând, proiectând și conducând cu competență și prestigiu,
spirit creativ și eficiență sporit procesul de învățământ, procesul de educare și de instruire a
elevilor și astfel vei ajunge un artist în meseria ta. Iar eu voi fi foarte mândră de tine.

«Este o mare greşeală să crezi că, odată ce ai terminat şcoala, nu mai trebuie să înveţi
nimic» (S. Loren). Perfecționarea pregătirii profesionale devine atât o obligație, cât și o condiție
a obținerii unor rezultate cât mai bune, ocazie pentru a evolua și a face față unei societăți mereu
în schimbare în care dascălul va continua să inspire generații peste generații și al cărui rol imens
a fost redescoperit cu ocazia acestei pandemii și de cei care devalorizau imaginea socială a
statutului profesorului.«Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și demonstrează.
Profesorul perfect inspiră»(William G. Ward).

Nu-ți fie teamă să pornești pe drumul ales căci voi fi lângă tine și te voi susține mereu.
Dragostea ta pentru copii și convingerea în posibilitățile nebănuite ale acestora, le va trezi
interesul și le va da aripi aspirațiilor lor, iar «cine crede în zbor, e stăpân peste zare» (Lucian
Blaga). Și în final un ultim sfat, preluat de la Tudor Arghezi: «Aş scrie cu pensula mare pe pereţii

odăii tale o poruncă: IUBEŞTE-ŢI MESERIA!»… și, dacă ai obținut asta, restul vine de la sine.
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Particularități psiho-sociale ale elevilor cu aptitudini

supramedii și modalități de identificare a acestora în viața

școlară

Prof. logoped, Dr. Adriana Cândea

Instruirea diferenţiată permite tuturor elevilor să învăţe şi să se dezvolte optim. Elevii cu

abilităţi supramedii precum şi cei care au dificultăţi de învăţare pot beneficia în special de punerea în

aplicare a unei abordări de instruire diferenţiată.

Supradotarea este expresia manifestării personalităţii integrale a unui individ, concretizată în

performanţe ridicate în activitate, creativitate în rezolvarea problemelor, talent în anumite domenii.

Este un fenomen complex care presupune interacţiunea specifică dintre factorii:

➢ cognitivi: nivel de inteligenţă peste medie, capacitate deosebită de învăţare;

➢ noncognitivi:

• afectivi-motivaţionali: motivaţie intrinsecă pentru învăţare, interes deosebit

pentru unele domenii de activitate, autorealizare;

• factori volitivi: dorinţa de perfecţiune, efort voluntary

Lista de caracteristici ale copiilor supradolati este foarte raspândita, fiind facuta precizarea ca

aceste caracteristici nu sunt semnificative în egala masura pentru toate tipurile de dotare.

Caracteristici ale învăţării şi rezolvării de probleme:

• rapiditatea este caracteristica principală a procesului de invăţare;

• invăţarea, indiferent de natura ei, este guvernată de motivaţia de a şti şi a inţelege (nu neapărat

ceea ce se predă la şcoală sau consideră adulţii ca fiind necesar);

• elevii supradotaţi tind să se izoleze şi să studieze independent, după un program propriu, fără a fi

neapărat sistematic;

• işi constituie intr-un timp scurt o bază de informaţii extrem de diversă şi detaliată;
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• preferă indeosebi sarcinile slab structurate, care permit abordări diverse;

• sunt capabili să inveţe multisenzorial (vizual, auditiv, psihomotor, tactil);

• pun intrebări şi cer informaţii in plus atunci cand ceea ce invaţă ii interesează cu adevărat,

evitand să se rezume la luarea de notiţe;

• au lecturi extinse în domeniul care-i pasionează, aprofundand subiecte care sunt cu mult peste

nivelul de inţelegere şi interes al celor de aceeaşi varstă;

• se implică in situaţii-problemă ce solicită atenţie, spontaneitate, competiţie, simţ de observaţie,

creativitate, insă cele ce necesită aplicarea unor algoritmi ori impugn ordine riguroasă a

operaţiilor de lucru ii plictisesc;

• nu se simt confortabil in activităţile de rezolvare de probleme ce presupun munca in echipă

decat atunci cand işi pot impune punctul de vedere şi, eventual, ii pot dirĳa pe ceilalţi;

• deşi dovedesc perseverenţă in activităţile care ii pasionează (mergand adesea pană la uitare de

sine), detestă sarcinile rutiniere, căutand „scurtături” către atingerea scopului ori aflarea

rezultatului final;

• mulţi dintre ei sunt extrem de creativi, oferind idei neprevăzute dar interesante, insă nu sunt

suficient de tenace in explorarea sistematică a implicaţiilor acestora,

• ceea ce ii lipseşte in multe cazuri de beneficiile materiale sau simbolice meritate;

• manifestă interese cognitive avansate, atat ca varietate, cat şi ca profunzime;

• dezvoltă de timpuriu stiluri personale de invăţare, in acord cu modul lor particular de a fi şi de a

se exprima;

• reflectă asupra invăţării in sine (metalearning).

Caracteristici ale afectivităţii şi interacţiunii sociale:

• contrar opiniei comune, majoritatea copiilor supradotaţi şi talentaţi sunt echilibraţi emoţional,

chiar mai mult decat cei de aceeaşi de varstă;

• manifestă unele ieşiri emoţionale surprinzătoare pentru adulţi şi colegi atunci cand nu reuşesc să

atingă obiective ambiţioase sau cand rezultatul final nu corespunde aşteptărilor lor (chiar dacă

ceilalţi sunt mulţumiţi de performanţă);
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• in medie, copiii supradotaţi dovedesc niveluri mai scăzute ale anxietăţii decat copiii obişnuiţi şi

inclinaţie mai scăzută către depresie decat aceştia;

• au o imagine de sine mai corectă şi mai completă decat colegii lor obişnuiţi;

• prezintă niveluri inalte ale controlului intern şi ale asumării responsabilităţii;

• majoritatea copiilor supradotaţi au relaţii bune cu colegii şi adulţii, devenind chiar populari în

grupul de prieteni;

• participă la cele mai multe evenimente sociale, apreciind timpul petrecut in compania prietenilor;

• comunică fără probleme cu colegii de aceeaşi varstă, deşi caută compania elevilor mai mari ale

căror preocupări şi interese se apropie cel mai mult de ale lor;

• sunt sensibili la indicii verbale şi nonverbale care scapă celor de aceeaşi varstă;

• influenţează opiniile celor din grupul de apartenenţă, fiind recunoscuţi ca lideri;

• ştiu să fie persuasivi, chiar manipulatori in discuţiile interpersonale sau când se adresează unei

mulţimi;

• cunosc punctele slabe ale sistemului (regulamentul de ordine interioară din şcoală, de exemplu)

şi le exploatează in interes propriu;

• ştiu să „salveze situaţia”, improvizand cu succes;

• au un simţ inalt al responsabilităţii, fiind persoane pe cuvantul cărora se poate conta.

Particularităţi ale creativităţii:

• starea de reverie (daydreaming) este frecvent intalnită la copiii talentaţi;

• preferă un anumit grad de dezordine in desfăşurarea activităţilor (mai degrabă un fel de

organized chaos) şi o rigoare mai scăzută (mai mult aparentă) in enunţuri şi argumentări;

• se joacă adesea cu diverse perspective de a privi lucrurile şi pun dogmele sub semnul intrebării;

• sunt interesaţi de mister, inexplicabil, aventură, fantastic;

• sunt fascinaţi de nou (mai ales in domeniul preferat) şi caută să aibă acces la tot ce este de

actualitate;

• increderea in sine, curajul de asumare a riscului şi capacitatea de a invăţa din greşeli sunt atribute

comune copiilor supradotaţi şi talentaţi;



59

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

• simţul critic cu privire la calitatea producţiilor proprii creşte valoarea elaborărilor personale, dar

scade rata productivităţii (detestă expresia „merge şi aşa”);

• sunt conştienţi de propriul talent / potenţial creativ;

• au nevoie de timp personal, petrecut într-o relativă izolare.

Trăsături de personalitate mai frecvent întâlnite la copiii supradotaţi şi talentaţi:

• incredere in sine şi capacitate de asumare a riscului;

• curiozitate;

• autoevaluare obiectivă a propriului potenţial intelectual / aptitudinal;

• spirit fin de observaţie;

• exprimare creativă in mai toate activităţile desfăşurate;

• pasiune pentru activităţile preferate, mergand pană la implicare totală;

• idei şi convingeri personale clar formulate;

• interese artistice şi simţ estetic;

• umor fin;

• ludism intelectual (plăcerea de a se juca cu idei şi cunoştinţe);

• atracţie faţă de mister, aventură, fantastic (cărţi poliţiste, filme de aventuri etc.);

• nevoie de timp personal (pentru reverie sau meditaţie).

Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu multiple fațete, având ca element comun

excepționalitatea și fiind realizată prin combinarea fericită a unor capacități intelectuale și aptitudini

deosebite cu anumite trăsături de personalitate (și în condițiile unui mediu socio-familial-cultural

favorizant). Copiii supradotați nu constituie un grup populațional omogen. Nu se poate vorbi de un

profil psihologic unic.Totuși, supradotații constituie un grup aparte, care se diferențiază prin

caracteristicile de personalitate, stil de învățare, mod de interacționare cu semenii.
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Riscuri pentru elevi în utilizarea platformelor on-line

Sofia Simona Capisizu
Prof. Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Cyberbullying este similar bullying, cu diferența că se desfășoară prin intermediul tehnologiei
digitale. Poate avea loc pe rețelele sociale, pe platformele pentru transmiterea de mesaje on-line, pe
platformele pentru jocuri on-line, pe telefoane mobile. Este un comportament care apare repetat cu
scopul de a speria, intimida, înfuria sau rușina persoanele țintă. Câteva exemple includ:
- răspândirea de minciuni referitoare la o persoană sau la fotografii defăimătoare sau rușinoase ale

unei persoane, pe rețelele sociale;
- trimiterea de mesaje de amenințare pe platformele de comunicare online;
- asumarea identității unei persoane și împrăștierea în mediul online de mesaje neadevărate, de

amenințare sau defăimătoare în numele acestora.
De cele mai mult ori, fenomenele de bullying și cyberbullying au loc împreună, dar cyberbullying

lasă o amprentă digitală care demonstrează că acest fenomen s-a produs în realitate și reprezintă o
dovadă care poate ajuta în procesul de oprire a abuzului. Pentru recunoașterea fenomenului de către
elevii de gimnaziu, pot fi utilizate activități de tip atelier, de exemplu:

Titlu: Fenomenul cyberbullying
Obiective:

- creșterea nivelului de cunoștințe și de înțelegere a fenomenului de bullying în rândul copiilor;
- creșterea autoeficacității copiilor de a gestiona situațiile de bullying;
- creșterea abilităților interpersonale (în special sociale și emoționale) în rândul copiilor;
- îmbunătățirea strategiilor de rezolvare a problemelor și a abilităților de coping adaptative în

rândul tuturor copiilor.
- încurajarea observatorilor, dacă există, să ajute victima;
- reducerea bullying-ului și a formelor de bullying prin mĳloace electronice în rândul copiilor.
Grup țintă: 20 de elevi de gimnaziu, clasa a V-a;
Resurse temporale: 50 de minute;
Resurse materiale: SmartBoard, laptop, videoproiector, hârtie, markere.
Scenariul activității:
Activitatea 1:
Citirea, pe roluri, de către elevii care se oferă voluntar (frontal, în fața elevilor așezați în semicerc)

de povești reale care evocă cyberbullying.
Activitatea 2:

Vizionarea de testimoniale, mărturii ale copiilor sau adulților afectați de fenomenul de
cyberbullying pentru identificarea realismului fenomenului și a consecințelor lui asupra tinerilor.
Activitatea 3:
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Elevii, așezați în grupe de câte 4, trebuie să identifice dintre mai mult cartonașe expuse (care
cuprind detalierea a diferite întâmplări din mediul online), pe cele pe care le consideră reflecție a
cyberbullying-ului, apoi discută pe grupe și frontal și explică alegerile făcute.
Activitatea 4:

Elevii, așezați în grupe de câte 4, vor crea un scenariu cu posibile replici între un agresor și
victima lui astfel încât să se evoce fenomenul de cyberbullying și apoi un model corect și eficient de
reacție al victimei.
Sugestii pentru debriefing:

Toate activitățile sunt succedate de discuţii facilitate de către profesor pentru a extrage
semnificaţiile cheie, trecând participanții printr-un proces de reflecție, generalizare și aplicare a celor
învățate. Astfel, elevii sunt rugați să identifice și să noteze pe SmartBoard:

- acțiunile în mediul online care se pot încadra în sfera cyberbullying;
- reguli de comportament sigur și autoprotector pe rețelele de socializare;
- modalități corecte și eficiente de gestionare a agresivității cyberbullying-ului.
Rezultate obținute:
Elevii vor deveni mai conștienți de pericole, chiar dacă acestea au loc în spațiul virtual, vor

manifesta un comportament mai responsabil față de informațiile pe care le furnizează în spațiul virtual
public, vor fi mai rezervați în dezvăluirea de detalii personale în mediul on-line. Rezultatele obținute
sunt analizate fără presiune și astfel se crează contextul de a evalua activitatea și de a reflecta cu privire la
modul în care aceasta a influențat învățarea individuală și de grup.

Bibliografie:
https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying
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Cunoaștem copilul de lângă noi?

Prof. Ciobotaru Elena
Școala Gimnazială ,,Ion Basgan’’ Focșani, Vrancea

Relația cadrului didactic cu elevul, implicit cu familia acestuia, a fost și este o problemă de
actualitate. De ce? Pentru că suntem, împreună, factorii decizionali în parcursul educațional al copilului.
Împreună și nu fiecare pe segmentul lui, cu responsabilitățile lui. Da, sunt aspecte, specifice școlii, în
care familia are un rol limitat și invers. Dar în ultimii ani, invocând drepturile familiei și ale copilului,
profitând de toate reformele și schimbările din sistem, familia s-a implicat într-un fel nepotrivit,
depășind limitele trasate pentru o colaborare echidistantă, corectă, în ajutorul copilului și nu doar spre
satisfacția părinților. Unde s-a ajuns? La o evaluare incorectă a pregătirii și abilităților elevului, la o
evaluare incorectă a efortului depus de profesor, la o evaluare incorectă a școlii.

Toți așteptăm, vorbim de o reașezare, reorganizare a sistemului educațional. Foarte bine! Dar o
regândire a acestuia pe principii sănătoase, pe baza unor discuții –dezbateri făcute de specialiști, oameni
ai școlii, perfecționați de școala românească în primul rând și nu doar prin străinătate. Să cunoască
profesorul român, elevul, școala românească, cu bune și rele. Doar așa, luând lucrurile de la bază, putem
vorbi de o îmbunătățire a relației profesorului cu elevul. Da, poate fi dezvoltată, schimbată spre ceea ce
ne dorim cu toții, dar nu oricum!

Vrem o altfel de comunicare, una activ-participativă și avem nevoie de timp! Timp pentru a
cunoaște copilul, timp pentru a adapta cunoștințele și metodele tale de lucru la nevoile lui, ale acelui elev
care are nevoie de tine. Cum putem reliza o astfel de comunicare constructivă, reală daca avem o oră de
consiliere pe săptămână și atunci trebuie să rezolvăm totul? Comunicarea presupune cunoaștere,
cunoașterea unor metode de lucru din domeniul psihopedagogiei, a profilului psihologic al elevului, dar
unul făcut de specialist, cunoașterea vieții reale pe care o trăiește copilul nu cea pe care o afișează.
Comunicarea într-un timp suficient, activă și pregătită , față în față, este elementul esențial al unei
relații de calitate a profesorului cu elevul.

Ținând cont de obiectivul principal al acțiunii educative, acela de a forma personalitatea elevului,
cadrul didactic își asumă o deosebită responsabilitate prin felul în care pregătește fiecare întâlnire cu
elevul, prin mesajele pe care i le transmite prin comunicare și, mai ales, prin exemplul personal pe care
il oferă.

Relația profesor –elev are la bază și un alt ingredient, un liant, empatia. Indiferent de tipul de
activitate desfășurată, la clasă, în cadrul unor activități extrașcolare, profesorul trebuie să dezvolte o
relație de empatie, să înțeleagă nu doar modul de gândire al copilului dar și trăirile acestuia,
sentimentele pozitive și negative pe care acesta le încearcă. În anumite condiții, cunoașterea afectivă a
copilului este sențială pentru reușita lui. Trebuie să știm cum să reacționăm în anumite situații, să
gestionăm corect propriile emoții pentru a-l sprĳini corect pe elev. Toate acestea presupun studiu și nu
doar în cadrul modulelor făcute în mare grabă prin CCD-uri. Presupun cursuri, discuții purtate cu
specialiști intr-un cadru prietenos, adecvat , cu exemple concrete, mai exact fără presiunea sau motivația
unei adeverințe necesară la dosar.
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Îmbunătățirea relației profesorului cu elevul presupune și cunoașterea aptitudinilor și chiar a
abilităților dezvoltate de acesta. Sunt părinți care nu-și cunosc cu adevărat copilul, nu din nepăsare ci
din lipsă de timp și de tact. Da, este o realitate, părinții ancorați în lumea afacerilor, cei care călătoresc
foarte mult, cei care au chiar două joburi sau plecați în stăinătate la muncă, nu mai au timp pentru
proprii copii sau nu știu cum sa-i abordeze, nu mai au răbdarea necesară. Si aici , intervine profesorul cu
metodele lui, profesorul diriginte, psihopedagogul, profesorul de religie.

Afirmam despre o interventie a părinților în școală intr-un mod gresit, cel putin în ultimii ani.
Copilul nu–și dorește doar limba română și matematică, el vrea un partener de dialog, un ascultător
participativ, un sprĳin concret în momentele lui de zbucium, de neîncredere. Copilul așteaptă nu
neapărat o altă soluție la problema lui ci o confirmare a soluției găsite sau o altă viziune, dintr-un alt
unghi, a problemei. El vrea să descopere , uneori însoțit, susținut și trebuie să fii acolo, da, tu, adultul!
Așa explicăm multiplele cazuri de eșec școlar, de profesii abordate ,,pentru că așa au spus părinții’’, de
note sub așteptări la materii pentru care,,l-au pregătit’’ etc.

Cum poți să cunoști dorințele, abilitățile elevului dacă nu ai timp pentru el? Totul este
concentrat pe note, medii, meditații și câteva materii. Încă se mai fac ore de limba română sau
matematică în timpul orei de consiliere școlară, încă avem în școli opinii precum ,,nu le trebuie desen,
muzică sau religie, au examen!’’. Nu educăm niște roboți, sunt copii, sunt suflete cu trăiri, neliniști ,
întrebări și credințe, sunt copii cu mari nevoi materiale etc.

Ce facem pentru a îmbunătății relația cu elevul? Vorbim cu el, îi acordăm timp, îl antrenăm în
activitîți extracuriculare pentru a-și dezvolta competențe, îl ducem în comunitate pentru a cunoaște ce
se întâmplă și dincolo de zidurile casei și ale școlii, îl ducem în ceea ce a mai rămas din unitățile de
industrie, îl ducem în mĳlocul naturii să vadă frumusețea pădurii și să înțeleagă de ce trebuie să-și
protejeze munții etc.

Sunt un profesor fascinat de mĳloacele tehnologiei moderne, m-am adaptat , am învățat odată
cu elevii mei, accept faptul că performanța se atinge prin muncă și fiind la curent cu cerințele
vremurilor dar formarea unui copil implică și socializare, emoție, bucurie, prietenie, credință,
descoperire etc. Vrem doar o generație capabilă să lucreze pe calculator ? Nu, o generație care să se
poată adapta schimbărilor fîră să-și piardă valorile, o generație empatică, cu drag de oameni, de istoria
neamului, de pământul acesta pe care l-am moștenit și l-am ținut cu preț de sânge. O opinie.…



65

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Managementul clasei de elevi

conflict profesor-elev

Studiu de caz

Prof.înv.primar Ciubotaru Angela

C.T. Dimitrie Ghika Comănești

În viața de zi cu zi, disputele de idei apar și au efecte interesante asupra relațiilor
interpersonale și implicit asupra comunicării dintre parteneri. Ele pot să apară între oameni pe stradă
(pentru un loc de parcare), între membrii unei familii (adulți-copii, copii-copii, adulți-adulți: pentru ce
film va urmări familia într-o duminică seara, de exemplu), între profesori și elevi (din cauza unei note,
din cauza comportamentului neadecvat al elevului/profesorului etc.)

Termenul „conflict” își are originea în limba latină, în cuvântul conflictus, care înseamnă
neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord. Putem afirma despre conflict, că este un fenomen social
multidimensional, un factor care obligă la schimbare, adaptare și transformare, o caracteristică
importantă a existenței umane.

Prezentarea cazului

Era ora de matematică. Andrei, se juca pe telefonul mobil deranjând întreaga clasă.
Profesorul l-a văzut şi la un moment dat i-a atras atenția. Elevul a ignorat cu o privire arogantă
semnalul primit din partea profesorului. Acesta îl mai lasă câteva minute, iar elevul își continuă
activitatea începută. Profesorul a observat comportamentul pasiv al elevului față de lecția pe care o
predă și lipsa de respect de care dă dovadă și îi spune acestuia pe un ton mai ridicat: „Ieși afară!”

Andrei, care era o fire mai acidă, aruncă o privire mai urâtă către profesor şi pe un ton
revoltător întrebă: „Ce-am făcut domnule profesor?”, însă profesorul nervos: „Pentru nesimțirea de
care dai dovadă, la următoarea lucrare de control vei avea minus două puncte din notă!”. Reacția
elevului nu a întârziat să apară: ”Nu e corect ceea ce faceți dvs!” în timp ce acesta ieșea din clasă.
Analiza situaţiei conflictuale

Identificarea conflictului: - profesor nemulțumit de atitudinea elevului
- elevul-nemulțumit de pedeapsa pe care o primește

În acest caz este vorba de un conflict – dezacord în ceea ce privesc atitudinile, ameninţarea
valorilor personale, stilului, plasarea responsabilităţii. A intervenit între profesor şi elev în ceea ce
priveşte diferenţele de intenţii, interese, percepere a valorii, înţelegerea modului de desfăşurare a
activităţilor de învăţare.

Situaţia conflictuală în care se găseşte profesorul, ca individ, cred că este cea între două valenţe
opuse, acesta tinzând către zona pozitivă–împlinirea a ceea ce-şi doreşte, adică: participarea atentă, cu
interes a elevului la oră sau poate doar conformarea elevului.
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Cauzele posibile ale conflictului

- neconfirmarea aşteptărilor
- percepţii greşite ale actului de învăţare datorate diferenţelor de intenţii şi de interese
- ambiguitatea definirii ariilor de autoritate şi responsabilitate
- exprimarea greşită a emoţiilor
- abateri disciplinare minore ale elevului
- autoritate excesivă a profesorului

Profesorul, simţindu-şi ameninţată autoritatea, poate chiar şi valorile personale, manifestă
emoţii violente ce culminează cu un acces de furie. Andrei nu vrea să-şi recunoască vina, nu înţelege
implicaţiile faptei în contextul relaţiei profesor-elev.

Andrei şi profesorul manifestă rezistenţă la schimbare; profesorul apară interesul pentru a
menţine anumite norme, stilul autoritar, iar Andrei contestă pedeapsa primită. În luptă cu profesorul,
Andrei nu acceptă schimbarea, ieșind din clasă și nicidecum să-și corecteze comportamentul. El nu
înţelege greşeala, iar schimbările de atitudine, de organizare a valorilor sociale, de norme nu se fac
simțite în comportamentul elevului nu arată disponibilitate pentru rezolvarea conflictului.

Profesorul s-a folosit de o modalitate violentă, nicidecum creativă în abordarea conflictului şi
rezolvarea lui, a utilizat greşit puterea, aplicând reguli inflexibile. Pedeapsa aplicată a punctat rigiditatea
profesorului în abordarea problemei. Profesorul a perceput elevul ca duşman ce trebuie pus pe fugă, deci
conflictul a fost o luptă mai mult decât un conflict orientat spre sarcină.

Între profesor şi elev nu a existat, cooperare, pozitivitate emoţională şi respect reciproc.
Exprimarea emoţiilor atât din partea profesorului, cât şi din partea elevului a fost neconstructivă, chiar
distructivă.

Profesorul nu a ţinut seama de interesele, nevoile elevului în stabilirea sancţiunilor.
Ameninţarea iniţială „Ieşi afară!”, nu este în acord cu interesele, trebuinţele nici uneia din părţi.

Privitor la elementele prin care se manifestă conflictul, amintesc: incidentul, neînțelegerea apărută
datorită agresivității. Tensiunea apărută între profesor şi elev face ca relaţia dintre aceştia să se deterioreze
ca urmare a atitudinii negative de ambele părţi, criza este momentul în care apar manifestări de violență
verbală.

Stadiile conflictului

Stadiul latent cred că rezidă din faptul că profesorul simțea o stare de disconfort din partea
elevului care se juca pe telefon, fie datorită faptului că elevul implicat nu era la prima abatere, caz în care
se pune întrebarea „ce măsuri de prevenire a conflictului au fost luate?”. În acest scenariu, profesorul,
văzând că elevul nu și-a corectat atitudinea, a dus conflictul rapid din stadiul simțit, în cel manifestat.
Neevitarea conflictului probabil că a constituit un motiv în abordarea impulsivă. Profesorul consideră
problemele rezolvate prin aplicarea pedepselor.

Fiind un conflict asimetric din punct de vedere al forţei, consider că a fost un conflict stins, dar
nerezolvat: poate că Andrei, nu va mai deranja ora, dar cu siguranță, lucrurile nu vor mai sta la fel în
ceea ce privesc notele elevului.
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Rezolvarea conflictului

Abordarea şi rezolvarea cu succes a conflictului depinde şi de voinţa celor implicaţi de a-şi
modifica atitudinile şi opiniile. Prin modificarea propriului comportament, profesorul ar fi determinat
schimbarea comportamentului elevului faţă de el. Profesorul nu a demonstrat abilităţi de comunicare, nu
a cooperat pentru a crea un climat bazat pe încredere, nu a luat democratic deciziile şi nici măcar nu şi-a
stăpânit emoţiile primare. În soluţionarea conflictului profesorul nu s-a concentrat pe problemă,
demonstrând astfel că nu are cunoştinţe şi deprinderi de rezolvare a conflictului.

Deşi, aparent, profesorul a obţinut ceea ce-şi dorea şi elevul nu (câştig-pierdere), eu consider că
avem de-a face cu o relaţie pierdere-pierdere, dacă privim într-un context mai larg şi pe o perioadă mai
îndelungată. Modalitatea de abordare câştigător-învins, la care a apelat profesorul, presupune o abordare
agresivă, utilizarea puterii, soluţionarea în favoarea unei părţi, dar este rezultatul unui eşec şi poate avea
efecte întârziate.

Se remarcă faptul că nu au fost parcurşi corect şi în totalitate toţi paşii pentru a se depăşi conflictul.
Paşii ce trebuiau parcurşi sunt:

1. Să recunoaştem conflictul – aşteptări neconfirmate
2. Să ne recunoaştem sentimentele/gândurile
Ce simt, ce gândesc? De ce? – frustrare, lipsă de respect. Poate este preocupat de o problemă mai
importantă pentru el? Şi totuşi comportamentul lui nu este cel aşteptat! Nu vrea să respecte
regulile? De ce nu şi-a pus aceste întrebări profesorul de matematica? Nici empatia nu face parte din

capacităţile profesorului.

Ce simte şi gândește elevul? – teamă, ruşine, revoltă. Oare atât de grav a fost fapta mea, încât s-a
enervat profesorul atât de tare? De ce mi se adresează ordine pe un ton foarte ridicat?
3. Să ne dăm seama ce vrem.
Ce doresc să obţin din această situaţie? – restabilirea ordinii, obligarea elevului să respecte
regulile, să acorde atenţie profesorului şi lecţiei.
4. Să producem idei
Ce soluţii există pentru ca ambele părţi să poată obţine ceea ce doresc? Aceasta e o altă întrebare
pe care profesorul nu şi-a pus-o. Soluţiile găsite de el au constat în ameninţarea de a da afară din
clasă şi pedepsirea cu scăderea a două puncte la viitoarea lucrare de control.
5. Puneţi planul în aplicare
Găsiţi soluţia care împacă ambele părţi. Acţionaţi în spiritul „Putem câştiga amândoi!”
Profesorul nu a abordat relaţia drept câştig-câştig, iar soluţia nu a fost nici pe departe creativă,

deci conflictul nu poate fi văzut ca având o şansă pozitivă. El nu a investigat preocupările ce stau la baza
acţiunilor celui implicat în conflict. Din acest punct de vedere, conflictul ar fi putut fi evitat prin:
negocierea şi stabilirea regulilor de comportare reciprocă, exprimarea şi justificarea aşteptărilor atât de
către profesor cât şi de către elevi.

Printre opţiunile pe care le are un profesor nu ar trebui să se regăsească cele violente, ci doar
cele nonviolente, cum sunt negocierea, medierea şi arbitrajul.

Rolul profesorului este de a dirĳa activitatea de învățare şi de a-i îndruma pe elevi. Profesorul ar
trebui să fie facilitatorul în relația dintre cunoștințe-elev. Educaţia apare astfel ca o luptă dintre
interesele profesorului ce vrea să modeleze şi elevul care, de multe ori se opune. Astfel, în cadrul şcolii
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pot apărea situaţii conflictuale, numărul acestora fiind în creştere continuă. Cu toate că este un proces
natural, este esenţial de ştiut atât pentru profesori, cât şi pentru elevi prin ce modalităţi se poate rezolva
cu succes un conflict. Conflictul este un element esenţial în cursul învăţării afirma Norton Deutsch, deşi
el poate fi constructiv sau destructiv.
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Proiect pentru dezvoltarea competenței socio-emoționale a

copiilor preșcolari

Autor: Comșa Maria-Diana

Prof. Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, Tîrgu-Mureș

Durata derulării programului: 1 lună

Scopul programului: Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi autogestionare emoţională,

dezvoltarea competenţei emoţionale a copiilor

Compoziţia grupului: 12 preşcolari de 4 ani, 5 fete, 7 băieţi

Timpul acordat fiecărei şedinţe: 20 minute

Număr şedinţe: 4

Competențe

specifice

Exemple de

comportamente

Exemple de activitate

Exprimarea și

gestionarea

emoțiilor într-un

mod adecvat, fără

să-i rănească pe

ceilalți sau pe ei

înșiși

Să folosească

cartonașe cu expresii

faciale adecvate

pentru a-și exprima

emoțiile;

Să vorbească cu

încredere despre

propriile trăiri și

emoții (bucurie, furie,

tristețe etc.) în fața

adulților;

Le cerem copiilor să reacționeze în următoarele

situații:

� Primesc un cadou de ziua lor.

� Un câine mare latră la ei.

� Aud un tunet puternic într-o zi ploioasă.

� Un coleg le dărâmă din greșeală ceea ce

au construit.

Îi încurajăm să descrie ceea ce simt și să-și

verbalizeze emoțiile.

Îi încurajăm să-și recunoască emoțiile și să le

gestioneze în mod adecvat.
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Competențe

specifice

Exemple de

comportamente

Exemple de activitate

Autoreglarea

comportamentului

Conștientizarea

faptului că

acțiunile lor pot

avea atât efecte

pozitive cât și

negative asupra lor

și asupra celorlalti

Recunoașterea

nevoii de a

controla acțiunile

sau cuvintele

impulsive

Discutarea celor

mai potrivite căi de

a controla

acțiunile sau

ieșirile impulsive

Controlul

reacțiilor și al

comportamentului

atât în fața

emoțiilor negative,

cât și a celor

pozitive

Să discute despre

impactul pozitiv sau

negativ pe care-l pot

avea acțiunile/

cuvintele lor asupra

lor înșiși și asupra

celorlalți;

Să-și stăpânească

iesirile impulsive sau

să acționeze după cum

vor ceilalți;

Să gestioneze furia și

frustrarea folosind

tehnici de

„autoliniștire”;

Să discute și să

rezoneze pozitiv în

relațiile cu ceilalți

copii în loc să lovească

sau să țipe în cazul

unui dezacord;

Să-și păstreze calmul

și să nu devină

frustrați atunci când

dorințele lor nu sunt

îndeplinite.

Citirea unor povești în urma cărora copiii vor

învăța că există multe posibilități pozitive de a

face față diferitelor emoții care îi încearcă.

Încurajarea copiilor în a recunoaște propriile

sentimente și în a-și dezvolta strategii de

rezolvare a problemelor. „Dacă un copil îți spune

că se simte singur, întreabă-l ce poți să faci ca să se

simtă mai bine.”

Să se oprească și să numere, să inspire profund

sau să plece înainte de a reacționa la o situație

anume.

Jocul: Umflăm balonul

Numărăm până la 5 respirând profund și

imitând umflarea balonului.

Jocul:Mâna prietenoasă

Ajută un copil supărat să identifice cauza

problemei sale și consolează-l până își revine. Ia-

l de mâna pe copilului supărat pentru a-l ajuta.
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Competențe

specifice

Exemple de

comportamente

Exemple de activitate

Înțelegerea

profundă și

detaliată a nevoilor

colegilor și găsirea

unor soluții

constructive în

gestionarea

emoțiilor.

Să iniţieze interacţiuni

sociale cu copii de

vârsta lor.

Să se bucure de

compania copiilor la

joacă.

Să manifeste în mod

spontan preferinţa de

a se juca cu copii pe

care îi cunoaşte.

Identifică sentimentele copiilor

„Observ că Sorin este supărat și îi voi oferi ursulețul

nostru de pluș pentru a-l face să se simtă mai bine.”

Astăzi ne jucăm împreună! Suntem prieteni!

Suntem o echipă!
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PRAGURI CE POT ÎMPIEDICA O BUNĂ COMUNICARE ÎN

PROCESUL EDUCATIV

Autor: Profesor Badea Daniela
Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti, jud. Prahova

Motto:„E în zadar să vorbeşti celui care nu vrea să te asculte.”

M. Eminescu

Cea mai utilizată metodă de transmitere a informaţiei este comunicarea, cosiderată ca fiind a
patra dimensiune, alături de spaţiu, timp şi energie. Prin comunicare este posibil progresul, atât
intelectual propriu cât şi ca grup social, limitat sau extins.

Nevoia de comunicare s-a simţit din cele mai vechi timpuri, cu precădere în vederea organizării
grupurilor sociale. S-au format astfel alfabete primitive care au satisfăcut pentru o perioadă de timp aria
mesajelor ce se doreau transmise. Mai târziu alfabetele au fost extinse şi dezvoltate astfel încât
comunicarea era integrată într-un proces continuu de perfecţionare.

Considerată un mecanism esenţial al vieţii sociale comunicarea în forma ei verbală şi nonverbală
este condiţionată social-istoric, fiind în permanenţă supusă unor reguli şi norme comunitare.
Apariţia la mĳlocul secolului a a semioticii şi dezvoltarea structuralismului au determinat o sporire a
preocupărilor în domeniul problematicii limbajului care, este definit ca un sistem de semne folosit după
anumite reguli în vederea fixării, prelucrării şi transmiterii unor informaţii. Semnul este considerat tot
ceea ce în baza unor reguli şi norme poate fi socotit subsistut pentru altceva, se referă la tot ceea ce
evocă ceva, ce aduce aminte de ceva. Astfel orice semn, deşi fără apartenenţă la vreun alfabet, se poate
considera ca fiind purtător de informaţie, în această idee luând naştere mai multe limbaje destinate
comunicării.

În procesul de educaţie, în şcoală la toate ciclurile de învăţământ, comunicarea îmbracă
majoritatea formelor: verbală, scrisă, nonverbală, paraverbală şi vizuală, subiectivă, instrumentală, dar
mai ales forma combinată.

În grupurile şcolare comunicarea capătă aspecte specifice date de situaţia concretă: existenţa unui
adult şi a unui număr de copii, necesitatea realizării unor obiective instructive- educative, existenţa unei
comunicări pe verticală ( profesor-elev) şi a uneia pe orizontală (elevi-elevi).

Comunicarea didactică poate fi definită ca fiind o „comunicare instrumentală, direct implicată în
susţinerea unui proces sistematic de învăţare”. Grupurile şcolare ca orice grupuri dezvoltă pe langă alte
caracteristici şi faptul că ele se bazează pe relaţii de comunicare ce acoperă toate acţiunile şi
comportamentele referitoare la procesul de predare-învăţare-evaluare. În activitatea didactică se
transmite şi se asimilează concomitent şi codul caracteristic fiecărei ştiinte - fără de care nu s-ar putea
înţelege şi stăpâni un anumit domeniu al cunoaşterii umane.

În cadrul interacţiunii didactice se creează mai multe tipuri de relaţii, care facilitează, sau pot să
blocheze eficienţa comunicării. Dintre acestea amintesc:

� relaţia de schimb informaţional (de idei, concepţii, convingeri, atitudini etc.), cu condiţia ca acesta
să fie înţeles;
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� relaţia de influenţare reciprocă a comportamentului, pe baza înţelegerii şi acceptării mesajului
transmis şi receptat;

� relaţii socio – efective (între emitator – profesor şi receptor – elev), care la rândul lor pot să fie:
- de preferinţă şi acceptare a mesajului, care cresc eficienţa comunicării didactice;
- de respingere, care blochează comunicarea;
- de indiferenţă, care scad eficienţa comunicării;

� relaţii democratice, de cooperare profesor – elevi şi de cooperare între elevi, in cadrul
comunicării didactice sau educaţionale.

Praguri care împiedică buna comunicare dintre profesor şi elevi pot apare dacă:
� emiţătorul (profesorul) nu stăpâneşte conţinutul mesajului didactic transmis;acesta nu este expus

clar, inteligibil si sistematizat;
� emiţătorul (profesorul) vorbeşte prea încet, prea tare sau prea repede;
� nu prezintă la început scopul mesajului şi nu creează motivaţii pentru a trezi interesul pentru

comunicare;
� supraîncărcarea - determinată de criza de timp, dar şi de dorinţa emiţătorului de a nu omite

lucruri importante;
� emiţătorul nu sincronizează diferitele tipuri de comunicare;
� mesajul transmis nu corespunde cu interesele elevilor sau cu problemele pe care le au de rezolvat;
� mesajul didactic este prea cunoscut sau prea abstract şi nu trezeşte interes, provocând plictiseală;
� comunicarea este unidirecţională, producând pasivitate;
� elevii nu sunt angajaţi în comunicare prin dialog sau prin întrebări retorice;
� eficienţa comunicării este blocată şi de fondul stresant creat de emiţător (plictiseală, oboseală,

nerăbdare etc.);
� elevii nu au cunoştinţele necesare pentru a înţelege mesajul didactic sau acestea nu au fost fixate

temeinic şi ca urmare se produc interferenţe;
� elevii sunt emotivi, au trac, poate apare blocajul psihic.

Feed-back-ul asigură profesorului cunoaşterea evenimentelor ce pot apărea în actul de
comunicare, dar şi obţinerea unor informaţii despre posibilităţile, personalitatea receptorului sau sugestii
despre adecvarea mesajului său la nevoile elevilor.

Prin tipul de feed-back, de la receptor la emiţător, elevii (receptorul) îi oferă profesorului
(emiţătorului) informaţii cu privire la modul cum a comunicat şi, cunoscând rezultatele, el ştie ce măsuri
să întreprindă pentru a înlătura eventualele perturbaţii sau distorsiuni apărute. Emiţătorul este informat
despre obstacolele comunicării, personalitatea şi capacitatea receptorilor, gradul de adaptare a mesajului
său. Dacă se pricepe să folosească aceste informaţii, emiţătorul (profesorul) va obţine o creştere a
eficienţei mesajului său, o mai mare siguranţă că informaţiile lui sunt înţelese şi o ameliorare a relaţiilor
sale cu auditoriul.Tipul de feed-back, de la emiţător la receptor lasă elevilor iniţiativa acţiunii.

Trebuie să înţelegem şi să acceptăm faptul că pragurile ce pot împiedica o bună comunicare
didactică apar în cea mai mare măsură din partea cadrului didactic. Competenţa comunicaţională a
profesorului este într-o oarecare măsură înnăscută, dar mai ales dobândită, prin voinţă şi efort
pedagogic. Aceasta presupune inteligenţă, memorie, dicţie, gândire logică, spirit de observaţie,
imaginaţie constructivă, atenţie concentrată, cunoaşterea psihologiei umane şi şcolare, abilitate de
relaţionare cu elevii, tact pedagogic şi, cred eu, multă dragoste pentru elevi şi munca sa la catedră, în
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egală măsură cu dorinţa de autoperfecţionare continuă. Lipsa unora dintre aceste competenţe sau mai
rău, lipsa de interes duc la blocaj în comunicarea cu elevii şi deci împiedică finalitatea actului educaţional.
O comunicare eficientă are loc numai dacă profesorul ştie să asculte, ţine cont de părerea şi interesele
celorlalţi, este interesat de ceea ce se întâmplă în cadrul situaţiei de comunicare întelegînd starea
receptorilor, urmăreşte atent calitatea şi eficienţa comunicării. Acesta trebuie să-i facă pe elevi să simtă
că el are o vocaţie în aceasta direcţie, că este un partener de încredere, care doreşte un dialog autentic.
Cei mai apreciaţi profesori sunt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se
simtă judecaţi, nici manipulaţi, nici sfătuiţi, ci cei care le oferă sentimentul de siguranţă și libertatea
comunicării.

În acest context abilitatea unui profesor de a depăşi cu succes blocajele de comunicare în relaţia cu
elevii în cadrul procesului instructiv-educativ, dar şi în afara lui, fac din acesta o persoană respectată şi
apreciată în aceeaşi măsură de elevi, părinţi, colegi sau comunitate.

Pentru ca procesul educaţional să se desfăşoare în condiţii optime şi cu rezultate cât mai bune,
pentru sprijinul valorilor morale dar şi a relaţiilor inter sau intacolegiale o bună comunicare este esenţială.
De o importanţă majoră este de asemenea relaţia de bună comunicare a profesorilor cu părinţii elevilor,
cu autorităţile locale, dar şi cu membrii comunităţii.

Spun „bună comunicare” deoarece nu totdeauna se întâmplă ca dialogul să fie purtat pe aceeaşi
„lungime de undă”. Din acest motiv este important ca atât emiţătorul cât şi receptorul nu neapărat să
împartă aceleaşi idei, păreri sau principii, dar să fie deschişi la o discuţie şi cu oarecare tendinţă către o
opinie generală.

Oricât am încerca, nu vom putea să atribuim statutul de „bună comunicare” între o persoană care
„gândeşte alb” şi o altă persoană care „gândeşte negru”. Acest dialog nu poate fi decât o discuţie
contradictorie inutilă.

Pe de altă parte, între două persoane care, în aceeaşi percepţie, „gândesc gri”, comunicarea se face
la un nivel mai înalt, iar rezultatul acestei comunicări prezintă un anumit grad de importanţă. Urmărind
acest raţionament, putem spune că şi comunicarea este cu atât mai bună cu cât nuanţele de gri în care
„gândesc” emiţătorul şi receptorul sunt mai apropiate cromatic.

Cazul ideal este atunci când nuanţele de gri sunt identice. În acest caz emiţătorul şi receptorul
împart cu exactitate aceleaşi idei şi principii şi avem de-a face cu cel mai facil stadiu al comunicării. Totuşi
rezultatul acestei comunicări este uşor previzibil, deoarece putem asocia acest exemplu cazului în care
emiţătorul şi receptorul sunt una şi aceeaşi persoană. Un om care vorbeşte singur, adică vorbeşte cu el
însuşi, este ilogic să se poată contrazice; prin urmare, în cazul ideal această autocomunicare nu duce
nicăieri. Putem concluziona că, urmărind aceeaşi metodă de măsurare a unei bune comunicări,
comunicarea este cu atât mai eficientă cu cât emiţătorul şi receptorul se aseamănă pe plan intelectual, dar
este invers proporţională în aceeaşi idee cu rezultatul.

După cum am afirmat anterior, o bună comunicare este esenţială în anturajul oricărei persoane.
Aceasta poate determina gradul de integrare în colectiv precum şi statutul intelectual al individului.
Totuşi, nu totdeauna comunicarea se face corect deoarece intră în acţiune anumiţi factori care pot
degenera informţia ce se doreşte transmisă. Aceşti factori împiedică de cele mai multe ori o bună
comunicare.

Putem considera, spre exemplu, elementele componente ale identităţii unei persoane şi natura lor.
În acest sens opiniile, convingerile, prejudecăţile, atitudinile şi valorile unei persoane, ca elemente
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definitorii, o pot împiedica pe aceasta să desfăşoare activitatea de comunicare cu o altă persoană cu o
identitate contradictorie. Acest gen de interacţiune duce de multe ori la conflicte intelectuale, fie ele sau
între emiţător şi receptor ca persoane singulare, fie între grupuri sociale. Din acest motiv comunicarea
trebuie făcută cu o minte deschisă şi acceptoare de noi idei, cu mult calm şi luciditate.
Argumentele şi contraargumentele din cadrul unei discuţii trebuie aduse în cunoştinţă de cauză.

Neîndeplinirea acestor condiţii va duce treptat la formarea şi conturarea ironic numitelor
„bisericuţe” care, în cadrul locului de muncă (respectiv în şcoală) pot avea consecinţe devastatoare asupra
psihicului unei persoane. Aceste „bisericuţe” pot să fie la rândul lor divizate în acelaşi mod în noi
„bisericuţe” până se ajunge la anarhie, lucru nu greu de prevenit prin încurajarea unei bune comunicări.

Nu este mai puţin adevărat faptul că fiecare persoană percepe realitatea într-un mod propriu,
indiferent că ne referim la realitatea de suprafaţă sau la cea de substrat. Astfel poate fi sintetizat un nou
impediment al unei bune comunicări. Interpretare greşită sau uşor distorsionată a unui mesaj
informaţional poate genera receptorului nu tocmai ideea corespunzătoare, intenţionată de emiţător.
Această problemă ţine de mentalitatea individului care recepţionează mesajul, de percepţia acestuia şi de
puterea sa de intuiţie. Desigur că în cadrul unui mesaj interceptările sunt numeroase, dar o intuiţie bine
dezvoltată ne permite să selectăm mulţimea de interpretări posibile, apoi pe cele probabile, iar apoi să o
alegem pe cea cu probabilitatea cea mai mare. În acet fel comunicarea se face în condiţii optime.

Între colegi o bună comunicare poate fi perturbată şi de conflictele, ascunse sau de suprafaţă, care
există între emiţător şi receptor. Dacă relaţia dintre aceştia nu este tocmai pacifistă, comunicarea este în
mare parte imposibilă, sau chiar dacă există, nu va genera un rezultat consistent.

Am vorbit despre elementele identităţii unei persoane şi despre percepţia realităţii pe care o
posedă persoana respectivă, care în contradicţie cu aceleaşi corespondente, dar ale altei persoane
împiedică o bună comunicare. Trebuie să luăm în calcul şi factorul inteligenţă. Este clar că o discuţie între
o persoană dotată intelectual şi una mai pzţin dotată intelectual se va desfăşura cu o oarecare greutate. În
această idee comunicarea este cu atât mai dificilă cu cât diferenţa de inteligenţă dintre emiţător şi
receptoreste mai mare. În această situaţie comunicarea nu se mai efecuează sub forma unui schimb
biunivoc de informaţie, ci mai de grabă capătă aspectul unui monolog plictisitor şi neînţeles al persoanei
inteligente. Nici în acest caz nu trebuie încurajate „bisericuţele”, formate acum în mod tragic după
gradarea inteligenşei, deoarece acesta este cel mai scurt drum către neunitate între colegi.
Răutatea, aroganţa, considerate aici trăsături generale, precum şi lipsa unei minţi deschise la păreri
exterioare, îngreunează şi uneori chiar stagnează procesul de comunicare. În cazul dialogului prin semne,
şi nu numai, interpretatrea eronată la rândul său face dificilă comunicarea.

Colectivul, de cadre didactice, dar şi de elevi, trebuie gândit ca fiind format din mai multe
persoane într-o continuă interacţiune. Din acest motiv buna comunicare dintre aceste persoane din
cadrul colectivului este în strânsă legătură cu relaţia dintre ele. În multe cazuri se accentuează o stare de
competiţie între două sau mai multe persoane apartenete la acelaşi grup social. Astfel, comunicarea
devine aproape imposibilă deoarece nu ar servi nici emiţătorului nici receptorului, sau dacă ar evea loc,
nu s-ar devolta decât într-un război de interese.

O bună comunicare inspiră încredere şi unificare, extinderea eului interior şi nu în ultimul rând
progres. Este necesară anihilarea tuturor factorilor perturbatori în orice tip de comunicare în relaţiile
profesor – elevi, profesori – părinţi şi în egală măsură în relaţiile dintre cadrele didactice.
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În fond, comunicarea este unicul imaterial împărtăşit de toţi oamenii în cadrul speciei şi, chiar
mai mult, uneori peste limitele speciei. Este indispensabilă supravieţuirii şi dezvoltării.
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Învățarea centrată pe elev

Autor: prof. înv. primar Drăgan Romica Liliana
Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu

Învățarea reprezintă acțiunea elevului, condiționată de acțiunea de predare, proiectată și
realizată curricular de profesor în cadrul activității de instruire.

Georgeta Pânișoară, în lucrarea „Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții?, afirmă că peste
tot în jurul nostru există posibilități de învățare, că învățăm continuu, de la naștere până la moarte,
conștient sau inconștient, suntem supuși unor influențe de învățare diverse (G. Pânișoară, 2019).

În sens larg, ca fenomen universal în viața organismelor, învățarea este procesul de dobândire a
experienței individuale de comportare.

În sens psihopedagogic, ca proces existent numai la om, învățarea este o activitate pentru
însușirea de cunoștințe și dobândirea de deprinderi în toate sectoarele vieții psihice - cunoaștere,
emotivitate, voință (I. V. Kincses, 2019).

În pedagogia actuală se promovează învățarea activă, care înseamnă implicarea elevilor întru-un
schimb, în care ei nu ascultă pasiv în timpul prelegilor, ci contribuie activ cu gândurile și ideile lor la o
discuție sau activitatede colaborare, ghidată de profesor.

J. Hattie susține că învățarea se petrece adesea în ,,mintea elevului” și unul dintre scopurile
cadrelor didactice este de a face această învățare vizibilă. O condiție ar fi ca profesorii să vadă această
învățare prin ochii elevilor. După ce profesorii înțeleg cum învață fiecare elev pot trece mai departe
către luarea de decizii cu privire la modul de predare (J. Hattie, 2014).

În lucrarea ,,Către o psihologie a ființei”, Maslow prezintă mai multe postulate de bază, printre
care:

- „fiecare individ se naște cu o anumită natură interioară;
- această natură este formată și influențată de experiențe, gânduri și trăiri inconștiente;
- indivizii își controlează cea mai mare parte a propriului comportament;
- copiilor trebuie să li se dea posibilitatea de a llua cât mai multe decizii privind propria lor

dezvoltare.
- părinții și educatorii sunt sunt chemați să joace un rol important în a oferi copiilor

posibilitatea de a face alegeri înțelepte;
- prima cerință este de a satisface trebuințele de siguranță, iubire, confort și stimă personală,

lăsându-i să crească, și nu controlându-le căile de creștere” (C. M. Popa, 2009, p. 24).

Partea afectivă a educației este tot atât de importantă ca și cea cognitivă. Cel mai mare impact
asupra învățării îl are relația profesor – elev. Elevii răspund cu mai multă atenție unui educator care
creează în clasă un mediu destins.

Carmen Maria Popa, în lucrarea „O școală orientată spre elev: elevul partener activ în procesul propriei

învățării, prezintă câteva modalitți concrete de asigurare a unei instruiri centrate pe elev:
- implicarea activă a elevilor în procesul de învățare, în perechi sau grupuri mici;
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- utilizarea simulării, studiilor de caz și a problematizării, în vederea susținerii curiozității, a
reflecției și a evaluărilor situațiilor;

- sporirea aplicațiilor practice, diversificarea problemelor, includerea în secvența de predare a
feedbackului;

- tratarea egalăa tuturor elevilor, în ceea ce privește respectul, oferta de sprĳin în învățare,
angajarea în sarcinile de lucru;

- crearea unei atmosfere de colaborare și lucru în echipă;
- utilizarea unor sarcini de lucru autentice, cu relevanță în viața reală;
- includerea unor experiențe care să promoveze empatia, înțelegerea și respectul reciproc

între elevi; (C. M. Popa, 2009, p. 53).

Thomas Gordon consideră că elevii învață mai bine atunci când relația profesor- elev este bună.
Dacă relațiile lor nu sunt bune, profesorii pot descoperi că până și tehnicile de predare cele mai eficiente
sunt inutile. O relație dintre profesor și elev este bună atunci când implică deschidere sau transparență,
grĳă față de celălalt, interdependență, diferențiere, pentru a-i permite celuilalt să fie unic, creativ.

Orice profesor poate să- și îmbunănățească relația cu tinerii devenind mai deschis, mai
preocupat, mai interdependent, mai bine diferențiat și mai satisfăcător (T.Gordon, 2011).

În dinamica producerii învățării importantă este și pespectiva co- activității, adică colaborarea
dintre profesor și elev. Abordarea predării ca o co- activitate a profesorului și elevilor evidențiază două
dimensiuni: una productivă, legată de sarcina școlară, și cealaltă constructivă, în raport cu învățarea și
dezvoltarea elevilor. Învățarea implică activitatea subiectului și implementarea proceselor interne de
însușire a cunoștințelor, pentru că nu suntem interesați doar de rezultate, ci și de procedurile
implementate de elev în activitatea desfășurată pentru a evolua, a progresa, interacțonând cu profesori,
colegi, situații (Desus, 2008, citat în I. Albulescu, 2020).

Relația dintre profesori și elevi este cea care stimulează în cea mai mare măsură autonomia
elevilor. Acestă relație este cu atât mai calitativă cu cât activitatea didactică se desfășoară într-o
atmosferă de lucru constructivă, pozitivă, stimulativă pentru elevi, în care sunt valorificate
oportunitățile de acceptare și apreciere a opiniilor și dorințelor elevilor, de ascultare, colaborare,
cooperare și răspuns din partea acestora.

Instruirea centrată pe nevoile și interesele nu are rețetă. Educatorul are capacitatea de a folosi
informația în mod strategic la clasă, pentru a motiva elevii pentru învățare și comportament individual
bazat pe rigoare științifică, deschidere și toleranță.
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Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacități de

învățare

Autor: prof. Voinia Elena
Școala Gimnazială Timișești, Neamț

I. Activitate de învățare la disciplina Consiliere și dezvoltare personală

Subiectul lecției: Emoțiile din viața noastră

� Competențe specifice

1.1. Identificarea resurselor personale și a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei
� 2.1. Recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți Valorificarea unei

resurse la activitatea propusă: Vizionarea filmului Copacul darnic

(https://www.youtube.com/watch?v=tVc12TvPBwE )

Elevii vor identifica emoții și trăiri, descoperindu-se pe sine și lumea în care trăiesc: bucurie,

empatie, fericire, tristețe, speranță. Exemple de activități de învățare:

- prezentarea propriei persoane „Eu, într-un tablou prin desen, pictură, colaj”, „Eu, în
mediul online”, „Scrisoare către mine” ;
- elaborarea unor proiecte individuale, în perechi sau în echipă, desene, colaje, album
foto pe teme, cum ar fi: „Eu la școală”, „Eu acasă”, „Eu și prietenii mei”;
- exerciții de identificare a emoțiilor utilizând suporturi diverse: imagini, fotografii, povești,
piese de teatru, secvențe de film;

- exerciții de auto-reflecție cu privire la emoțiile personale prin completarea propozițiilor
lacunare de tipul: „Eu simt ... atunci când … …”.

Valorificarea resursei în evaluare

Evaluarea formativă sau de progres, prin realizarea portofoliului personal de învățare:
• Fișe de autoevaluare/reflecție: completate de către fiecare elev în timpul, la finalul unei

activități sau după un set de activități care contribuie la dezvoltarea unei anumite competențe
specifice; acestea surprind reflecții personale în raport cu activitățile în care s-a implicat elevul și
cu progresul său în învățare.

� Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc

Cadrul didactic va avea în vedere faptul că portofoliul de învățare este un produs personal, de

aceea elevii vor fi stimulați să își utilizeze imaginația și creativitatea, atât în ceea ce privește

conținutul acestuia, dar și în ceea ce privește modul de prezentare în format clasic sau electronic.

II. Activitate de învățare la disciplina Limba și literatura română
Subiectul lecției: Textul descriptiv literar

Text-suport: Hronicul și cântecul vârstelor, de Lucian Blaga

Competențe specifice
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2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare

Activitatea de învățare propusă:
- abordarea unor teme din perspectivă interdisciplinară (literatură – arte plastice – muzică);
Demersul didactic:
Colectivul de elevi este împărțit în opt grupe. Se stabilesc sarcini de lucru ce corespund finalităților
urmărite – atingerea competențelor-cheie. (Liderul grupei alege cerința.)
După vizionarea filmului, după lectura și discutarea textului, într-o activitate integrată, elevii vor
exprima emoții, valorizând mediul în care trăiesc, familia, prietenii, natura înconjurătoare.
Atingerea competențelor-cheie:
Comunicarea în limbămaternă

Elevii citesc textul-suport și rezolvă următoarele cerințe: realizarea rezumatului textului, stabilirea
tipului de narator, selectarea cuvintelor necunoscute și explicarea lor.
Prin această sarcină de lucru se realizează nivelul literației, înțelegerea textului și se clarifică unele
aspecte de vocabular. (Exemple: regionalisme, cuvinte populare, cuvinte compuse, înțelegerea
termenilor noi - formațiuni, hronic, resort.)
Comunicarea într-o limbă străină

Pornind de vizionarea filmului, cu titrare în limba engleză, elevii exersează termeni și sintagme dintr-o
limbă modernă, în relație cu temele abordate: prietenia și natura.
Lectura textului aduce și termenul de origine germană biedermeier.
Competența matematică, științifică și tehnologică

Elevii au sarcina de a reprezenta pe o axă elemente de detaliu selectate din text, referitoare la așezarea
locului natal al naratorului („Coasta cu viile și cu râpele roșii”), date din filmul vizionat – așezarea
copacului și repere din localitatea în care trăiesc.
Competența digitală

Se realizează materiale în PowerPoint – Satul natal, Mediul în care cresc, valorificând exemple din cele
două resurse. Elevii accesează internetul, selectează și inserează imagini prin care își susțin afirmațiile.
Competența a învăța să înveți

Cei trei membri ai grupei structurează trăsăturile textului descriptiv, susținându-le cu citate. Pregătirea
acestei teme presupune gestionarea timpului și conștientizarea modului în care se realizează sarcina
(lucrul cu textul-suport și cu notițele).
Competențe sociale și civice

Elevii subliniază valoarea educativă a celor două resurse utilizate în învățare și evidențiază puterea
exemplului.
Spirit de inițiativă și antreprenoriat

Membrii grupei realizează un proiect prin care vor încerca să-și expună lucrările plastice cu subiecte din
materialele-suport și chiar să le comercializeze, să colecteze bunuri pentru a veni în sprĳinul unor
persoane aflate în nevoie. La alegere, se realizează o prezentare a mediului familial.
Sensibilizare și exprimare culturală



82

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Elevii exprimă sentimentele, emoțiile și trăirile pe care le-au generat lectura și vizionarea filmului, arată
care sunt temele supuse discuției, asemănările și deosebirile dintre cele două resurse. Vor observa că,
indiferent de timp și de loc, educația și frumosul rămân valorile eterne ale omenirii.
https://www.youtube.com/watch?v=tVc12TvPBwE
COPACUL DARNIC | Povesti pentru copii | Basme in limba romana | Romanian Fairy Tales - YouTube
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Empatia în relația profesor-elev

Prof. Ene Simona Elena
Liceul cu Program Sportiv Slatina

Activitatea didactică, ca formă superioară de activitate umană, implică și solicită intens atât
capacitatea, cât și conduita empatică.
Prezența empatiei la cadrele didactice se regăsește printr-o dublă funcționalitate:

- motivațională (energizantă) - nevoia de transpunere în psihologia elevului pentru a-1 înţelege
şi aprecia cât mai exact;

- performanţială (aptitudinală) - însuşire de personalitate aptă să transceadă psihologia elevului
în scopul eficientizării actului instructiv-educativ.

Empatia reprezintă capacitatea de a conştientiza, înţelege şi evalua stările, gândurile şi acţiunile celuilalt,
„transpunerea psihologică a Eului în psihologia altei persoane”(Marcus, 1997, p. 11).

Relaţia profesor – elev este o relație complexă care implică un dialog permanent între cei doi
factori, educat şi educator, o comunicare reciprocă, angajând toate laturile personalităţii acestuia.
Performanța și competența cadrului didactic, succesul activității didactice nu pot fi concepute în afara
empatiei, implicată fie în mod direct, fie indirect.

În opinia lui C-tin Cucoş, “relaţia cu elevii nu trebuie să se reducă doar la un aspect formal,
administrativ, fiind reglementată de coduri deontologice sau normative instituţionale; aceasta se va
adecva şi personaliza neîncetat, se va dimensiona şi relativiza la specificul grupului şcolar sau la membrii
acestuia.”(Cucoş, C., 2002, p. 330).

Totuşi, raportul invocat este inegal, din raţiuni ce ţin de statut social, diferenţa de vârstă, cumul
experienţial, ş.a. Diferenţe între cei doi parteneri ai comunicării didactice există, sunt multiple, însă nu
trebuie să fie cauze ale infatuării, ale impunerii propriei persoane sau a unui stil autoritar-depreciativ.
Este indicat ca aceste valenţe ale profesorului să fie supravegheate, camuflate, autocenzurate.

Autoritatea, care este o dimensiune pozitivă în educaţie, nu se impune, ci se caştigă, este
atribuită de către partenerii actului formativ. Autoritatea liber atribuită potenţează, de bună seamă,
calitatea actului educativ. Rezultatul unui raport pozitiv profesor-elevi înseamnă, pe de o parte, oamenii
formaţi pentru o integrare eficientă în circuitul vieţii social-productive, iar pe de alta, educatori care îşi
onorează misiunea socială asumată, profesori stimaţi de foştii lor elevi, de colegi, de societate.

În caz contrar, când relaţia profesor-elevi este una negativă, ca urmare a unor insuficienţe şi
neîndepliniri ale muncii didactice sau a unei concepţii eronate sub aspect moral în legătură cu rolul
educatorului în procesul de învăţământ, se ivesc din nou carenţe în viaţa şcolară a copiilor şi cu
deosebire a unora dintre ei, deoarece nu toţi reacţionează la fel de sensibil la situaţiile stresante,
comportamentul rezultat fiind determinat de ecuaţia psihologică personală şi de condiţiile particulare
din viaţa în afara şcolii.

A fi empatic, înseamnă a percepe cadrul intern de referinţă al altuia cu toate componentele sale
emoţionale ca şi cum ” ai fi cealaltă persoană. Coborârea la nivelul de gândire al elevului nu înseamnă
nici regresie de vârstă din partea adultului şi nici alte forme de a imita comportamentul copilului, ci o
transpunere mentală în psihologia acestuia cu scopul de a-l înţelege şi de a-l ajuta. În comportamentul
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empatic, persoana se transpune „în pielea” partenerului fără a-şi pierde propria identitate de sine. Numai
măiestria pedegogică poate permite pendularea eficientă între empatie şi detaşare.

Empatia în învățământul modern reprezintă o calitate a profesorului ce optimizează relația cu
elevul său și o condiție importantă a unei comunicări durabile și eficiente.
Empatizând cu elevul său profesorul întelege trăirile, sentimentele, atitudinile sale putând astfel stabili
strategii personale în relația cu acesta. O evaluare corectă a elevului este importantă, astfel că profesorul
își poate stabili corect pasii de influențare.

Empatia este importantă în toate etapele lecției, profesorul neputând preda doar pentru cei mai
buni, nici pentru cei mai slabi, pentru a-i aduce la nivel minim de pregătire, de aceea munca sa
diferențiată are legătură cu această cunoaștere empatică a fiecărui elev.

În verificarea cunoștințelor empatizarea și cunoasterea profilului psihologic joacă un rol mult
mai important. Verificarea diferențiată, formularea cerințelor pentru fiecare elev astfel încât acesta să
nu fie intimidat sau blocat arată nivelul comunicării eficiente și a empatizării în relația profesor-elev.
Astfel că rolul actului educațional, al verificării formative este îndeplinit.

Prin empatie, putem să ne „apropiem” de sufletul elevilor, putem da la o parte bariera inhibiţiei,
putem comunica eficient. Procesul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor este „direct” iar relaţia
profesorelev va fi de încredere şi respect.

Bibliografie:
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Școala,, IANCU VĂCĂRESCU ”- Văcărești

Județul Dâmbovița

Nume și prenume: Gafița Veronica- Petruța

Schimbarea bruscă a tipului de activitate de la perioada preșcolară la cea școlară , mai ales în
condițiile în care copilul de 6 ani este mai fragil, atât în ceea ce privește rezistența fizică, cât și adaptarea
intelectuală, ar produce, desigur, perturbări cu greu recuperabile.

Meseria de dascăl este cea mai importantă și nobilă meserie, deoarece cel care o iubește și o
practică are acces direct la sufletele copiilor, iar de aceasta depinde întreaga evoluție și dezvoltare umană
din toate timpurile. Scopul dascălului este acela de a-i învăța pe elevi cum să gândească și nu ce să
gândească, să le trezească curiozitatea spre cunoaștere. Să fii un profesor reflexiv!

Trăsătura cea mai importantă a unui profesor reflexiv este responsabilitatea, aici și ideea de
responsabilitate din punct de vedere moral, un profesor atent, creativ, dinamic, dispus să-și modernizeze
în continuu activitatea didactică. Indiferent de vârsta pe care o avem, cu toții purtăm amintirea unor
profesori care ne-au fost dragi, care ne-au inspirat, sau care, dimpotrivă ne-au descurajat și ne-au făcut
viața grea. Influența profesorilor în viața copilului poate fi una majoră , într-un sens pozitiv sau nu.

Pentru asta, relația care trebuie să se realizeze, aceea de profesor-copil este una importantă,
deoarece copilul petrece odată cu vârsta școlară o mare parte a timpului în mediul școlar. În prima parte
a vieții sale, copilul învață totul de la părinții săi, cei semnificativi care îi oferă dragoste, ocrotire,
primele cunoștințe despre lume. Apoi, intră în educație și alte persoane de referință ce vor avea un
impact major asupra vieții copilului, profesorii fiind printre cei mai importanți – copilul nu învață de la
învățătorii și profesorii săi doar informații și abilități, ci și moduri de interacțiune, valori, perspective
asupra lumii. Deși părinții vor rămâne modelele prime și importante ale unui copil, nu se poate trece cu
vederea influenta importanță a profesorilor în viața lor.

Din clasele primare, apoi dirigintele, însă și alți profesori joacă un rol important în viața
copilului. Rol care nu se limitează doar la orele din clasă și la materiile școlare. Influența unui învățător
sau a unui profesor depășește activitățile școlare.Tocmai, de aceea, o să aduc în discuție câteva exemple
de astfel de activități, cum ar excursiile și activitățile ecologice, iar scopul acestor activități este de a
ademeni copiii să iubească mai mult natura decât calculatorul și internetul, să simtă ceea ce au învățat la
lecții, excursii tematice,acțiuni de ecologizare și plantare, proiecte prin care ei să-și cultive și să-și
dezvolte dragostea pentru Terra și a elementelor care intră în componența lor: apă, aer, animale,
pământ.

Învățarea este o formă fundamentală de activitate umană ,,a învăța să înveți”,acestei competențe îi
este justificată necesitatea prin raportare la natura schimbătoare a societății și a pieței muncii care
determină insuficiența achizițiilor realizate în școală. În termeni de cunoștințe, competențe și calificări.
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Tocmai de aceea, în cadrul procesului instructiv-educativ, se pune un mare accent pe utilizarea
metodelor moderne, activ-participative, metode de dezvoltare a gândirii critice. Astfel, elevii vor fi puși
în situația de a căuta, a cerceta și a găsi soluții , de a împărtăși experiențe,făcând apel la experiențele
proprii, dar și a celorlalți.

Metodele interactive încurajează schimbul liber de cunoștințe, de idei, de experiențe, confruntarea
de opinii și argumente la construirea unor noi cunoștințe și soluții la probleme.

Procesul de învățământ se optimizează prin intermediul organizării corespunzătoare a activității
didactice, a managerizării clasei de elevi și a comunicării între cadrele didactice și copiii implicați activ.

Relațiile pe care cadrele didactice le stabilesc cu elevii se desfășoară într-un cadru organizat,
predeterminat de specificul activităților didactice. Rezultatele școlare, eficiența didactică a
profesorului,dar și comportamentul elevilor și al profesorilor relaționează direct cu managementul clasei.

Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoștințelor de specialitate și la
exercitarea unei autorități de pe poziții de putere, ci se bazează pe capacitatea profesorului de a alterna
strategiile didactice, adaptându-le situațiilor educaționale, de a repartiza responsabilități elevilor, de a
mobiliza elevii la cooperare în grup, de a valorifica valențele relației profesor-elev în sensul unui dialog
real.

A fi un cadru didactic performant înseamnă a fi o persoană capabilă de un nivel corespunzător de
empatie, dublat de competențe adecvate nivelului de predare cerut.

Dacă calitățile și cunoștințele profesorului sunt percepute în mod pozitiv de către elevi, aceștia vor
răspunde cu brio solicitărilor acestuia și se vor auto-motiva în direcția obținerii unor performanțe
școlare optime, iar raportat la desfășurarea întregului an școlar, există diferențe de percepere și, implicit,
de influența profesorului atunci când activitatea este la început, în momentul debutului anului școlar,
percepția încă nu este formată, aceasta îmbunătățindu-se pe parcurs.

Din punct de vedere al tipologiei relațiilor care se pot dezvolta pe parcursul comunicării profesor-
elev în cadrul activității didactice, putem deosebi în funcție de poziționarea față de interesele
manifestate de ambele părți, anumite relații. Acestea sunt:

• relații de cooperare: bazate pe coordonarea eforturilor în vederea realizării unui obiectiv comun;

• relații de competiție: bazate pe rivalitatea partenerilor, în atingerea unei ținte individuale;

• relații de conflict: bazate pe opoziția mutuala a partenerilor, raportată la un scop indivizibil.

Referitor la stilurile de interacțiune didactică, se pot remarca o serie întreagă de situații care fac
referire la stilurile de predare utilizate de către cadrele didactice. Astfel se pot deosebi:

a) Stilul autoritar

- care presupune, din partea profesorului, impunere, hotărâre şi promovare a unor
tehnici de predare şi relaționare cu elevii construite unilateral

- delimitarea timpului şi sarcinilor de învăţare pentru elevi este mai strictă
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- limitează inițiativa elevilor

- îşi asumă responsabilitatea totală în ce privește rezultatele acțiunilor sale educaționale

- sancționează (pozitiv sau negativ) fără echivoc, după criterii strict definite, atitudinile

şi rezultatele învățării elevilor

- din punct de vedere afectiv, relația cu elevii e distantă şi rece

- efecte: antipatizat de elevi, oferă rezultate bune numai pe termen foarte scurt .

b) Stilul democratic,este stilul în care:

- profesorul se folosește de posibilitățile participative ale elevilor în procesul de învăţare,

de iniţiativele şi expectanţele elevilor pe care le valorifică în proiectarea şi derularea

activităţilor educaţionale,

- este promovată colaborarea și cooperarea în definirea sarcinilor de învățare

- din punct de vedere afectiv şi al climatului psihologic se manifestă un climat deschis,

relații apropiate între membrii, profesorul însuşi comportându-se ca un membru al

grupului și nu ca o autoritate absolută venită din afara grupului

- este cel mai eficient, producând rezultate superioare atât în plan psihosocial cât şi în

plan didactic.

c) Stilul lassaise faire

- profesorul adoptă un rol pasiv şi minimalizează procesele psiho-sociale şi didactice

care definesc activitatea sa

- profesorul acceptă deciziile şi inițiativele elevilor, apelează la experiența acestora, însă

nu face evaluări în ce privește comportamentul elevilor şi nu primește feed-back-uri pentru

reglarea propriului comportament

- este total neproductiv, nu se pune accentul pe o evaluare propriu-zisă, corespunzătoare

a rezultatelor elevilor

- este demotivant și duce în timp la scăderea performanțelor elevilor
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Excursie didactică de dezvoltare personală și îmbunătățire a relației
profesor-elev „La pas prin ȚaraMoților”

Autor Gaidei Cristina Elena
Profesor Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

Planul excursiei
Scop: abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe problemele reale ale Munților Apuseni, în
general și ale Țării Moților în special, în contexte cotidiene, urmărind dezvoltarea competentelor pentru
viață și crearea de conexiuni între competențe/ unități de competențe dobândite disparat, în cadrul
disciplinelor geografie, istorie, religie, socio-umane, TIC, biologie.
Itinerar: Baia de Arieș - Lupșa – Câmpeni – Goiești – Avram Iancu – Abrud – Țebea;
Durata: 2 zile;

microbuzul şcolii

Prof. Gaidei Cristina Elena;

excursie cu caracter formativ-educativ, de dezvoltare personală;

a XI a;

cultivarea respectului față de natură, cultură, față de realizările înaintașilor, față

de obiceiurile şi tradiţiile moților, față de morala creştină moțească; dezvoltarea sentimentului de
identitate națională; stârnirea curiozității și interesului pentru protejarea monumentelor istorice,
etnografice şi culturale vizitate; dezvoltarea personalității armonioase, cetățeniei active; dezvoltarea
simțului de orientare geografică și turistică; protejarea și conservarea peisajelor naturale și antropice.

O1 - să realizeze itinerariul excursiei folosind resursele tehnologiei informaticii – Google Earth
pro, desprinzând conexiunile dintre mediul geografic şi om, identificând rutele, obiectivele naturale și
antropice pe care urmează să le viziteze la fața locului.

O2 - să observe cu atenție mediul natural, caracteristicile elementelor biotice și abiotice întâlnite și
să identifice impactul antropic asupra mediului natural, prin prisma peisajelor naturale și culturale
observate

O3 - să analizeze aspectele etnografice şi folclorice de pe parcusul excursiei, surprinzând valoarea
lor de identitate națională, precum și semnificaţiile, particularităţile şi importanţa geoculturală
peisagistică;

O4 - să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi
caracteristicile elementelor naturale, istorice, culturalevobservate pe parcursul excursiei;

O5 - să valorifice transdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, etnografice, folclorice,
geografice, geologice, biologice, cultural-religioase și literare; să reactualizeze lecturi geografice, istorice
şi literare despre elementele observate şi identificate;

O6 - să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor naturale, istorice, folclorice,
etnografice, reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui cetățean;
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Activitățile excursiei: activitățile transdisciplinare desfășurate în faza de proiect, realizare și
valorificare a experiențelor excursiei oferă elevilor bucuria și fascinația unor experiențe surprinzătoare
și motivante, găsind un cadru favorabil de manifestare a spontaneității, creativității, colaborării,
învățării durabile. În același timp, activitățile proiectate au rolul de a învăța elevii să învețe, să facă, să
conviețuiască cu ceilalţi și cu natura, să fie motivați și fericiţi.

1. Faza de proiect /etapa tehnico-organizatorică - presupune realizarea unei clase virtuale,
folosind platforma (flipgrid.com https://admin.flipgrid.com/manage/grids/4637919) în vederea
identificării beneficiarilor activității transdisciplinare de tipul excursiei de dezvoltare personală, precum
și realizarea itinerarului excursiei, folosind Google Earth Pro. Pentru realizarea itinerarului excursiei
elevii au fost împărţiţi după înclinaţiile pe care le au, dar şi după preferinţele lor, în 5 grupe. Fiecare
grupă şi-a realizat propriul plan de informare folosind internetul, dar şi cărţi, reviste, manualele şcolare
de specialitate cu privire la obiectivele propuse în desfăşurarea excursiei, pentru ca ulterior să fie realizat
itinerarul folosind instrumentele mai sus menționate.

2. Deplasarea la locațiile și obiectivele stabilite conform planului preliminar, realizat cu Tour
builder și Google Earth Pro, după cum urmează:

� Baia de Arieș – Lupșa - Ziua 1

- identificarea și vizitarea elementelor specifice peisajului cultural, istoric și sacral: Muzeul etnografic
„Pamfil Albu”; Biserica de piatră „Sf. Gheorghe”; Mănăstirea cu Biserica din lemn
- identificarea potențialului etnografic și sacral al zonei și dezvoltarea sentimentelor patriotice, de
identitate națională prin realizarea unui album online utilizând instrumente TIC – Publisher (post-
excursie)

� Lupșa – Câmpeni - Ziua 1

- identificarea (folosind Google Maps) și vizitarea elementelor specifice peisajului cultural-istoric:
Muzeul „Avram Iancu”; Muzeul „Horea” („Beciul Horea”), pivniţa unde la 24 mai 1782 Horea şi ai săi au
spart buţile cu vin ale arendaşilor armeni (Preludiul răscoalei lui Horea); centrul istoric cu statuia
ecvestră a lui Avram Iancu;
- depunerea unei jerbe de flori și intonarea Imnului Iancului

� Câmpeni – Goiești

- identificarea peisajelor sacrale și a elementelor arhitecturale specifice Țării Moților prin vizitarea
Bisericuţei de lemn (1730) - unul din cele mai vechi monumente moţeşti din lemn.

� Goiești - Avram Iancu

- identificarea peisajelor naturale, culturale și a elementelor arhitecturale specifice Țării Moților,
folosind Google Maps și Google Earth Pro: Biserica din comuna Avram Iancu, sat Centru şi a
mormintelor părinţilor şi fratelui lui Avram Iancu; muzeul şcolar organizat de prof. Ionel Gomboş;
bustul eroului „Avram Iancu” din centrul comunei Avram Iancu; „Dealul cu melci” - monument al
naturii; cascada Iancului („Pişoaia” sau „Vălul Miresei”);
- întâlnire cu reprezentantul ocolului silvic - discuție dirĳată privind rolul pădurii și necesitatea
protejării acesteia
- joc didactic „Așa – da, așa – nu”: aprecierea și analiza critică a impactului acțiunilor umane în mediul
pădurii, în contextul defrișărilor masive din ultimele decenii;
- recunoașterea și observarea unor: arbori (fag, stejar, zadă, brad); arbuști, plante ierboase, elemente
faunistice, elemente de habitat rural dispersat și izolat – crângurile (colectarea informațiilor/datelor prin
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cercetarea la fața locului, în vederea prelucrării ulterioare sub forma unui filmuleț video despre
potențialul abiotic și biotic din Țara Moților, utilizând aplicația VR.

� Avram Iancu

- Masă rotundă – dezbatere privind amenințările și oportunitățile subsistemului forestier din Țara
Moților, folosind metoda acvariului (Fishbowl)

� Avram Iancu - Roșia Montană - Ziua 2

- Obiectivele naturale și antropice identificate (Google Earth Pro) și vizitate: complexul muzeal care
cuprinde galeriile romane săpate cu dalta și ciocanul; șteampurile; carierele Cârnic și Cetate; peisajul
antropic minier; monumentele naturii - Piatra Corbului și Piatra Despicată (măguri vulcanice); „tăurile”
– evidențiază intervenția antropică asupra peisajului natural (Tăul Mare, Tăul Brazi); picnic la Tăul
Brazi, urmat de un joc didactic: Roșia Montană, încotro? - elevii formează perechi: cei cu numere pare
prezintă avantajele extragerii aurului; cei cu numere impare prezintă dezavantajele și riscurile sociale și
de mediu, fiind realizată o analiză SWOT.

� Roșia Montană - Abrud

- identificarea și vizitarea elementelor specifice peisajului cultural, istoric și sacral - bisericile din Abrud:
ortodoxă, unitariană, reformată, catolică; Casele memoriale: Ion Buteanu, Ioan Șuluțiu, Ioan Boeriu,
Alexandru Borza, Petru Dobra; evidențierea specificului arhitectural, surprinderea diferențelor și
multiculturalismului zonei miniere din Țara Moților; realizarea unor schițe, la fața locului, care să
surprindă particularitățile arhitecturale.
- vizită de studiu la Detunata Goală, arie protejată de interes național, rezervație naturală de tip geologic
și botanic, unul dintre cele mai importante puncte de atracție turistică ale județului Alba, fiind
considerat „Cel mai frumos vârf al Munților Apuseni”
- vizită de studiu la Detunata Flocoasă, un abrupt stâncos aflat la o altitudine de 1.258 m, constituit din
rocă magmatică (bazalt, alcătuit din silicați de fier și magneziu), de formă prismatic-hexagonală; acoperit
în cea mai mare parte cu pădure de molid. Elevii observă și reflectă pe marginea potențialului geologic și
turistic al obiectivelor realizând fotografii și notând impresiile sub forma unei pagini de jurnal.

� Abrud - Țebea

- identificarea și vizitarea elementelor specifice peisajului cultural, istoric și sacral: Pantheonului Moților
de la Țebea, jud Hunedoara, un complex în care se află mai multe obiective care amintesc de vremurile
glorioase de luptă ale moților, împotriva nedreptăților sociale, pentru eliberare și unitate națională:
„Cimitirul eroilor”; Biserica satului; Mormintele lui Avram Iancu, Ion Buteanu și Simeon Groza;
Gorunul lui Horea, al lui Avram Iancu; surprinderea rolului personalităților în evoluția istorică a
comunității moților și importanței mediului natural care a asigurat baza de susținere a acțiunilor
(muntele, pădurea, așezările risipite, situate la înălțime – locuri de refugiu și rezistență multimilenară).

� Țebea - Baia de Arieș - Sosirea acasă
3. Valorificarea excursiei: Experiența și impresiile dobândite, cunoștințele noi vor fi valorizate prin
realizarea turului virtual al obiectivelor vizitate, folosind instrumentul digital Tour-builder
(https://tourbuilder.withgoogle.com). Informațiile/datele colectate prin cercetarea la fața locului, sunt
prelucrate, sub forma unui filmuleț video despre elementele abiotice, biotice și antropice din Țara
Moților, utilizând aplicația VR (https://veer.tv); este realizat un album cu conținut etnografic folosind
instrumentul TIC Publisher.
4. Fazele învățării post-excursie, bazate pe experiența trăită:



91

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

- simularea realității în clasă (jocuri de rol; jocuri de luare a deciziei; conferințe cu invitați din diverse
domenii de specialitate)
- explorarea unor acțiuni în situații specifice vieții reale (intervievarea unui specialist de mediu; sondaje
de opinie pe stradă care să reflecte opiniile oamenilor cu privire la exploatarea resurselor forestiere și
aurifere; chestionare aplicate online cu privire la percepția oamenilor despre calitatea vieții în Țara
Moților, studii de caz);
- rezultatul activității (prezentarea rezultatelor activităților desfășurate prin utilizarea aplicațiilor și
instrumentelor digitale; afișe; fluturași; postere; buletin informativ; expoziție; portofoliu etc.).
5. Strategiile de evaluare sunt de tip formativ: evaluare formativă interactivă, autoevaluare,
evaluare reciprocă, precum și observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activității
didactice (cu accent pe componente relaționale, acționale de comportament), albumul online al excursiei,
completarea clasei virtuale, pe platforma Flipgrid, cu rezultatele activităților desfășurate de elevi pe
perioada excursiei școlare.
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Proiect educațional ”Clubul de lectură”

Prof.înv.primar Gălbinașu Gheorghița
Prof.înv.primar Badea Elena

Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Corbu, jud. Constanța

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este
factorul decisiv pentru formarea unui om capabil să contribuie la dezvoltarea societăţii, să fie pregătit
pentru muncă, să fie un model pentru cei din jurul său. Şcoala are un rol decisiv în formarea omului.
Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.

Unul din obiectivele fundamentale ale limbii române, ca disciplină şcolară la clasele mici, o
constituie formarea şi cultivarea gustului pentru citit, pentru lectură, iar cartea trebuie să devină
„prietenul” nedespărţit al copiilor.

În societatea de azi, din cauza altor componente informative, cartea poate trece aproape
neobservată. Televizorul, calculatorul, telefonul, internetul, reţelele de socializare reprezintă principalele
modalităţi de petrecere a timpului liber, însă ele nu vor putea înlocui niciodată valoarea morală,
culturală şi educativă a unei cărţi. Fără a minimaliza importanţa celorlalte mĳloace moderne de
informare şi culturalizare, trebuie avut in vedere că acestea nu vor avea niciodată un rol important în
formarea caracterului unui copil. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură sistematică a individului
şi a societăţii.

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală . Aspectele educative pe care le implică sunt:
-aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate;
-aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice;
-aspectul formativ: constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare
corectă şi expresivă.

Lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi control. Sondajul în lectura particulară trebuie să
constituie o cerinţă obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoştinţelor elevilor. Controlul lecturii
elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a cadrului didactic, spre a preveni comoditatea, efectuarea
unei lecturi facile, superficialitatea, neglĳarea cărţilor.

În concluzie, dacă știm să îndrumăm lectura elevilor, cartea va deveni partener de viață al
acestora, un vehicul plăcut care îi va purta prin toată lumea, prea mare pentru a putea fi străbătută altfel.
Doar un copil care citeşte va reuşi în viaţă şi va aprecia frumosul, adevărul şi dreptatea.

Ținând cont de toate aceste considerente, am derulat cu elevii clasei a II-a proiectul
educațional ”CLUBUL DE LECTURĂ” pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar .Am colaborat
cu dna profesor pentru învățământ primar Badea Elena și am avut ca parteneri Biblioteca școlii,
Biblioteca Comunala (pentru asigurarea unui spațiu prielnic lecturii) și Centrul Cultural pentru Tineret
din comună (în vederea vizionării unor ecranizări ale anumitor povești).
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Scopul proiectului:

� informativ

� cunoașterea de către elevi a operelor literare destinate vârstei lor (povești, povestiri, poezii...) ;
� contactul cu personajele îndrăgite de ei si faptele acestora;
� formativ

� dezvoltarea la elevi a gustului pentru lectura în afara clasei;
� dezvoltarea deprinderilor de a citi cursiv ,corect , expresiv ;

� înțelegerea mesajului textelor citite / audiate/ vizionate;
� formarea copiilor pentru a deveni buni cetățeni, capabili să-și îndeplinească îndatoririle civice,

să manifeste atitudini responsabile față de cei din jur.
Obiectivele proiectului:

� stimularea interesului elevilor de clasa a II- a pentru lectura de calitate;
� identificarea unor avantaje de care se pot bucura elevii care citesc mult (capacitatea de citire

corectă , conștientă, rapidă, de comunicare cu cei din jur într-un limbaj elevat, literar, nuanțat,
capacitatea de transmitere de mesaje orale și scrise);

� îndrumarea si dezvoltarea înclinațiilor individuale, a talentului și aptitudinilor pentru literatură;
� stimularea în prevenirea si combaterea atitudinilor negative față de lectură;
� conștientizarea elevilor asupra beneficiilor pe care le pot avea citind regulat lecturi adecvate

vârstei lor .
Descrierea activității:

Clubul de lectură s-a desfășurat săptămânal, după orele de curs, în diferite locații (sala de clasă,
biblioteca școlii, Biblioteca Comunală, Centrul Cultural pentru Tineret sau chiar în aer liber când ne
permitea vremea).

Activitatea s-a desfășurat pe grupe de elevi, în ordinea înscrierii în fiecare săptămână a elevilor
doritori.Deși nu era o activitate obligatorie pentru toți elevii, am observat că de la o săptămână la alta
numărul celor înscriși creștea, lucru care ne-a bucurat.

Fiecare elev a venit cu cartea aleasă de el (citită sau în curs de lecturare) pe care a prezentat-o
colegilor cu scopul de a le stârni curiozitatea,menționând:

- titlul cărții/poveștii și autorul;
- personajele principale/personajul preferat;
- momentul preferat din poveste;
- citirea unui fragment ales/reprezentativ;
- cuvinte noi/expresii reținute;
- motivarea alegerii făcute.
Toate acestea au fost notate de acasă în Jurnalul de lectură pe care și l-a întocmit fiecare elev

participant. Tot în jurnal, elevii au notat și propunerile care li s-au părut interesante dintre prezentările
colegilor. Am constatat de câteva ori că elevii nu au ales o carte tocmai potrivita vârstei lor ( fiind fie
prea simplă, fie prea complexă) și atunci le-am făcut câteva recomandări de lectură.

Activitatea s-a desfășurat într-un mod atractiv, sub forma de joc, folosind în general ”Scaunul
povestitorului”, dar și alte jocuri literare (”Recunoaste personajul / povestea”, ghicitori, dramatizari etc),
precum și vizionarea unor ecranizări adecvate.

Evaluarea proiectului

Evaluarea a fost făcută în funcţie de următoarele criterii:
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- ritmul de lectură şi tipul de preferinţă: specia literară preferată (poveşti, poezii, povestiri şi
basme); tematica preferată (istoria, copilăria, descrierea).

- capacitatea de asimilare şi prezentare a lecturii; citirea cursivă, conştientă şi expresivă a elevului
ajută la rezumarea corectă, orală a subiectului prin povestire, realizându-se astfel expresivitatea
şi coerenţa limbajului;

- capacitatea de asociere interdisciplinară: o idee, o informaţie, un detaliu cunoscut din lecturi
literare să poată fi transferate sau asociate spontan cu elemente de conţinut specifice altor
discipline: geografie, biologie, arte plastice, film, teatru, muzică, abilităţi practice;

- condiţiile de lectură: locul lecturii, poziţia corpului, privirea, regimul de lumină, regimul de
linişte, confortul camerei, păstrarea cărţii.

Diseminare și mediatizare

Pentru fiecare poveste citită în întregime, participanții au primit un autocolant cu textul ”Cititor”
în Jurnalul de lectură. Au fost premiați cu diplome elevii cu cele mai multe povești citite în perioada
desfășurării proiectului.

Considerăm că acest proiect a fost un succes, atingându-și obiectivele propuse și fiind un exemplu
de bună practică și pentru alții. Îmbinând lectura cu jocul, cu mediul ambiant și cu competiția, am reușit
să stârnim interesul tuturor elevilor cuprinși în proiect și să-i conștientizăm că au dobândit un prieten
fidel - cartea.
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Îmbunătățirea relației dintre profesor și elevii cu CES prin

comunicare și comportament asertiv

prof. înv. primar Gavra Crina
Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei

Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, sunt o realitate a
învățământului românesc actual și totodată o provocare pentru dascăli în vederea realizării unei școli
incluzive pentru aceștia.

Pentru toți elevii, dar în special pentru cei cu CES, sunt câteva lucruri care îi ajută să se dezvolte în
plan personal:
1. Acceptarea propriei persoane așa cum este ea, atât de către sine cât și de către cei din jur (părinte,
profesori, colegi, prieteni,etc);
2. Compararea progresului unui elev cu sine însuși și niciodată cu progresul celorlalți:
3. Întărirea comportamentelor pozitive manifestate prin recompense verbale, care îi arată fie progresul
realizat, fie consecința pozitivă firească a comportamentului său.

În cei 24 de ani petrecuți la catedră, în fiecare generație am avut cel puțin un elev cu CES. Am
căutat mereu metode strategii de integrare și incluziune socială a cestor copii în colectivul clasei.

Formarea unui comportament asertiv la elevi prin intermediul unei discipline opționale (CDȘ) a
fost cea mai eficientă metodă, cu efecte pe termen lung, benefică pentru toți elevii, inclusiv pentru elevii
cu CES. Comportamentul asertiv este acel comportament prin care o persoană urmărește să obțină
anumite lucruri, respectându-și și exercitându-și drepturile, dar fără a încălca drepturile și sentimentele
celorlalți. Pentru aceasta am folositmetoda trainingului asertiv.

În prima etapă, cea de EVALUARE INIȚIALĂ, am pornit de la observarea comportamentului
elevilor și de la constatarea că, având în vedere vârsta mică a elevilor, însușirea comportamentului
asertiv este în faza de început la toți elevii.

În a doua etapă, cea de PREDARE A CONCEPTULUI, am derulat o serie de activități de
autocunoaștere și de stabilire a asemănărilor și deosebirilor de ceilalți, prin jocuri didactice: ”Mie îmi
place culoarea.... Cui îi mai place?/ Mie îmi place jocul...Cui îi mai place?/ Mie îmi place să Cui îi mai
place?, etc” Astfel am dedus împreună că deși deosebiți, toți ne asemănăm prin diferite lucruri preferate,
activități preferate, etc. și că, faptul că nu la toți copiii le place o anumită culoare, joc, mâncare, activitate;
este ceva normal, deoarece avem dreptul să ne placă un lucru, sau nu. Tot în cadrul acestor activități
elevii își însușesc principiile de bază ale gândirii și comportamentului asertiv: Eu sunt OK (adică am o
părere bună despre mine, o atitudine pozitivă față de sine), tu ești OK (adică am o atitudine pozitivă și
deschisă față de cel cu care relaționez).

În a treia etapă, MODELAREA, am enunțat drepturile asertive ale persoanei și am identificat
diferite situații conflictuale pe care le-am prezentat copiilor și împreună cu aceștia am descoperit cea
mai bună cale de comunicare și comportare. Pentru exemplificare am luat situații pe care se pot
întâmpla în recreație sau la locul de joacă, în care ei trebuia să își susțină drepturile. De exemplu: cum
procedezi dacă tu vrei sa te joci un joc (e. fotbal), iar prietenul tău îți cere să vă jucați alt joc (ex. piatră -
foarfece – hârtie ). În cadrul acestor situații abordate am învățat să refuzăm fără a-l răni pe celălalt
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(ex. ”Nu pot să mă joc... cu tine, pentru că m-am înțeles cu colega X să ne jucăm ...Dacă vrei, poți veni
să te joci cu noi.”) , dar și să găsim o soluție care să îi scoată câștigători pe amândoi (strategie Win-Win).,
o soluție de tipul: ”Acum nu doresc să mă joc..., dar dacă vrei ne jucam acum jocul meu, iar pauza
următoare jocul tău.”

În a patra etapă, JOCUL DE ROL, ne-a oferit prilejul exersării comunicării asertive adecvate
fiecărui context simulat, precum și identificarea unor situații similare în care

Ultima etapă, EXERCIȚIUL, este etapa exersării reale a comportamentului asertiv. La începutul
fiecărei ore de CDȘ elevii își vor prezenta situațiile reale întâmplate în cursul săptămânii, în care ei au
manifestat un comportament asertiv (fără terminologie), primind un feedback de la colegi.

În urma derulării acestui opțional (clasa I), am constatat îmbunătățirea semnificativă a relațiilor
dintre elevi și dintre profesor și elevi, manifestarea stării de bine a cestora, atitudine pozitivă față de sine
și față de ceilalți, bucuria de a veni la școală, de a se juca cu ceilalți, curajul de a-și exprima opinia, de
răspunde la lecție învățare a tuturor elevilor, inclusiv a elevilor cu CES. Cu alte cuvinte, s-a format un
colectiv puternic, bazat pe acceptare, respect și întrajutorare, care se simt bine lângă colegi și se implică
cu curaj în sarcini noi, provocatoare.
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Activitățile extrașcolare – modalitate de a îmbunătăți relația

profesor-elev

Prof. Gheorghe Maria-Magdalena
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploiești

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic ar trebui să-i acorde atenţie prin adoptarea unei atitudini creatoare, atât în modul de
realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită
stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor
pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Felul în care se realizează activitățile extrașcolare, care
denotă implicarea profesorului și talentul său de a modela personalitatea elevului, va determina
fundamental relația profesor-elev.

Activităţile extraşcolare bine pregătite pot fi atractive la orice vârstă școlară. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor
li se dezvoltă spiritul practic, dar și artistic și, mai presus de toate, li se dezvoltă abilitățile sociale,
empatia, prietenia, atât de necesare într-un colectiv. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are
posibilitatea de a-şi cunoaște elevii, de a se apropia sufletește mai mult de ei și de a crea o relație strânsă
bazată pe înțelegere, empatie și dragoste. Aceste aspecte vor influenţa dezvoltarea copiilor în sens
pozitiv, îi va pregăti pentru viaţă și va suda relația profesorului cu elevii săi.

Educația extrașcolară oferă o gamă largă de activități din diverse arii culturale și sociale, din care
le vom menționa pe cele mai îndrăgite, atât de către copii, cât și de către dacăli.

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează mai ușor diverse cunoştințe dacă sunt puși în
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă
formativă, cele mai îndrăgite de copii fiind drumețiile în natură, excursiile și taberele. În cadrul
activităţilor organizate în mĳlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep
activ și direct obiectele , fenomenele, locurile cu încărcătură istorică și spirituală. Fiind axate în principal
pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste
faţă de natură, faţă de istoria țării şi față de realizările culturale ale poporului român.

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate
de trecutul istoric local și naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, toate acestea stimulând
activitatea de învăţare şi desăvârșind ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Și aici rolul
profesorului este de o mare importanță pentru că însoțește elevii în acest demers cultural atât prin
prezență, timpul acordat copiilor fiind esențial în formarea lor, cât și prin cunoștințele împărtășite în
acest tip de învățare nonformală.
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Vizionarea unor spectacole de teatru, de muzică, vernisaje de artă sau participarea la competiții
sportive stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru elevi pentru că
oferă copiilor posibilitatea de a demonstra ceea ce au învăţat la şcoală, acasă, formându-se într-un spirit
competitiv. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt
organizate într-o atmosferă plăcută, vor stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi vor oferi ocazia să se
integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile, asimilând astfel mult mai uşor
cunoştinţele.

Elevii trebuie să fie ajutați să dobândească o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile
celorlalți, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a le găsi rezolvarea, spirit de inițiativă și
creativitate. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de
activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi
stimulează implicarea în luarea deciziilor. Toate aceste activități vor îmbunătăți relația elevilor cu
profesorii lor, dacă aceștia din urmă vor ști să pună pe primul plan dezvoltarea emoțională și socială a
copiilor pe care îi îndrumă.

În aceste contexte nonformale, profesorul trebuie să aprecieze punctele de vedere ale
elevilor și să le acorde acestora șansa de a le exprima, ceea ce va stimula încrederea în
propriile forțe. El nu trebuie să se mulțumească a transmite doar cunoștințe de-a gata
elaborate pe care elevii să le asimileze, ci înlesnește procesele de deducție și de însușire
autonomă a cunoștințelor din partea acestora. Un profesor care te entuziasmează sau care te pune
pe gânduri îți deschide noi perspective, provocându-te să descoperi realitatea prin metode
experimentale, active și interactive, iar relația cu un astfel de profesor va fi de un real folos
pentru că se bazează pe încrederea acordată elevului și pe valorizarea acestuia.

O bună educaţie presupune în primul rând o bună comunicare, construirea unei relaţii pozitive
cu cel pe care dorim să îl educăm. Pentru a ne face ascultaţi, este necesar să ascultăm, să ţinem cont de
particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului, de părerile, sentimentele, nevoile şi interesele lui,
să îl înţelegem şi să îi oferim un mediu plăcut şi liniştit, în care să se simtă în siguranţă în cadrul acestor
activități extracurriculare. A educa pozitiv nu înseamnă a nu stabili reguli. Copilul trebuie să aibă
libertate, dar să ţină cont, totodată, de anumite limite, ei „au nevoie să primească o combinaţie
echilibrată de iubire şi limitare, iar disciplina este un ingredient necesar pentru copii, astfel încât să îşi
poată dezvolta capacităţile esentiale: autocontrolul, controlul impulsurilor şi competenţa socială”. Relaţia
dintre adult şi copil trebuie să fie una de înţelegere reciprocă, de respect și de toleranță.

Realizarea unei bune relații cu elevul depinde în primul rând de educator, de talentul său, de
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a
posibilităţilor şi resurselor de care dispun copiii îndrumați.

În concluzie, activităţile extrașcolare oferă profesorului un bun prilej pentru a crea cu elevii săi o
relație apropiată, armonioasă, bazată pe încredere, empatie și toleranță, relație care poate constitui un
mediu favorabil dezvoltării complexe și complete a copiilor care i-au fost încredințați.
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Are video lessons useful?

Ghețu Paula Claudia, Colegiul Național “Nicolae Bălcescu”, Brăila

Video lessons offer students a wealth of learning opportunities. They seem to be attracting and
motivating. Obviously, they’re great for listening practice, but one should never underestimate their
value when it comes to teaching vocabulary and grammar. However, to really tap into the potential of
video lessons, these must be thoroughly prepared and activities must be targeted to your goals.
There are two aspects regarding video lessons. One is related to your teaching goals. Will the teacher
her/his your students a video for listening, vocabulary or grammar practice? What is the language
element she/he wants them to learn? The second aspect that must be taken into consideration is the
structure of the lesson itself. Even if you're you want to show a video to improve listening
comprehension, it's not as simple as just pressing “play”. Each video lesson must be accompanied by its
own lesson plan, and the lesson plan must be targeted to meet your teaching goals. Each video lesson
plan must include: pre-viewing activities, viewing activities, and post-viewing activities.
Here are some strategies for each type of activity:

Pre-viewing activities

The pre-viewing activities would be like the warm-up exercises that we usually have for other types of
activities. There are several pre-viewing activities you could do, but try to use those that are aligned
with your goals.
• If your goal is to teach vocabulary through a video, then in the pre-viewing activity you should
introduce this new vocabulary, in context, in conversations, through a matching exercise, guess the
meaning of the word activity, etc…
• If your goal is to work on listening comprehension, introduce the topic of the video, so your
students will know what it’s about and be better prepared to grasp information. This introduction may
be done in numerous ways, but the most usual is a series of warm up questions about the topic.
• If your goal is to practice grammar, then the pre-viewing activity should be a review of the tense
or grammar point you want to practice. Some great activities for pre-viewing practice are games; fill in
the blanks exercises, or any of the grammar worksheets you’ll find at BusyTeacher.org.
Viewing activities

Viewing activities consist of tasks that students must complete while watching the video, and these
should also be targeted to your goals:
• When teaching vocabulary:
Activities should focus on helping students learn and remember the new words introduced in the pre-
viewing activity. One great way to do this is to give students a worksheet with sentences with gaps that
students must fill with the new words. Students watch the video and complete the sentence with the
missing word. Students may also be asked to look for specific information. In this Winnie the Pooh and
Halloween video worksheet, young learners are required to identify the costumes each of the characters
are wearing, and they can easily do this while viewing.
• When working on listening comprehension:
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Gap filling exercises also work great, but for this goal, gaps should be longer, and students should be
required to fill them with information rather than just new words. Comprehension questions are
always a great way to test listening comprehension. You may choose to give them a few questions to
focus on before the video starts.
Also, you may choose to introduce different levels of listening. Start by covering the TV or computer
screen with some cardboard or cloth, and have students only listen to the video. Then, they answer
some general comprehension questions about the gist of what they heard. Then, have them watch a
second time, but this time listening and viewing, and ask them to complete a gap filling exercise. Finally,
ask them to watch for a third time, but this time they have to raise their hands every time they hear the
answer to a more specific question. You can introduce as many levels and as many viewings as you
want, but make sure each level is more challenging than the previous.
• When practicing grammar:
Because of their very nature (songs are usually short and often repeat phrases, words, and structures),
music videos are the best for practicing grammar. We Are the Champions by Queen is a great song to
use to practice the present perfect. Frank Sinatra's New York, New York shows students ways in which
the future with going to and will can be contracted. The most common type of viewing activity with
music videos is a gap-filling exercise, but you can get creative and try some others – see some good
examples in this Eurovision song worksheet.
Post-viewing activities

Post-viewing activities are a nice way to wrap-up the video lesson and a great opportunity to
consolidate everything your students have learned in a production or performance activity.
• When focusing on vocabulary:
First you introduced some new words, then; your students saw how they were used in the video. Now
is the time for your students to use these new words themselves. Divide them into pairs, and ask them
to write a conversation or report using this new vocabulary. If your goal was to teach vocabulary
related to weather, and you showed a video of a TV weather report, ask your students to write the
weather forecast for next weekend.
• When focusing on listening comprehension:
Your goal was to improve your students’ listening skills, so ask them to produce something that shows
just how much they understood. This production may be anything from a picture, a PowerPoint
presentation that summarizes the video, or a role play.
• When focusing on grammar:
If your goal was to offer some extra grammar practice, ask them your students to produce something
that specifically requires them to use this grammar point. Let’s say you showed them an interview in
which an actor talks about his life to practice the past simple tense; your students can write a short
biographical report on what they learned about his life.
In conclusion, the best part of incorporating video lessons into our ESL classroom is the vast amount of
material available, from short news pieces various websites to a full episode of a popular TV series, a
movie trailer or a full-length feature film on special occasions. Just remember to include the right pre-
viewing, viewing, and post-viewing activities and you’ll hit your target every time!
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Rolul profesorului în asigurarea unei educații de calitate

Hamat Liliana
profesor Colegiul Național ,,Traian Lalescu” Reșița

Beneficiarul direct al educației oferite prin serviciul public de învățământ este copilul/tânărul,
cu cele trei dimensiuni de dezvoltare: corp, minte și suflet. Orice activitate organizată în instituțiile de
învățământ și conexe este justificată în măsura în care îmbunătățește, în mod demonstrat sau evident,
calitatea serviciilor dedicate lui. Succesul școlii este măsurat după modul în care fiecare copil ajuns la
vârsta maturității se regăsește în cea mai bună variantă a sa la momentul respectiv și are implicit
răspunsul la întrebarea „ce fel de om sunt, unde sunt bun în societatea globalizată, cum rămân bun și
cum pot deveni și mai bun?”.

Școala asigură viitorilor adulți o alfabetizare funcțională în toate domeniile necesare unei vieți
autonome și împlinite în societate, care să contribuie la starea de bine individuală și a comunității.
Viitorul adult este capabil să acceseze orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a o folosi
ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau în excelență. Școala oferă copiilor și tinerilor un set de
repere valorice și culturale și de principii etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe și
bine definite din perspectiva națională, europeană și globală. Dezvoltă în rândul beneficiarilor
capacitatea de a interpreta, prin filtrul acestor valori și repere, relația cu sine, ca ființă morală, cu familia,
cu lumea profesională și cu societatea în general. Școala asigură fiecărui beneficiar un nivel de
dezvoltare personală care să-i permită gestionarea emoțiilor, luarea deciziilor, lucrul în echipă și în
comunitate, a relațiilor sociale și interpersonale. În același timp, școala asigură, prin activitățile sale, că
membrii societății au trăsăturile de caracter necesare pentru a face față schimbărilor sociale și economice:
curiozitate, spirit de inițiativă și antreprenoriat, curaj de a adopta soluții noi și de a testa limite,
capacitatea de a crea obiective și planuri personale și tenacitate în implementarea lor, adaptabilitate și
flexibilitate.

La finalizarea învățământului obligatoriu, beneficiarul este capabil să aplice practic, în viața de zi
cu zi, cunoștințele dobândite în domeniul comunicării, al matematicii, al științelor și în cel digital. Are
un set de abilități profesionale transferabile, precum și atitudinea și instrumentele necesare pentru
intrarea calificată pe piața muncii. Școala dezvoltă, de asemenea, în rândul elevilor înțelegerea faptului
că învățarea va face parte permanent din viața lor de adulți, creează și consolidează comportamente de
învățare pe tot parcursul vieții, adică acele atitudini, abilități și moduri de gândire care să-i ajute să se
dezvolte continuu, în pas cu societatea în care trăiesc.

În conformitate cu studiul Educația ne unește. Viziune asupra viitorului educației în România

profesorul, în sensul larg de dascăl la orice nivel de învățare, este un profesionist în domeniul său,
competent în materie de disciplină predată, de pedagogie și psihopedagogie. În același timp,
personalizează educația și se instruiește în folosirea tehnologiilor de predare. Dascălul creează contexte
de învățare care răspund particularităților fiecărui elev, astfel încât să permită acestuia să își construiască
identitatea și să își dezvolte competențele în cel mai eficient mod posibil. Scopul principal al tuturor
activităților profesorului este să sprĳine creșterea, dezvoltarea și succesul fiecărui elev. El folosește
instrumentele evaluării narative și numerice, în principal în scop formativ, pentru a evidenția
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progresele individuale ale elevilor, pentru a-i sprĳini în atingerea obiectivelor de învățare și pentru a își
modifica propriile practici în a răspunde mai bine modului în care elevul învață. Profesorul folosește, în
principal, funcția pedagogică a evaluării, prin care dirĳează învățarea fiecărui elev într-o direcție
rodnică, și evită imperios folosirea instrumentelor de evaluare în moduri care pot provoca stresul,
anxietatea, demotivarea, abandonul sau denigrarea personală.

Performanța profesorului se măsoară prin impactul atins la nivelul fiecărui elev în
implementarea obiectivelor sistemului de învățământ. Instrumentul principal de măsurare, asigurare și
îmbunătățire a performantei este autoevaluarea, însoțită de datele de impact colectate pe termen lung.

O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a asigura
şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa
la dezvoltarea economică, socială şi culturală. Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul
activităţii profesionale, iar activităţile profesorilor şi personalului din educaţie dedicate cu devotament,
competenţă şi dăruire pentru a ajuta elevul să-şi atingă propriul potenţial reprezintă un factor critic în
asigurarea unei educaţii de calitate. Experienţa şi dăruirea profesorilor trebuie să fie combinate cu
condiţii bune de muncă, o comunitate care să-i sprĳine şi să creeze politici care să permită o educaţie de
calitate.

Profesorii excelenți există și în școlile din România. Sunt cei care își învață elevii cum să
gândească, nu ce să gândească. Sunt cei care își recunosc greșelile, cei care caută să colaboreze cu ceilalți
colegi astfel încât să creeze experiențe de învățare transdisciplinare pentru elevii lor. Ei sunt cu mult
înaintea sistemului și în ciuda tututor limitărilor acestuia reușesc să se pună în slujba elevului, să creeze
modele și experiențe educaționale, să inoveze, să adune în jurul lor colegi cu care să lucreze
transdisciplinar.

Un profesor bun este întotdeauna un om care învață pe tot parcursul vieții (lifelong learner),
pentru că înțelege mai bine ca oricine că învățarea este un proces continuu prin care evoluăm, ne
inventăm și reinventăm pe tot parcursul vieții, pentru că știe că fiecare elev este o oglindă, fiecare
interacțiune este unică și revelatoare, fiecare lecție este o oportunitate de creștere personală și
profesională dacă este valorificată la potențialul ei. Este ușor să insufli entuziasmul de a învață elevilor
tăi, dacă tu însuți ești un model de învățare continuă și o arăți cu pasiune, naturalețe și modestie. Așadar,
este rolul profesorului să ii ajute pe elevi să capete fluiditate și perseverență în această abilitate de a
învăța toată viața.

În același timp, un profesor bun este mai ales un partener de învățare, nu o autoritate a cărei
menire este să predea adevărul absolut, să își arate superioritatea și să impună respectul cu forța prin
prelegeri despre elevii obedienți de altădată. În era cunoașterii, în care orice informație este la un click
distanță este o provocare pentru fiecare profesor să rămână relevant în fața elevilor săi, să aducă valoare
la clasă prin modul cum setează contextul și procesul învățării, dar și prin interacțiunea și relația pe care
o stabilește cu elevii . Este un efort major și totodată o necesitate ca profesorii să gestioneze fiecare
individ dintr-o clasă și să se adapteze stilului său de învățare și să înțeleagă contextul social în care acesta
trăiește și se dezvoltă.

În societatea de azi, dar și în școală, oamenii nu mai sunt apreciați doar pentru ceea ce știu –
Google știe totul – ci pentru ceea ce pot face cu ceea ce știu. Nu există nicio îndoială asupra faptului că
dacă ai cunoștințe extraordinare în materie de conținut, acest lucru va rămâne important. Cu toate
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acestea, succesul în educație nu mai este acela de a reproduce cunoștințele de conținut, ci de a extrage
din ceea ce știm și de a aplica aceste cunoștințe în mod creativ în situații noi.

De asemenea, rezultatele din testele PISA arată cum strategiile de învățare dominate de
memorare îi ajută pe elevi, studenți din ce în ce mai puțin, pe măsură ce sarcinile care li se cer să fie
îndeplinite devin mai complexe și implică mai multe abilități analitice care nu sunt de rutină – exact
acolo unde digitalizarea își asumă sarcinile din viața reală. Învățarea nu este un fenomen tranzacțional,
ci un fenomen relațional, iar momentul în care ai observat acest lucru, ca profesor, în timpul pandemiei,
a fost acela în care elevii nu se mai aflau în fața ta, dar trebuia să îi motivezi să se conecteze cu tine.
Profesorii care au avut și au succes în a asigura o educație de calitate sunt aceia care nu sunt doar
instructori buni, ci și antrenori buni, mentori buni, facilitatori și evaluatori buni. A fi un profesor bun în
lumea în care trăim e o adevărată provocare.
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Cum să transformi conflictul în experiență de învățare

Autor : Ifrim Ștefana
Prof. Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani

Foarte des, în școli apar conflicte la nivel de grup, între elevi-elevi, profesori–elevi, sau profesori –
profesori, astfel că, nu de puține ori suntem puși în situația de a media conflictele apărute pentru a
asigura un climat confortabil deșfășurării actului didactic. Conflictele fac parte din viața noastră, sunt o
realitate, ele apar pe neașteptate şi uneori iau o amploare care surprinde. De obicei, părțile implicate,
percep conflictul ca pe o competiție sportivă. Acest mod de gândire pune o problemă deoarece
încurajează un comportament care oferă doar două rezultate: câștigă sau pierde. Este esențial pentru
orice cadru didactic care lucrează cu elevii într-o școală să aibă timpul necesar pentru a identifica cauzele
profunde ale conflictului sau sursele acestuia, ca mai apoi să poată să intervină prin mediere și să
soluționeze conflictul.

Putem preveni conflictele în comunitatea școlară?

Raspunsul este DA. Dar numai dacă reușim să-i educăm pe elevi, să învețe despre ceea ce
reprezintă un conflict și să reflecteze asupra a ceea ce reprezintă răspunsul lor la conflict când sunt
protagoniști ai acestuia sau când au doar rol de observator al conflictului. De aceea vă propun un
chestionar realizat de Jhnson and Jhnson care a identificat cele cinci atitudini adoptate în fața
conflictului și le-a poziționat pe scale de asertivitate și cooperare1.

Cum răspundeți la un conflict? ( activitate de autoevaluare)

Completați chestionarul Johnson și Johnson intitulat ”Care sunt reacțiile mele într-o situație
conflictuală? ” și indicați calificarea corespunzătoare răspunsurilor dvs. (de la 1 la 5).
Toate răspunsurile dvs. vă vor oferi o imagine de ansamblu asupra strategiei pe care o adoptați când
reacționați la un conflict.
Chestionar:

Care sunt reacțiile mele într-o situație de conflict?
Proverbele de mai jos (traducere gratuită), pot fi o sursă de inspirație pentru diferite strategii de
soluționare a conflictelor. Citiți-le cu atenție! Referindu-vă la scara de mai jos, alegeți, pentru fiecare
dintre proverbe, afirmația care ar reprezenta cel mai bine reacția dumneavoastră tipică la conflict !
5 = Foarte des reacționez așa.

4 = De multe ori reacționez așa.

3 = Uneori reacționez așa.

2 = Rareori reacționez așa.

1 = Nu reacționez niciodată așa.

1. Este mai ușor să eviți o ceartă decât să scapi de ea.
2. Dacă nu poți face pe cineva să gândească așa cum vrei, determină-l să acționeze cum crezi !
3. Ursul este atras de miere.
4. Fă-mi o favoare și-ți sunt veșnic recunoscător !
5. Dacă ne unim forțele, vom găsi o soluție.

1Johnson, D.W., & Johnson, F.P. (1994). Joining Together: Group Theory and Group Skills. Essex, UK: Pearson
Education Ltd



106

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

6. Într-un argument, mutul este demn de laudă.
7. Cel mai puternic motiv este întotdeauna cel mai bun.
8. Vorba dulce mult aduce.
9. Pâinea, chiar și puțină, este mai bună decât lipsa ei.
10. Adevărul reiese din cunoaștere, nu din consens.
11. Cine luptă apoi fuge, în luptă va pieri.
12. Un triumf este finalizat numai dacă inamicul scapă.
13. Înarmat cu bunătate îți vei învinge dușmanii.
14. O afacere echitabilă nu este derizorie.
15. Nimeni nu știe răspunsurile, dar toată lumea poate contribui.
16. Stai departe de oamenii care nu împărtășesc părerea ta.
17. Pentru a obține victoria, trebuie să crezi în victorie.
18. Cuvintele amabile sunt valoroase, dar pot fi cumpărate la un preț redus.
19. Un împrumut pentru o întoarcere, este corect.
20. Trebuie să puneți apă în vinul dvs. pentru a beneficia de înțelepciunea altora.
21. Stai departe de oamenii beligeranți, pentru că ei te vor face nenorocit.
22.Cel care nu se ascunde îi va face pe alții să se ascundă.
23. Cuvintele amabile confirmă armonia.
24. Un cadou dat altuia menține vie prietenia.
25. Trebuie să vă confruntați cu un conflict deschis pentru a-l rezolva în cele din urmă.
26. Disputa evitată, disputa soluționată.
27. Fii clar și ferm în pozițiile tale!
28. Bunătatea va triumfa asupra mâniei.
29. O bucată de pâine este mai bună decât firimiturile.
30. Sinceritatea, onestitatea și încrederea pot muta munții.
31. Nimic nu este atât de prețios încât să-i facă pe oameni să lupte.
32. Există doar două tipuri de oameni pe pământ: câștigători și învinși.
33. Dacă cineva îți aruncă o piatră cu resentimente, atunci aruncă-i o floare înapoi.
34. Prin tăierea perei în jumătate, toată lumea va fi mai bine.
35. Pe măsură ce sapi, descoperi adevărul.
Foaie de punctaj:

Broasca țestoasă Rechinul Ursulețul Girafa Bufnița

cedează, evită comandă, impune acomodarea compromisul confruntarea

colaborarea
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Utilizați o foaie simplă pentru a însuma rezultatele. Cu cât punctajul corespunzător fiecărei strategii este
mai mare, cu atât mai mult aveți tendința să susțineți acestă strategie.
Interpretarea celor cinci atitudini în conflict:
1. Evită / cedează (Nivel scăzut de asertivitate / nivel scăzut de cooperare).
Evitarea este atitudinea care prezintă cele mai scăzute niveluri de asertivitate și cooperare. Când se
adoptă această atitudine, niciuna dintre părți nu poate fi mulțumită, deoarece evitarea înseamnă a nu
lua parte. Rezultatul este a o remiză care generează deseori furie și frustrare. Pe de altă parte, evitarea
conflictului poate fi de ajutor, mai ales dacă acesta pare lipsit de importanță.
2. Adaptați / acomodați-vă (Nivel scăzut de asertivitate / nivel ridicat de cooperare).
Adoptând o atitudine de acomodare, suntem de partea ... celuilalt. Noi facem dovada unei mari
cooperări în timp, ceea ce prezintă un nivel zero de asertivitate. Cu toate acestea, renunțarea la
propriile argumente, ar putea subjuga propriile nevoi, provocând astfel sentimente de neputință și
frustrare. Consecințele acestei atitudini ar putea adăuga neintenționat combustibil la foc. Cu toate
acestea, putem alege calea acomodării într-un scop mai pacifist, în special pentru a menține stabilitate și
armonie în cadrul organizației pentru care lucrăm.
3. Impune / Comandă (Nivel ridicat de asertivitate / nivel scăzut de cooperare).
Această atitudine este în completă opoziție cu cea a acomodării. Cand noi ne impunem celuilalt,
contează doar interesele noastre. Asertivitatea este în acel moment la apogeu în timp ce nivelul de
cooperare ajunge la cel mai scăzut nivel. Iată de ce atât de mult antagonism. Această situație conflictuală
tipică nu prezintă nici o ieșire pentru nici una dintre părți. Este impasul. Deși această postură poate
părea nedorită la prima vedere, s-ar putea dovedi a fi profitabilă, mai ales când vine momentul aplicării
reglementărilor; sau în timpul unui moment de urgență, atunci când se ascultă, nevoile și interesele
celuilalt vor fi trecute pe al doilea plan.
4. Compromisul (Nivel mediu de asertivitate și cooperare).
Majoritatea dintre noi consideră compromisul cel mai intuitiv dintre tehnicile de rezolvare a conflictelor.
Dar acest lucru funcționează doar parțial. Între a te impune și a coopera, compromisul implică faptul că
trebuie abandonate jumătate din interesele noastre pentru a ne asigura de jumatate din câştig. Această

____ 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5

____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10

____ 11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____ 15

____ 16 ____17 ____ 18 ____ 19 ____ 20

____ 21 ____ 22 ____ 23 ____ 24 ____ 25

____ 26 ____ 27 ____ 28 ____ 29 ____ 30

____ 31 ____ 32 ____ 33 ____ 34 ____ 35

____ Total ____ Total ____ Total ____ Total ____ Total
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situație poate fi asociată cu „a taia para în jumătate”. Urmând în continuare același model, calea spre
compromis prezintă niveluri medii de asertivitate și cooperare. În acest sens, compromisul sugerează
posibile soluții care sunt acceptabile în mai multe cazuri: când este un termen limită iminent; când
obiectivele reciproce par incompatibile sau când problemele sunt prea complexe. 5.Colaborare/
confruntare (Nivel ridicat de asertivitate și cooperare).
Dintre cele cinci atitudini posibile într-o situație conflictuală, cea care favorizează colaborarea este ideală.
Dar este și cea care necesită cea mai mare răbdare și angajament. Fiind benefică tuturor, abordarea
colaborativă diferă de atitudinea pe care o poţi adopta în cazul acomodării, compromisului și impunerii.
Într-adevăr, aceste trei atitudini satisfac doar o parte dintre interesele celuilalt. În luarea acestei poziții,
nivelurile de afirmare și cele ale cooperării își ating potențialul maxim. Deosebit de util atunci când
dorim să ne perfecționăm relațiile interumane, atitudinea colaborativă permite, de asemenea, ambelor
părți să-și satisfacă interesele evitând să le ascundă de dragul compromisului sau al acomodării. În plus,
facilitează consensul.
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Relaţionare şi comunicare didactică

– specificul relaţiei profesor elev –

Prof. înv. primar Ilioiu Georgiana-Diana, Şcoala Gimnazială „Alexandru Odobescu”,
Urziceni, Ilomiţa

Relaţia profesor-elev reprezintă modalitatea pricipală de mediere didactică, de ipostaziere a
acesteia într-o variantă umană, subiectivă. Dincolo de conţinuturile concrete care se transmit, în
activitatea didactică este foarte important tipul de interacţiune care se statorniceşte între clasa de elevi şi
profesor, precum şi atitudinea acestuia în a se raporta la grup şi la fiecare lev în parte.

Relaţia profesorului cu elevii reprezintă o construcţie reciprocă, dinamică, ce se repliază
permanent în funcţie de circumstanţe şi scopuri educative. Ea este rezultatul unei „opere” comune, ce se
definitivează în timp, prin implicarea ambelor părţi.

Relaţia cu elevii nu trebuie să se reducă la un aspect formal, administrativ, fiind reglementată de
coduri deontologice sau normative instituţionale.

Desigur, în realitate, raportul invocat este, oarecum, dezechilibrat, asimetric, din raţiuni
obiective (diferenţa de vârstă, de cumul experenţial, de statut social, de capital cultural etc.). Diferenţele
există în mod evident, dar ele nu trebuie să devină motiv de depreciere a elevilor, de infatuare, de
impunere a propriei persoane, de exercitare a autoritarismului. Este indicat ca aceste valenţe ale
profesorului să fie supravegheate, camuflate, autocenzurate. Autoritatea. Care este o dimensiune
pozitivă în educaţie, nu se impune, ci se câştigă, este atribuită de către partenerii actului formativ.
Autoritatea liber atribuită potenţează, de bună seamă, calitatea actului educativ.

Comunicarea pedagogică reprezintă un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale ale
informaţiilor între două entităţi ( indivizi sau grupuri), ce-şi asumă simultan sau succesiv rolul de
emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului intructiv-educativ.
Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback, privind atât informaţiile explicite,
cât şi pe cele adiacente (intenţionate sau formate chiar în cursul comunicării).

Noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală si mai completă de
cât informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a comunicării.
Comunicarea presupune o procesualitate circulară, care se înscrie într-o anumită temporalitate de care
ţine cont şi care, la rândul ei, o modelează. Temporalitatea se poate converti într-un agent semiotic
suplimentar pentru profesorul care stăpâneşte arta prefacerilor prin limbaj, ale coordonatelor trecut-
prezent-viitor.

Conform analizelor întreprinse de unii teoreticieni, comunicarea poate fi: ierarhică şi reciprocă.
a) Comunicarea ierarhică se caracterizează prin faptul că interlocutorii ocupă poziţii diferite, unul

este superior, emiţând mai mult, altul inferior, recepţionând cu precădere mesaje. Interlocutorul
cu poziţia superioară are cel mai des iniţiativa mesajului, iar mesajul este codat, previzibil şi de
tip prescriptiv.

b) Comunicarea reciprocă, dimpotrivă, este cea în care partenerii nu ocupă niciunul o poziţie
privilegiată, deoarece iniţiativa mesajului aparţine fiecăruia în egală măsură, iar mesajul este mai
puţin previzibil, mai informal, fiindcă procesul ca atare este mai deschis perfecţionărilor.
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Comunicarea didactică implică ambele strategii, predominanţa uneia într-un anumit context fiind
justificată de obiectivele vizate, conţinutul transmis, metodele şi mĳloacele didactice desfăşurate. Ȋn
timp ce profesorul emite, locutorul elev îşi construieşte, pe baza elementelor informaţionale remise,
mesajul său, care, în parte va fi returnat (explicit sau prin transparenţa mimicii, gesturilor etc.)
profesorului. De aceea, comunicarea didactică va căpăta un aspect improbabil, deoarece strategia
comunicaţională poate fi, în orice moment, resemnificată.
Ȋn mod concret, educaţia se realizează prin ntervenţii ale celor maturi, preponderent prin
comunicare, în mentalitatea şi comportamentul celor ce sunt educaţi. Conceptul de intervenţie

educativă, introdus de logicianul ieşean Constantin Sălăvăstru, vizează ,,orice act uman prin
intermediul căruia se realizează o anumită influenţă asupra unui individ, influenţă capabilă să
determine o anumită reacţie a acestuia, o anumită modificare a personalităţii sale. Aceste modificări
pot afecta toate dimensiunile personalităţii: intelectală, afectivă, atitudinală, comportamentală,
acţională şi ele constituie adevărate „mărci” ale oricărei acţiuni ce se doreşte a fi categorisită drept
formă de intervenţie educativă” (Sălăvăstru, 1995, p.40). Intervenţia educativă presupune
producerea unei relaţii de comunicare prin intermediul limbajului natural, al limbajului artificial sau
al celui gestual. Limbajul educaţional constitie un mĳloc de realizare a unei intervenţii educative.

Autorul menţionat distinge trei tipuri fundamentale de intervenţii educative:
1. Intervenţii educative prin sine sau autointervenţii – în care purtătorul intervenţiei se

concretizează în procese, stări, trăiri intrinseci ale personalităţii rceptorului, iar intervenţia se
declanşează ca urmare a impactului acestor stări;

2. Intervenţii educative prin altul – cazul clasic al relaţiei de educaţie, în care receptorul suferă
influenţa unei alte persoane sau „realităţi personalizate”;

3. Intervenţii educative prin „mentalităţi comunitare” – în care purtătorul intervenţiei se
concretizează în valori ale grupurilor, iar relaţia receptorului cu astfel de valori declanşează o
intervenţie educativă.

Dacă e să ne gândim la o preeminenţă sau la o anterioritate în timp a intervenţiilor educative,
probabil că acestea se pot evidenţia variabil, de la caz la caz, în funcţie de o multitudine de parametri.
Departe de a fi un fenomen liner, omogen şi mecanic, comunicarea se prezintă ca un proces dinamic,
în cursul căruia unele strategii se înlocuiesc cu altele, conducându-i pe interlocutori la „deplasarea”
unuia spre celălalt. În cazuri bine determinate, se admit chiar şi schimburi de statut comunicaţional.

Plecând de la locul profesorului în conducerea şi dirĳarea proceselor educative, de la gradul său
de implicare în aceste procese, se pot deduce trei tipuri de relaţii profesor-elev: a) relaţii de tip
democratic; b) relaţii de tip laisser-fair; şi c) relaţii de tip autocratic.
a) Relaţia de tip democratic

Această situatie relaţională privilegiază cooperarea dintre profesor şi elev, acesta din urmă fiind
înţeles ca o persoană autonomă, demnă, responsabilă faţă de propriul proces de formare. Elevul nu
trebuie identificat ca un obiect pasiv, asupra căruia se acţionează, ci devine un actor care se implică în
alegerea şi adecvarea participării sale în/la actul de instruire. Elevului i se acordă un anumit credit, în
acord cu gradul său de maturizare intelectuală şi spirituală, preluând secvenţial din atributele „clasice” ae
profesorului. Profesorul va crea multiple situaţii de implicare a elevilor, va antrena efectiv elevii în
procesul de desluşire a adevărurilor, se va lăsa interpelat, interogat de elevi. Comunicarea pe direcţia
elevi-profesor se va intensifica; se va cultiva ideea că şi profesorul are de învăţat de la elevi, că aceştia
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devin co-responsabili de calitatea procesului instructiv-educativ. Acest tip de relaţie actualizează un
raport optim între directivitate şi libertate. Profesorul nu se retrage din activitate, nu îşi diminuează
prerogativele, el e mereu prezent, dar este ajutat, completat de către elevi.
b) Relaţia de tip laisser-fair

Ȋn acest tip de relaţie domină interesele şi dorinţele elevilor, profesorul subordonându-se
maximal în favoarea acestor determinări. Se pleacă de la premisa că se manifestă în mod natural la copii
tendinţa de a se dezvolta spre bine, fără nicio dirĳare sau imixtiune din afară. Orice ingerinţă exterioară
este considerată negativă şi este blamată. Iniţiativa învăţării revine aproape exclusiv elevului. De aceea
elevii trebuie să fie lăsaţi să-şi desfăşoare activitatea după bunul lor plac. Activitatea profesorului se va
restrânge, acesta fiind ca un simplu supraveghetor şi însoţitor al iniţiativelor elevilor. Se ajunge astfel la
o fetişizare a raportului profesor-elev, la o disimetrie exagerată în favoarea elevului.
c) Relaţia de tip autocratic

Ȋn această situaţie profesorul este actorul principal, aproape excusiv, al relaţiei didactice.
Raportul este viciat prin unidirecţionalitatea lui: doar profesorul comunică, de la el emerg ideile, părerile,
valorizările; lui îi revine iniţiativa comunicării, el are întotdeauna dreptate. Elevul este privit ca obiect
inert, cafiinţă imperfectă care are nevoie, la tot pasul, de prezenţa şi tutela celui matur. Întreg demersul
didactic este denaturat: educaţia devine un proces de memorare mecanică, de ascultare şi receptare
pasivă, o strategie de formare a conformismului. Obedienţa devine ţel şi criteriu al reuşitei şcolare. Este
blamată exprimarea liberă, cercetarea independentă, afirmarea plenară a personalităţii. Bazându-şi toată
activitatea pe impunerea unei autorităţi forţate, uneori construite, aceasta degenerează într-o formă de
autoritarism, malefică oricărui parcurs de formare.

O capacitate deosebită, necesară în articularea unui raport optim al profesorului cu elevii săi, o
reprezintă empatia. Empatia didactică reprezintă acea capacitate a profesorului de a se transpune în
fiinţa elevilor săi, de a intui procesualitatea cognitivă şi afectivă a celor cu care interacţionează, de a
vibra şi retrăi la modul afectiv stări, gânduri, proiecte. Capacitatea invocată presupune un anumit grad
de identificare psihologică cu universul existenţial al elevului, simultan cu păstrarea unei distanţe
mulţumitoare, astfel încât să îngăduie o reflectare şi răspunsuri eficiente, raţionale, convenabile
situaţional şi pragmatic, în ceea ce priveşte problemele ivite. „Transpoziţia” este benefică atâta timp cât
nu generează confuzii sau relativizări pernicioase (milă, pesimism) sau alterări ale soluţiilor la diferite
situaţii pe care este obligat să le rezolve.

***Materialul este parte din lucrarea „Formarea capacităţii de comunicare la elevii claselor I-IV”,
lucrarea pe care am realizat-o în vederea susţinerii examenului pentru Gradul didactic I, sub îndrumarea
doamnei Lector dr. Diana Csorba, , în cadrul Universităţii Bucureşti, FPSE/DPIPP, 2011
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Metodele inovative - modalități de îmbunătățire a relației

profesor-elev

Autor: prof. Ivan Cătălina-Valentina
Școala Gimnazială ,,Anastasie Panu”Huși

Dragostea pentru copii, empatia, delicatețea sufletească, tactul pedagogic, creativitatea, talentul de
a trezi interesul elevilor noștri și de a alege cele mai atractive activități de învățare, reprezintă câteva
calități pe care trebuie să le folosim, noi, profesorii, pentru a fi siguri că activitaea noastră la catedră
este una eficientă. Toate aceste puncte forte ale cadrului didactic conturează relația pe care acesta o are
atât cu grupul de elevi ca întreg, cât și cu fiecare elev în parte. Relația educatorului cu elevii săi
reprezintă o construcție dinamică, reciprocă, ce se pliază permanent în funcție competențele generale și
specifice vizate, fiind rezultatul unei ,,opere” ce se definitivează în timp.

Școala este un univers de relații, de inițiative, de activități diferite: formale, informale, directe,
indirecte, democratice, desfășurate în clasă sau în afra ei, profesionale, individuale, frontale. Fiecare tip
de relație presupune utilizarea, cu mult tact pedagogic, a unor metode de învățământ considerate
inovative prin caracterul lor activ, în măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în
activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. Aceste
metode inovative se numesc metodele interactive centrate pe elev și sunt modalităţi moderne de
stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, instrumente didactice care
favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare
prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de
învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă,
pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup,
ceea ce va duce în mod sigur la o îmbunătățite a relațiilor profesor-elevi.

Învăţământul modern de astăzi permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi
dirĳarea și îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin
care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine
un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul
spre cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ și, implicit, a relației profesor elev, prin
caracterul lor, activ – participativ.

Accentul activităţii de învăţare este pus pe cel care învaţă, adică pe elev, iar rolul profesorului este
de a încuraja și de a facilita implicarea activă a elevilor în propriul proces de învățare, prin valorificarea
oportunităților de învățare atât în sala de clasă, cât și în afara ei. Pentru a sprĳini instruirea centrată pe
elev şi utilizarea metodologiilor moderne de lucru la clasă, am pus accent pe strategii de predare care să
corespundă stilurilor individuale de învăţare. Folosind metode interactive centrate pe elev, a crescut
motivaţia elevilor, deoarece aceştia au fost conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare, că pot aplica
cele însușite pe tot parcursul vieții și, de ce nu, că se pot pregăti pentru exercitarea unei profesii.

Pentru exemplificare am ales metoda pe care am folosit-o cu predilecție la toate clasele, metoda
R.A.I., în etapele de fixare și de consolidare a cunoștințelor din cadrul lecțiior. Denumirea R.A.I.
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provine de la inițialele cuvintelor: răspunde, aruncă, interoghează. Punctul forte al acestei metode este
acela că, stimulează și dezvoltă capacitățile elevilor de a comunica, adică de a pune întrebări și a răspunde
la întrebări, despre conținuturile învățate.

La sfârșitul lecției de știinte ale naturii, Principalele grupe de animale, clasa a III-a, am utilizat
această metodă pentru a fixa cunoștințele asimilitate. Astfel, cu ajutorul unei mingi, care a fost aruncată
de la un coleg la celălalt, au fost puse numeroase întrebări, precum:
Din ce grupă fac parte animalele care au corpul acoperit cu pene?
Din ce grupă fac parte animalele care se înmulțesc prin ouă?
Cum se deplasează peștii?
Cum se înmulțesc reptilele?
Unde trăiesc amfibienii?
Care sunt părțile corpului unui animal?
Cu ce sunt hrăniți puii mamiferelor?
Cu este este acoperit corpul reptilelor?
Unde trăiesc peștii?
Ce mamifer zburător cunoști?
Din ce grupă de animale face parte ornitorincul?
Ce mamifer acvatic cunoști?
Din ce grupă face parte albina?
Ce insecte dăunătoare cunoști?

Copilul care a aruncat mingea a pus o întrebare celui care a prins-o. Cel care a prins mingea a
răspuns la întrebare și a aruncat-o altui copil, căruia i-a pus altă întrebare. Interogatorul trebuie să
cunoască și răspunsul întrebării adresate. În cazul în care un elev nu știe răspunsul, iese din joc,
răspunzând la întrebare copilul care a adresat întrebarea și care are șansa de a pune o nouă întrebare.
Încet sunt eliminați din joc copiii care nu au dat niciun răspuns corect, rămânând, la final, cei mai
pregătiți copii.

Această metodă este preferată de copii datorită faptului că îmbină cooperarea cu competiția dar,
mai ales, datorită caracterului ludic care permite aruncarea și prinderea mingii, fiind antrenați chiar şi
cei mai timizi elevi ce se simt încurajaţi, comunicând cu uşurinţă şi participând cu plăcere la activitate.

Jocul s-a dovedit a fi extrem de captivant pentru elevi, acestia exersându-și atât capacitățile
motrice prin prinderea și aruncarea mingii, cât și o fixare solidă a cunoștințelor predate despre grupele
de animale.

Ca metodă de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, am folosit adesea metoda
„Explozia stelară” (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), care este o metodă de dezvoltare a
creativităţii, similară brainstormingului. Spre exemplificare, voi folosi povestea ,,Copiii din crâng’’ de
Konstantin D. Ușinski, la clasa a doua. În centrul stelei am scris titlul poveștii, iar, în exterior, întrebări
legate de conținutul ei, la fel ca o explozie stelară.

Lista de întrebări iniţiale poate genera altele neaşteptate care, posibil, solicită o şi mai mare
concentrare pentru a răspunde la ele. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât
mai multe conexiuni înte concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup.
Organizată în grup, explozia stelară a facilitat participarea întregului colectiv, a stimulat crearea de
întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.
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Etapele metodei :
1. Propunerea poveștii;
2. Organizarea colectivul în cinci grupuri preferenţiale;
3. Munca în echipă pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse.
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup.
5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în cooperare.

Întrebarea CE? (grupa 1)
Ce l-a îndemnat sora pe fratele ei?
Ce vietate au văzut copiii pentru prima dată?
Ce le-a răspuns gândăcelul?
Ce trăgea furnica?

Întrebarea CINE? (grupa 2)
Cine trebuia să-și adune mâncare pentru prânz?
Cine se grăbea să-și construiască locuința?
Cine strângea alune pentru iarnă?
Cine le dă de băut oamenilor și animalelor?

Întrebarea UNDE? (grupa 3)
Unde au pornit copiii într-o zi?
Unde cântau pasărelele?
Unde alerga iepurașul cafeniu?
Unde se afla pitulicea mică și frumoasă?

Întrebarea DE CE? (grupa 4)
De ce au preferat copiii să meargă în codru?
De ce i-a refuzat gândăcelul?
De ce se grăbeau florile de fagă?
De ce s-a supărat pitulicea?

Întrebarea CÂND? (grupa 5)
Când au pornit copiii spre școală?
Când s-au supărat copiii?
Când au înțeles copiii că toată lumea este ocupată?
Când i-a cuprins rușinea pe copii?

Utilizarea acestei metode s-a dovedit uşor de aplicat, mai ales în cazul lecturii după imagini, o
modalitate de relaxare (după citirea și studierea atentă a conţinutului), o sursă de noi descoperiri
(observă că prin întrebări atât de simple reuşesc să sintetizeze mai multe informații). Scopul metodei a
fost atins: echipele de copii au formulat întrebări la întrebări şi răspunsuri corecte prin întrajutorare
reciprocă, astfel reușind să-și dezvolte limbajul și atenția distributivă, cooperând și intracționând.
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ACTUL „ASCULTĂRII”,

COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A ACTULUI COMUNICĂRII ÎN

ȘCOALĂ

Prof. înv. primar Kortner Tilore
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiș

„E în zadar să vorbeşti celui care nu vrea să te asculte.” - M. Eminescu

„Ne-au fost date două urechi şi doar o singură gură, pentru ca să ascultăm mai mult

şi să vorbim mai puţin.” - stoicul Zeno din Citium

Cine oare nu cunoaşte sentimentul difuz că nu comunică exact ceea ce gândeşte, că ar fi vrut să
spună ceva, dar s-a trezit prins într-o capcană a propriului său mod de a comunica. Cine oare nu se
loveşte zilnic de dificultatea de a se exprima şi de a se face înţeles ?

Înainte de toate, comunicarea este o interacţiune. Ea se prezintă ca un fenomen dinamic care
implică o anumită transformare, ea devine astfel subsumată unui proces de influenţă reciprocă între mai
mulţi actori sociali.

Pornind de la aceste premise, comunicarea devine un element special şi important în relaţia
profesor-elev. Printre caracteristicile acesteia se numără dimensiunea explicativă a discursului

didactic, pentru că acesta vizează, în primul rând, înţelegerea celor transmise. O învăţare eficientă are
ca premisă, în primul rând, înţelegerea materialului propus. O altă caracteristică o reprezintă logica
prezentării materialului informaţional vehiculat de cadrul didactic. Simpla enunţare a lui, fără
niciun efort din partea cadrului didactic, va avea un efect de bumerang, în sensul că el se va întoarce cum
a plecat, fără efecte benefice în procesul de învăţare. Legat de acest aspect, trebuie precizat rolul activ
pe care îl joacă profesorul faţă de conţinuturile ştiinţifice cu care operează.

Plecând de la tipologia atitudinilor interindividuale, au fost stabilite cinci reguli ale unei

comunicări eficiente şi de calitate:

� să asculţi (să ţii seama de punctul de vedere al celuilalt);
� să observi (să te interesezi de tot ceea ce se petrece în situaţia de comunicare);
� să analizezi (să degajezi elementele componente ale câmpului psihologic şi social care îi determină
pe indivizi);

� să te exprimi (să-ţi spui punctul de vedere în funcţie de interlocutor sau de natura obiectului
comunicării);

� să controlezi (asă urmăreşti calitatea şi pertinenţa mesajului, precum şi procesele care pot perturba
transmisia).
Pentru un profesor, respectarea acestui ansamblu de exigenţe ale unei comunicări didactice eficiente,

înseamnă a dispune de competenţă comunicaţională. Această competenţă include şi un feedback reciproc
comunicare – ascultare.

Actul ascultării

Situaţia optimă de comunicare desemnează situaţia în care cel ce se exprimă nu se simte judecat,
analizat, interpretat, ghidat de sfaturi, ci el se simte pur şi simplu ascultat. În situaţiile în care oamenii se
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simt realmente ascultaţi, ei se exprimă cel mai bine, adică cel mai autentic. Cel care doreşte să
faciliteze exprimarea celuilalt trebuie să manifeste o atitudine comprehensivă şi să-şi
controleze reacţiile spontane. Ascultarea este caracteristica fundamentală a unei comunicări eficiente.
Astfel, procesul de ascultare are cinci etape, care deţin roluri diferite în relaţia de comunicare:
�A auzi – este actul automat de receptare a undelor sonore generate de cel care vorbeşte către
destinatar.

�A înţelege – este actul de identificare a conţinutului informativ comunicat, recompunerea
sunetelor auzite în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii.

�A traduce în sensuri – este un act care implică memoria şi competenţa lingvistică şi culturală a
ascultătorului.

�A atribui semnificaţii informaţiei receptate – este un act ce se realizează în
funcţie de nivelul de operaţionalizare a limbii, a vocabularului şi în funcţie de performanţele
lingvistice.

�A evalua – desemnează actul care implică efectuarea de judecăţi de valoare, urmat, eventual, de
adoptarea unei atitudini din partea ascultătorului.
Nu degeaba printre regulile unei comunicări eficiente, pe primul loc se regăsește cea care ţine de

actul „ascultării”. Ascultarea activă implică receptare şi înţelegere. Mulţi oameni nu ştiu să asculte. În
loc să urmărească ce spune celălalt, le place să dea sfaturi, să povestească ce li s-a întâmplat lor sau să-şi
exprime punctele de vedere. De fapt, a şti să asculţi e o adevărată artă ce poate fi învăţată.

Una din nevoile fundamentale ale persoanei umane este aceea de a comunica şi de a se simţi
ascultată de cineva; dar un rău din cele mai mari ale civilizaţiei postmoderne, a consumului şi a grabei,
este solitudinea goală a celui ce nu se simte ascultat, a celui ce nu se simte înţeles de nimeni.

Astăzi, importanţa ascultării este subliniată în toate şcolile. Când cineva se simte ascultat, de fapt, se
simte valoros în ochii interlocutorului, înţeles şi acceptat, fără să se mai vadă nevoit a depune un efort
de „cosmetizare” a imaginii personale. Pentru a auzi, se cere mai întâi să ştii să taci, să ştii să faci
linişte în propriul tău interior şi să fie exersat în ascultarea de sine şi în autocunoaştere.

Pentru a vedea în ce măsură ştiu elevii „să asculte”, am dat următorul test unui număr de 20 de elevi,
fostei mele serii, acum elevi în clasa a VII-a (13 - 14 ani).

Enunţurile, cele de mai jos, au avut două variante de răspuns: adevărat şi greşit.
1. A auzi şi a asculta este, practic, acelaşi lucru (adevărat: 17 elevi; greşit: 3 elevi)
2. A asculta bine nu este dificil; mai greu este să vorbeşti bine (adevărat: 18 elevi, greşit: 2 elevi)
3. Atunci când ascultă, oamenii tind să întrerupă, crezând că ştiu despre ce aud (adevărat: 7 elevi, greşit:
13 elevi)
4. Pentru majoritatea oamenilor, nu este o problemă să fie atenţi la acelaşi subiect, pentru o perioadă
mai lungă de timp (adevărat: 9 elevi, greşit: 11 elevi)
5. Persoana care vorbeşte are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte transmiterea clară şi corectă a
ceea ce vrea să spună (adevărat: 20 elevi, greşit: 0 elevi)
6. Este tot atât de important să asculţi, cât să şi vorbeşti (adevărat: 13 elevi, greşit: 7 elevi)
7. Perturbaţiile din procesul de ascultare nu constituie o problemă esenţială în desfăşurarea procesului
de comunicare (adevărat: 4 elevi, greşit: 16 elevi)
8. Oamenii acordă atenţie, în general, acelei informaţii auzite care are implicaţii personale pentru ei
(adevărat: 14 elevi, greşit: 6 elevi)
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9. Oamenii „aud” de multe ori doar ceea ce aşteaptă să audă (adevărat: 15 elevi, greşit: 5 elevi)
10. Pregătirea profesională, experienţa de viaţă, educaţia sunt factori care influenţează, în mare măsură,
ceea ce „auzim” când ascultăm (adevărat: 15 elevi, greşit: 5 elevi)
11. A asculta este o aptitudine cu care te naşti, nu o deprindere pe care ţi-o însuşeşti (adevărat: 18 elevi,
greşit: 2 elevi)
12. A asculta este unul dintre lucrurile cel mai simplu de făcut: taci şi asculţi (adevărat: 13 elevi, greşit: 7
elevi)
13. Un bun ascultător acordă atenţie atât limbajului verbal, cât şi celui nonverbal (adevărat: 15 elevi,
greşit: 5 elevi)
14. Puterea de ascultare şi recepţionare corectă a ceea ce se spune scade atunci când nivelul de emoţii al
celui care ascultă creşte (adevărat: 16 elevi, greşit: 4 elevi)
15. În timp ce asculţi, trebuie să-ţi pregăteşti răspunsul, chiar înainte ca vorbitorul să termine ceea ce
avea de spus (adevărat: 17 elevi, greşit: 3 elevi)
16. Îmi place mai mult să vorbesc decât să ascult (adevărat: 16 elevi, greşit: 4 elevi)

Interpretarea rezultatelor:

Mulţi dintre elevi nu au identificat importanţa comunicării verbale, în sensul factorilor ce
influenţează formarea competenţelor de a comunica. Vorbitul este asimilat comunicării, iar ascultatul se
confundă cu „a auzi”. Deoarece capacitatea de concentrare este redusă la această vârstă, atitudinea
mentală şi raţionarea logică nu sunt integrate organic în actul ascultării.

Toţi elevii recunosc responsabilitatea vorbitorului, dar uită că trebuie să fie parteneri activi în actul
comunicării, chiar şi în poziţia de ascultători. Prea puţini elevi acordă importanţă poziţiei de emiţător
sau nu-şi asumă rolul de emiţător, din considerente personale. Perturbaţiile nu sunt luate deloc în
considerare, ceea ce înseamnă că nu cunosc regulile care asigură ascultarea activă şi, în consecinţă, nici
importanţa ascultării. Identifică destul de corect faptul că, în general, oamenii aud ceea ce vor să audă
sau ceea ce ţine de experienţa de viaţă.

Regretabil este răspunsul de la itemul 11 al chestionarului. Este evident că elevii confundă termenii
„a auzi” cu „a asculta”. Deprinderea de a asculta se dobândeşte pe parcursul vieţii, necesitând un
ansamblu de condiţii şi factori. Nu întâmplător, răspunsurile la următorul enunţ întăreşte confuzia
precizată anterior. Îmbucurător este faptul că elevii evidenţiază importanţa limbajului nonverbal în actul
comunicării. De asemenea, elevii sunt de acord, în mare majoritate, că răspunsul angajat de ascultător
este anticipat.

Concluzii

Condiţiile reuşitei în comunicarea didactică, din perspectiva formatorului, sunt: participare,
prezenţă, atmosferă, stare de spirit. Elevii merg spre motivaţia personală, doresc ca formatorul să-i
respecte, să adopte o atitudine pozitivă faţă de toţi. Profesorul trebuie să fie exigent şi drept, competent
şi interesant, informat, să recunoască când ştie şi când nu şi să fie capabil de a crea un climat foarte bun.

Comunicarea este o premisă a oricăror relaţii interumane. Fără o comunicare nu există nici
motivare, nici consultare, nici participare şi nici parteneriat între profesor şi elev, profesor şi clasă, elev
şi elev. Arta comunicării pedagogice asigură depăşirea obstacolelor interne (emotivitate, percepţie
greşită, abordări globaliste, stereotipuri, lipsa cunoştinţelor de bază) şi constă în adaptarea permanentă a
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cadrului didactic la o situaţie sau la un context care trebuie cunoscut şi controlat, pentru ca procesul de
învăţământ să aibă şansa de a fi eficient.

Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţământ valoarea unei intervenţii educaţionale
complexe, bazată pe un limbaj didactic care determină, în structura personalităţii celui educat, modificări
în forme şi intensităţi diferite, de natură cognitivă, afectivă, atitudinală, acţională. Angajarea sa la nivelul
activităţii de predare – învăţare - evaluare permite realizarea obiectivelor imediate (ale orei de curs,
de clasă, de seminar, etc.) şi de durată (semestru şcolar, universitar, an şcolar, etc.) ale învăţământului,
relevante în plan general şi special.

Harry A. Overstreet, în excepţionala sa carte Arta de a influenţa conduita umană, spunea:
„Motorul acţiunii noastre este o dorinţă fundamentală pe care o resimţim şi cel mai bun sfat pentru cei ce

pretind să convingă, în afaceri, acasă, la şcoală sau în politică, este: mai întâi de toate, stârniţi în ceilalţi o

dorinţă vie. Cine este în stare de asta, are lumea la picioare. Cine nu, e condamnat la singurătate.”
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Strategii de comunicare eficientă la clasă

Prof. Macovei Monica, Școala Gimnazială Cleja

Strategia didactică implică ,,un ansamblu complex și circular de metode, tehnici, mĳloace de

învățământ și forme de organizare a activității, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan
de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficiența a învățării’’2.

Pentru realizarea unei strategii didactice eficiente trebuie să avem în vedere următoarele
aspecte/recomandări:
- stilul de conducere a activității instructiv-educative;
-modul în care se va produce învățarea (prin cooperare, prin competiție, prin cercetare, prin descoperire,
prin problematizare, prin experimentare, prin aplicații practice, prin receptare ac-tivă etc.);
- căile și modalitățile care vor conduce la provocarea învățării dorite: metodele și procedeele, tehnicile,
mĳloacele de învățământ (materialele didactice, echipamente, noi tehnologii etc.);
- formele de organizare ale activității (frontală, colectivă, în microgrupe, în perechi, indi-viduală, mixtă);
- modul de participare al educaților la activitate;
- timpul necesar aplicării strategiei alese;
- tipul de dezvoltarevizat (cognitivă, afectivă, socială, practic-aplicativă);
- modul de prezentare al conținuturilor (de la înalt structurate către cele mai puțin structurate, de la
algoritmice către cele euristice, incluzând și nivelurile intermediare);
- cadrul în care are loc experiența de învățare (în clasa, în afara clasei, în laborator etc).
Clasificarea strategiilor didactice:

a. după particularitățile evolutive ale gândirii elevilor:
� strategii inductive (de la fapte concrete la elaborarea noțiunilor, percepție- gândire

abstractă, particular-general);
� strategii deductive (de la definiție la concretizări, exemplificări; de la noțiune la

exemple concrete, de la general la particular);
� strategii analogice-bazate pe modelare;
� strategii mixte;

b. după gradul de dirĳare/ nondirĳare a învățării:
� strategii algoritmice;
� strategii semialgoritmice (învățarea semiindependentă);
� strategii nealgoritmice (euristice, bazate pe descoperire, rezolvare de probleme,

strategii creative).

2 Lăcrămioara Oprea Crenguța, Strategii didactice interactive - repere teoretice și practice,
București, Editura Didactica și Pedagogică, ediția a IV-a, 2009, p. 76.
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În condițiile societății școlare actuale resimțim o acută nevoie de schimbare. Tendințele
moderne și cele postmoderne implică punctual următoarele aspecte:
recunoașterea căilormultiple și alternative de predare-învățare-evaluare;
stimularea interactivității indivizilor în soluționarea problemelor;
educatorii sunt facilitatori și mediatori, participând alături de educați la construirea cunoaș-terii;
lecția este un proces dinamic care se pliază după specificul nevoilor, preferințelor și rezis-tențelor

elevilor. Se încurajează participarea elevilor la construirea ei;
se stimulează autoreflexivitatea - ceea ce presupune revizuirea continuă;
accentul este pus pe educat, ca agent al construcției propriei învățări, mai mult decât pe cadrul didactic

ca furnizor al cunoașterii;
dezvoltarea autonomiei educatului în învățare, a autoconducerii grupului,clasei;
în evaluare sunt favorizate procesele de negociere care implică conlucrarea decizională dintre

elevi/student și profesorul evaluator. Se evaluează în comun munca realizată împreună și efectele reale
ale formării. Sancțiunile vin din însăși finalitatea și calitatea muncii.
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Comunicarea profesor-elev și efectele sale

Autor:Martari Georgeta-Lucia
Prof.Liceul Tehnologic Telciu

În discuţia referitoare la coeziunea socială, parteneriatul şcoală-comunitate devine unul dintre
aspectele cele mai importante ale ei, îndeosebi pentru că în cadrul acestui parteneriat toţi actorii
comunităţii pot fi mobilizaţi şi pot acţiona pentru a sprĳini elevii şi familiile lor pentru a depăşi
problemele cu care se confruntă, fie ele sociale, economice sau culturale. Şcoala este unul dintre cele mai
importante locuri în care colaborarea cu comunitatea se poate realiza, tocmai datorită faptului că ea se
află în contact permanent atât cu elevii şi familiile lor cât şi cu ceilalţi actori sociali.

Se poate spune că personalul didactic, prin contactul direct cu elevii şi familiile lor, este cel
care înţelege cel mai bine toate transformările care s-au petrecut în structura familiei în ultimii ani
(referitoare la ocupaţiile membrilor familiei, nivelul de trai al acestora, la nivelul valorilor, practicilor şi
proiecţiilor lor de viaţă). Totodată cadrele didactice sunt martorele faptului că unii dintre elevi şi
familiile lor sunt victimele marginalizării ş/sau discriminării din cauza satutului lor socio-economic sau
al apartenenţei la un grup etnic minoritar, şansele lor de a reuşi în viaţa socială şi profesională depinzând
în mare măsură şi de cât de multă voinţă şi interes există din partea comunităţii pentru a-i sprĳini.

Cadrele didactice joacă un rol cheie în aceste situaţii, atunci când vorbim despre coeziune socială şi
despre responsabilitatea civică de a dezvolta o reţea de comunicare ce ar putea conduce la
implementarea unor reale acţiuni de sprĳinire a elevilor şi familiilor lor.

Alain Bloom spune: „Omul este o fiinţă care trebuie să se orienteze potrivit posibilei sale perfecţiuni”. Actul
educativ este un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa se decide pe terenul raporturilor
concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe lângă o bogată experienţă
pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor se constată că, uneori, predomină arbitrajul, practicile
învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei
profesor-elev este necesar să se ia în considerare obiectivele educaţiei, pe de o parte, şi psihologia
tineretului contemporan, pe de altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces ce continuă să fie o
invenţie socială.

Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general, în sentimente de simpatie,
încredere reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Sunt şi cazuri când
contactul spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei( clasa nu există pentru profesor şi
nici profesorul pentru clasă).Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care ţinând seama de legea
esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia: „simpatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi
bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceiaşi calitate”, trebuie să conducă, să dirĳeze
aceste relaţii şi să le structureze pe relaţii de colaborare. În urma studiilor efectuate s-a constatat că o



123

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

parte dintre profesori nu reacţionează adecvat nici în cazul răspunsurilor bune (corecte) ale elevilor şi
nici în cazul răspunsurilor greşite (nule) ele elevilor.

Utilizarea noilor tehnologii didactice, instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la
selecţionarea şi întărirea comportamentelor adecvate, la realizarea în condiţii optime a conexiunii
inverse, la aprecierea performanţelor şcolare ale elevilor pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei
obiectivităţi ştiute.

Practica şcolară tradiţională ne-a lăsat imaginea profesorului care vrea să domine elevii şi să-i
subordoneze. Într-un asemenea climat nimic nu se face din convingere şi pasiune. Este necesar să se facă
trecerea de la vechiul tip de relaţii la relaţii în care profesorul colaborează cu elevii.

Principala activitate a acestuia nu va fi predarea ci angajarea elevilor în investigaţii şi lucrări
independente. Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi un limbaj adecvat. Expresiile
ironice şi jignitoare tulbură atitudinea elevilor faţă de profesorul lor şi îngreunează crearea unui climat
favorabil muncii creatoare în clasă.

Un profesor care are o comunicare cât mai bună cu elevii trebuie să ştie să gândească modalităţi
de înlăturare a unor dificultăţi şi obstacole posibile. Deseori profesorii sunt tentaţi să poarte discuţii cu
elevii buni, să le asculte explicaţiile, iar cei slabi să fie marginalizaţi. În acest caz, elevii, îndeosebi cei
pasivi la lecţie întâmpină o serie de obstacole, mai ales în înţelegerea noţiunilor şi în interpretarea
acestora. Comunicarea trebuie făcută cu toţi elevii, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de
particularităţile şi caracterul fiecăruia. Depinde, în primul rând de conduita profesorului, pentru ca toţi
elevii să fie implicaţi în actul didactic. De multe ori relaţia dintre profesor şi elevii mediocri lasă de dorit.
În general aceştia sunt marginalizaţi şi suferă din cauza neantrenării lor în actul de comunicare pe
timpul ascultării sau predării unei teme, plecând din clasă cu lecţia neînvăţată. Aceşti elevii, cu precădere
cei timizi, trebuie încurajaţi, motivaţi, antrenaţi în cadrul unei lecţii. Profesorul care cunoaşte arta
comunicării şi care a dobândit aptitudini pedagogice ştie că lecţia se poate preda împreună cu clasa, că
informaţia nu trebuie să fie unidirecţională, doar ca un bagaj de informaţii pe care elevul trebuie să şi le
însuşească.

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor au scos în evidenţă faptul că, cu cât formele de
penalizare(ironia, jignirea, ridiculizarea, notele proaste etc.) sunt mai des folosite, cu atât efectul lor
scade. Profesorul care cunoaşte valoarea aprecierii pozitive nu se va feri de o uşoară supraapreciere a
performanţelor elevului. Va aprecia pe elev mai mult decât merită, spre a-l face să merite pe deplin
aprecierea, să se ridice la nivelul aprecierilor făcute. Experienţa ne arată că profesorul cu rezultate bune
în activitatea lui didactică îşi îmbunătăţeşte relaţiile cu elevii slabi şi prin faptul că le acordă suficientă
apreciere pozitivă. Chiar şi unele performanţe şcolare minore, profesorul care cunoaşte valoarea
aprecierii pozitive, o foloseşte încercând să dezvolte în mod permanent încrederea elevilor în propriile
lor forţe.
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În activitatea sa, profesorul nu se raportează doar la activitatea pur ştiinţifică, ci şi la cea
educaţională. Dirigintele este managerul activităţii educaţionale. Această calitate se subsumează celei de
manager al actului educaţional în ansamblul său, care cuprinde şi statutul de manager al actului didactic.
În calitate de diriginte profesorul are o serie de aşteptări de la elevii săi. Aşteaptă o comunicare deplină
cu elevii în tot ce a ce întreprinde în plan educativ dar şi un feed-back pozitiv din partea lor. În acelaşi
timp, aşteaptă să fie respectat în calitatea pe care o are. Elevii doresc ca dirigintele să fie un adevărat
părinte şi prieten, în care să aibă încredere şi căruia să i se adreseze în orice situaţie.

În calitate de profesor, dar mai ales de diriginte, se realizează şi o comunicare cu familiile
elevilor. Astfel, dirigintele aşteaptă ca părinţii să colaboreze şi să se implice activ în actul educaţional,
cerând şi să i se recunoască rolul pe care îl are în educaţia copiilor. Părinţii aşteaptă de la diriginte o
evaluare corectă a propriului copil dar şi un spĳin în formarea acestuia. Atunci când colaborarea dintre
profesor şi diriginte, pe de o parte, respectiv elev şi părinte, pe de altă parte, se realizează pe baza unei
comunicări eficiente toţi factorii implicaţi au de câştigat.

Pentru o comunicare eficientă trebuie să ţinem seama de câteva reguli simple şi anume: dorinţa
de a înţelege şi a asculta, să ştii să asculţi, disponibilitate, implicare, discernământ şi obiectivitate în
evaluarea comportamentelor elevilor, onestitate, bunăvoinţă, încredere reciprocă, respect reciproc,
flexibilitate în gândire, toleranţă, complementaritate, sentimentul de dăruire, găsirea unui limbaj comun,
altruism, interese comune, preocupări comune, cooperare, curaj, îndrăzneală, să dai celuilalt putere,
simţul umorului.

Un profesor bun trebuie să ştie calea pe care s-o aleagă pentru ca relaţia profesor-elev să fie cât
mai eficientă. Profesorul trebuie să-i dea încredere elevului în forţele sale, să prindă curaj, să-l facă să se
implice în relaţia de comunicare, să reuşească să-l antreneze intr-o discuţie constructivă. E necesar ca
elevilor să li se transmită acea sete de cunoaştere, acea disponibilitate şi flexibilitate în gândire, dorinţa
de comunicare. Profesorul trebuie să ţină seama de opiniile elevilor, de dorinţele acestora, de
personalitatea fiecăruia în parte. Elevii trebuie consideraţi nişte persoane responsabile, cărora li se
acordă un anumit credit.

În relaţia profesor-elev trebuie avut în vedere, nu în ultimul rând, şi personalitatea elevilor.
Desigur, comportarea profesorului în clasă este condiţionată, în mare măsură, şi de atmosfera existentă,
de comportarea elevilor. Contează, totodată, şi opiniile, valorile, atitudinile şi caracteristicile personale
ale profesorului. De exemplu: nu este totuna dacă este sever sau nu, îngăduitor sau drastic cu elevii,
flexibil sau rigid în raport cu aceştia, tolerant sau nu. Astfel spus, exercitarea rolului depinde de structura,
personalitatea şi particularităţile psihice ale purtătorului acestora. Ca dovadă, fiecare profesor
personifică rolul într-o manieră originală şi ajunge în cele din urmă la un stil propriu în actul
comunicării educaţionale.

Aşa cum spunea Jean Jaures, „Nu putem preda altora ceea ce vrem, ceea ce ştim sau ceea ce credem că ştim; nu

predăm şi nu putem preda decât ceea ce suntem”.
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Relaţia profesor-elev este reciprocă. Fiecare transmite mesaje-semnale, fiecare le percepe diferit
dar se influenţează reciproc. Anumite cerinţe influenţează personalitatea fiecăruia putând deveni, cu
timpul, constante ale personalităţii.
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Relația profesor elev -

comunicare, cooperare, formare

prof. Matei Elena
Școala gimnazială „Căp. Av. Mircea T. Bădulescu”, mun. Buzău

În societatea de azi preocuparea pentru modelarea caracterului și a spiritului printr-o educație
adecvată și, deci, ca urmare, sarcina dirĳării traseului educațional al elevului revine școlii, implicit
profesorului. Acesta din urmă, de-a lungul anilor de învățământ, trebuie să-l informeze și familiarizeze
cu diversele ramuri ale cunoașterii dar și să-l formeze în spiritul cerințelor societății.

Informarea-comunicarea-transmiterea de cunoștințe se unește creativ cu formarea de atitudini și
de caractere. Procesul educativ, având ca subiect central elevul, dar orchestrat, evident, de pedagog,
urmărește progresul în înțelegerea de către elevi a semnificației fiecărei discipline pentru transpunerea,
în viața personală, a sensurilor verbului „a ști”: cunoașterea, creativitatea, devenirea, existența. Adică
învățarea școlară pune bazele învățării pe durata întregii vieți.

Pentru atingerea tuturor acestora este necesară, cu stringență, creșterea calității relației
profesor-elev. Și, privind punctele critice și provocările prezent-viitorului, este nevoie de o
reconsiderare a relației profesor-elev, de o îmbunătățire a comunicării. Ceea ce vizează calitatea acestei
relații, ca și o eventuală nouă abordare a actului educațional. De la conceptul clasic că în clasă profesorul
predă și elevul ascultă trebuie să trecem la o nouă ,,atitudine didactică”, o paradigmă educațională în care
elevii și profesorii comunică și cooperează în scop formativ. Această schimbare în activitatea didactică
este o prioritate a colectivului de cadre didactice din orice unitatea de învățământ.

În centrul reflecției pedagogice și didactice moderne stă elevul și asimilarea progresivă de către el
a cunoașterii și abilităților. Idealul educativ vizează împlinirea unui model de dezvoltare și manifestare
deplină a personalității. Căci progresul social, tehnico-științific, cultural, etic, contemporan cere o
personalitate complexă, integrală, armonioasă, adaptabilă la schimbările cerute de societatea prezentă.
Această personalitate se va forma numai dacă elevul este subiect al propriei educații.

Tendința încă este aceea că practica educațională continuă să fie dominată de autoritatea
excesivă a profesorului care menține monopolul asupra situațiilor de comunicare și controlează în mod
exagerat conținuturile transmise. Practica școlară tradițională comportă imaginea profesorului care
tinde să domine elevii și să-i subordoneze. Acesta ar fi un climat din care lipsește convingerea și
pasiunea din partea elevilor. Și, atunci, este necesar ca vechiul tip de relații să se transforme în relații în
care profesorul colaborează cu elevii. Principala activitate a acestuia nu va fi predarea exclusivă a
informațiilor, ci provocarea și angajarea elevilor în investigații și lucrări independente. Stima și
respectul reciproc, necesitând și un limbaj adecvat, firește, stau la baza acestui nou tip de relații, în
contrast cu expresiile ironice sau jignitoare care subminează atitudinea elevilor față de profesorul lor și
ratează întocmirea unui climat favorabil muncii creatoare în clasă.
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De aceea, rolul profesorului în îmbunătățirea relației profesor - elev este de a crea un climat
școlar pozitiv, ale cărui elemente caracteristice sunt cooperarea și parteneriatul dintre cele două
componente ale actului educațional: educator și educat, profesor și elev.

Cooperarea și parteneriatul au la bază comunicarea. În educație, comunicarea este esențială:
modul reușitei comunicării profesor-elevi este direct responsabil de comportamentele acestora. Pentru
ca actul de comunicare să fie autentic și de calitate, este necesar, mai întâi, ca fiecare profesor să asculte,
să observe, să analizeze, să controleze calitatea mesajului și să se exprime în funcție de elev. În metodele
moderne, centrate pe elev, este întâlnit acest lucru mult mai mult decât în cele tradiționale.

Studiile din domeniul educației arată că problema comunicării este vitală în sistemul de
învățământ. Comunicarea este responsabilă, în foarte mare măsură, de succesul actului educativ.
Comunicarea eficientă permite integrarea socială, stabilirea de relații interpersonale, relaționarea cu
ceilalți, raportarea la aceștia. Acesta este, de fapt, un cadru ideal în care elevul este format adecvat și
încurajat să-și descopere și valorifice potențialul de ființă socială.

O comunicare nereușită profesor-elevii duce, inevitabil, la absența sau sărăcirea rezultatelor.
Dificultățile de comunicare reduc calitatea și frecvența experiențelor de învățare, ceea ce duce la
scăderea randamentului școlar și a performanțelor școlare. Deprinderea de comunicare se învață, la fel
ca și cea de relaționare cu lumea înconjurătoare. Ca dascăli, avem misiunea extrem de importantă de a-i
ajuta pe elevi să comunice pentru a evita eventualele probleme care pot apărea, pentru a evita izolarea de
ceilalți, pentru a-i deschide pe elevi spre lume și spre tot ceea ce înseamnă aceasta.

Formarea elevului prin comunicare și cooperare, după modelele elev-profesor, elev-elev, clasă-
profesor, depășește pura informare și asimilare intelectuală de cunoștințe și informații. Adică raporturile
dintre profesor și elev nu reprezintă numai o latură intelectuală. Factorul afectiv are o importanță
deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de bună dispoziție în clasă reprezintă o
condiție necesară pentru evitarea eșecului școlar.

Societatea actuală, societate a competiției și competenței, are nevoie de oameni care să se
remarce prin ceea ce știu și vor să facă, oameni care și-au verificat înclinațiile și, prin exercițiu sistematic,
le-au transformat în aptitudini și capacități. Pentru ca aceste însușiri să se poată dezvolta, este necesar un
sistem de instruire activă care să-i pună pe elevi în situația de a dobândi cunoștințe prin îmbinarea
armonioasă a activităților de învățare dirĳată cu munca independentă, prin abordarea unor sinteze cu
caracter interdisciplinar, prin căutarea unor soluții originale și eficiente pentru o varietate de probleme
ce se ivesc în viața socială aflată în continuă schimbare. În aceste condiții, e nevoie de un profesor
capabil să organizeze activitatea elevilor, să le exercite și să le dezvolte capacitățile creatoare. Un bun
organizator cunoaște foarte bine elev pe care-l educă și-l folosește potrivit capacităților sale, dirĳează
activitatea cooperând cu fiecare membru al colectivului de elevi.

Interacțiunea profesor-elev la ora actuală e unul din factorii de bază ce determină direcția de
activitate pe care și-o va alege elevul, care la rândul ei e determinată de mai multe criterii, dintre care
pot fi evidențiate: personalitatea profesorului; personalitatea elevului; situațiile pedagogice ce se creează
în rezultatul activității în comun profesor-elev.

Tactul pedagogicește una dintre calitățile esențiale ale profesorului, calitate care afectează și
celelalte însușiri personale ale profesorului și determină substanțial tipul relației ce se va forma între
profesor și elev. Pentru ca elevul să-l ,,accepte” pe profesor, acesta din urmă are nevoie de o serie de
calități și însușiri prin intermediul cărora îl ,,cucerește” pe elev. Profesorul manifestă interes față de elev,
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îl acceptă ca personalitate. Conduita socială a profesorului permite elevului să vadă în el un model demn
de urmat. Profesorul se „transmite”, se „comunică” elevului prin calitățile sale: profesionalismul,
inteligența, nivelul cunoașterii individuale de către profesor a elevilor; erudiția.

În procesul comunicării profesorul își asumă și calitatea de conducător-formator-organizator
având ca scop stimularea copiilor în crearea unei atmosfere de bunăvoință și stimă reciprocă în
rezolvarea tuturor problemelor care apar în orice colectiv. Depunerea tuturor eforturilor posibile spre
ajutorarea elevilor de a-și ,,găsi” locul în colectiv, care ar corespunde sau ar fi cât mai aproape de adevăr,
astfel creându-se un colectiv bine ajustat. Dacă profesorul reușește aceste lucruri atunci are loc formarea
unor relații sănătoase elev-elev, care nu sunt cu nimic mai puțin importante ca relațiile profesor-elev.
Prezența acestor calități la profesor permite formarea unui climat psihologic sănătos, ceea ce creează
condiții optime pentru un lucru productiv, adică dorința elevului de a studia pentru a atinge un anumit
nivel, scop.

Relația profesor-elev este o relație complexă, constructivă, dinamică, în care ambele părți
implicate își aduc aportul de originalitate și creativitate, fiind oportună pentru nobila misiune a școlii,
aceea de a forma capacități, înțelegeri și semnificații.
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Cum analizăm un text la ora de filozofie?

Miclea Laura Maria
Liceul tehnologic ”Crișan”, Crișcior

Este foarte important pentru elevi să citească și mai apoi să poată exprima un
punct de vedere cu privire la mesajul conținut de un text filosofic. În cadrul
orelor de filozofie elevii trebuie să se simtă liberi să-și exprime puncte de vedere,
să se obișnuiască cu ideea de analiză critică în sens constructiv, de oferire a unor
perspective argumentate, prezentarea unor construcții filosofice ca argumente
sau contraargumente. Pentru atingerea acestui obiectiv și dezvoltarea
competenței de argumentare și contraargumentare este foarte potrivită
metoda ”Scaunul autorului”3

Scaunul autorului (Temple, C., Steele, J., Meredith, K., 1998) este o
tehnică prin intermediul căreia elevii sunt motivați și ghidați în scrierea unui
text original, pe baza evocării unei experiențe anterioare. Obiectivele
operaționale ale unei astfel de activități pot fi următoarele:

- Identificarea unor situații în care oamenii au comportamente inadecvate sau

adecvate;

- Descrierea contextului, a modului de desfășurare a unei acțiuni, a modului de

manifestare a participanților, a consecințelor etc.;

- Explicarea cauzei unui eveniment sau aunui fapt;

- Propunerea unor soluții de rezolvare a situației – problemă.

Tehnica poate cuprinde mai multe etape:
- Procesul anterior scrierii

Sarcina de lucru: amintiți-vă situații de viață legate de cumințenie. Timp de trei
minute faceți o scurtă listă a subiectelor posibile și reflectați asupra lor pentru a
decide care este cea mai semnificativă.

- Schițarea primei versiuni

Sarcina de lucru: Timp de cinci minute scrieți individual, cât mai detaliat, prima
versiune a întâmplării pe care o considerați cea mai importantă. În etapele
următoare veți citi și veți discuta eseul cu partenerul din pereche, apoi îl veți
prezenta în fața grupului mare.

3Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante teorie și practică, Editura Clusium, 2008, Cluj-Napoca, pag.109-
110
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- Revizuirea

Sarcina de lucru: Timp de cinci minute recitiți ce ați scris sau citiți partenerului
deoarece este util să cunoașteți reacțiile altcuiva atunci când scopul este de a
scrie pentru alții. Autorul are nevoie să fie atenționat asupra pasajelor neclare.
Când vă exprimați opinia despre text veți avea o atitudine pozitivă, spuneți
autorului care sunt părțile reușite dar și cele confuze sau ilogice.

- Corectarea

Sarcina de lucru: Finisați conținutul și forma textului în funcție de observațiile
colegului, verificați ortografia și punctuația.

- Publicarea

Sarcina de lucru: Un elev va citi textul său din scaunul autorului, apoi colegii
vor spune ce
le-a plăcut. În acest moment nu se critică, ci se sărbătorește textul final. Pentru
ca textul să fie citit de cititori din afara clasei, el va fi afișat pe pereții clasei sau ai
școlii. pe site-ul școlii, pe grupul clasei etc.
Această tehnică îi ajută pe elevi să-și dezvolte capacitatea de a descrie o situație
astfel încât oricine să înțeleagă despre ce este vorba, să scrie un text, să
corecteze texte scrise de altcineva.
Aplicarea acestei tehnici se poate face interdisciplinar și transdisciplinar

pentru a identifica sursele și resursele de dezvoltare ale societății, impactul
evoluției tehnicii asupra comunicării, asupra dezvoltării științei și a relațiilor
interumane, ce este bine și ce este mai puțin bine în evoluția psiho-socio-
economică a societății și a individului în particular. Prin publicarea sau punerea
la vedere, autorii unui asemenea text exersează responsabilitatea exprimării și
asumării unui punct de vedere precum și expunerea la unele critici, exprimarea
unor păreri contrare etc., prin aceasta exersându-se toleranța și acceptarea
diferitelor puncte de vedere.

Aplicarea acestei metode la analiza unui text din dialogul ”Charmides” de Platon:

”Și dacă m-ai întreba despre arhitectură, care-i știința construirii, ce produs
afirm că realizează ea, aș spune că ea realizează case. La fel ar fi și cu celelalte
arte. În consecință, de vreme ce susții despre cumințenie că e știința despre sine
însuși, tu trebuie să poți explica următoarele, dacă ești întrebat: ”Critias,
deoarece cumințenia e știința despre sine însușii, ce produs bun realizează ea
pentru noi și demn de numele său?” Așadar, hai, spune!
Zice: ”Nu cercetezi cum se cade, Socrate! Căci cumințenia nu-i prin fire

asemănătoare cu celelalte arte și nici celelalte nu-s asemănătoare unele cu altele.
Spune-mi, așadar, care este acel produs al științei calculului ori al geometriei, în
felul în care casa e produsul arhitecturii și haina – cel al artei țesutului, ori care
sunt alte multe produse de același tip pe care ai putea să mi le indici, realizate de
multe alte arte? Ei bine, nu vei putea.”
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La asta, eu: ”E adevărat. Însă aspectul următor pot să ți-l indic: care este
obiectul fiecăreia dintre științele acestea, obiect diferit de știința însăși. De
exemplu, calculul este știința care are drept obiect parul și imparul, anume în ce
fel se raportează cantitativ la ele însele și unele la altele. Nu-i așa?”4

Elevilor li se cere să scrie un text despre cumințenie ca știință despre sine
însuși și se aplică pașii menționați în metodă.
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Intervenții pentru diminuarea conflictelor școlare

Mitea Mariana
Prof. ptr. înv. primar: Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Satu Mare

Conflictele dintre copii sunt frecvente. Ele de obicei izbucnesc pe neașteptate, au un caracter
efemer și se sting tot așa de brusc cum au început. De fapt, conflictul este o modalitate neconstructivă de
exteriorizare a emoțiilor acumulate. El este însoțit de procese emoționale negative, care dezorientează
comportamentul și reduc eficiența activităților persoanei

Conflictul poate avea un rol pozitiv pentru persoanele implicate în el sau un rol negativ,
degenerând în dispute interpersonale, sau în destructurarea unor relații sociale. Învățătorul trebuie să
facă o deosebire strictă între conflictele ( ciocnirile) ocazionale, întâmlătoare, care o probabilitate
scăzută de a se repeta, și conflictele generate de comportamentul unor copii „inadaptați”, sau cu
probleme de comportament. Această a doua categorie trebuie să intre în atenția noastră. Elevii cu
comportamente explozive poate genera lanțuri conflictuale. Pentru rezolvarea lor un bun manager al
conflictelor va ști să asculte fiecare parte implicată, totul ține de înțelegerea obiectivă, detașată și
superioară a problemei ivite. Bunul – simț, logica, calmul și respectul sunt prioritare pentru a depista ce
se ascunde în spatele unui astfel de comportament. Spun acesta pentru că absolut în spatele fiecărui
comportament neagreat se ascund nevoi de la baza piramidei nevoilor, nevoi nesatisfăcte cum ar fi:
iubirea, atașamentul, aparteneța ori autonomia, de care copilul nu se bucură în familie. Aceasta ne duce
cu gândul la faptul că situațiile conflictuale sunt, de fapt, efecte ale unor nevoi stringente, nesatisfăcute.

Conflictele dintre elevi pot avea diverse cauze printre care aș enumera următoarele: intoleranța
scăzută la frustrare, atmosfera competitivă a procesului educațional, abilități comunicative scăzute,
dorința de a fi „mare” cu orice preț, incapacitatea exprimării emoțiilor negative, invidia, antipatia
reciprocă, lupta pentru dominare în grup, lipsa priceperilor de rezolvare a conflictelor, agresiunile
nemotivate din partea colegilor, criticile aduse familiilor lor, aroganța, minciuna, agresarea prietenilor,
ridiculizarea aspectului fizic și desigur lista ar putea continua.

Voi evidenția câteva strategii de diminuare a conflictelor care și-au dobândit eficiența în timp.
Cred că la baza diminuării sau stingerii conflictelor stă cooperarea dintre copii, atunci când învață să
lucreze împreună, să aibă încredere unii în alții și să-și împătășească preocupările.

Trebuie avută în vedere comunicarea slabă dintre elevi pentru ca aceștia să observe atent, să
comunice cu acuratețe ceea ce au de spus, să-i asculte atent pe ceilalți, să pună întrebări pertinente (fac
apel la regulile clasei deseori). Slaba comunicare este solul cel mai fertil pentru izbucnirea conflictelor.
Cele mai multe conflicte pot fi atribuite neînțelegerii sau percepției greșite a intențiilor, sentimentelor,
nevoilor și acțiunilor celorlalți. Elevii nu știu să-și exprime în mod pozitiv nevoile și dorințele sau le este
frică să facă aceasta. Într-un mediu cu o slabă comunicare, copiii nu pot, nu au răbdare să-i asculte pe
ceilalți. Nu există contextul sau climatul necesar pentru aceasta. Toleranța este cuvântul de ordine care
îi face pe copii să respecte și să valorifice pozitiv diferențele dintre oameni, să-și înțeleagă propriile
judecăți și modul în care acestea acționează. Printr-o expresie emoțională pozitivă mă străduiesc să
determin copiii să-și exprime sentimentele, mai ales supărarea sau nemulțumirea, în modalități
neagresive și nedistructive. Aceasta generează învățarea auto-controlului. Atmosfera competitivă
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exacerbată vine din faptul că unii elevi nu acceptă să colaboreze cu colegii, poate și pentru că inițial au
fost abișnuiți să lucreze individual, pe bază de competiție. Lor le lipsea deprinderea de a munci în grup,
dar și încrederea în colegi ori profesori. Ei de regulă nu doresc decât victoria asupra celorlalți și dacă nu
o obțin își pierd stima de sine. Competiția apare în toate momentele, chiar și în cele în care ea este
neproductivă. Desigur că de aici poate deriva o atmosferă de intoleranță. În clasă se formează
„grupuri/clici”. Lipsa sprĳinului între colegi duce de multe ori la singurătate și izolare, ceea ce este de
evitat. Apar resentimente față de capacitățile și realizările celorlalți, neîncrederea și absența prieteniei.
Expimarea nepotrivită a emoțiilor duce la conflicte ce se vor accentua atunci când elevii au
sentimente „deplasate” , nu știu să-și exprime supărarea sau nemulțumirea într-un mod neagresiv, își
suprimă emoțiile, sunt lipsiți de auto-control.

Între agresiune și inacțiune există o gamă foarte largă de răspunsuri. A câștiga sau a pierde ca
individ, nu sunt singurele ieșiri posibile dintr-un conflict. Cea mai potrivită soluție este cea în care
ambele părți au câștig de cauză. Pentru a genera șoluția „câștig-câștig”, se pot utiliza o serie de tehnici de
rezolvare cum ar fi : potolirea unei bătăi, uneori chiar ignorarea, medierea, povestirea, răgazul, descrirea
amănunțită a conflictului, jocul de rol, strategia celor trei R.

În soluţionarea acestor conflicte un rol determinant îl are profesorul. El trebuie să fi e un
pacificator care utilizează, însă, constructiv conflictul în vederea atingerii finalităţilor educaţionale
stabilite. Acest scop poate fi atins doar cunoscând, cauzele iniţiale concrete ale conflictului apărut, dar
mai ales identificând nevoile care se ascund în spatele comportamentelor conflicuale.

Utilizarea repetată şi consecventă a tehnicilor de rezolvare a conflictelor de către profesori va
face ca elevii să fi e capabili, după un timp, să-şi rezolve singuri conflictele şi să nu le aducă de fiecare
dată în faţa profesorului. Acest lucru are efecte beneficii asupra atmosferei din clasă, contribuind la
crearea unei comunităţi educaţionale în care elevii se sprĳină unii pe alţii.

Se spune că „în lume sunt mai multe conflicte decât fire de nisip” şi poate că este adevărat, tot
atât de adevărat pe cât este şi faptul că însăşi societatea ne influenţează sistemul de valori,

principii şi credinţe, comportamentul şi punctele de vedere asupra conflictelor. Proverbele-
mesaj ca „dinte pentru dinte, ochi pentru ochi”, „cine scoate sabia , de sabie va pieri”, nu pot să nu ne marcheze.
O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflict.

Oricine poate şi trebuie să trateze situaţiile conflictuale astfel încât comportamentul

atacatorului să nu se accentueze şi respectul faţă de propria persoană să nu fie lezat.

BIBLIOGRAFIE

1. Johns, G., (2006) „Comportamentorganizaţional”, Ed. Economica, Bucureşti.

2. Iosifescu, S. (2000 b) (coord), „Manual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare”, Ed.
ProGnosis, Bucureşti.

3. „Management educaţional pentru instituţiilede învătămînt”,2001, ISE-MEC.



134

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Dezvoltarea personală și coatching

Autor: Mitroi Cristina
Profesor la Liceul Teoretic ”Ioniță Asan” Caracal

Disciplina ,,Dezvoltare personală” contribuie la dezvoltarea emoţională,
socială şi pentru carieră a elevului. Dezvoltarea personală include activități și
experiențe care ca scop final îmbunătățirea starii de conștientizare, dezvoltare a
talentelor și abilităților personale, calității vieții, contribuirea la realizarea
aspirațiilor și viselor personale.

Prin această disciplină, elevii vor conștientiza cine sunt, îşi vor analiza
emoţiile pe care le au, se vor raporta sănătos la ceilalţi, vor fi motivaţi să înveţe
cu succes.

În cadrul disciplinei, se formează, în primul rând, abilităţi şi se dezvoltă
atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor,
pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.

Metodele şi tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline sunt: jocul
didactic, jocul de rol, dezbaterea, experimentul, simularea, conversaţia euristică,
conversaţia în grup, brainstorming, turul galeriei, cubul. Acestea vor avea drept
scop:

� explorarea de situaţii noi,
� provocarea unor comportamente şi emoţii pentru diagnosticarea unei

probleme,
� antrenarea în găsirea soluţiilor.

Disciplina vizează anumite competenţe ce contribuie la realizarea profilului
de formare al absolventului . Astfel, identificăm:

- competența de a învăța să înveți, prin formularea de întrebări, pentru
clarificarea și utilizarea unor metode simple de a învăța și a activa cunoștințe
anterioare;

- competențele sociale şi civice, prin manifestarea interesului pentru
autocunoaştere și punerea în practică a unor norme elementare de conduită în
contexte cotidiene ;

- spiritul de inițiativă și antreprenoriatul, prin manifestarea curiozităţii în
abordarea de sarcini noi şi neobişnuite de învăţare, fără teama de a greşi,
asumarea unor sarcini simple cu hotărâre, angajament, iniţiativă, creativitate,
cooperare, identificarea utilităţii unor meserii/profesii.

Profilul de formare al elevului, din această perspectiva, vizează trei
dimensiuni ale dezvoltării personalității elevului:

- manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
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- exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu adulţi şi copii
cunoscuţi;

- utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar.
Metodele şi tehnicile permit utilizarea unei palete largi de resurse care

antrenează şi motivează elevii.
Jocul de rol şi simularea (dramatizare, marionete, teatru) pregătesc copilul

pentru situaţii reale de viaţă şi facilitează dezvoltarea comunicării verbale şi
nonverbale, a empatiei, a toleranţei.

Lucrul în echipă antrenează strategiile de rezolvare a conflictelor şi
modalităţile de comunicare eficientă.

Problematizarea oferă oportunitatea de a căuta soluţii pentru diferite
situaţii de tip investigativ şi de a stimula curiozitatea elevilor. Exerciţiile şi
jocurile combină mişcarea, verbalizarea, manipularea unor obiecte. Conversaţia
euristică, dezbaterea şi discuţiile de grup permit elevilor să se raporteze, să înveţe
şi să valorizeze atât experienţa personală, cât şi experienţa colegilor. Metode
activ- participative folosite: Turul galeriei, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare,

Cubul, Explozia stelară.
Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice asigură exprimarea

propriilor opinii. Utilizarea unor secvenţe din filme sau a imaginilor din
planşe/cărţi de poveşti reprezintă, printre altele, suporturi intuitiv-concrete,
indispensabile învăţării la această vârstă.

Din experiența personală, am constatat că preferatele copiilor sunt
filmulețele motivaționale. Copiii învaţă că fiecare problem are o
rezolvare(soluție), ce este încrederea în sine, cum să-şi exprime emoţiile,
modalităţile concrete de a relaţiona cu familia şi prietenii, achiziţionează
cunoştinţe, exersează diferite abilităţi şi îşi formează atitudini despre muncă.
De asemenea, am încurajat elevii să participe la evenimente educaţionale:

expoziţii, festivaluri, târguri, ateliere de lucru etc., care să valorifice rezultatele
activităţii lor.
Consider că, aș începe orele de consiliere la clasa a 9 a prin activități de
cunoaștere, astfel încât, să-mi fie ușor în a identifica caracterului fiecarui elev,
dar, mai ales, nevoile acestuia.
De exemplu:

CINE SUNT EU? (Fişa de lucru)

Completează următoarele fraze:
Oamenii de care îmi pasă, cel mai mult, sunt ……………….
Mă simt mândru de mine pentru că ……………………..
Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt …………………
Îmi place mult să …………………
Îmi doresc să ………………
Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este …………………….
Mi-ar plăcea să devin ………………..
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Îmi propun să ……………………..
Prefer să ………………. decât să ………………..
Ştiu că pot să …………………………
Acest tip de fișă poate fi completat de fiecare elev, favorizându-i și pe cei

timizi și vine în sprĳinul dirigintelui în activitatea de la clasă.
Coachingul ca metodă și instrument poate fi folosit de orice profesor pentru

a facilita învățarea experiențială și dezvoltarea personală a elevilor. O serie de
studii au arătat faptul că, atunci când profesorii aplică la clasă instrumente și
metode de coaching, transferul învățării este crescut și aplicabilitatea
cunoștințelor sporește și ea. În ceea ce privește profesorul, coachingul îl
încurajează să fie un practician reflexiv, să faciliteze învățarea vizibilă,
colaborarea și să se concentreze pe nevoi
relevante pentru transferul învățării.
Ca proces general, coachingul poate fi privit ca un demers având următorii

pași:
◦ Identificarea problemei - care este aspectul care necesită o schimbare?
◦ Selectarea obiectivului - ce îmi doresc?
◦ Generarea alternativelor - ce pot să fac?
◦ Considerarea consecințelor - ce se poate întâmpla?
◦ Luarea deciziei - care este decizia mea?
◦ Implementarea deciziei;
◦ Evaluarea deciziei - a funcționat?
Un mod de îmbunătățire a rezultatelor și comportamentelor elevilor este

coaching-ul instrucțional orientat spre rezultate care se bazează pe adresarea
unor întrebări corecte pentru identificarea scopului cum ar fi:
1. Ce își dorește persoana?
2. Ce rezultate dorește să obțină?
3. Care este domeniul principal în care își dorește să obțină rezultate?
4. Ce a făcut specific până acum în direcția scopului dorit?
5. Ce a funcționat și ce nu a funcționat?
6. Ce a făcut pentru a se informa în legătură cu pașii următori?
7. Ce trebuie să facă pentru început?
8. Ce ai face dacă ai fi un expert în raport cu scopul/problema ta?
9. Ce sfaturi ar da celui mai bun prieten dacă ar fi în aceeași situație?
10. Ce te-ar sfătui cel mai bun prieten să faci?
11. Ce ar face cineva pe care îl admiri în situația ta?
12. Dacă ai avea o singură alegere, ce ai alege?
13. Ce ai face dacă ai avea la dispoziție oricât timp ai avea nevoie?
14. Ce ai face dacă ai avea suficienți bani?
15. Imaginează-ți că ai încredere maximă în propriile abilități, ce ai face?
Întrebări privind opțiunile și acțiunea:

20. Care ar fi cel mai ușor pas pentru tine?
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21. Care dintre opțiuni te atrag?
22. Ce ai face să realizezi acțiunile/sarcinile mai plăcute sau amuzante?
23. Cine te-ar putea ajuta pentru îndeplinirea obiectivelor?
24. Ce ai putea face în următoarele 10 minute pentru a-ți îndeplini obiectivul?
25. Ce acțiuni ai putea face în săptămâna următoare? (3 acțiuni)
26. Imaginează-ți că ai găsit o lampă magică. Ce ți-ar spune duhul lămpii să faci?
Întrebări privind angajamentul și rezultatele:

27. Când vei realiza acțiunile asumate?
28. Pe o scală de la 1 la 10, cât de mult crezi că vei reuși să duci la bun sfârșit
fiecare
acțiune? Dacă oferă mai puțin de 9, întrebați ce îl împiedică?
29. Ce faci de obicei ca să te sabotezi și ce vei face diferit în această situație?
30. Cum îți vei da seama că ai îndeplinit acțiunile?
31. Cui îi vei spune despre acțiunile tale, pentru a te susține?
32. Cum crezi că te vei simți odată ce vei face ce ți-ai propus?
33. Cum te vei recompensa atunci când vei îndeplini scopul
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Parteneriatul profesor – elev: valorizare și respect

Prof. Tatiana Miulescu
Grădinița nr. 271
București, sector 5

În contextul unei societăți ce se schimbă, operând modificări de formă și de fond la nivelul
tuturor subsistemelor sale, învățământul românesc trebuie să-și asume o nouă perspectivă asupra
funcționării și evoluției sale. Din această perspectivă, o prioritate a strategiilor orientate către
dezvoltarea educației românești o reprezintă parteneriatul educational dintre profesor și elev.

Date fiind atât complexitatea și gradul de dificultate al problemelor cu care școala românească se
confruntă, cât și impactul inerent al educației școlare asupra întregului sistem social, soluționarea
dificultăților prezente reclamă colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor categorii extrem de largi cum
ar fi: întregul personal angajat în sistemul de învățământ; toate segmentele de elevi cuprinși în instituția
școlară; părinții și susținătorii legali ai elevilor; organizațiile guvernamentale cu caracter central sau
local; organizațiile cu caracter non – guvernamental; reprezentanții cultelor religioase; agenții
economici și reprezentanții lumii economico - financiare; structurile de tip sindical, autoritățile centrale
sau locale etc.

Pentru dezvoltarea relațiilor parteneriale și pentru transformarea parteneriatului în principiul
fundamental al reformei educaționale, pledează și următoarele principii ale societății democratice:

� principiile descentralizării – care impun implicarea unei varietăți de factori sociali în
susținerea educației;

� principiile educației permanente – traduse în realitate în condițiile unei democratizări
reale a învățământului;

� necesitatea racordării permanente a școlii la realitate și la schimbările intervenite la nivel
economic și social;

� exigențele legate de orientarea copiilor, tinerilor, adolescenților într-un univers
informațional dinamic și diversificat.

Pentru a realiza în mod practic un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în
societatea românească trebuie să se opereze o schimbare de valori, atitudini, comportamente la nivelul
tuturor factorilor sociali implicați: oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor
guvernamentale și nonguvernamentale.

Pachetul de resurse pentru cadrele didactice (UNESCO, 1995) recomandă un parteneriat real la
nivelul relației cadru didactic - copil pentru realizarea unor instituții școlare eficiente în care toți copiii
să învețe și să fie percepuți la adevărata lor valoare, următoarele:

� Cadrele didactice trebuie să fie interesate ca toți copiii să învețe, prin:
a) cadrele didactice să își aprecieze fiecare copil în parte;
b) copiii trebuie să fie sprĳiniți să înțeleagă ceea ce încearcă să învețe;
c) spațiul educațional trebuie astfel organizat încât copiii să fie permanent motivați să

învețe.
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� Cadrele didactice eficiente ajută copiii să învețe dacă:
a) scot în evidență scopul învățării;
b) oferă o gamă largă de opțiuni pentru copii;
c) sunt reflexivi și se sprĳină permanent pe evaluarea prin mĳloace variate a procesului

instructiv – educativ;
d) utilizează pertinent resursele din școală, dar și resursele comunității;
e) colaborează cu toate celelalte cadre didactice și agenți educativi.

� Instituțiile școlare eficiente sprĳină și stimulează pe fiecare cadru didactic în parte
oferindu-i:
a) conducere efectivă;
b) încredere;
c) sentimentul de optimism;
d) suport;
e) interesul acordat continuei perfecționări a curriculumului;
f) modalități diferite de a controla și gestiona progresul înregistrat. (Vrăsmaș, E., 2008).

Conform Ecaterinei Vrăsmaș, ,,școala eficientă este o școală în parteneriat cu elevul, prin
valorizarea și respectarea identității sale, cu familia, prin recunoașterea importanței ei și atragerea în
procesul didactic și cu toate resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le
folosește activ”. (Vrăsmaș, 2008).

Din cauza faptului că părinții din ziua de azi petrec destul de puțin timp cu copii lor, în
comparație cu părinții familiilor tradiționale din trecut, copii sunt afectați mai mult sau mai puțin în
procesul educațional în care ei sunt principalii actori. Marea majoritate a părinților își doresc să fie
parteneri activi în relație cu instituția școlară în acest proces, instituție care trebuie să ofere sprĳinul
necesar acestora și să răspundă nevoilor lor.

Autorul Mircea Agabrian prezintă în lucrarea ,,Şcoala, familia, comunitatea’’ câteva activități pe
care specialiștii le-au sugerat părinților să le realizeze:

� Să fixeze un program zilnic destinat temelor; părinții trebuie să le ofere copiilor un cadru

proprice pentru studiu, liniștit și bine iluminat; fără televizor, telefon și calculator; părinţii să

încurajeze comunicarea dintre ei și copil, să-l sprĳine și să-l motiveze permanent, să fie receptivi

la întrebările pe care copilul le adresează;

� Să citească împreună cu copiii; părinţii trebuie să-și motiveze copiii să meargă la bibliotecă,

ajutându-i să-şi găsească cărţile caracteristice vârstei și intereselor lor; studiile efectuate au

demonstrat că părinţii care le citesc copiilor și de asemenea îi pun și pe aceștia să citească în mod

regulat, duc la creșterea perfomanțelor școlare

� Să nu folosească televizorul în mod excesiv; părinții trebuie să decidă timpul și programele

vizionate de copii; totodată ei trebuie să selecteze și să discute cu copiii emisiunile educative care

pot contribui la creșterea preocupării pentru învățătură.

� Să păstreze legătura cu şcoala; părinții trebuie să se informeze permanent la școală, (prin vizite

sau telefonic) despre ce învaţă copilul, cum se comportă, care-i sunt temele şi modul cum le
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soluționează; ,,parteneriatul părinți – profesori constituie un element cheie în crearea, acasă și la

școală, a unui climat propice activității de învățare”.

� Să-i stimuleze pe copii şi să-i recompenseze; părinții să-ți motiveze și să-și încurajeze copii

pentru a duce la bun sfârșit obligațiile școlare; să-și sprĳine copii și să-i antreneze în implicarea

în diferite activități extrașcolare, care le va spori acestora stima de sine și îi va ajuta să-și

stabilească prioritar interesele. (Agabrian, 2006, p. 54).

De asemenea, în încercarea de a realiza o legătură cât mai strânsă cu părinții, instituțiile școlare
pot:

� Să încurajeze părinții și cadrele didactice să se pună de comun acord în vederea stabilirii cadrului

derulării activității de învățare; în această ambianță vor fi hotărâte obiectivele, așteptările,

sarcinile și răspunderile școlii și ale părinților, ca parteneri egali cu același scop: succesul copiilor;

� Să instruiască personalul didactic și nedidactic al instituției școlare; sprĳinirea și întreținerea

parteneriatului este sarcina atât a unității școlare, cât și a părinților;

� Să dea sarcini pentru acasă care să implice și părinții; implicarea părinților în procesul instructiv-

educativ prin cooptarea acestora în diverse proiecte derulate pe o anumită perioadă de timp;

� Să dea părinților dreptul de a decide; unitățile școlare trebuie să îngăduie implicarea părinților

singulară sau colectivă în înțelegerea și luarea unor decizii referitoare la obiectivele și

standardele școlare;

� Să-și extindă programul de activitate; prin lărgirea și printr-o relaxare a programului de

funcționare (după-amiaza, seara și la sfârșit de săptămână) instituțiile școlare pot veni în

sprĳinul copiilor și părinților în organizarea de activități recreative și prin oferirea unor

programe de educare a adulților;

� Să înființeze centre de informare (de resurse) pentru părinți; în aceste locații, părinții pot să

comunice, să se implice și să-și schimbe impresiile cu alți părinți, cu cadrele didactice și

personalul instituției, privitor la experiența educațională. (Agabrian, 2006, p. 56).

Un bun parteneriat oferă beneficii pentru ambele părți implicate în procesul educațional și poate
conduce la o diversitate a informațiilor și cunoștiințelor, la o consolidare a competențelor, prin faptul că
experiențele uneia din părți le pot dezvolta pe ale celeilalte și invers. Dezvoltarea unei relații adecvate de
parteneriat desemnează direcția optimă pe care trebuie să o parcurgă copilul, aceasta reprezentând
soluția pentru o mai bună și ușoară adaptare și integrare școlară.

Educația timpurie are drept obiective principale preocupările educaționale încă de la vârstele
cele mai fragede, implicarea familiei și a comunității în educarea copilului mic și preșcolar, precum și
dezvoltarea la maximum a potențialităților acestuia. Prin intermediul procesului de predare-învățare
susținut de către cadrele didactice din grădiniță și școală, copiii dobândesc cunoștințele, abilitățile și
deprinderile necesare pentru o personalitate adaptată și adaptabilă la modificările complexe ce au loc în
societate.
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În abordarea problematicii educației timpurii, sistemul educațional din România trebuie să se
fundamenteze pe imperativele, nevoile, valorile și normele societății românești, pe trăsăturile și
caracteristicile specifice ale societății noastre, dar și pe principiile care guvernează sistemul educațional
european.
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Strategii și tehnici de rezolvare a situațiilor conflictuale în

relația profesor – elev

Autor: Muntean Corina Sanda
Prof. Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare

Abilitatea de a rezolva conflictele implică abilitatea de a comunica. Conflictul nu presupune în
mod obligatoriu aspecte negative (tensiune, ceartă), deci comunicarea eficientă nu înseamnă camuflarea
conflictului. Acesta trebuie acceptat ca o parte firească a procesului de comunicare, el putând avea atât
efecte negative, cât și efecte pozitive. Dintre efectele pozitive ale conflictului menționăm: creșterea
motivației pentru schimbare, creșterea capacității de adaptare la realitate, favorizarea oportunităților de
cunoaștere și dezvoltare a deprinderilor, dezvoltarea creativității, favorizarea identificării problemelor și
soluțiilor. Dacă un conflict este negat, reprimat, camuflat sau soluționat de tipul câștigător-învins, acesta
poate avea o serie de efecte negative: scăderea implicării în activitate, diminuarea sentimentului de
încredere în sine, generarea unor dileme morale, cauzarea de dificultăți în luarea deciziilor, polarizarea
pozițiilor și formarea de coaliții.

Cadrul didactic, în calitate de manager al actului didactic și al clasei de elevi, poate recurge la trei
tipuri de strategii în vederea rezolvării situațiilor conflictuale: strategii de evitare, de diminuare și de
confruntare.

Strategiile de evitare includ cultivarea unei toleranțe largi din partea cadrului didcatic, simularea
bolii, plasarea conflictului în registrul glumei. Dacă a dovedit constant toleranță, un cadru didactic aflat
în dificultate poate ignora momentan criza creată fără a-și pierde credibilitatea. Sub masca bolii sau a
registrului glumei, poate evita implicarea într-un conflict pe care simte că nu va fi în stare să-l
stăpânească, fără ca acest lucru să-i compromită autoritatea în viitor. Prin acest tip de strategie nu se
rezolvă mare lucru, atâta timp cât satisfacția profesională nu există și conflictul nu este rezolvat.

Strategiile de diminuare includ acțiuni de amânare, răspunsuri tangențiale, evitarea, apeluri la
generalizare. Acțiunile de amânare implică amânarea unor decizii pentru a evita precipitarea unei crize
sau pentru că profesorul nu este sigur de urmările imediate ale deciziilor pe care urmează să le ia.
Răspunsurile tangențiale vizează probleme periferice, ignorând deliberat sursele principale de conflict;
strategia este adoptată în situațiile în care cadrul didactic știe că orice poziție a sa duce la escaladarea
conflictului. Apelul la generalizare este utilizat când cadrul didactic vrea să descurajeze o solicitare venită
din partea unei persoane, demonstrând că o asemenea solicitare, venită și din partea altor persoane, își
pierde caracterul rezonabil; acest tip de strategie este nesatisfăcător pentru că nu rezolvă situația
conflictuală.

Strategiile de confruntare includ strategii de putere și strategii de negociere. Strategiile de putere se
manifestă prin mai multe procedee: prin metoda „divide et impera”, care are ca rezultat fragmentarea
situației conflictuale sau a masivității grupului angajat în conflict; prin recurgerea la procedee axate pe
principiul pseudoputerii, prin amenințări pe care știe că nu le va putea aplica; prin manipularea de
recompense; prin apelarea la tradiția clasei sau a școlii. Strategiile de negociere se aplică atunci când
deznodământul situației conflictuale nu pare a fi iminent, iar actorii par dispuși să accepte o soluție



143

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

rațională. Procedeele prin care se manifestă strategiile de negociere sunt: compromisul, apelul la afiliere
și pseudocompromisul. Compromisul reclamă o atenție sporită din partea cadrului didactic deoarece
poate constitui un precedent la care se poate recurge ulterior. Apelul la afiliere se produce doar dacă
există un sistem curent și acceptat de permisivități și interdicții care să le permită persoanelor neutre să
se desolidarizeze de „turbulenți” fără ca acest lucru să afecteze relațiile lor ulterioare. Cadrul didcatic
trebuie să recurgă la acest procedeu doar în ultimă instanță și numai dacă are siguranța respectivului
sistem de permisivități și interdicții. Pseudocompromisul ridică probleme ulterioare detensionării situației,
legate de posibila stare de frustrare pe care o poate resimți o persoană, dacă nu a înțeles între timp că
pretențiile sunt absurde sau exagerate.

Medierea conflictelor se poate face prin câteva strategii de bază:
renunțarea (la obiective, la persoane) – se evită cealaltă persoană și chiar problema existentă („broasca
țestoasă”); forțarea – îndeplinirea obiectivelor cu orice preț; i se cere celeilalte persoane să lase să fie
urmată calea de către profesor, oricât de afectată ar fi relația („rechinul”); aplanarea – renunțarea la
obiective pentru a menține relația; a cere scuze sau a spune „îmi pare rău” nu înseamnă „am greșit”
(„ursulețul”); compromisul – renunțare la obiective; se sacrifică ceva din relație pentru a se ajunge la o
înțelegere; se negociază; întâlnirea se poate face la mĳloc („vulpea”); „datul cu banul” se încadrează în
această categorie; colaborarea – inițiere de negocieri prin care ambele părți încearcă să-și îndeplinească
obiectivele și să păstreze relația la cel mai înalt nivel; există susținere reciprocă și cooperare („bufnița”).

E important ca profesorul să nu se comporte ca o persoană care nu știe să rezolve conflictele
decât într-un singur fel și să fie capabil să utilizeze una dintre cele cinci soluții, dar e la fel de important
să nu uite rugăciunea dascălului:

„Dă-mi, Doamne, calmul, degajarea de a accepta ce pot schimba, curajul să schimb ceea ce pot
schimba și înțelepciunea de a putea face diferența între ele”.

Bibliografie

1.Cazacu A., „Sociologia educației”, Ed. Hyperion, București, 1992
2. Cristea D., „Tratat de psihologie socială”, Ed. ProTransilvania, București, 2000
3. Ionescu I., „Sociologia școlii”, Ed. Polirom, Iași, 1997
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Proiectul educațional -Meet My Class

bibliotecar prof. Alina Marilena Neacșu,
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galați

prof. Delia Cătălina Sofronea,
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galați

În contextul societății actuale caracterizate prin criza de timp și prin explozia tehnică și
informațională, calculatorul și, implicit, internetul, au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă
ne depășește. Școala modernă are astăzi ca punct de pornire metode care diferă mult de cele cu care ne-
am obișnuit, cele bazate pe expunere, memorizare, repetare.

Elevii și profesorii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare socială, interactivă,
pe experimentare de situații de observare a realității, dar mai ales pe posibilitatea de a valorifica cele
învățate și în viața de zi cu zi, prin schimburi de experiență. De multe ori se pune problema cum pot fi
motivați elevii, cum să fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și
nu în ultimul rând, cât mai atractiv. În acest scop, elevi și profesori din România și de peste hotare s-au
mobilizat și au creat proiect Meet My Class.

Meet My Class este un proiect ce are ca scop dezvoltarea interesului pentru limba engleză şi
pentru cunoaşterea altor ţări, prin prezentarea frumuseţilor geografice, culturale, gastronomice etc. de
către elevii din fiecare ţară, precum și dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi de utilizare a
calculatorului şi a unor aplicaţii TIC

În cadrul întâlnirilor online, elevii au aflat mai multe despre sistemul educațional din Mexic și
Polonia și au prezentat la rândul lor sistemul educațional din România. De asemenea, elevii au făcut
schimb de informații în ceea ce privește personalitățile marcante ale fiecărei țări, hobby-urile,
mâncărurile și dansurile tradiționale.

Participarea la acest proiect le-a permis elevilor să participe la alt gen de activitate, diferit de cel
tradiţional, le-a solicitat implicare, cercetare, investigare, colaborare între ei şi comunicare într-o altă
limbă. Acest proiect le-a oferit elevilor posibilitatea de a lucra în echipă, de a colabora între ei şi cu
partenerii din celelalte ţări, de a-şi căuta singuri informaţiile, de a-şi îmbunătăţi comunicarea în limba
engleză şi de a utiliza calculatorul. Elevii şi-au folosit creativitatea, cunoştinţele de limba engleză şi
cunoştinţele de cultură generală pentru participarea la acest proiect.

Paşii pe care i-am urmărit în derularea proiectului au fost: stabilirea partenerilor, prezentarea
informaţiilor despre Colegiul Economic Virgil Madgearu, despre oraşul nostru, despre ţara noastră,
discuţii pe baza informaţiilor, a prezentărilor ppt, imaginilor primite de la parteneri cu referire la ţara
lor, schimburi de opinii între elevi, conferinţe online, etc.

Proiectul Meet My Class s-a desfășurat pe tot parcursul anului școlar, prin organizarea a unor
videoconferințe la care au participat elevi de la clasele a XI-a G, a XI-a F și a XII-a A, prof. Delia
Cătălina Sofronea, bibl. prof. Alina Marilena Neacșu, prof. Laura Hernandez (Mexic).
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Transdisciplinaritate în receptarea textului literar la ciclul

gimnazial

Prof: Neagoe Maria Mirela

Șc. Gimn. ,,Andrei Șaguna” Barcani, jud Covasna

Domeniul lecturii este domeniul cel mai complex al limbii și literaturii române, dat fiind că își

lărgește în permanență contururile pentru a se adapta realităților diverse. Am înțeles finalitățile pentru

care elevul studiază literatura și am încercat să aleg textele cele mai potrivite, să aleg metodele și

strategiilor la clasă, pentru a-mi atinge obiectivul propus: acela de a le dezvolta competența de lectură,

de a le dezvolta creativitatea, de a-mi cunoaște mai bine elevii și implicit, de a-mi îmbunătății relația cu

aceștia.

Textul suport „Sara pe deal” deMihai Eminescu

COMPETENȚE SPECIFICE:

„3.1 Dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințe date.

4.1 Redactarea diverselor texte, adaptându-le la situația concretă de comunicare”5.

VALORI:

„Stimularea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, dezvoltarea gustului estetic pentru

literatură”6.

SARCINI DE LUCRU:

1. După lectura textului și după audierea melodiei interpretate de Tudor Gheorghe, încercați

transpunerea în culoare și formă a simțămintelor, trăirilor trezite de text. ( Educație plastică/ Educație

muzicală)

5 Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Programe Școlare- Limba și literatura română, Clasele a V-a – a VIII-a,
Bucureș�, 2009, p. 28-29.
6 Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Programe Școlare- Limba și literatura română, Clasele a V-a – a VIII-a,
Bucureș�, 2009, p. 4.
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(https://www.youtube.com/watch?v=L_hIvpaVVS8)

CULEGEREA INFORMAȚIILOR- INTERVIUL

Copiii au fost îndemnați, în primă instanță, să spună liber tot ce vor despre desenul lor, apoi

prin intermediul întrebărilor deschise: Ce ai pictat tu aici?; Ce face fata în preajma salcâmului?; Cum ți

se pare această culoare pentru fată?; Ce altă culoare i s-ar fi potrivit?; Ce îți transmite ție această culoare?;

Ce ai fi simțit dacă ai fi fost prezent?; Oare această figură ce reprezintă și ce rol are?; Ce ai fi vrut tu să

schimbi în această poveste?.

Au fost încurajați să dea cât mai multe detalii și au fost lăsați să-și dea frâu liber imaginației în

fața interesului meu sincer. Pe parcursul activității s-a încercat crearea unei ambianțe favorabile, propice

muncii creatoare. Interviul s-a realizat individual, departe de urechile celorlalți. Răspunsurile primite,

explicațiile date, au fost consemnate pe spatele lucrărilor, împreună cu data și numele copilului.

Interesant este că elevii au solicitat insistent reluarea audiției muzicale, în timp ce realizau desenele.
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Acestea sunt lucrările copiilor:

1

2 3

4 5

6
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Această sarcină impune prezența unor perspective ce impun textul literar în contextul poeticii,

muzicii și picturii.

ANALIZA LUCRĂRILOR

Elevii folosesc culori dominante ca negru (în reprezentare momentului zilei în care se produce

întâmplarea)- lucrarea 1, 2, sau la desenarea salcâmului, a ,,personajului feminin” sau a vegetației), ,,e o

culoare potrivită pentru seară și ea transmite furie, nerăbdare” ( lucrarea 3, 5) sau „sau roșu (folosit la

desenare cerului la asfințit, a bluzei iubitei: lucrările 1, 2, 4) „pentru că este iubire”. Mai apar și galbenul,

portocaliul pentru surprinderea planului cosmic, a lunii și a rochiei iubitei „că este mai deschis”

( lucrările 1,2,4), sau ,,elementele cosmice sunt portocalii pentru că le e cald că a fost o zi călduroasă”,

verde ( lucrările 4, 3, 6) „este iubirea”.

De remarcat că eleva B.A. ( lucrarea 4)- spune că desenul ei subliniază versurile: „Luna pe cer

trece-așa sfântă și clară,/ Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,/ Stelele nasc umezi pe bolta senină,/

Pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină” dar a surprins și momentul în care: ”Turmele-l urc, stele le

scapără-n cale”. Eleva mai spune: ,, Copacul este lipsit de frunze pentru că sufletul e gol, iar sentimentul

celor doi îndrăgostiți este de așteptare, de gol în stomac.” Eleva B.I.L. ( lucrarea 1) spune că a ales să

reprezinte vegetația cu negru, atât iarba cât și copacul pentru că ,, ea stă jos, e una cu pământul de

emoție, și se târăște pe jos ”

Elevii observă lucrurile într-o anumită dinamică. Un lucru foarte interesant este acela că pe

lângă elementele- informație din text, apar în desene alte elemente despre care nu se amintește și care

nu au aparent nicio legătură cu textul: în majoritatea desenelor apar mai mulți arbori pentru că ,,nu se

poate ca dealul să aibă doar un singur copac”. Universul copilăriei lor în satul natal Barcani, din zonă de

depresiune, le întărește această convingere. Explicarea desenelor lor naște extensii ale textului de bază.

Un elev ar fi dorit ca întâlnirea să aibă loc dimineața „pentru că atunci turmele urcă la deal”. Pe lângă

aceste elemente ale imaginației lor se mai întâlnesc și alte elemente- extensie, ce duc la dorința unei

acțiuni mai vaste: nori ce se văd pe cerul nopții, stele, firele de iarbă, păsările care vin și pleacă de lângă

fată, leagănul pe care își așteaptă iubitul.
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Dintre cele cinci modalități de identificare cu eroii literari propuse de Robert Jauss, și prezentate

într-un capitol anterior (v. pag. 16-17), am observat că elevii au manifestat compasiune, ca și dispoziție

receptivă, modalitatea lor de identificare cu eul liric fiind cea simpatetică. Ca și norme de comportare,

potrivit alegerilor plastice pe care le-au făcut, se poate observa o înduioșare, o plăcere a suferinței.

2. Imaginează-ți că ești profesor de istorie pentru o zi. Documentează-te și prezintă elevilor o prezentare

a perioadei istorice în care se desfășoară idila. ( Istorie)

3. Proiect de cercetare- pe grupe de maximum cinci membri:

„Care este idealul feminin, fizic și moral, care se desprinde din poezie? Este acesta idealul feminin

al poetului, sau este vorba de idealul feminin al epocii sale? Căutați în albumele dvs. de familie poze care

credeți că exprimă într-o anumită măsură idealul de frumusețe eminescian”7. Argumentați-vă alegerea.

(Educație socială)

4. Expuneți schimbările importante care credeți că s-au petrecut în relația dintre băieți și fete din epoca

în care a trăit Eminescu și până astăzi. (Istorie, Religie)

7 Caius Dobrescu, Bodiu Andrei, Literatură și civilizație. Scriitori români canonici și reforma curriculară, vol 1, - Ed.
Universității TRANSILVANIA, Brașov, 2008, p. 43.
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PREDAREA–ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ

TEMA: VALORILE

Prof.înv.primar Negrici Mariana
Colegiul Național ,,Costache Negri’’, Galați

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Activităţi:
-Selectarea unor texte literare în proză/versuri având ca temă VALORILE(valorificarea valenţelor
educative ale poveştilor,basmelor);
-Selectarea ,interpretarea unor proverbe cu diverse teme:Prietenia , Bunătatea , Adevăr, Minciuna etc.;
-Elaborarea unor eseuri simple(structurate sau libere), compuneri legate de tema integratoare;
-Realizarea unor caracterizări de personaje;
-Jocuri de rol/ dramatizări;
-Realizarea unor aritmogrife pe tema : Valorile .

MATEMATICA
Activităţi:
-Rezolvarea unor exerciţii de tipul,,adevăr sau fals ’’;
-Jocuri matematice( cu reguli);

ISTORIE
Activităţi:
-Citirea biografiei unui personaj istoric de marcă şi realizarea unei caracterizări a acestui personaj;
-Vizionarea şi comentarea unor filme cu subiect istoric;
-Rezolvarea unor exerciţii-joc,,adevărat-fals’’ având ca bază cunoştinţe istorice;

GEOGRAFIE
Activităţi:
-Stabilirea unor valori de adevăr a unor afirmaţii(verificarea cunoştinţelor geografice);
-Excursii, drumeţii,vizite;
-Stabilirea unor reguli de comportament , a relaţiilor morale dintre elevi, de protejare a mediului ;

EDUCAŢIE CIVICĂ
Activităţi:
-Exprimarea opiniei în condiţii civilizate;
-Identificarea unor situaţii de relaţionare în situaţii dificile;
-Căutarea şi găsirea unor situaţii civice pentru rezolvarea unor probleme relaţionare;
-Elaborarea unui regulament al clasei având în vedere respectarea valorilor(prietenia , sinceritatea,
respectul, binele/răul , adevărul/minciuna);
-Exemplificarea (pe baza informaţiilor din viaţă şi din opere literare , din proza etc.) cu anumite cazuri
de nerespectare a valorilor;
-Realizarea unor texte nonliterare (afişe , postere, reclame) referitoare la respectarea /aprecierea acestor
valori;
-Descrierea şi compararea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale pornind de la situaţii concrete;
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-Organizarea unor activităţi care contribuie la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în grup;
-Redarea unor fapte şi intâmplări din care să se desprindă diverse trăsături morale;
-Completarea unor chestionare prin care elevii să se autoevalueze (privind respectarea acestor valori);
-Jocuri de rol;
-Rebusuri, aritmogrife pe această temă;

ARTE
Activităţi:
-Picturi reprezentând personaje din textele literare studiate;
-Realizarea unor machete , colaje;
-Confecţionarea unor măşti;
-Interpretarea unor cântece legate de tema integratoare etc;
-Realizarea unor serbări şcolare , concursuri, întreceri cu respectarea regulilor;
-Participarea la spectacole , expoziţii, vizionări de filme, teatru etc. ;

EXEMPLU:
MESAJUL ZILEI
Bună dimineaţa !
,,Cine se scoală de dimineaţă , departe ajunge .’’
*Precizaţi cum se numeşte această comunicare ?
Proverbul cuprinde o învăţătură izvorâtă din înţelepciunea oamenilor redată în puţine cuvinte.
Şi unchiaşul l-a sfătuit pe fătul său să înveţe la tinereţe, ca să ştie la bătrâneţe. Fiecare din noi poate fi
fătul unchiaşului .
Spuneţi ce apreciaţi cel mai mult:
Cinstea Hărnicia Înţelepciunea Prietenia Politeţea Curajul

7 10 3 7 2 1

*Prezentarea unei situaţii din care să reiasă respectarea sau nerespectarea valorilor;
*Compunerea de exerciţii şi probleme cu numere formate din aceste cifre;
DISCIPLINE( module de discipline la care se poate aplica tema interdisciplinară):

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ:,,Din sfaturile unchiaşului înţelept ’’Anton Pann;
MATEMATICĂ: Exerciţii şi probleme (sau altă temă aleasă de învăţător);
EDUCAŢIE CIVICĂ: Persoana (Trăsături morale ale persoanei );
EDUCAŢIE FIZICĂ : Jocuri motrice (sau orice altă temă );

SUBTEMA ,, PRIETENIA’’
Activităţi:
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
-Explicarea termenului ,,prieten’’;
-Selectarea /analiza unor texte literare în care se prezintă fapte de prietenie:
Ex:,,Prietenul credincios ’’ de Oscar Wilde

,,Doi mari prieteni:Eminescu şi Creangă’’ de M. Sadoveanu
,,Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte’’ după Anton Pann
,,Unui prieten mic ’’de T. Arghezi
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-Relatarea /prezentarea criteriilor de alegere a unui prieten(ă): ,,Prietenii inimii mele’’;
-Joc de rol: ,,Eu şi prietenul meu’’;
-Realizarea unei descrieri : ,,Prietenul meu ’’;
-Realizarea unor texte despre prietenie pe baza imaginilor;
-Desfăşurarea unor jocuri :
*JOCUL :,,ÎNŢELESUL PROVERBELOR ŞI ZICĂTORILOR (explicare):

,,Prieteni noi să-ţi faci , dar de cei vechi să nu te laşi’’
,,Prietenul la nevoie se cunoaşte’’
,,După prieteni se cunoaşte omul’’
,,Prietenii nu se cumpără cu bani’’

*JOC DE IMAGINAŢIE:
,,Întâlnire cu prietenul extraterestru’’- Întrebaţi-l ce crede el despre prietenie;

*JOCUL :,, POVESTIRE PRIN...DESEN’’;
-Dramatizări ;

ARTĂ
-Realizarea portretului prietenului meu;
-Confecţionarea unui dar pentru prietenul meu;
-Interpretarea /compunerea unor cântece:,,Prietenii cântăreţi ’’ de AnaMotora Ionescu;

EDUCAŢIE CIVICĂ
-Desfăşurarea jocului ,,Un şcolar politicos’’, formularea unor enunţuri despre calităţile, faptele unui
prieten /şcolar politicos ;
-Exerciţiu de cunoaştere: Pe o fişă fiecare elev va scrie cuvinte şi va desena simboluri pentru a ilustra
cum se vede el şi cum este el văzut de prieteni .Ceilalţi elevi trebuie să descifreze însuşirile sugerate prin
simboluri .
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Feedback-ul corect – relație constructivă

între profesor și elev

Prof. Negulescu Claudia Elena
Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Bacău

Feedback-ul este o etapă a învățării nu doar în procesul educativ din școli, este o etapă esențială
a procesului de invățare în orice domeniu, presupunând o reglare a unei acțiuni, în vederea asigurării
eficienței procesului respectiv.

Ca profesor de biologie, remarc faptul că feedback-ul este și o modalitate de autoreglare a
proceselor fiziologice esențiale ale corpului uman, în vederea menținerii homeostaziei. Ca și în
organismul uman, și în procesul complex de învățare, feedback-ul presupune stabilirea a trei repere:
1.Unde mă aflu, care este situația în acest moment?
2.Unde vreau să ajung, care este scopul meu?
3. Care este calea, strategia prin care imi voi atinge scopul?

În feedback sunt implicați doi parteneri: emițătorul și receptorul. Emițătorul, persoana care
oferă feed-back-ul, trebuie să țină cont de faptul că feed-back-ul trebuie utilizat corect, obiectiv, într-
un anumit context, pentru a fi eficient. Dar , pentru reușita feedback-ului, și receptorul trebuie antrenat
pentru a utiliza feedback-ul în mod productiv. Astfel, dacă receptorul ascultă, înțelege și acceptă
feedback-ul, apoi întreprinde acțiuni în vederea obținerii rezultatelor dorite, se poate constata ca
feedback-ul și-a atins scopul.

În literatura de specialitate, feedback-ul este clasificat în feedback evaluativ, prescriptiv
și descriptiv.Cel care se rezumă la a fi doar evaluativ, este ineficient și, deseori, poate fi interpretat de
elev ca o critică neconstructivă, sau chiar răutate, el destul de rar ducând la o îmbunătățire a procesului
de învățare, ba chiar poate înrăutăți relația dintre elev și profesor, elevul putănd interpreta aprecierile ca
pe un atac la persoană.

Feedback-ul prescriptiv oferă informații incerte, el nu apreciaza ce a realizat elevul pănâ în acest
moment, ci , mai degrabă, ce ar trebui să facă. Desigur, feedback-ul are și acest rol- de a stabili o strategie
viitoare pentru atingerea obiectivelor, dar acest tip de feedback poate lua de multe ori forma unui sfat,
dar un feedback corect înseamnă mult mai mult decăt un simplu sfat.

Feedback-ul descriptiv este cel mai cuprinzător și mai corect, deoarece este singurul care duce la
atingerea scopului - eficientizarea procesului de învățare. Acest tip de feedback este bazat pe o relație
autentică de colaborare între cele două părți: emițătorul (profesorul) și receptorul(elevul), este bazat pe
onestitate și reduce la maxim reacția defensivă a elevului. Cele mai multe conflicte elev- profesor au la
bază realizarea unui feed-back incorect, fie că este vorba de o notă, fie că este vorba de o apreciere
verbală. Si nu mă refer la nota în sine, ci la modul de comunicare acesteia către elev. De multe ori, elevul
percepe nota mică drept o pedeapsă, dar un feedback corect trebuie să schimbe această percepție, o notă
nesatisfăcătoare ar trebui privită atăt de elev , căt și de profesor, ca pe un moment de analiză
colaborativă, în care stabilim ce a fost bine (întotdeauna pornim de la aspectele pozitive) și descoperim
ce anume trebuie îmbunătățit de ambele părți, astfel încât sa ajungem sa atingem obiectivele și



154

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

competențele stabilite. Un feedback realizat corect este baza unei relații corecte, strănse, de colaborate
atât intre elev și profesor, cât și între elev- părinte și profesor- părinte. Și principiul de baza pentru
realizarea unei reale echipe între acești trei factori pornește de la înțelegerea faptului că feedback-ul nu
este o critică, ci una dintre cărămizile esențiale pentru a asimilarea corectă și eficientă de informații și ,
mai ales, pentru dezvoltarea capacității de a opera cu aceste informații.

Un feedback corect, descriptiv face diferența între elev ca persoană și acțiunea sa ( testul pe care
l-a rezolvat sau proiectul pe care l-a realizat), nu reprezintă un sfat , nu reprezintă o critică, este bine
țintit, specific, bine intenționat, realist, aplicabil.

Atăt emițătorul(profesorul), cât și receptorul(elevul) trebuie să fie consțienți că prin participarea
lor asigură eficiența feedback-ului: profesorul trebuie să cunoască nivelul de pregătire a elevilor săi și să
stabilească foarte clar obiectivele pe care le va atinge cu aceștia, iar elevii să fie conștienți despre nivelul
pe care se poziționează și unde ar trebui să ajungă. Presupunând că profesorul cunoaște aptitudinile și
abilitățile elevilor, acesta știe unde trebuie să ajungă, dar și unde pot ajunge elevii săi. Stadiul în care se
află un elev poate fi depistat relativ ușor prin teste, dar mai departe, pentru a ajunge „acolo unde ar
trebui să ajungă”, este nevoie de o atenție deosebită acordată „resurselor” elevului. Totodată, elevii ar
trebui să cunoască ce traseu au de parcurs, pentru că astfel vor înțelege care sunt obiectivele, pașii de
parcurs și resursele pe care trebuie să le aloce. Este lesne de înțeles că feedback-ul utilizat corect, oferit la
momentul potrivit și receptat corespunzător crește motivația și gradul de implicare, aduce confirmarea
(sau sugerează direcții de îmbunătățire) legată de modul în care s-a procedat.

Se pot remarca niște condiții ale feedback-ului corect, cu rezultate pozitive: a) să se bazeze pe
încredere (elevul crede în opinia profesorului, care este obiectiv, nepătrinitor). Profesorul nu trebuie să
exagereze aspectele pozitive ale unui răspuns sau test- de exemplu, dar nici să se focalizeze cu precădere
pe aspectele negative. De fapt, este indicat să se înceapă cu aspectele pozitive, să se continue cu
explicafrea greșelilor și să se încheie tor cu aspecte pozitive; b) să se limiteze la conținutul lecției sau
testului (discutăm strict acest test, nu prestația generală a elevului la ora de curs; c)să răspundă strict la
întrebările elevilor; d) să încurajeze reușita personală. Comunicarea face ca profesorul și elevii să devină
parteneri, să colaboreze pentru același obiectiv, să muncească și să se bucure împreună, pentru că au
contribuit împreună, cu energia, cunoștințele , efortul și competențele lor.

Un avantaj major al utilizării feedback-ului în clasa de elevi este că folosirea acestuia cu
regularitate conduce la o învățare eficientă, ce se poate remarca nu numai la nivel de conținut, ci și la
nivelul metodelor și tehnicilor. În accepțiunea lui Kolb (1984), învățarea este mai eficientă dacă accentul
se pune pe proces și nu pe rezultate. Astfel, feedback-ul referitor la proces este cel care poate aduce
valoare în contexte diferite: în clasa de elevi, în familie, în mediul profesional.

Deși feedback-ul este un mare consumator de timp pentru profesor, el nu trebuie privit astfel, ci
trebuie perceput ca pe o parte absolut indispensabilă a procesului de învățare, deoarece o temă sau un
test care nu primește feedback, este o temă nu doar ineficientă , ci e ca și cum ar fi inexistentă, deoarece
este uitată rapid și eficiența ănvățării este minimă. În plus, acordarea de către profesor a unui timp
susținut pentru feed-back, demonstrează elevului implicarea didactică, dar și emoțională a profesorului,
demonstrează elevului dorința sincera a profesorului pentru atingerea performanțelor elevilor săi, ceea
ce duce , evident, la creșterea încrederii elevului în profesorul său și la contruirea unei relații de calitate
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profesor-elev.Din fericire, rezultatele pozitive ale feedback-ului pot fi atât de numeroase, încât chiar
merită efortul de a ieși din zona de confort.

Bibliografie: 1.Mihai Dinu, Comunicare, Ed. Ştiinţifică, 1997

3. Kolb, D. A. (1984).Experiential learning: Experience as the source of learning and

development. New Jersey: Prentice-Hal
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Importanța relației profesor-elev

Autor: Nemțanu Măgduța
prof. înv. primar, Școala gimnazială nr.1 Blândești

jud. Botoșani
Relațiile profesor-elev se materializează într-un set de acțiuni și strategii prin care profesorii se

adresează elevilor într-o manieră prietenoasă, democratică, marcată de respect reciproc, cu atenție pe
diferențele individuale ale elevilor, cu scopul de a contribui la dezvoltarea optimă a elevului, la
acumularea de cunoștințe și la atingerea de performanțe în învățare.

Cadrele didactice joacă un rol important în viața copilului. Acest rol nu se limitează la orele din
clasă și la materiile școlare. Influența unui învățător sau a unui profesor depășește activitățile școlare.
La orice vârstă, fiecare dintre noi încă purtăm amintirea a unora dintre profesorii noștri, profesori care
ne-au fost dragi, care ne-au inspirat sau care, dimpotrivă, ne-au descurajat și ne-au făcut viața grea.
Influența profesorilor în viața copilului poate fi una majoră, într-un mod pozitiv sau nu.

Profesorii sunt persoane importante în viața copilului, oferindu-i atât educație, disciplină,
ghidare, motivație și fiind deseori modele pentru acesta. Relația profesor-copil este una importantă,
copilul petrecând odată cu vârsta școlară o mare parte a timpului în mediul școlar. Prima parte a vieții
sale, copilul învață totul de la părinții săi, care îi oferă dragoste, ocrotire, primele cunoștințe despre
lume. Apoi, intră în ecuație și alte persoane care vor avea un impact major asupra vieții copilului,
profesorii fiind printre cei mai importanți. Copilul nu învață de la învățătorii și profesorii săi doar
informații și abilități, ci și moduri de interacțiune, valori, perspective asupra lumii. Deși părinții vor
rămâne primele modelele importante ale unui copil, nu se poate trece cu vederea influența importantă a
profesorilor.

Relația profesor-elev este importantă și poate avea o influență majoră asupra sa: pentru că elevul
petrece atât de mult timp la școală profesorii fiind figuri respectate, aceștia devin modele pentru
elev. Este evidentă influența unora dintre profesori asupra copilului. Copilul are o mare admirație și
respect pentru unii dintre profesorii săi, chiar și o mare afecțiune (preponderent în clasele primare și de
gimnaziu); alteori, copilul își urăște cu adevărat unii dintre profesori, ceea ce arată, la fel, puternica
influență pe care o pot avea aceștia asupra sa.

Profesorii influențează imaginea de sine și stima de sine a copilului. Prima dată, învățătorul, apoi
profesorii au un rol important în formarea imaginii de sine și a stimei de sine a copilului; mai exact, pot
încuraja copilul și îi pot genera o imagine de sine pozitivă și o stimă de sine puternică sau pot critica des
copilul, formându-i o imagine de sine negativă și afectându-i serios stima de sine. În special copilul
sensibil sau care pornește cu o imagine de sine negativă este influențat major de opiniile și atitudinea
profesorilor față de el. Din păcate, învățătorul sau profesorul își formeze o anumită imagine despre
elevii săi, etichetându-i (uneori, injust, pe baza unor note sau a unor comportamente singulare) ca fiind
elevi buni, elevi mediocri, elevi obraznici, elevi cuminți etc. Apoi, profesorii se vor purta conform acelei
etichete cu elevii lor, încurajându-i și stimulându-i pe cei considerați buni, ignorându-i des pe cei
medicori, care nu ies în evidență și criticându-i și pedepsindu-i mai des pe cei considerați răi sau
mediocri. Modul în care se comportă și vorbește un profesor cu el afectează mult imaginea și stima de
sine a copilului. Mai departe, o stimă de sine scazută cauzează reale probleme copilului, atât în
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activitatea școlară (el nu se crede suficient de bun, pentru că ceilalți nu îl cred suficient de bun), cât și în
viitor. Un individ cu o stimă de sine scăzută nu are o viață satisfăcătoare.

Profesorii influențează performanțele școlare ale copilului nu numai prin modul de predare,
explicare și evaluare. Ceea ce este extrem de interesant este o descoperire a psihologilor care ne arată
că așteptările profesorilor de la elevii lor influențează direct performanțele școlare ale acestora. Mai clar,
dacă un profesor își face așteptări pozitive de la un elev pe care el îl consideră bun și cu potențial, acel
elev este încurajat să încerce, să își dea străduința, să se ridice la nivelul așteptărilor profesorului; și mai
important, când profesorul consideră că un elev este bun și are potențial, se va purta mai atent cu acel
elev, dându-i mai multe explicații, punându-i mai multe întrebări, încurajându-l și oferindu-i sfaturi,
iertându-i micile scăpări (și fiind mai deschis – față de elevii considerați buni, profesorii se comportă
mai amical, aprobând, făcând contact ochi-în-ochi, zâmbind). Invers, atunci când un profesor are
așteptări negative de la un elev pe care l-a etichetat ca fiind „obraznic”, „cu probleme”, „dificil”, acel elev
nu va fi în nici un fel stimulat să aibă performanțe școlare, va fi chiar blocat de critici și de lipsa de
încredere în sine.

Profesorii sunt modele de comportament pentru copil. Nu rar se întâmplă ca un copil, în special la
vârste mai mici, să imite figurile de autoritate – profesorii fiind printre primele. Copilul poate adopta
mimici, gesturi, expresii și chiar modul general de a comunica al unui profesor, admirând această
persoană și dorindu-și să fie asemeni ei. Stilul unui profesor constituie un model – fie că este vorba de
un stil autoritar, unul empatic, unul agresiv.

Relația profesor-copil influentează modul de integrare a acestuia în mediul școlar. Copilul care se
adaptează la școală, care se descurcă cu sarcinile școlare, care este motivat să participe la activitățile
școlare, care se simte integrat în mediul școlar este copilul care se bucură de o relație bună cu
profesorii. O relație bună cu profesorii asigură implicarea copilului îi educația sa, respectarea regulilor școlare,

satisfacția și motivația copilului de a avea rezultate bune (invers, relații deficiente îl lipsesc de orice satisfacție
și motivație și îl fac să nu aibă respect mare pentru mediul școlar); nu mai trebuie adăugat faptul ca
satisfacția și motivația sunt esențiale pentru performanțele școlare. Nu numai etichetele puse de către
profesori elevilor lor (buni, răi, mediocri etc.) pot face relația bună sau rea, ci și implicarea părinților,
statutul social al familiei copilului, etnia, chiar și sexul copilului (profesorii sunt simpli oameni și pot
avea propriile prejudecăți, care îi pot determina să favorizeze sau defavorizeze copiii de un anumit sex, o
anumită rasă, dintr-o familie cu probleme). Copilul care are o relație bună cu profesorii va fi motivat să
învețe, va accepta sfaturile, însă și criticile profesorului mai ușor, va respecta regulile și va simți
satisfacție în urma rezultatelor școlare bune.

Profesorii pot naște interesul pentru învățare la copil–sau dimpotrivă, pot face educația să i se pară o
obligație dificilă și plictisitoare. Totul depinde de felul în care profesorul interacționează cu elevii săi și
de cum le prezintă informația. Profesorii care pot explica pe înțelesul copilului, care pot prezenta
informația într-un stil mai puțin rigid, care nu evaluează bazându-se doar pe memorare pot face un
copil să fie mai stimulat să învețe, chiar să aibă interesul de a învăța (și nu să urască învățarea). Și
aspirațiile copilului în legătură cu performanțele sale școlare sunt influențate în principal de către
profesor (știe acesta să încurajeze, să aprecieze rezultatele și să critice elevii într-un mod constructiv,
fără a le afecta încrederea?). Profesorii pot forma aspirațiile profesionale ale copilului. Există profesori ce
înțeleg copilul și care sunt iubiți și admirați de către acesta; acești profesori pot avea o majoră influență
în alegerile și aspirațiile profesionale de viitor ale copilului, în domeniul de activitate preferat (câți nu
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am ales un domeniu care era cel al unui profesor iubit sau urmând sfatul acestuia?). Profesorii sunt uneori
un sprĳin pentru copil. Influența profesorilor asupra copilului nu se limitează la educație și performanțe
școlare. Ei sunt uneori un ghid și sprĳin pentru copil, care le poate cere sfaturi acestora. Copilul poate
alege să meargă mai degrabă la un profesor cu care are o relație bună decât la părinții săi (îi este uneori
jenă de părinți sau se poate gândi că aceștia nu l-ar putea ajuta). Des, un copil va apela la sfaturile și
ajutorul profesorului când are probleme cu alți elevi în școală (profesorii cunosc deseori multe despre
relațiile între elevi), dar și când are probleme acasă.

Rezultatul unui raport pozitiv profesor-elevi înseamnă, pe de o parte, oamenii formați pentru o
integrare eficientă în circuitul vieții social-productive, iar pe de alta, profesori care-şi onorează
obiectivul social asumat, profesori stimați de foștii lor elevi, de colegi, de societate.
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RELAȚIA PROFESOR-ELEV-BIBLIOTECAR

Autor: Nichiteanu Daniela,

bibliotecar la Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani

Este important a se înțelege că acest parteneriat permanent ajută la îmbunătățirea calității actului

educativ, contribuie la obținerea succesului școlar și la relansarea unor activități didactice inovative, ce pun accent

pe imaginație, pe originalitate, pe creativitate.

Rolul și sarcinile profesorului atât la clasă, cât și în cadrul unor activități extrașcolare, este extrem
de bine surprins în ampla literatură de specialitate. Dar reala implicare a profesorului ține și de
disponibilitatea acestuia de a se implica total în ceea ce înseamnă educația. Asta pentru că, de multe ori,
profesorul devine prietenul, confidentul, stâlpul de susținere al elevului. Iar adevărata educație trebuie
să străbată granițele rigide ale predării unor cunoștințe și să pună mai mare accent pe crearea
autonomiei elevului, pe identificarea și soluționarea unor piedici ce stau în calea dezvoltării lui
multilaterale, pe dezvoltarea lui emoțională,.

Bibliotecarul, în comparație strictă cu profesorul, nu se bucură de prea mult credit din partea
celorlalți profesori, fiind privit cu scepticism, considerându-se că acesta nu este decât un alt cadru
didactic auxiliar.Dacă s-ar analiza și s-ar pune mai mult accent pe implicarea unui bibliotecar, s-ar putea
înțelege importanța activității acestuia și beneficiile aduse de munca acestuia la îndeplinirea unor sarcini
diverse, școlare sau extrașcolare.

Atât profesorul de la catedră cât și bibliotecarul au în centrul acțiunilor lor elevul, ca și beneficiar
al educației. Dar dacă aceste acțiuni nu sunt complementare, dacă fiecare poziționează elevul pe un alt
traseu, ele nu fac decât să aducă elevul într-o stare de confuzie accentuată. Este astfel necesar ca atât
profesorul, cât și bibliotecarul să își canalizeze acțiunile spre a-l ajuta pe elev să își îndeplinească sarcinile
ce i-au fost trasate, să contribuie în mod efectiv la dezvoltarea autonomiei elevului. Legat de autonomia
elevului, se impune a preciza faptul că biblioteca școlii rămâne mediul propice de conturare a acesteia,
deoarece aici elevul, sub îndrumările bibliotecarului, realizează diverse proiecte, lucrări de cercetare,
portofolii tematice, etc. Mai mult, aici elevul găsește un mediu cald, securizat, departe de tumultoasa sală
de clasă, departe de notare și comparație sau competiție.

Profesorul trebuie să fie permanent la curent cu ceea ce oferă biblioteca școlii ca bază materială și
informațională, pentru a-i sugera elevului în cadrul căror proiecte să se implice, pe tema unei anumite
discipline sau extrașcolar. De asemenea și bibliotecarul trebuie să răspundă prompt eventualelor
solicitări din partea profesorului de la clasă.

Astfel ar fi descrisă în termeni ideali cum ar trebui să se concretizeze o relație optimă între
profesor-elev-bibliotecar. Însă de multe ori pot interveni piedici în cadrul acestei interrelaționări,
piedici ce țin de timp, suprapunerea unor activități în bibliotecă, insuficienta utilizare a bibliotecii școlii.
Aceste obstacole pot fi însă depășite, dacă fiecare conștientizează că beneficiile ce pot fi obținute în urma
dizolvării acestor obstacole sunt benefice tuturor.

Bibliotecarul, cel care gestionează resursele de învățare ale școlii sau ale comunității (atunci când
vorbim despre o comunitate mai mică unde școala nu are o bibliotecă proprie semnificativă și suficientă),
are un rol de mare importanță în dezvoltarea școlară și emoțională a elevilor.
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Putem afirma,în concluzie, că o relație corectă profesor-elev-bibliotecar nu poate fi decât
benefică actului educativ, aducând procesul de predare-învățare-evaluare la un alt nivel.

Bibliografie:
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RELAŢII ŞI COMUNICARE EFICIENTĂ LA CLASĂ

Prof. Rodica Olinici
Şcoala Gimnazială “DAN BARBILIAN’’ Galaţi

În cadrul colectivelor de elevi, comunicarea are un rol esenţial deoarece are loc schimbul de
mesaje şi informaţii în vederea realizării scopului şi obiectivelor planificate.

Mesajele şi informaţiile comunicate sunt supuse unui proces de interpretare şi prelucrare din
partea fiecărui membru al colectivului, care urmăreşte evaluarea şi selectarea datelor relevante, pentru a
se obţine o reducere a incertitudinii în ceea ce preiveşte înţelegerea şi cunoaşterea misiunii şi
obiectivelor promovate de şcoală.

Sursa majorităţii problemelor de comunicare o constituie diferenţa dintre conţinutul mesajului
sau impactul pe care profesorul intenţionează să-l transmit şi modul în care elevii recepţionează mesajul.

Pentru a facilita transmiterea unui feedback constructiv, acesta trebuie să fie direct, să fie
justificat, să fie transmis secvenţial, fără a încărca excesiv elevul cu informaţii.

Clasa, ca univers al comunicării, prin excelenţă, constituie pentru elevi un univers deschis
provocărilor informaţionale, cu schimbare de mesaje, cu aprecieri frecvente şi intense la adresa situaţieie
procesului de intercomunicare din interiorul grupului. Ceea ce poate fi relevant pentru relaţiile de
intercomunicare sunt situaţiile de perturbare a comunicării: filtrarea informaţiilor, blocajul efectiv,
bruiajul, distorsiunea etc.

Nesoluţionate la timp, asemenea situaţii pot să devină autentice situaţii de criză educaţională,
soluţionate cu suficientă dificultate.

În sistemul de învăţământ, profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească
relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Ei nu educă numai la
catedră sau în clasă, ci, prin fiecare contact relaţional cu elevii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere
şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare.

Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară în faţa unor individualităţi publice umane în formare.
De aceea, este necesară asumarea unei maxime responsabilităţi în ceea ce priveşte comportamentele şi
intervenţiile educatorului. Ei sunt singurii adulţi într-un grup de copii, în faţa cărora educatorii devin
reprezentanţii lumii adulţilor lumea pentru care îi pregătesc pe aceştia.

‘’Dacă te gândeşti la ziua care va urma – ia-ţi de mâncare!
Dacă te gândeşti la anul care va urma – plantează un copac!
Dacă te gândeşti la secolul care va urma –educă copii!”
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Cum putem influența pozitiv comportamentele indezirabile

ale copiilor astfel încât să nu fie afectată relația educator-copii

și copii-educator? (modelare comportamentală)

Prof. înv. primar Onu Ana Dorina

Liceul Tehnologic Telciu

Modelare comportamentală

Modelarea comportamentală este o tehnică de psihoterapie utilizată cu scopul de a produce
schimbări în repertoriul comportamental al subiectului (copilului) prin obtinerea unei manifestări a
tiparelor comportamentale dorite și apoi prin furnizarea de ocazii pentru imitație.

Deoarece unul dintre factorii care modelează personalitatea umană este educația, pentru ca ea să
devină eficientă și cu adevărat utilă, trebuie să se țină cont de două atribute esențiale ale minții:
imaginația și gândirea critică. De aceea, utilizarea analizei comportamentelor dorite la personajele
pozitive din povești și povestiri cunoscute sau create/imaginate poate constitui, cu succes, primul pas în
influențarea copilului și îndrumarea lui spre comportamente dezirabile. În acest fel nu este afectată
relația educator-copil pentru că se sugerează modele comportamentale, se analizează pertinența
acestora și beneficiile (cele imediate fiind pe primul plan pentru preșcolari, de cele mai multe ori acestea
fiind recompensele). Nu este criticat comportamentulu copilului, nu se apelează la interdicții și pedepse,
deci, copilul este interesat să cunoască și apoi să imite comportamentul sugerat.

O metodă de modelare comportamentală inspirată din teoriile narative este
EXTERNALIZAREA. Dacă, de exemplu, luăm în considerare cazul unui copil de grupă mare care
refuză cominicarea în mod constant, dar acceptă să deseneze diverse scene din viața animalelor, putem
analiza desenele acestui copil și apoi putem urzi o poveste cu elemente cunoscute și preferate de acesta.
Pentru restructurarea cognitive, sfătuim copilul să observe puișorii de la cloșca din gospodărie, ca să
descopere cum se pot ascunde de pericole și cum îi apără cloșca, apoi îi explicăm că ea este asemeni unui
puișor, iar cloșca este o mamă. De asemenea, observăm cum puii sunt când în curte, când în coteț,
uneori chiar în grădină, la iarbă verde. Astfel putem face analogia cu mediile diferite de învățare (familie,
școală, stradă), peste tot fiind pericole, dar de fiecare data find personae care apără copilul. La fel,
încercăm să îndrumăm observarea spre piuitul puilor (permanenta comunicare dintre ei și uneori
efectul acțiunii în grup: fug la un semnal, ciugulesc din același loc etc.). pentru formarea reprezentării
vizuale, fata va desema unele dintre aceste scene. În continuare, ne bazăm pe exempul „Școala puișorilor”
și rugăm copilul să deseneze un pui (din grup) amenințat de uliu și o provocăm să ne spună care va fi
decizia puiului (cum se va apăra/ascunde). Vom lua în considerare mai multe variante (chiar în mai
multe zile, la rând): „fuge la cloșcă”, „se ascunde cu ceilalți puișori”, „se ascunde singur, după Frunze sau
ierburi mari” etc.)

Altă variantă este cea conform căreia urmărim personajele pozitive din basmele cunoscute,
ogerind astfel modele pentru bunătate și comportament integru (Cenușăreasa, Fata babei și fata

moșneagului etc.).
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O altă modalitate de influențare a comportamentelor prin modelare este „ROATA

EMOȚIILOR”:

Instrucţiuni de realizare a materialului-instrument de lucruː
Este nevoie de un disc, din plastic sau carton, fixat cu un şurub pe un braţ care poate fi o stinghie

din lemn sau din orice alt material (chiar şi un liniar acoperit cu hârtie colorată), împărţit în 13 părţi
egale în dreptul cărora sunt scrise stările de spirit (pe hârtie colorată)ː agitat, nemulţumit, trist, fericit,
agresiv, supărat, nervos, frustrat, tulburat, singur, îngrĳorat, speriat, furios (ca în figura de mai jos).

Roata emoţiilor

Proceduraː
Pasul 1. Copiii sunt rugaţi să ridice mâna dacă s-au simţit vreodată fericiţi, trişti, dezamăgiţi, îngrĳoraţi
etc. (situaţiile sunt cele scrise pe „Roata emoţiilor”);
Pasul 2. Se prezintă „Roata emoţiilor” şi se explică că se va folosi într-un joc. În acest joc, cineva va
învârti discul roţii, ţinând cu cealaltă mână dispozitivul de susţinere. Când aceasta se opreşte, se
concentrează atenţia la o emoţie care este înscrisă în fâşia colorată din dreptul dispozitivului de prindere,
apoi, elevul va încerca să explice ce înseamnă şi să exemplifice cu un moment din viaţa lui în care s-a
simţit în acel fel. În cazul în care roata se va opri la aceeaşi emoţie, regula se precizează de la începutː se
va efectua o nouă rotire, pentru a putea discuta toate emoţiile.

Discuţiiː
Întrebări referitoare la conţinutː

1. Au fost emoţii pe care nu le-aţi trăit?
2. Au fost unele dintre exemplele pe care le-au dat ceilalţi colegi similare cu ceea ce aţi trăit voi

când aţi avut una dintre aceste emoţii?
Întrebări de personalizareː

1. Care dintre emoţii vi se par cele mai plăcute? (dacă întrebarea este afişată la panou, se aplică
bulinuţe cu chipui vesele)

2. Care dintre emoţii vi se par cele mai neplăcute? (dacă întrebarea este afişată la panou, se aplică
bulinuţe cu chipuri triste)

3. Ce aţi învăţat despre emoţiile voastre şi despre emoţiile celorlalţi?
Pentru coordonator sunt potrivite următoarele observaţii şi îndrumăriː
Este imposibil ca copiii aflaţi la această vârstă să nu poată să exprime cu claritate ce înseamnă o

emoţie. Totuşi, pentru a-i ajuta pe cei care se vor afla în impas, se poate întreba care emoţie este pozitivă
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(bună) şi care este negativă (rea). Copiii pot, deasemenea, să folosească un alt cuvânt cunoscut pentru
respectiva emoţie, un sinonim, sau, dacă pot, sunt rugaţi să o descrie.

Asigurarea conexiunilor tematice şi a continuităţiiː ora/activitatea care urmează poate fi destinată
analizei situaţiilor prin care a trecut un copil care a mers la cumpărături cu părinţii (sau alt exemplu
potrivit, în lectura/povestirea/expunerea consilierului).

BIBLIOGRAFIE

1. BRINSTER PH. ”(1999), “Terapia cognitivăEditura Teora, Bucureşti)
2. BIRKENBIHL V.(1998) “Antrenamentul comunicării” Editura Gemma Press, Bucureşti
3. COTRAUX, J.(2003), “Terapii cognitive”, Editura Polirom Iaşi



166

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Promovarea imaginii scolii / Scoala online

Profesor OPREAMIHAIL ADRIAN.
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Fundeni, judetul

Calarasi

Scoala este un element esential al oricarei comunitati prin resursele umane pe care le are, dar si
prin spatiile de invatare disponibile. O scoala responsabila este garantul dezvoltarii permanente a
comunitatii. Scoala nu poate functiona bine fara sprĳinul comunitatii, aceasta reprezinta o resursa,
oferindu-si serviciile si altor membri ai comunitatii pe langa tinerii scolarizati si contribuind astfel la
dezvoltarea comunitatii si altfel decat prin realizarea educatiei formale.

Pentru a reusi, o institutie educationala are nevoie sa se adapteze corespunzator mediului complex
si in continua schimbare.Toate activitatile institutiei au loc si sunt dependente de mediul exterior.
Managerii institutiilor au nevoie sa inteleaga importanta mediului si a schimbarilor care se produc si
modul cum pot afecta succesul sau chiar supravietuirea institutiei.

In invatamantul online fiecare elev dobandeste un stil de invatare autocondusa si motivata
intrinsec, deprinderi de invatare pe intreg parcursul vietii.

Factorul principal in crearea imaginii scolii il reprezinta calitatea procesului instructiv- educativ si
educatia asociata cu calitatea cadrelor didactice. Utilizatorii care vor sa beneficieze de serviciile oferite de
scoala se ghideaza in optiunile lor dupa imaginea propusa de scoala, dar se pot confrunta cu dificultati
reale in momentul cand cunosc imaginea reala a scolii.

Imagine unei scoli este cel mai bine promovata prin actiunile desfasurate in contextul domeniului
de activitate. Calitate scolii depinde de factorul uman, de cadrele didactice, elevi si alte persoane care
lucreaza in scoala, toate acestea influenteaza imaginea pe care beneficiarii serviciilor scolii si-o formeaza
despre activitatea organizatiei scolare.

Managerul unei organizatii scolare poate promova in mediul intern si extern al unitatii o imagine
pozitiva a acesteia, printr-o planificare riguroasa folosind metode si tehnici potrivite. . Se pot
organiza online activitati comune si relevante pentru comunitate si prin stabilirea unor legaturi,
participare responsabila a tururor persoanelor implicate la problemele comune ale societatii, pentru
realizarea proiectelor scolii, institutii publice locale si judetene pentru inbunatatirea imaginii scolii.

Se pot organiza activitati educative scolare si extrascoalare care sa raspunda socializarii elevilor .
Prin prezentarea unor activitati derulate online, imaginea scolii a fost inbunatatita . Participarea la
parteneriate creste interesul pentru cunoasterea institutiei si imaginea scolii este inbunatatita.

Implicarea cu succes a parintilor ca parteneri in procesul instructiv-educativ este cheia rezolvarii
multor probleme, fiind conditionata de asumarea si promovarea unor valori comune:

- Asigurarea egalitatii sanselor in educatie

- Revigorarea sprĳinului civic

- Promovarea dialogului, transparentei si a comunicarii deschise

- Statuarea disciplinei si a responsabilitatii
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- Dezvolarea cooperarii si a colaborarii

Mĳloace de promovare : site-ul scolii, imagini ale activitatilor desfasurate de catre elevi (online).
Activitatea de promovare : transmiterea informatiilor si imaginilor privind baza materiala si

programul de dezvoltare, oferta educationala, activitati derulate. Relatiile de colaborare cu parintii
intaresc identitatea scolii si sporesc prestigiul institutional si personal al celor implicati, dau un sens de
utilitate timpului petrecut impreuna si deschid perspectivele unor preocupari informale cu valoare
formativa . Parintii reprezinta un factor important in prezentarea realizarilor scolii si a performantelor
instructiv-educative. Rolul central ramane al profesorilor si directorilor de scoala care integreaza intr-o
schema realista contributiile parintilor, ale autoritatilor din administratia locala, ale agentilor economici,
ale reprezentantilor media, sanatate , cultura. Ambele au de castigat daca sunt vizibile in comunitate in
special daca isi atrag colaborarea unor parteneri de tip asociatii profesionale, organizatii non-
guvernamentale, celebritati locale.

Echipa de conducere a scolii trebuie sa aiba o preocupare constanta pentru elaborarea si
actualizarea unui plan de marketing care sa evidentieze rolul scolii in dezvolatrea academica, sociala,
emotionala, estetica, fizica a elevilor. Imaginea institutionala este importanta si se completeaza cu
rezultate cuantificabile (numar de absolventi, performante, integrare in munca sau alte structuri de
invatamant).

Transmiterea regulata a vestilor pozitive despre scoala catre toti agentii institutionali (sponsori,
autoritati , parinti, elevi ) mentine scoala in atentia generala a comunitatii. Este indicat sa se creeze in
scoala o atmosfera primitoare si expresiva, plasand la vedere materiale promotionale , produse ale
activitatii elevilor scolii, sa se realizeze proiecte comunitare in care sa fie implicati elevii. Pagina web si
revista scolii au un rol important in promovarea imaginii scolii in comunitate .

Formarea imaginii unei organizatii se poate realiza aplicand o anumita politica ce tine pe de o
parte de stilul managerial al conducatorului organizatiei si pe de alta parte activitatea desfasurata de
angajati. Promovarea imaginii reprezinta actiunea de convergenta , de interferenta a publicitatii.
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Importanţa relaţiei dintre profesor şi elev

Autor: Orhean-Vrânceanu Maria

Prof. Colegiul ’’Alexandru cel Bun’’ Gura Humorului

Meseria de profesor este cea mai importantă și nobilă deoarece cel care o practică are acces direct
la sufletele copiilor, iar de aceasta depinde întreaga evoluție umană. Scopul educatorului este să-și învețe
elevii cum să gândească, nu ce să gândească. Trebuie să le “descătușeze gândurile, să le trezească
curiozitatea și să le aprindă mințile” (Pushkin,D.2001).

În orice școală, atât elevii, cât și profesorii își doresc ca activitățile desfășurate să fie plăcute,
învățarea să fie utilă, cunoștințele interesante, iar lecțiile să fie organizate folosind metode diverse și
interactive. Pentru a stimula învățarea eficientă a elevilor este necesară acordarea permanentă a
feedback-ului. Profesorul trebuie să ia în considerare efectul pe care feedback-ul acordat îl are asupra
elevilor, astfel încât aceștia să nu fie descurajați, ci să aibă încredere în forțele proprii pentru ca
activitatea să se desfășoare permanent cu rezultate în continuă creștere.

Profesorul trebuie să știe să transmită entuziasmul, curiozitatea și motivația de a descoperi
lucruri noi și de a studia, acesta fiind ca un proces de dobândire a cunoștințelor. Când activitatea
didactică se manifestă cu pasiune și interes față de elevi, procesul de învățare se formează într-un
context relațional pozitiv și interesant.

Deci, cu cât profesorul îi oferă copilului mai multă experiență pozitivă, cu atât mai mult îi
permite să-și dezvolte abilități sociale, de autostăpânire a emoțiilor, a diferitor situații și să aibă rezultate
bune la școală.

Între elevi și profesori este ideal s ă existe o comunicare activ ă, eficient ă. Profesorul trebuie să
țină cont de faptul c ă dialogul deschis sparge barierele, iar un copil se simte confortabil și este sincer
când i se vorbește pe ton calm.

Orice profesor este necesar să cunoască resursele pe care le are elevul și să le valorifice, astfel
acesta devine nu doar un elev bun, ci și un coleg bun. Atmosfera destinsă are efect pozitiv asupra
elevilor. Dacă profesorul se află în fața unui elev cu un comportament neadecvat, sunt necesare metode
de remediere a acestui comportament, de monitorizare a elevului, de a i se atrage atenția spre învățare
prin includerea în activități, prin a fi scos mai des la tablă, prin a fi încurajat pentru a-i întări imaginea
pozitivă.

Profesorul clasic, personaj sobru și autoritar, distant și sever, care „predă” un set de cunoștințe,
apoi „pretinde”, examinează și notează. Arma sa cea mai de temut este catalogul și uneori alte sancțiuni
care au scopul de a obține ceea ce vrea de la elevi. Acest model intercalează în relația profesor-elev o
distanță ca „de la cer la pământ”, comunicarea fiind univocă, de la profesorul care știe aproape totul, la
elevul care nu știe aproape nimic. Acest profesor nu va coborî niciodată din „sfera sa înaltă”, va fi
misterios și greu accesibil și asta pentru că nu este nepregătit pentru o relație de comunicare cu elevii. El
nu are puterea de a se racorda la problemele elevilor, de a lăsa la o parte inhibiții și false pudori.

Profesorul democratic, cel mai bun dintre profesori, este reformator, va cere „formație și nu
informație”, se va implica într-o relație permisivă și democratică, deschisă și amicală cu elevii. Între
aceștia se instaurează un climat de comunicare liberă, deschisă și complexă. Acest model de profesor va
ști să-și momească elevii cu o retorică a utilității practice, a aplicațiilor multiple și neașteptate ale
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disciplinei sale. Va ști să înlăture riscurile pe care le presupune relația de comunicare apropiată cu elevii:
familiarismul și eroarea în formularea soluțiilor și sfaturilor date elevilor.

În mediul școlar se consideră foarte importante aptitudinile pedagogice indispensabile muncii de
educator. Aceste aptitudini vizează două direcții majore de manifestare: una privind măiestria

didactică, ca modalitate aptitudinală de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor, și a doua,măiestria
educațională, ca modalitate de stabilire a unor relații de comunicare optimă a unui climat educativ,
afectiv favorabil implicării voluntare a elevului. Ambele calități sunt necesare unui bun dascăl și
absolutizarea uneia în defavoarea celeilalte, depărtează cadrul didactic de scopul său major.

Ca o observație finală trebuie să nu uităm că buna disciplină se bazează pe relații de atenție și
grĳă pe termen lung, deoarece relațiile sunt de natură emoțională nu mentală, trebuie să le transmitem
elevilor noștri multe mesaje de genul „Simt”, „Mă simt”.

Trebuie să învățăm să spunem „Bine!” în moduri diferite pentru a-i motiva pe elevi.

Când un profesor simte o responsabilitate personală pentru succesul elevilor săi, el nu va fi
absent. Un profesor fericit îi va face și pe elevii săi fericiți.

Profesorii sunt oameni deosebiți. Spun asta pentru că au o responsabilitate extraordinar de mare.
Satisfacția vine atunci când ei reușesc să schimbe lucrurile în bine – indiferent că este vorba despre o
clasă sau doar de un elev, își fac meseria. Acesta este cel mai frumos sentiment pe care îl poţi avea. Să
îți faci profesia cu bucurie.

Încrederea elevilor trebuie câștigată pas cu pas, la fel cum trebuie câștigat și respectul din partea
elevilor. Un profesor nu trebuie să stârnească teamă, ci să impună stimă, nu trebuie să constrângă, ci să
convingă, trebuie să evite favoritismul, trebuie să simtă fiecare elev, să se creeze acea chimie între cei doi,
care denotă o stare benefică pentru ambele categorii.
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� https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/66_70_Comunicarea%20si%20relationa
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� https://www.slineamt.ro/apostolul/studii-si-sinteze/optimizarea-relatiei-profesor-elev/
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Optimizarea relației profesor-elev, factor esențial în procesul

instuctiv-educativ

Autor: Pălăduță Elena-Paula

Prof. Școala Gimnazială Principesa Margareta, București

În societatea contemporană, sarcina dirĳării traseului educațional al elevului îi revine profesorului,
care trebuie să-l informeze cu privire la domeniile diferite ale cunoașterii și să-l formeze.

Comunicarea pedagogică, spre deosebire de cea simplă, este un proces profesional complicat,
orientat spre a pregăti un climat psihopedagogic favorabil, necesar procesului instructiv-educativ, prin
crearea unei anumite relații între profesor și elev. Așadar, comunicarea pedagogică este premisa, sursa și

efectul educației.

Rolul profesorului este de a crea un climat școlar pozitiv, al cărui fundament îl constituie
cooperarea dintre acesta și elev. Relația dintre educator și educat trebuie să se bazeze pe stimă și respect
reciproc. De cele mai multe ori, expresiile ironice sau jignitoare tulbură atitudinea elevilor și afectează
procesul educativ. De aceea, crearea unei bune dispoziții în clasă reprezintă un element sine qua non
pentru relația profesor-elev, în scopul eficientizării procesului de învățământ.

Thomas Gordon și Noel Burch afirmă că relația profesor-elev este optimă atunci când implică:
1. Deschidere sau transparență – fiecare va fi dispus să riște să fie onest cu celălalt.
2. Grĳă față de celălalt – fiecare știe că este prețuit de celălalt.
3. Diferențiere – îi permite celuilalt să fie unic, creativ și individual.
4. Satisfacție reciprocă – nevoile unuia să nu fie satisfăcute în detrimentul celuilalt.

Cei doi autori au creat un model numit Fereastra Comportamentală, pe care profesorii îl pot folosi
zilnic și care îi ajută să găsească un comportament adecvat față de problemele care apar inevitabil la clasă.
Acesta conține comportamente acceptabile și inacceptabile.

Comportamente acceptabile:

-Elevul își face tema în liniște.
-Elevul își ajută un coleg.
-Elevul urmărește instrucțiunile.
-Elevul șterge tabla.

Comportamente inacceptabile:

-Elevul face gălăgie.
-Elevul îi împinge pe ceilalți.
-Elevul nu returnează materialul didactic.
-Elevul îi întrerupe pe ceilalți.

Dacă zona comportamentelor acceptabile este mai mare decât zona comportamentelor inacceptabile, se
spune despre acel profesor că este mai tolerant. În caz contrar, profesorul este catalogat drept intolerant.

Există situații când elevului îi este greu să se concentreze la activitățile școlare din cauza unor
dificultăți sau probleme din viața personală. Nerezolvarea acestor probleme reprezintă un obstacol în
calea unui proces educativ optim. Este absolut necesar ca profesorul să identifice aceste probleme și să
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găsească modalitățile potrivite pentru soluționarea acestora. Astfel, se recomandă: ascultarea pasivă,
ascultarea activă, răspunsurile de acceptare, invitațiile la discuții.

De asemenea, foarte importante sunt atitudinile pedagogice, indispensabile muncii de educator,
care vizează două direcții de manifestare:
-măiestria didactică – modalitate aptitudinală de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor;
-măiestria educațională – modalitate de stabilire a unor relații de comunicare optimă, a unui climat
educativ, afectiv, favorabil implicării voluntare a elevului.

Cele două calități sunt necesare unui bun pedagog, dar absolutizarea uneia în defavoarea
celeilalte depărtează cadrul didactic de scopul său major. Însă, în opinia lui Ioan Jinga, printre
principalele aptitudini de bun pedagog se regăsesc: dicția, răbdarea, stăpânirea de sine, disponibilitatea
pentru comunicare, capacitatea de a învinge dificultățile, coerența gândirii, logica exprimării, acuratețea
limbajului.

În concluzie, pentru optimizarea relației elev-profesor, acesta din urmă trebuie să fie un fin
observator pentru a înțelege interacțiunile din cadrul grupului, deoarece calitatea relației anterior
menționate este principalul element al procesului instructiv-educativ.

Bibliografie:
*Stroe Marcus, Teodora David, Adriana Predescu, Empatia și relația profesor-elev, București, Editura
Academiei, 1987
*Thomas Gordon, Noel Burch, Profesorul eficient. Programul Gordon pentru îmbunătațirea relației cu elevii,
București, Editura Trei, 2012
*Ioan Jinga, Elena Istrate,Manual de pedagogie, București, Editura All, 2006
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Particularități privind deprinderile motrice specifice jocului

de fotbal la elevii ciclului gimnazial – abordare teoretică și

practică

Autor: PĂTRĂUCEAN NICOLAI-MIHAI
Prof. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE ONCIUL” STRAJA

JUDEȚUL SUCEAVA

Formarea deprinderilor motrice se realizează în strânsă legătura cu dezvoltarea calităților
motrice, atât calitățile, cât și deprinderile motrice reprezentând componente ale unui proces unitar de
perfecționare a activităților motrice ale elevilor. Dacă deprinderile motrice de bază se formează prin
activitatea spontană, rolul educației fizice este să perfecționeze aceste deprinderi și să dezvolte alte
deprinderi motrice, cum ar fi cele specifice unor ramuri sportive.

Principala cale de formare a deprinderilor motrice este exercițiul fizic, deoarece el presupune
repetarea sistematică și continuă până la formarea stereotipurilor dinamice. Din punct de vedere al
activității cerebrale, deprinderile motrice se formează prin activitate reflex condiționată, prin repetarea
interacțiunii dintre excitații diferite, spre exemplu vizuale, auditive, chinestezice, care se transmit
scoarței cerebrale în aceeași ordine și cu aceeași intensitate. Prin repetarea multiplă a mișcărilor care
compun acțiunea motrică se întăresc legăturile temporare la nivelul scoarței cerebrale, care formează
reflexul condiționat pentru însușirea elementului motric sau a procedeului tehnic repetat.8 Deprinderile
motrice sunt elemente voluntare care se învață, se perfecționează treptat și neuniform, sunt unice și
ireversibile. În faza superioară de formare a deprinderilor motrice, pe baza interacțiunii organelor de
simț, prin capacitățile de analiză și de sinteză a scoarței cerebrale, apar senzațiile complexe specifice
ramurilor sportive, numite de specialiști (Ghe. Cârstea, Iulian Săvescu) ”simțuri”: simțul mingii, simțul
porții.

Pentru formarea unei deprinderi motrice se parcurg trei etape: etapa învățării, etapa consolidării
și etapa perfecționării. Deprinderile motrice specifice jocurilor sportive sunt deprinderi motrice
complexe și se concretizează în procedeele tehnice ale acestora. În ceea ce privește gradul de implicare a
sistemului nervos, în practicarea jocului sportive sunt dezvoltate atât deprinderi motrice propriu-zise,
cât și deprinderi perceptiv-motrice și inteligent-motrice.

Preluând considerațiile făcute de I. Radu și V. Marcu, Gheorghe Balint9 definește deprinderile
motrice sub aspect procesual, funcțional și formativ. Astfel, din punct de vedere procesual, deprinderile
motrice sunt definite ca „acțiuni automatizate ce comportă o simplificare, o reducție treptată a
proceselor psihice implicate în componența lor”. Din punct de vedere funcțional, „deprinderile se
limitează de regulă la o acțiune sau operație, la un algoritm”, iar din punct de vedere formativ: „în cazul
deprinderilor se constată o scădere treptată, o epuizare a rezervelor potențiale, ca urmare a realizării lor
sub forma performanțelor situate la limita superioară a posibilităților de dezvoltare.”

8 Săvescu, Iulian, Educație fizică, ghid orientativ pentru titularizare, definitivat și gradul II, editura Aius Printed, Craiova,
2008, p.72
9 Balint, Gheorghe, Metodica predării fotbalului în gimnaziu, editura PIM, Iași, 2007, p.18
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Același autor citat mai sus folosește termenul ”tehnică”10 pentru a face referire la bagajul de
deprinderi motrice legate de manevrarea obiectului de joc. Citându-l pe D. Constantinescu, el arată
că: ”Tehnica reprezintă un ansamblu de deprinderi motrice - de procedee specifice manevrării mingii și
deplasării jucătorilor în vederea executării acestor manevre - care se desfășoară după legile activității
nervoase superioare și ale biomecanicii, în scopul realizării randamentului maxim în joc.” Pe baza
tehnicii jocului de fotbal se fundamentează dezvoltarea și perfecționarea jocului. Pentru ca elevii să poată
practica jocul de fotbal în orele de educație fizică, este nevoie de însușirea deprinderilor corecte de
manevrare a mingii (spre exemplu, lovire, preluare, conducere a mingii).

Ion Motroc, citat de Gheorghe Balint11 precizează că tehnica jocului de fotbal se compune din
elemente și procedee tehnice. Elementele tehnice sunt formele generale motrice cu și fără minge specifice
jocului de fotbal (exemple: intrarea în posesia mingii, păstrarea mingii, transmiterea mingii, alergările,
săriturile, schimbările de direcție, căderile). Procedeele tehnice sunt modalitățile concrete de realizare a
elementelor tehnice (exemple: preluarea mingii rostogolite cu partea interioară a labei piciorului,
deposedarea adversarului de minge prin atac din față, lovirea mingii cu interiorul labei piciorului,
lovirea mingii cu capul din plonjon). De asemenea, se face diferența între elementele tehnice ale
portarului (poziția fundamentală, deplasarea în teren, prinderea mingii, boxarea mingii, devierea mingii,
blocarea mingii, repunerea mingii în joc cu mâna, repunerea mingii în joc cu piciorul) și elementele
tehnice ale jucătorului de fotbal:

� preluarea mingii (preluarea mingii rostogolite cu partea interioară a labei piciorului, preluarea
mingii rostogolite cu partea exterioară a labei piciorului, preluarea mingii cu partea interioară a
labei piciorului prin amortizare, preluarea mingii cu șiretul plin prin amortizare, preluarea
mingii cu coapsa prin amortizare, preluarea mingii cu pieptul prin amortizare, preluarea mingii
cu capul prin amortizare, preluarea mingii cu talpa din ricoșare, preluarea mingii cu abdomenul
din ricoșare, preluarea mingii cu abdomenul),

� deposedarea adversarului de minge (prin atac din față, prin atac din spate și din alunecare, prin
atac din lateral și din alunecare),

� protejarea mingii (de pe loc, din mișcare/în timpul conducerii)
� conducerea mingii (cu interiorul labei piciorului, cu exteriorul labei piciorului, cu șiretul plin)
� mișcarea înșelătoare (cu trunchiul din poziție statică și din deplasare, cu piciorul din poziție

statică și din deplasare, cu capul/privirea)
� lovirea mingii cu capul ( de pe loc, cu un picior înainte; de pe loc, cu picioarele pe aceeași linie;

spre lateral; spre înapoi; din săritură cu bătaie pe un picior; din săritură cu bătaie pe ambele
picioare; din alergare; din plonjon, de pe loc sau din alergare)

� lovirea mingii cu piciorul (cu partea interioară a labei piciorului, cu partea exterioară a labei
piciorului, cu vârful labei piciorului, cu șiretul plin, cu șiretul exterior, cu șiretul interior, cu
călcâiul, cu genunchiul, prin deviere, aruncarea mingii cu piciorul)

� aruncarea mingii de la margine (de pe loc, cu elan).

10 idem, p. 34
11 Balint, Gheorghe, Metodica predării fotbalului în gimnaziu, editura PIM, Iași, 2007, p. 36
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Programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport (O.M. nr. 3393/ 28.02.2017) prevede,
pentru clasele gimnaziale, formarea de competențe specifice jocurilor sportive. Astfel, la clasa a V-a se
urmărește executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple specifice disciplinelor sportive
studiate (exersarea componentelor mecanismului de bază al procedeelor tehnice, exersarea integrală a
fiecărui element/procedeu tehnic, până la automatizarea mecanismului de bază, efectuarea unor acțiuni
specifice disciplinelor sportive studiate, alcătuite din 2-3 elemente/ procedee tehnice, exersarea
procedeelor tehnice sub formă de întrecere). La clasa a VI-a, programa școlară prevede executarea de
procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate (exersarea procedeelor
tehnice structurate în structuri progresive de complexitate, exersarea unor structuri motrice proprii
disciplinelor sportive, sub formă de întrecere/concurs, exersarea acțiunilor motrice specifice
disciplinelor sportive studiate, în condiții variate, efectuarea acțiunilor tehnico-tactice în condițiile
respectării unor prevederi regulamentare simplificate). Pentru clasa a VII-a se formulează competența
specifică: aplicarea procedeelor tehnice de bază în acţiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate
(exersarea procedeelor tehnice în structuri tehnico-tactice individuale și colective, practicarea globală a
disciplinelor/ probelor sportive, sub formă de întrecere/ concurs cu reguli simplificate, efectuarea
acțiunilor tehnico-tactice în condițiile respectării principalelor prevederi regulamentare, exersarea de
acțiuni tehnico-tactice concepute corespunzător particularităților și preferințelor individuale).
Competența specifică pentru clasa a VIII-a este aplicarea procedeelor tehnice și acțiunilor tactice în
practicarea globală a disciplinelor sportive studiate (exersarea procedeelor tehnice și acțiunilor tactice în
condiții de întrecere/concurs, practicarea globală a disciplinelor/ probelor sportive, sub formă de
întrecere/concurs, în condiții regulamentare, orientarea pregătirii pentru un post în echipă, în cadrul
jocurilor sportive și exersarea acțiunilor tehnico-tactice specifice acestuia).

Elementele de conținut corespunzătoare disciplinei sportive fotbal prevăzute în programa școlară
sunt:

� Clasa a V-a, anul I de instruire: lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc și din
deplasare; șutul la poartă, de pe loc şi din deplasare; preluarea mingii cu interiorul piciorului;
conducerea mingii; repunerea mingii în joc de la margine; deposedarea adversarului de minge din
faţă; procedee tehnice specifice portarului; sistemul de joc 1-3-2; marcajul și demarcajul; depăşirea;

variante de joc cu temă; cunoștințe privind regulile jocului de fotbal pe teren redus: henţ, fault,
repunere din lateral; informații cu caracter sportiv.

� Clasa a VI-a și a VII-a, anul II de instruire: lovirea mingii cu șiretul plin, cu șiretul interior;
lovirea mingii cu șiretul exterior; conducerea mingii în relație cu un adversar; lovirea mingii cu

capul, de pe loc și din deplasare; preluarea mingii cu piciorul; repunerea mingii în joc de la colțul
terenului (corner); deposedarea adversarului din față și din lateral; marcajul adversarului cu minge
și fără minge și demarcajul; pătrunderea; acțiunea tactică colectivă „undoi”; intercepția; procedee
tehnice specifice portarului; apărarea „om la om” cu respectarea zonelor specifice posturilor;
variante de joc cu temă; cunoștințe privind regulile de joc: corner, schimbarea de jucători,
loviturile de penalizare; informații cu caracter sportiv.

� Clasa a VIII-a, anul III de instruire: acțiuni tehnico-tactice specifice sistemului de atac cunoscut;
acțiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare cunoscut; variante de joc cu temă, de joc cu
efectiv redus, pe teren redus; integrarea acțiunilor tehnico-tactice în jocul bilateral, în condiții
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regulamentare; cunoștințe despre arbitraj, organizare și conducere a jocului de fotbal; informații
cu caracter sportiv.
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Relația noastră cu elevii poate fi mai bună ?

Poclid Izabela
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș” Turda

Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor, în
contextul existenţei unor relaţii interpersonale puternice. În acest sens, relaţiile profesor-elev sunt
esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv. Dacă încrederea reciprocă este mai puternică,
elevii vor deveni indivizi responsabili mai devreme. În acest fel, atât educatorii, cât şi elevii devin co-
participanţi în procesul de predare-învăţare, încercând să obţină rezultate individuale şi colective cât
mai bune.

În vederea sporirii eficienţei procesului de învăţământ, cadrul didactic trebuie să abordeze şi
strategii de tip managerial în clasă, exploatând la maximum resursele disponibile. Nivelul eficienţei
activităţilor la clasă poate fi exprimat ca un raport între rezultatele obţinute şi resursele disponibile. Este
importantă identificarea resurselor ,,latente”, potenţiale, uneori prea puţin exploatate de către cadrele
didactice.

Sugestiile de relaţionare de mai jos, aplicate, pot constitui un bun început pentru desfăşurarea
activităţilor didactice în condiţii optime, de cooperare şi de respect reciproc.

Pentru a motiva elevii este esenţială implementarea unor strategii în patru domenii cheie care
influenţează motivaţia lor:

I. mediul stimulativ de învăţare
II. implicarea tuturor elevilor
III. feed – back privind nivelul de performanţă
IV. recunoaşterea meritelor elevilor

I. STABILIȚI UNUI MEDIU ÎNCURAJATOR DE ÎNVĂŢARE!
A. Stabiliţi o apropiere fizică faţă de elevi

� Deplasaţi-vă (circulaţi prin clasă; staţi departe de zonele fixe preferate; plasaţi-vă materialele

didactice în toată încăperea)

� Mutaţi elevii (schimbaţi locurile elevilor în mod ritmic şi ţineţi o evidenţă a schimbărilor de

locuri; chemaţi elevii la dvs. şi în timpul pauzei )

B. Comunicaţi la un nivel personal

� Vorbiţi cu elevii şi ascultaţi-i; discutaţi şi probleme nelegate de şcoală

C. Demonstraţi corectitudine în aşteptările privind comportamentul şi învăţarea

� Stabiliţi aşteptări ridicate pentru toţi elevii; comunicaţi elevilor aşteptările dvs. şi ajutaţi-i să se

ridice la nivelul lor.

II. IMPLICAŢI TOŢI ELEVII!
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A. Utilizaţi abilităţi eficiente de prezentare

� Expresii faciale (evitaţi o expresie împietrită; abordaţi o mimică deschisă; utilizaţi expresii faciale

pentru comunicarea sentimentelor )

� Gesturi (evitaţi gesturile mecanice, ticurile; folosiţi gesturi pe care le utilizaţi în interacţiuni

sociale confortabile; folosiţi gesturi care ,,creează” energie )

� Contact vizual (utilizaţi contactul vizual pentru a vă apropia de elevi şi includeţi toţi elevii,

menţineţi-l trei secunde )

� Vocea (variaţi inflexiunile vocii, tonul, viteza şi volumul )

� Mişcarea (evitaţi să vă înclinaţi şi să vă ascundeţi; utilizaţi mişcarea pentru a stimula energia;

mişcaţi-vă pe trasee imprevizibile ).

B. Utilizaţi strategii de chestionare de calitate

� Comunicaţi tuturor elevilor că aşteptaţi ca fiecare să răspundă la întrebări

� Acordaţi şanse egale tuturor elevilor (evitaţi să numiţi pe primul, al doilea etc. care ridică mâna;

utilizaţi strategii creative care acordă elevilor mai mult timp de gândire; numiţi-i pe elevii care

nu au mâna ridicată; utilizaţi tehnici care nu presupun ridicarea mâinii )

� Oferiţi timp de aşteptare tuturor elevilor (după ce numiţi un elev, acordaţi-i 5 sec. înainte de a

răspunde)

� Utilizaţi tehnici de investigare a informaţiei (reformulaţi, clarificaţi; daţi indicii, informaţii

suplimentare, cereţi mai mult )

� Puneţi întrebări de nivel mai înalt (mergeţi dincolo de reproducere; puneţi întrebări care impun

elevilor să aplice ceea ce ştiu; utilizaţi indicaţii sau sugestii de nivel înalt, chiar şi pentru temele

de casă sau teste ).

C. Utilizaţi strategii de implicare şi metode pentru dezvoltarea gândirii critice

� Strategii de implicare care dezvăluie gândirea independentă (mişcare rapidă, schimb de idei,

dezbateri, votul, munca în grup, tehnici nonverbale, propoziţii concluzive etc.)

� Strategii de implicare care dezvăluie capacităţi de gândire prin cooperare (strategii în care elevii

lucrează în perechi sau în grupuri mici ).
D. Daţi-le teme pentru acasă motivante

� Daţi instrucţiuni sau enunţuri clare (orale şi scrise; daţi-le exemple, daţi voie elevilor să-şi

înceapă tema în clasă, puneţi-i să studieze în perechi )

� Formulaţi sarcini de lucru motivante şi relevante (teme practice şi de recapitulare motivante,

multe aplicaţii, implicaţi elevii în crearea de sarcini de lucru )

� Asiguraţi feed-back pentru temele de acasă făcute (verificaţi temele, spuneţi elevilor cum s-au

descurcat, faceţi elevii răspunzători de efectuarea temelor de casă )
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� Implicaţi părinţii (cereţi-le părinţilor să se uite peste tema de casă, să-i ajute la dezvoltarea

abilităţilor organizatorice, chemaţi părinţii la primul semn de apariţie a unei probleme ).

III. ASIGURAŢI FEED – BACK PENTRU NIVELUL DE PERFORMANŢĂ!
� Asiguraţi un feed-back analitic pentru elevi (spuneţi-le de ce lucrarea sau răspunsul lor este la

subiect sau în afara subiectului; daţi feed-back-ul la momentul potrivit ).

IV. RECUNOAŞTEŢI MERITELE PENTRU EFORTURILE ŞI REALIZĂRILE ELEVILOR!
A. Utilizaţi recunoaşterea spontană (lăudaţi, critica se face în particular; utilizaţi diverse modalităţi de

recompensă - melodia preferată, adresarea pe numele mic, diplome, atribuire de roluri, diverse obiecte,
mimică deschisă, stimulente, concursuri pe teme interesante, excursii, vizite, vizionări de filme etc. ).

B.Utilizaţi recunoaşterea planificată (afişaţi lucrările elevilor, implicați-i în proiecte, trimiteți lucrările
la concursuri)

C. Principii pentru recunoaşterea meritelor elevilor (obiectivele trebuie să poată fi atinse de toţi elevii;
recunoaşterea trebuie să se facă la timpul potrivit; nu utilizaţi în mod abuziv strategiile de recunoaştere a
meritelor ).

CONCLUZII : Respectarea modalităţilor de relaţionare prezentate mai sus are următoarele efecte :
- creşte motivaţia elevilor pentru învăţare; oferă confort psihic şi reduce teama de eşec;
- stimulează afectivitatea şi spiritul de competiţie non-antagonică;
- creşte stima de sine a elevilor şi capacitatea lor de autocontrol;
- elevii se vor relaţiona armonios şi cu colegii; dezvoltă abilităţile de comunicare;
- intensifică atitudinea pozitivă faţă de profesori şi reduc anxietatea faţă de şcoală.

BIBLIOGRAFIE
1. Romiţă, Iucu,Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
2. Băban, A, (coord.) Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj-Napoca, 2001
3. Cosmovici, A, Iacob, L, Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
4. Niculescu, M.,Managementul clasei de elevi, Ed. Presa Univesitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2016
4. Stan, E, Managementul clasei ‐gestionarea situaţiilor de criză – suport de curs, Iaşi, Editura Institutul
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Rolul familiei în îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev

Rădulescu Pompilia

Înv. Şcoala Gimnazială Bogdana

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate.
Colaborarea între toţi factorii educaţionali, mai ales între şcoală şi familie, este deosebit de importantă,
deoarece aceşti doi factori reprezintă adevăraţii piloni ai educaţiei. În familie, copilul găseşte modele de
comportament pe care, de obicei, le imită, deci se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe elementare
de comportare morală.

Deci este evident faptul că numai printr-o strânsă colaborare, fluentă şi susţinută între şcoală şi
familie,vcele două medii pot face eficient procesul de educare a fiinţei umane în devenire.

Important este ca cei doi factori să vizeze un scop comun pentru ceea ce fac, urmărind acelaşi
deziderat: formarea acelui tip de personalitate potrivit cu lumea modernă.

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala,familia,întreaga societate.
Colaborarea între toţi factorii educaţionali, dar mai ales între şcoală şi familie, este deosebit de
importantă, deoarece aceşti doi factori reprezintă adevăraţii piloni ai educaţiei. În familie, copilul găseşte
modele de comportament pe care, de obicei, le imită, deci se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe
elementare de comportare morală.

Şcoala este organizaţia socială creată pentru educarea tinerei generaţii. În mediul şcolar, educaţia
şi instrucţia se împletesc armonios într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde şi
finalităţi propuse.

Deci este evident faptul că numai printr-o strânsă colaborare, fluentă şi susţinută între şcoală şi
familie, cele două medii pot face eficient procesul de educare a fiinţei umane în devenire.

Important este ca cei doi factori să vizeze un scop comun pentru ceea ce fac, urmărind acelaşi
deziderat: formarea aceluiaşi tip de personalitate potrivit cu lumea modernă.

Pentru ca elevul să se bucure de performanţe superioare pe toate planurile este nevoie de o punte
de comunicare, o conexiune reală între doi factori. Încă din primele zile, şcoala trebuie să găsească
modalităţile cele mai potrivite pentru atragerea părinţilor de partea ei, pentru a-i face să conştientizeze
rolul deosebit pe care îl au în educaţia copilului şi că doar colaborând şi comunicând vor duce la
îndeplinire obiectivele comune propuse. Am vorbit întotdeauna deschis cu părinţii despre modul în care
ei îşi pot ajuta copiii în diferite ocazii şi momente, chiar şi la învăţarea lecţiilor şi în controlul temelor de
acasă. Am considerat că ei trebuie să cunoască şi, dacă copilul lor are o atitudine corectă faţă de
învăţătoare şi celelalte cadre didactice, faţă de colegii de clasă şi din şcoală, dacă se comportă civilizat pe
stradă sau în alte locuri, pentru ca părinţii să ştie cum şi unde pot să ajute la prevenirea şi corectarea
unor comportamente necorespunzătoare , căci a-ţi învăţa copiii să facă binele înseamnă a le lăsa
moştenirea cea mai preţioasă - Mantegazza.

Pentru ca relația dintre școală și familie să fie cât mai strânsă, deschisă și cu bune roade, i-am
implicat pe părinți ori de către ori s-a ivit ocazia în diverse activități ca cele de consiliere și orientare a
elevilor, le-am cerut părerea în organizarea unor activități extrașcolare, au fost organizate concursuri la
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care au participat părinții sau chiar bunicii, au fost implicați în realizarea decorului și a costumațiilor
pentru diferite spectacole artistice și de carnaval, au asistat la multe spectacole ale copiilor lor, ocazie cu
care au văzut modul de manifestare al acestora, trăirile emoționale, comportamentul și atitudinea în
colectiv.

Alte forme de colaborare ale școlii și implicit a mea ca și cadru didactic cu familiile elevilor au
fost vizitate la domiciliul elevilor, adunările și ședințele cu părinții, uneori cu elevii, lectiiile susținute în
fața părinților, prin care se produce o vie interacțiune a acestora cu activitatea de educare și autoeducare.
Am susținut lectorate pentru părinți, la care au fost invitați și unii specialiști din domeniul
psihopedagogiei sau reprezentanți ai unor instituții din oraș cu care colaborează prin diferite programe
de parteneriat (poliţia, spitalul, biblioteca orășenească, primăria, biserica). La aceste întâlniri au fost
discutate teme referitoare la rolul familiei în educația școlarului ca: relația copii-părinți, programul
zilnic al elevului, Cum învățăm?, Cum pot fi un bun părinte?, influența televizorului și a calculatorului
asupra personalității copilului, să am întotdeauna o carte alături!. An de an am derulat parteneriate
școală-familie, ca de altfel și anul acesta școlar, având propuse următoarele activități: Să ne cunoaștem
copiii!, Ce nu ne place la copilul nostru, Ne pregătim de serbare, Familia și copilul, Drepturile copilului,
De ziua copiilor, Cum reacționăm când ne supără copilul?

Factorii de modelare a personalității umane trebuie să interacționeze ca un tot unitar, ca un
sistem bine închegat, pentru atingerea țelului comun: educarea copilului. Pentru acest lucru este nevoie
de un schimb permanent de informații, de completare și valorificare a influenței dirĳate spre unicul
învățăcel. Nu uităm niciodată că a educa este mai greu decât a instrui. Tocmai în acest sens este nevoie
de colaborare între familie, școală și comunitate.

Bibliografie:

Revista Învățământul primar, nr.2-4, Editura Miniped, București, 2002

Ioan Dacian, Dorin Dolean,Meseria de părinte, Editura Aramis, București, 2009
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Relaţiile pozitive dintre profesor şi elev,elemente esenţiale

pentru calitatea educaţiei

Autor prof . inv. primar Poncişu Laura Elena
Şcoala Gimnazială Ioana Radu Rosetti Brusturoasa, Judeţul Bacău

O bună educaţie presupune în primul rând o bună comunicare, construirea unei relaţii pozitive cu
cel pe care dorim să îl educăm. Pentru a ne face ascultaţi, este necesar să ascultăm, să ţinem cont de
particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului, de părerile, sentimentele, nevoile şi interesele lui,
să îl înţelegem şi să îi oferim un mediu plăcut şi liniştit, în care să se simtă în siguranţă. A educa pozitiv
nu înseamnă a nu stabili reguli. Copilul trebuie să aibă libertate, dar să ţină cont, totodată, de anumite
limite, ei „au nevoie să primească o combinaţie echilibrată de iubire şi limitare, iar disciplina este un
ingredient necesar pentru copii, astfel încât să îşi poată dezvolta capacităţile esentiale: autocontrolul,
controlul impulsurilor şi competenţa socială”. Relaţia dintre adult şi copil trebuie să fie una de înţelegere
reciprocă. Copilului trebuie să i se explice faptul că aşa cum adultul îi oferă sprĳin şi respect, tot la fel
trebuie să facă şi el la rândul său, iar acest lucru presupune tocmai respectarea unor norme.

Mediul școlar, în care se desfășoară învăţarea formală, devine și locul de manifestare al învăţării
sociale. Cultura elevilor este puternic impregnată de realităţile și cotidianul elevilor, de învăţarea
informală și nonformală la care copiii sunt expuși. Valorile lor, codurile specifice, competenţele
informale, sursele de influenţă transpar în mediul școlar și au efecte pozitive sau negative, care nu sunt
însă de neglĳat, pentru că au un impact direct asupra motivaţiei, a procesului de învăţare și a rezultatelor
elevilor. Școala – ca mediu formal de învăţare – funcţionează în multe cazuri ca un filtru în ceea ce
privește influenţele externe, însă uneori pare depășită de amploarea și complexitatea fenomenelor la care
asistă. O valorizare a elementelor pozitive ale culturii elevilor i-ar putea conferi școlii mai mare
deschidere către beneficiarii săi, mai mult dinamism şi actualitate.

Dacă reuşim să comunicăm eficient cu copilul, acesta va avea rezultate bune şi la învăţătură,
întrucât orice progres va fi observant şi apreciat, acesta motivându-l pentru îndeplinirea sarcinilor
viitoare, va avea formată deprinderea de a asculta şi va fi ascultat şi înţeles la rândul său, având grijă să
nu îl încărcăm cu alte sarcini atunci când are de învăţat, va reuşi să îşi stăpânească nerăbdarea şi să se
controleze, nu îi va fi teamă să pună întrebări atunci când are nelămuriri, va şti care îi sunt priorităţile şi
îşi va organiza timpul în funcţie de acest aspect.

Şcoala, familia, mass-media, grupul de prieteni, întregul mediu social desfăşoară o influenţă
educativă. Aceasta se manifestă pe întreaga durată a procesului educaţiei permanente.
Recepţionarea diferitelor influenţe se face selectiv, în funcţie de sursa de influenţă, de vârsta celui supus
influenţei educative, de întregul context al influenţelor exercitate simultan sau succesiv.
Manifestarea influenţei educative are loc în diferite contexte:

� în familie - influenţa educativă este realizată de către părinţi. Ei sunt cei care reprezintă pentru
copiii lor primele modele parentale de comportament;

� în şcoală - influenţa educativă se exercită atât de către învăţător, cât şi de către elevi. Învăţătorul
nu doar transmite cunoştinţele, formează capacităţi, ci modulează personalitatea elevului. În
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acest context învățătorul prezintă un model de comportament şi contribuie la formarea
trăsăturilor pozitive de caracter.

� în cadrul colectivului de elevi - fiecare subiect reprezintă un model de comportament, astfel că el
poate exercita o influenţă educaţională asupra unui coleg sau asupra întregului grup. Aici
trebuie să intervină învăţătorul care întăreşte influenţele pozitive şi sancţionează influenţele
negative.

În concluzie, pentru a reuşi să îi dăm copilului o bună educaţie, trebuie în primul rând să ştim cum
să construim o relaţie pozitivă cu acesta, cum să comunicăm eficient, dându-i libertate, dar în acelaşi
timp punând anumite limite.Prin comportamentul lui afectiv, profesorul impune elevilor un anumit
comportament individual și de grup. Relațiile apropiate între profesor și elev, bazate pe încrederea
elevului nu numai în competența profesională a profesorului, ci și în competența sa ca sfătuitor, pe
capacitatea empatică a profesorului, sunt dorite de către elevi. Ei se adresează profesorilor pentru a
obține sfaturi doar dacă sunt destul de apropiați de ei, dacă au încredere că vor fi înțeleși și bine sfătuiți.

Bibliografie:
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Vitamine „C” pentru creșterea comorilor

Autor: Pop Dana-Rodica
Prof. Înv. Primar,

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Cluj – Napoca

Copiii sunt cele mai prețioase comori dăruite părinților și încredințate profesorilor pentru a le
descoperi adevărata strălucire împreună.

Ce poate fi mai minunat decât o clasă plină de comori? Așa văd eu copiii din clasa mea, comorile
ce-mi sunt încredințate cu fiecare generație nouă.

În fiecare clasă sunt deopotrivă diamante strălucitoare, cristale gata șlefuite sau roci dure ce
ascund strălucirea și au nevoie de procesul șlefuirii. Diamantele se obțin greu, dar sunt valoroase, iar
bucuria și satisfacția obținerii cristalelor finite nu poate fi descrisă. Strălucirea lor crește tot mai mult
prin procesul transformării, proces greu, dar benefic.

În procesul creșterii copiilor, pentru a facilita formarea și dezvoltarea lor, e deosebit de
importantă relația profesor – elev - părinte. Această relație se construiește treptat și dăinuiește, atunci
când este suplimentată de vitaminele creșterii constructive, „vitamine C”.

Cunoașterea elevilor este vitală. Elevii nu sunt doar un nume trecut în catalog, elevii sunt
daruri învelite în diverse ambalaje, simple sau mai sofisticate, ce pot să-ți atragă privirea și să iasă în
evidență ușor sau din contră, să fie prezenți în sala de clasă, dar discreți și poate neobservabili. În spatele
ambalajelor exterioare se află suflete nevinovate ce caută cu disperare să fie descoperite, să fie văzute, să
fie înțelese, să fie apreciate, să fie cunoscute. Prin modul de adresare al profesorului, strigarea numelui
sau folosirea prenumelui, elevul conștientizează și simte distanța dintre el și cadrul didactic. Când
profesorul poate să treacă peste bariera oficială și să rețină prenumele elevului, la orice nivel de învățare,
se realizează primul pas spre formarea relației profesor – elev. O bună cunoaștere a elevilor favorizează
o legătură trainică între cadrul didactic și elevi. Profesorii vor putea să-și adapteze predarea
conținuturilor potrivit nevoilor elevilor, facilitând accesul acestora spre învățarea și aplicarea
cunoștințelor în viața de zi cu zi.

Un timp scurt, o pauză petrecută alături de elevi, activități extracurriculare simple, dau
zidurile la o parte și lasă loc spre deschidere, spre împărtășirea unor temeri, nevoi, bucurii, așteptări, ce
vor pune bazele unei relații constructive. Profesorul descoperă elevii, iar elevii descoperă în profesor un
aliat de nădejde. Între cele două tabere, elev – profesor se dezvoltă treptat comunicarea.
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În procesul educațional, comunicarea eficientă, atât informativă cât și afectivă reprezintă o
garanție a succesului. Comunicarea eficientă vizează interesele, nevoile şi percepţiile elevilor, prin
îmbinarea cu măiestrie a tipurilor de comunicare: verbală, nonverbală și paraverbală.

Esenţiale pentru actul comunicării sunt: relaţia dintre profesor-elevi-părinți, modul de
transmitere şi receptare a mesajelor, comportamentului celor angajaţi în actul comunicării.

Rolul principal în realizarea şi menţinerea comunicării eficiente în sala de clasă îl are cadrul
didactic, conștient și sensibil la nevoile elevilor. Fiecare dintre elevi vine de acasă cu propria educaţie,
propriile experienţe şi aşteptări, iar profesorul trebuie să creeze sentimentul de unitate, de grup, în
acelaşi timp valorificându-l pe fiecare dintre elevi şi evidenţiindu-i potenţialul şi calităţile. Clasa de elevi
nu este doar un număr de copii, ci fiecare îşi păstrează individualitatea, decodificând în mod personal
mesajele transmise de către profesor. Rolul cadrului didactic nu este doar de a transmite informații
elevilor, ci mai mult, de a-i încuraja şi de a-i motiva să participe la dialog, să caute să obțină informațiile
necesare individual, în perechi sau în grup. Prin asumarea rolului de facilitator și consultant al învățării,
elevii se simt mai aproape de cadrul didactic, relația dintre cele două părți se dezvoltă și motivația
pentru implicare în activitățile propuse crește. Utilizarea adecvată a întrebărilor menite să stimuleze
activitatea intelectuală a elevilor, încurajarea întrebărilor din partea acestora, stimularea și dezvoltarea
spiritului de cooperare sunt câteva elemente menite să sprĳine acest dialog.

„Cooperarea înseamnă înainte de toate un câştig în planul interacţiunii dintre elevi, generând

sentimente de acceptare şi simpatie. Departe de a declanşa conflicte, ea instaurează bunaînţelegere, armonia şi

stimulează comportamentele de facilitare a succesului celorlalţi. Ea determină creşterea stimei de sine, încrederea

în forţele proprii, diminuarea anxietăţii pe care mulţi copii o resimt la contactul cu instituţia educativă şi

contribuie la intensificareaatitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice” (A. Cosmovici; L. Iacob)
Învățarea prin cooperare conduce spre o bună colaborare între elevi, dar și între dascăli și

învățăcei. Când cadrul didactic reușește să realizeze buna cooperare cu elevii și între elevi, respectul și
buna înțelegere declanșează provocarea conclucrării împreună în defavoarea concurenței cu impact
negativ. Elevii își dezvoltă abilitățile de soluționarea problemelor, se acceptă mai ușor diversitatea de
opinii, valorifică cunoștințele și experiențele anterioare investind în propria lor învățare, iar profesorul
poate să colaboreze mult mai ușor și plăcut cu tot efectivul de elevi. Profesorul își atribuie rolul de
coordonare a învățării prin atribuirea sarcinilor individuale și de grup, distribuirea temelor și
materialelor, ghidând cu tact activitatea fiecărui elev.

O bună coordonare implică o corijare înțeleaptă. Măiestria dascălului se dovedește atât prin
aprecierile oferite fiecărui elev pentru implicarea și rezultatele obținute, cât și prin modul în care
reușește să corecteze greșelile, fără să producă suferințe sau leziuni emoționale. Corĳarea

comportamentelor trebuie să conducă spre progresul elevilor, să dezvolte atitudini și să formeze
caractere conștiente de nevoia de autoperfecționare.

Relația frumoasă între cadrele didactice și elevi se întreține prin consecvență. Elevii au
nevoie de profesori consecvenți, profesori ce caută permanent să cunoască elevii, să comunice cu ei
potrivit nevoilor individuale și de grup, să coordoneze actul învățării și munca individuală, să
coopereze cu elevii și să asigure o bună colaborare între elevi, dar și între profesor – elevi. Profesorul
consecvent va contribui la păstrarea legăturii realizate, va câștiga elevii de partea lui și împreună se vor
bucura de roadele învățării sistematice, de respect și buna înțelegere în cadrul colectivului de elevi.
Elevii consecvenți vor putea să crească în cunoaștere, vor atinge obiectivele stabilite, vor fi oamenii
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competenți de care societatea are nevoie, vor fi cei care vor da valoare și strălucire domeniilor de
activitate în care vor fi implicați.

Prin cunoaștere, comunicare, cooperare, colaborare, coordonare, corĳare, consecvență, dar și
prin alte căi menite să șlefuiască și să crească diamante, relațiile între elevi – profesori – familie vor fi
mereu îmbunătățite.

Bibliografie: A. Cosmovici; L. Iacob,Psihologie şcolară, Iaşi, Editura Polirom, 1999
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EXCURSIE TEMATICĂ

PE URMELE TRECUTULUI ISTORIC

Prof.: DIANA-IONELA POPESCU

Clasa a IV-a G
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 TIMIȘOARA

,,Pe urmele trecutului istoric- Excursie tematică”

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele.

Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi

ARGUMENT:

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin
intervenţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a
opta şi de a decide, pentru că perioada şcolară este decisivă pentru formarea tânărului de mâine.
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Excursiile şi drumeţiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea colectivelor
de elevi. După trecerea anilor, copiii îşi amintesc cu plăcere de întâmplările, din timpul excursiilor.
De aceea, cred că organizarea unor astfel de activităţi trebuie continuată, constituind o latură de seamă a
procesului instructiv - educativ .
Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoştinţe, se pot fixa şi sistematiza cunoştinţele dobandite la
lecţii,se realizează aplicaţii practice, se pot verifica diferite cunoştinţe căpătate in şcoală sau în alte
excursii sau vizite.

Faptul că excursia poate fi folosită la aproape toate obiecte de învăţămant, pe toate treptele de
învăţămant,în toate tipurile de şcoli şi la toate specialităţile, este înţeles în sensul că ea este cerută de
anumite necesităţi pedagogice. Excursia şi drumeţia cultivă dorinţa de a călători,de a cunoaşte, de a şti
cat mai mult, de a caştiga prin propriile forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în
care activitatea intelectuală este împletită cu munca fizică.

SCOPUL PROIECTULUI

Formarea unor capacități cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noțiunilor de istorie, literatură,
religie,geografie, biologie, muzică, sculptură cu specificul cadrului natural si cu regiunile străbătute.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanșarea de emoții, aprecieri
asupra frumuseților fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei si împletirea cu
elemente de istorie ale trecutului si prezentului poporului român.

- Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a
mediului si cultivare a unei educații ecologice.

- Dezvoltarea si aplicarea regulilor de comportament in diferite situatii/ locuri.

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a IV-a G de la Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Domeniul Regal de la Săvârșin, Mănăstirea Radna- Lipova

PERIOADADE DESFĂŞURARE:

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:

● Limba şi literatura română
● Istorie
● Educatie civică
● Arte vizuale şi abilităţi practice

RESURSE:

Resurse umane:
● elevii clasei a IV-a G TM
● cadru didactic:

Diana-Ionela Popescu
● ghid turistic
● firma de transport

Resurse materiale: autocar.
bilete intrare
bani
telefoane mobile
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Elevii au fost impresionați de Muzeul Automobilelor, de curtea regală, dar și de frumusețeaMănăstirii Radna.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢIILOR:

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor:
Prezentarea excursiei părinților
Stabilirea datei de plecare
Desfășurarea excursiei propriu-zise:
- vizită la Domeniul Regal Săvârșin
- vizită la Mănăstirea Radna
Explorarea traseului: Povestea râurilor – Mureșul

REZULTATE OBŢINUTE:

● Îmbogățirea cunoștințelor despre familia regală și obiceiurile lor;
● Observarea naturii și dezvoltarea cunoștințelor de istorie, geografie.
● Transpunerea în fotografii a locurilor observate.
● Dezvoltarea aptitudinilor de relaționare intre elevi în afara școlii;

Modalităţi de evaluare: fotografii realizate de elevi.

RAPORTUL ACTIVITĂŢII EXTRACURRICULARE- EXTRAȘCOLARE

TEMA: Excursie tematică- Pe urmele trecutului istoric

CLASA : a IV-a G

AN ȘCOLAR:

DATA:

ȊNVĂŢĂTOR: DIANA-IONELA POPESCU

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Domeniul Regal de la Săvârșin, Mănăstirea Radna, loc. Lipova, județul

ARAD

NUMĂR PARTICIPANȚI: elevii clasei a IV-a, 25 elevi.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Activitatea a constat ȋn:

Desfășurarea excursiei propriu-zise:
- vizită la Domeniul Regal Săvârșin
- vizită la Mănăstirea Radna
Explorarea traseului: Povestea râurilor – Mureșul

OBSERVAŢII:
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Rolul activităţilor în completarea orelor de curs la clasa

pregătitoare în îmbunătățirea relației profesor -elev

Prof. înv. primar Radu Mioara,
Şcoala Gimnazială Maltezi, jud. Ialomiţa

Adaptarea copiluli de 6 ani la cerinţele vieţii şcolare este un proces hotărâtor pentru toată
evoluţia acestuia. Asigurarea climatului afectiv propice adeziunii influenţelor educative reprezintă
condiţia succesului şcolar. În sprĳinul acestui proces , acrivităţile în completarea orelor de curs , la clasa
pregătitoare impun , totuşi , o organizare adecvată.

În clasa pregătitoare copilul va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi este necesar
pentru a face faţă cu succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor
stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul
înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă,
activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Nu în ultimul rând, copiii beneficiază de ore special
destinate unei pregătiri fizice armonioase.

Programa clasei pregătitoare nu este una foarte încărcată, nu există „presiunea” notelor sau a
calificativelor, iar copiii participă la activități educative desfășurate sub formă de joc, activități care îi
ajută pe micii școlari să dobândească noi cunoștințe, priceperi și deprinderi, fără un efort deosebit din
partea lor. Pentru a face cât mai ușoară trecerea de la grădiniță la școală am încercat să folosesc cât mai
multe jocuri didactice , jocuri de mişcare pentru a facilita asimilarea noilor noțuni .

Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru la clasa pregătitoare, activitățile de predare
– învățare – evaluare acoperă 30 – 35 minute din ora de curs, restul de timp fiind destinat unor
activități liber – alese, recreative. Conţinutul activităţile propuse trebuie să fie corelate cu unităţile
temetice propuse.

Activităţile recreative în completarea activităţii de predare-învăţare-evaluare se desfăşoară în
majoritatea cazurilor în sala de clasă şi pot fi jocuri didactice, cântece, modelaj din plastilină, colorare,
desen după şablon, audiţie muzicală, vizionarea unor fime educative, jucării, puzzle.

O trăsătură specific şi comună copiilor preşcolari este marea lor mobilitate, necesitatea de a fi
activi, de a se mişca mult.

Dezvoltarea întregului aparat motric , creşterea forţei fizice explică în mare măsură
mobilitatea accentuate a copiilor de 6-7 ani, în diferite forme- alergare , sărituri, căţărare, jocuri.
Ţinând seama de particularităţile fizice şi de faptul că muşchii şi celelalte aparate se dezvoltă în
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activitate, tendinţa spre mişcare trebuie îndrumată şi organizată în mod raţional în cadrul activităţilor
de educaţie fizică , prin jocuri în aer liber, prin plimbări, excursii, în scopul dezvoltării fizice şi al
întăririi sănătăţii şi în scopul dezvoltării mişcărilor copiilor.

Voi exemplifica cu jocuri de mişcare desfăşurate la clasa pregătitoare în acestă perioadă . Aceste
jocuri le-am defăşurat fie în sala de clasă, fie afară , într-un spaţiu mai mare.
,,Oglinda”

Descrierea activităţii
Se împart copiii în două grupe, fiecare grupă fiind aliniată pe un rând în faţa celeilalte. Distanţa

între grupe este de aproximativ 70 cm. Se stabilesc perechile (unui elev din primul rând îi va corespunde
un elev din al doilea rând). Dintre cele două rânduri formate, primul va fi al celor care vor realiza
diferite mișcări, iar al doilea rând va fi al oglinzilor (al celor ce imită mișcările respective). După aceea se
vor inversa rolurile.Rolul acestui joc este ca fiecare copil să reuşească să imite cât mai exact gesturile şi
mişcările făcute de către partener.
Durata: 15 minute

,,Iepurașii”

Durata: 10-15 minute
Descrierea activităţii

Copiii participanți la joc, reprezentând ”iepurașii”, formează un cerc în centrul căruia va sta
conducătorul jocului. Acesta arătând spre un ”iepure”, va spune: ”Tu” . În acel moment ”iepurașul”
desemnat își ridică imediat ”urechile”, punându-și mâinile pe lângă cap, în timp ce vecinii lui din dreapta
și din stânga, ridică numai” urechea”, mâna dinspre iepurele vizat. Cine greșește este eliminat.
Ultimii ”iepurași” care rămân în joc sunt câștigători.Conducătorul jocului va trebui să arate
repede ”iepurașii”, pentru ca aceştia să fie luati pe neaşteptate.

,,Am o casă mică”

Durata: 15 minute
Descrierea activităţii

Învăţătorul va spune prima dată versurile sub forma unei poezii, repetându-le de 3-4 ori, până
vor fi învăţate de toţi copiii:
Am o căsuţă mică,
Aşa şi-aşa… (se arată cu mâinile forma casei)
Şi fumul se ridică,
Aşa şi-aşa… ( se arată forma rotocoalelor de fum)
Şi bat la uşa casei,
Aşa şi-aşa… (se arată)
Şi-mi lustruiesc pantofii,
Aşa şi-aşa…(se arată)
La cuvintele ,,aşa şi-aşa”, participanţii vor arăta prin mişcare acţiunea din cântec.
Trebuie să fie suficient spaţiu între copii, ca să nu se lovească, deoarece cântecul şi
acţiunea se repetă accelerându-se ritmul.
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,,În ţara tăcerii”

Descrierea activităţii
Copiii sunt aşezaţi pe scaune în forma unui cerc mare: “Ţara tăcerii”. În mĳlocul cercului, în

picioare, stă unul dintre copii: “Păzitorul tăcerii”. Acesta,cu un gest, arată spre unul dintre copii, care,
fără să facă vreun zgomot, trebuie să se ridice şi să traverseze cercul dintr-o parte în alta.

În timp ce acesta înaintează, atât “Păzitorul tăcerii” cât şi copiii din cerc, păstrând o linişte
perfectă, fac tot felul de gesturi şi figuri distractive, care să-l determine să râdă. Copilul care traverseaza
cercul, nu are voie să meargă repede. El trebuie să păşească încet, fără să facă zgomot, fără să vorbescă
sau să scoată vreun sunet şi, mai ales, fără să râdă. Dacă el reuşeşte să parcurgă drumul, respectând aceste
condiţii, devine “Păzitorul tăcerii” şi trece în mĳlocul cercului în locul acestuia. Copilul care nu reuşeşte,
îşi reia locul în cerc, trebuind, drept pedeapsă, să rămână în picioare în răstimpul unui joc. Pentru a
complica jocul, se pot fixa anumite obstacole în drumul celor ce parcurg cercul, de exemplu: un scaun ce
trebuie ocolit, o sfoară întinsă peste care trebuie să treacă. Sau se poate cere ca, in timp ce parcurge
cercul, copilul să păşească în vârful picioarelor, ţinând capul ridicat şi mâinile întinse lateral.

Lista jocurilor poate fi completată cu următoarele:,, Atinge ceva albastru”, ,,Semaforul”, ,,
Bucheţelele”, Rândunelele în cuib”, ,,Ploaia”, ,,Om la om !”.

Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare au realizat-o
elevii prin exersarea mişcării spontane pe cântec -Exemplu: „Fluturaş, fluturaş” (din folclorul copiilor ),
însoţit de imitarea zborului; „Huţa,huţa” (din folclorul copiilor), cu balansul braţelor, „Căldăruşă plină”,
„Umblă ursul”, „Ariciul” (din folclorul copiilor), ,, Unu, doi, trei”.

Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor - jocuri pe
cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o mişcare simplă (paşi, ridicări pe şi au contribuit la
satisfacerea nevoii elevilor de a se mişca .

Ceea ce diferenţiază jocul didactic de alte jocuri şcolare este că, la jocul didactic predomină
învăţarea şi nu distracţia. Folosit în diverse situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie solicitat
la un efort intelectual deosebit: să observe, să identifice, să analizeze, să compare, să transforme etc. El
face toate aceste operaţii în timpul jocului motivat, într-o formă atractivă, plăcută, şi-şi mobilizează
toate forţele pentru a rezolva sarcinile jocului. De fapt, pus în situaţia de joc, copilul realizează o învăţare
adevărată, dar având impresia că se joacă. Jocul este „proprietatea copiilor”, iar noi dascălii trebuie să
veghem pentru a nu li se încălca dreptul la joc. Cei ce-i învaţă pe copii jocuri sunt răsplătiţi cu dragostea
şi admiraţia acestora.

Vă îndemn să priviţi în ochii copiilor atunci când ei se joacă. Veţi vedea în ei toată bucuria şi
fericirea pământului. Veţi înţelege atunci că sunteţi cel mai răsplătit om de pe pământ, pentru truda şi
răbdarea dumneavoastră – vă puteţi retrăi copilăria de fiecare dată când intraţi în jocul copiilor.

Bibliografie:

1. Programele şcolare pentru Clasa pregătitoare - aprobate prin ordin al ministrului nr. 3418⁄19.03.2013
2. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare –Suport de curs
3. Dumitru Alexandrina, Dumitru Viorel-George, ,, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi
ciclul primar", Ed. Paralela 45, 2005 , Piteşti
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Modalităţi de imbunătăţire a relaţiei

grădiniţă-familie

Prof.invaţ.preşc.Raţ Florentina Valentina
G.P.P.Nr 7,Satu Mare,jud. Satu Mare

Familia şi grădiniţa vin în sprĳinul dezvoltării viitoarelor personalităţi, copiii de azi, şi de aceea este
bine ca ambele instituţii să fie apropiate, să colaboreze. Pentru acest lucru educatoarea trebuie să
cunoască foarte bine copilul, condiţiile familiale în care trăieşte, raporturile familiale. O colaborare
eficientă se realizează prin „informarea reciprocă a şcolii/gradinitei şi a familiei cu privire la problemele
dezvoltării copilului” De-a lungul anilor în care am lucrat ca educatoare, am observat care sunt
întrebările la care părinţii doresc să primească răspunsuri. Ele diferă de la părinte la părinte, de la
comunitate la alta. În activităţile desfăşurate în mediul rural, cele mai multe întrebări pe care şi le
pun părinţii sunt: Ştie copilulmeu ceva?, Poate copilul meu să înveţe? Ascultă, este atent la ore? ; aşadar,
părintele de la sat este mai puţin preocupat de sănătatea copilului, de colaborarea cu cei din jur, de
integrarea lui într-un grup, tot ceea ce-l interesează este educaţia lui. Fiindcă cei mai mulţi părinţi de la
sate nu au posibilităţi materiale pentru completarea educaţiei copiilor lor, ei îşi pun toata baza în
activităţile pe care le realizează la grădiniţă (şi mai târziu în şcoală). De cadrul didactic depinde, aşa cum
consideră ei, evoluţia copilului lor. Pentru părintele din mediul urban însă pe primul loc se găseşte
sănătatea copilului său. Lucrând la grădiniţă cu program prelungit in mediul urban, am observat că
priorităţile părinţilor se schimbă. De data aceasta întrebările părinţilor sunt diferite: A mâncat azi
copilul meu? A făcut cumva febră? S-a certat cu cineva? A dormit?. Mulţi dintre părinţi nu petrec foarte
mult timp cu copiii lor şi interesul pentru educaţia copilului este destul de scăzut, sarcina pentru educare
revenind, aşa cum crede părintele, grădiniţei. Pentru a echilibra balanţa preocupărilor părinţilor o
educatoare poate, prin activităţile comune copii-părinţi-educatoare, să-i provoace pe părinţi să
conştientizeze că toate întrebările au nevoie de răspunsuri pe care ei singuri le pot da. Misiunea
educatoarei nu este deloc uşoară, dar nici imposibilă şi poate găsi diferite modalităţi de colaborare. O
modalitate ar fi : Parteneriatul grădiniţă-familie. Între familie şi grădiniţă trebuie să existe o
comunicare permanentă, un parteneriat, care chiar dacă acesta nu este pus pe hârtie, trebuie să conducă
la educarea copilului. Parteneriatele sunt considerate esenţiale în organizarea şi desfăşurarea activităţii
în şcoală/grădiniţă . Ele au depăşit de mult condiţia de a fi o activitate facultativă. Invitarea părinţilor
să participe la diferite programe şi activităţi în grădiniţă, cu scopul de a ajuta părintele să cunoască
modalităţi şi metode de organizare a sistemului grădiniţei, de coordonare a jocurilor, folosirea jucăriilor
–utilitatea lor, reprezintă cea mai bună modalitate de colaborare între grădiniţă şi familie, în cadrul
parteneriatelor educaţionale. O colaborare eficientă se realizează prin „informarea reciprocă a şcolii şi a
familiei cu privire la problemele dezvoltării copilului”. Grădiniţa fiind „prima instituţie care se conduce
după principii şi metode ştiinţifice”, poate asocia prin colaborare informaţiile pe care le deţin părinţii cu
cele deţinute de grădiniţă, în scopul de a fi în avantajul copilullui. Alte modalitati de imbunatatire a
relatiei gradinita-familie ar fi:
Vizitele la domiciliu sunt cele mai indicate în acest sens şi pentru asta se cere mult tact, deoarece ar putea
fi interpretate într-un mod eronat.Vizitele se pot face şi de către părinţi la grădiniţă în contextul în care
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părintele doreşte să cunoască climatul educaţional oferit de grădiniţă, care sunt raporturile educatoare-
copil. Scopul îl reprezintă legătura strânsă dintre familie şi grădiniţă, menţinerea interesului educatoarei
pentru copil. Aşa se cunoaşte mai bine copilul, comportamentul lui în mediul familial, care-i este relaţia
cu părintele, comportamentul acestuia faţă de copil. Se pot afla informaţii interesante despre cultura,
predispoziţiile şi aptitudinile familiei. Vizitarea camerei copilului reprezintă un moment de încântare
pentru copil, prin care el îşi prezintă jucăriile şi activităţile preferate. Vizitele trebuie planificate din
timp şi scopul specificat clar, pentru a nu crea panică părinţilor. În cadrul discuţiilor dacă subiectul se
referă la aspecte mai puţin pozitive ale copilului este bine că copilul să nu fie de faţă. În general, ca
educatoare, este bine să se practice „tehnicile de ascultare activă”, să dea posibilitatea părintelui de a
spune opiniile despre copil, despre interesele şi preocupările acestuia.
Adunările cu părinţii: şedinţe periodice,conferinţele şi referatele,convorbirile,atelierele de lucru cu
parinţii, vizite, excursii şi plimbari;
Voluntariatul – prin sprĳin facultativ, părinţii pot aplica cunoştinţele şi abilităţile în folosul îmbunătăţirii
actului educaţional prin sponsorizări la grupă (sau coordonarea şi colaborarea în cadrul unor evenimente
speciale).
Expoziţiile Activităţile realizate in sala de grupă cu copiii, sunt expuse periodic la loc vizibil pentru
părinţi. Astfel părinţii îşi pot cunoaşte mai bine copiii „prin prisma rezultatelor sale”. Expoziţii pot fi
înfiinţate şi în cadrul „vitrinelor cu cărţi pentru părinţi”, vitrine create cu scopul de a încuraja părinţii să
citească materiale pedagogice exemplificative pentru cunoaşterea propriului copil. De
asemenea,comunicarea informală prin mesaje scrise şi carnete de dialog ,prin intermediul site-urilor de
socializare facebook si whatsApp.
Mijloace video.Activitatea de la grupă poate fi surprinsă cu ajutorul camerelor de luat vederi sau foto.
Părinţii sunt încântaţi să vadă cum lucrează copiii lor. Cel mai important însă, este ca înainte ,să cerem
permisiunea părinţilor pentru a-i fotografia, filma. Această modalitate a fost una des utilizată in acest an
pandemic, in activităţile desfaşurate cu prezenţă fizică, dar şi in cadrul activităţilor online ( activităţi
sincron sau asincron,pe platforma educaţionala Google Classroom).
Scrisori de înştiinţare. Sunt bine-venite în informarea părinţilor în diferite circumstanţe (întruniri,
evenimente, excursii, cereri de materiale pentru anumite proiecte desfăşurate la grupă, informaţii din
viaţa comunităţii, despre copil, opinii despre cadrele didactice, mulţumiri părinţilor ce se implică în
anumite activităţi). Destinatarul să fie atât părintele cât şi copilul şi pot fi trimise la intervale de timp
regulate:săptămânale, bilunare, lunare.
Jurnalul grupei. Redau acţiunile desfăşurate prin seturi de fotografii, diplomele obţinute ca rezultat al
muncii acestor acţiuni şi impresiile părinţilor. Reprezintă un document evident şi cert al implicării
tuturor resurselor umane din grădiniţă (educatoare, copil, părinti, bunici, cadre calificate auxiliare din
grădiniţă), în anumite acţiuni.
Folosind orice modalitate de colaborare, atât grădiniţa cât şi părinţii, vin în sprĳinul educării copilului, a
dezvoltării personalităţii sale la vârsta preşcolară, însă orice tip de neînţelegere schimbă ordinea lucrurilor
şi produce o ruptură în dezvoltarea integrală şi armonioasă a copilului. Toate aceste modalitati, au la
bază anumite obiective esenţiale ce trebuiesc atinse în educaţie: să ajute educatoarele în munca lor; să
desăvârşească abilităţile educaţionale ale copiilor; să aducă îmbunătăţiri climatului şcolar; să avanseze
abilităţi de lideri ale părinţilor; să favorizeze legătura dintre familii şi personalul grădiniţei; să creeze o
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atmosferă de lucru mai sigură în grădiniţă; să ofere suport psihologic şi anumite servicii părinţilor; să
ajute la administrarea grădiniţei.
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Relaţia profesor - elev : elementul fundamental

al vieţii şcolare

Autor: Repede Alina Anca
Prof. -Școala gimnazială ”Avram Iancu” , Dej

În perioada şcolarităţii relaţia interpersonală dominată, cu profunde implicaţii educaţionale,
rămâne cea care se formează între profesor şi elev, educator şi educat. Relaţiile între profesor şi elev
constituie elementul fundamental al vieţii şcolare. Dacă aceste relaţii nu satisfac nevoile afective ale
elevilor atunci devine iluzorie îmbunătăţirea programelor şi a metodelor. Această relaţie exprimă în
fond chintesenţa procesului pedagogic, unde factorul de răspundere şi conducător este profesorul .
Între profesor şi elev are loc un dialog permanent intelectual şi moral. De caracterul şi nivelul

acestui dialog depinde într-o mare măsură efectul muncii de educaţie: ce cunoştinţe îşi însuşesc elevii, ce
aptitudini şi capacităţi intelectuale, priceperi şi deprinderi îşi formează, în ce direcţie se dezvoltă
interesul lor de cunoaştere, etc. , ce vederi şi convingeri se înrădăcinează în conştiinţa lor.

Semnificaţia şi eficienţa dialogului între profesor şi elev ca de altfel al întregului proces educaţional
din şcoală se află într-o strânsă legătură, corelaţie, cu pregătirea profesională şi cu trăsăturile de
personalitate ale educatorului.

Cu privire la atitudinea afectivă a profesorului faţă de elevi se sublinează capacitatea lui de a se
apropia de lumea lor spirituală pentru a înţelege empatic trăirile, frământările, problemele de care
aceştia sunt stăpâniţi şi de a asigura un ton afectiv pozitiv, atât relaţiei sale cu elevii, cât şi întregii
atmosfere de muncă în colectiv.

Se ştie cât de sensibili sunt unii copii faţă de sentimentele profesorului, cât de mult ţin ei la
dragostea lui. O relaţie apropiată între profesor şi elev nu poate fi concepută fără înţelegerea elevului,
fără o atitudine caldă şi plină de solicitudine faţă de el, urmărindu-se îndeaproape formarea şi evoluţia
diferitelor trăsături ale personalităţii lui, schimbările ce se petrec în psihicul elevului. Ori ce atitudine de
indiferenţă distantă sau capricioasă a profesorului, subaprecierea sau desconsiderarea personalităţi
elevului afectează grav procesul educaţional.

Capacitatea de a se identifica cu gândurile şi frământările elevului de a deveni prietenul lui apropiat
presupune ca profesorul să nutrească faţă de elev o dragoste şi o înţelegere sinceră. El să posede, înainte
de toate, ,,ero paidikos”- dragoste de copil, nevoia de a se dărui fiinţelor celor mai slabe, celor mai
deschise la toate influenţele celor mai încrezătoare în forţa şi bunătatea adultului.

Această dragoste nu se confundă cu sentimentalismul, nu trebuie să degenereze în familiaritate, ci
să poarte în ea grĳa şi răspunderea faţă de soarta elevului. Este în fond ,, o dragoste pedagogică”, o
dragoste care exclude preferinţele, şi care nu se adresează decât părţii nobile a persoanei, este ,, dragostea
pentru un eu mai bun” . De aceea, profesorul, odată cu apropierea de elev se şi detaşează de el, se
distanţează, într-o anumită măsură pentru a exprima exigenţe şi cerinţe faţă de elev, stimulându-l spre o
dezvoltare şi perfecţionare continuă.

Menirea noastră ca şi dascăli nu este aceea de a inspira teamă, de-a umili, de-a impune, de-a
critica, de-a pedepsi, de-a arăta putere, de-a domina ci aceea de a-i înţelege pe elevi, de a-i ajuta să-şi
formeze şi să-şi dezvolte abilităţi, competenţe, deprinderi, de a participa la procesul de educare şi
socializare a lor.
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Relaţia pedagogică este cu atât mai eficientă din punct de vedere educativ, cu cât comunicarea
funcţionează concomitent la ambele niveluri, formal şi informal, cuprinzând atât mesaje semantice, cât
şi ectosemantice. Acel climat afectiv, cu puternice valenţe motivaţionale, este constituit tocmai din
aceste mesaje ectosemantice, generate de actul comunicării.

O bună relaţie cere, aşadar, un adevărat dialog, cuprinzând schimburi verbale şi o adaptare a
profesorului şi elevilor într-o relaţie în care clasa este colaboratoarea profesorului. O asemenea
pedagogie, întemeiată pe o adevărată dialectică între acţiunea profesorului şi aceea a elevilor, permite, pe
de altă parte, atenuarea insuficienţelor educative şi culturale din mediul familial şi favorizează astfel
dezvoltarea capacităţilor intelectuale.

În sistemul profesor-elevi elementele pot comporta şi disfuncţii. Astfel, relaţiile negative ale
profesorului cu elevii ( tutelare, autoritarism, lipsă de respect, lipsă de înţelegere, ironie, toleranţă
exagerată etc.) pot frâna dezvoltarea liberă a elevilor; la rândul său, prin faptele sale, elevul poate
împiedeca adaptarea grupului şi integrarea lui în contextul social, funcţionarea normală a grupului ţi
implicit dezvoltarea plenară a membrilor săi.

Dar, întrucât funcţionalitatea fiecărui element este dată de locul elementului în relaţiile cu celelalte
elemente ale sistemului, nici o disfuncţie nu trebuie considerată ca definitivă. Perfecţionarea relaţiilor
profesorului cu elevii şi dintre elevi înşişi duce la creşterea rolului lor funcţional în cadrul sistemului
clasă de elevi. În practica educativă se impune, de asemenea, luarea în considerare a cât mai multor
interdependenţe în aplicarea oricăror măsuri , adoptarea atitudinii profesorului în starea sistemului în
fiecare moment dat, previziunea asupra tuturor efectelor posibile şi a celor mai probabile ale acestor
măsuri şi atitudini.

În procesul instructiv educativ este necesară o adaptare permanentă a profesorului la nivelul de
dezvoltare intelectuală a elevilor nu pentru a facilita procesul de învăţare, ci pentru a doza în mod
adecvat dificultăţile. Sub raport afectiv adaptarea permanentă a comportamentului profesorului la
personalitatea copilului este necesară nu atât pentru a-i face acestuia plăcută şederea la şcoală, cât pentru
a-i trezi dorinţa şi voinţa de a răspunde printr-un comportament pozitiv acţiunii educative.
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ABORDAREA DIFICULTĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE DIN

PERSPECTIVA EDUCAȚIEI INCLUZIVE

Autor: Prof. Învăț. Preșcolar: Rotundu Ema

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25, Iași, Județul Iași

În contextul actual, al asigurării educației pentru toți, al egalizării șanselor de acces și reușită ale

tuturor copiilor, indiferent de natura ”diferențelor dintre ei”, preocupările vizavi de învățare au fost,

sunt, și vor fi, nevoi ale reformei politicii școlare.

Studiul problematicii copiilor cu dificultăți de învățare este relativ recent. Bineînțeles,

dificultățile de învățare au existat tot timpul, și nu doar la copii, cât și la adulți. Având în vedere că

învățarea școlară are nevoi dominante (aplicarea unor metode, strategii, tehnici), literatura de

specialitate consideră aceasta ca fiind un proces deosebit de provocator, prin efectele pe care le produce

asupra comportamentului ființei umane. Întrebările care se nasc în ceea ce privește acest concept,

precum: De ce se produce acest fenomen?, Cum are loc acest proces?, Care este rezultatul, efectul acesteia?, Cum

putem optimiza procesul de învățare?, sunt numai începutul unor demersuri foarte importante.

Din perspectivă psihopedagogică, învățarea este definită ca ”activitate pe care o desfășoară elevul

pentru dobândirea competențelor, proiectată în raport cu finalitățile educaționale, orientată să devină autoreglată,

autoevaluată” (Popa, 2014, p. 8 apud Bocoș, 2013, p. 85). Strategiile de învățare pot fi văzute ca un set de

instrumente pe care organismul îl poate achiziționa prin raportare la experiență. Copiii cu dificultăți de

învățare cunosc și utilizează un număr limitat de strategii de învățare.

Mușu (2000, p. 11) ) propune două criterii principale pentru depistarea dificultăților de învățare.

Primul este criteriul excluziunii (cu ajutorul lui se determină dacă un copil are o anumită dificultate de

învățare sau dacă dificultățile sunt asociate unor afecțiuni: deficiență mintală, fizică, vizuală, auditivă,

afectivă, înțelegere greoaie sau un handicap cultural), iar al doilea, este însoțit de tulburări de atenție

însoțite de hiperactivitate. Dacă un copil corespunde celor două criterii, profesorului îi revine sarcina de
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a studia mai profund dificultățile de învățare și de a determina modificările programului copilului,

pentru ca acesta să corespundă cerințelor sale.

Ceea ce îi deosebește pe toț copiii cu dificultăți de învățare este caracterul unic al deficienței.

Studii recente relevă că acestea se pot împărți în mai multe categorii (Haheu-Munteanu, 2017, p. 63- 68):

� Copii cu cerințe de comunicare și interacțiune (Tulburări pervazive de dezvoltare de spectrul autist;

Tulburare dezintegrativă în copilărie; Sindromul RETT);

� Copii cu cerințe sociale, emoționale și de comportament (Tulburarea creșterii; Tulburările propriu-

zis de comportament: problemele de interrelații, anxietatea de separare, problemele de alimentație,

problemele de disciplină; Probleme de somn; Tulburarea reactivă de atașament; Sindromul

Tourette sau ”boala ticurilor”; Deficitul de atenție și hiperactivitatea);

Mara, D., (2011, p. 152) este de părere că acei copii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de

organizarea învăţării în funcţie de cerinţele lor educative. Sigur că da, acest tip de problematică cere

educatorilor şi profesorilor să abordeze acţiuni complexe care se referă la întreaga clasă, deci la toţi

copiii.

Principala cerinţă faţă de învăţare este individualizarea metodelor folosite pentru copiii cu

dificultăţi de învăţare. Este necesar ca profesorii să cunoască şi să poată folosi o serie de strategii

didactice cu care să identifice şi să sprĳine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă. În acest caz este

de dorit ca dascălul clasei să respecte următoarele cerinţe:

� să cunoască bine dificultăţile de învăţare a fiecărui elev, modul lor de manifestare şi domeniul în

care apar;

� să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile prealabile;

� să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă;

� să procure material de sprĳin atunci când este nevoie;

� să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de învăţare şi de

predare.

Orice profesor, educator și învățător abordează două tipuri de cadre educative: prevenirea

situațiilor inadaptare și tratarea dificultăților și tulburărilor de învățare în mediul școlar obișnuit.

Incluziunea este un proces provocator pentru schimbarea atitudinilor, prejudecăților și mentalităților
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precum politicilor și practicilor de excludere și segregare. (Mara, 2011, apud. Ghergut, 2001). Folosirea

strategiilor comprehensive/incluzive în clasa de elevi presupune ca cerinţe de bază următoarele:

� elevii trebuie să înveţe în clasă folosind resursele interne şi externe propuse de profesor şi de ceilalţi

elevi;

� procesul învăţării este mai important decât rezultatele obţinute pe temen scurt;

� învăţarea trebuie să fie efectivă şi eficientă atât pentru elev cât şi pentru profesor;

� învăţarea este mai importantă ca predarea;

� problemele de învăţare la elevi sunt fireşti şi ele devin impulsuri de perfecţionare a strategiilor

didactice pentru viitor;

� pe fundalul diversităţii de elevi, fiecare copil este important şi unic indiferent de rezultatele sale

şcolare;

� pentru a răspunde nevoilor/cerinţelor fiecărui copil se propun strategiile individualizate ale

învăţării;

� parteneriatul educaţional constituie o formă de exprimare a relaţiilor eficiente de predare şi

învăţare precum şi un sprĳin necesar procesului didactic în interior şi în exterior;

� procesul didactic este sprĳinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării – mediul

educaţional/ambientul - cu mesajele sale experienţiale directe şi indirecte;

� resursele interne care sprĳină învăţarea vin din empatia manifestată între profesor şi elev şi din

valorizarea experienţelor de viaţă în predare şi învăţare.

În România, politicile educaționale cât și reforma învățământului, propun o nouă abordare a

activităților de învățare în școală, care să țină seama de necesitatea asigurării șanselor egale la educație

tuturor membrilor comunității și se satisfacerea cerințelor de educație în funcție de potențialul de

învățare al fiecărui copil inclus în programul educațional al școlii. Însă, pentru realizarea acestui

deziderat, provocatoare devin încercările de schimbare a mentalităților și a atitudinilor față de copii cu

cerințe educaționale speciale. (Popa, 2014, p. 63)
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Optimizarea relației profesor - elev prin folosirea de metode

inovative de învățare a cunoștințelor la disciplina chimie

Autor: profesor Rusu Cristina,
Școala Gimnazială Nicolae Iorga Iași

Profesorul clasic, un personaj sobru şi autoritar, distant şi sever, doct şi infailibil, este înlocuit cu
succes astăzi de profesorul democratic, un reformator care va cere „formaţie şi nu informaţie”, se va
implica într-o relaţie permisivă şi democratică, deschisă şi amicală cu elevii, instaurând între aceştia un
climat de comunicare liberă, deschisă şi complexă. Pentru o bună comunicare cu elevii trebuie să se
vorbească la persoana întâi, să fim spontani, să ascultăm, să punem partenerii pe picior de egalitate, să
asigurăm confortul necesar în timpul comunicării, să evităm moralizarea şi moralizările, să utilizăm
mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative.

Relaţia profesor elev ţine de sfera relaţiilor interpersonale, motiv pentru care eficienţa trebuie să
se decidă pe fondul raporturilor ce se stabilesc între educator şi educat. Dacă admitem că profesorul îşi
stabileşte mĳloacele de acţiune în funcţie de particularităţile şi reacţiile elevilor, adaptându-şi permanent
la acestea stilul operaţional şi foloseşte un anumit sistem metodico-organizaţional, atunci vom
recunoaşte rolul profesorului ca fiind hotărâtor în obţinerea efectului pe care el însuşi l-a anticipat.
Elevul este influenţat de către profesor direct, dar şi indirect, prin intermediul grupului social din care
face parte şi în care se manifestă activ, motiv pentru care consider foarte importante cunoaşterea de
către profesor a personalităţii elevului şi autocunoaşterea elevului în vederea înregistrării tuturor
influențelor educative spre formarea şi autoformarea elevului. Succesul dar şi eşecul şcolar, adaptarea
sau inadaptarea socială a elevilor sunt în strânsă legătură cu descoperirea blocajelor care apar între
diferite secvenţe ale acţiunilor educative: motiv – scop, mĳloace – efect, evaluare – conexiune inversă.

În activitatea didactică am fost permanent preocupată de folosirea unor metode interactive și
inovative atât pentru predarea cât și pentru evaluarea cunoștințelor la disciplina chimie. Am folosit în
mod constant resurse didactice bazate pe folosirea tehnologiei informaționale atât în activitățile
realizate cu prezența fizică a elevilor dar și în cele realizate online.

În continuare voi prezenta un proiect didactic, ca exemplu de bună practică pentru o lecție de
fixare și consolidare, recapitulare și sistematizare a cunoștințelor care poate fi folosită și pentru evaluare.
Proiectul a fost folosit pentru o activitate de cerc metodic desfășurată în luna mai 2021. O astfel de
abordare a lecțiilor prin imbinarea mai multor metode de lucru, implicarea elevilor interactiv în
activități precum și folosirea manualului digital și a soft-urilor educaționale mi-a adus în timp o
relaționare foarte bună cu elevii, aceștia fiind atrași de studiul chimiei.

Proiect didactic

Aria curriculară: Matematică și științe; Disciplina: Chimie; Clasa: a VII – a; Unitatea de învăţare:
Substanțe chimice; Titlul lecţiei: Formule chimice. Clasificarea substanțelor; Tipul lectiei: lecţie de
fixare și consolidare, recapitulare și sistematizare a cunoștințelor. Competențe generale: 1. Explorarea



202

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană; 2.Interpretarea unor date
și informații obținute în cadrul unui demers investigativ; 3. Rezolvarea de probleme în situații concrete,
utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei. Competențe specifice. Elevii trebuie : 1. Să
dobândească un sistem de cunoștințe privind scrierea formulelor chimice pentru substanțe simple și
compuse; 2. Să folosească limbajul chimic și să transpună din limbajul vorbit în cel scris; 3. Să descopere
criteriile de clasificare a substanțelor și tipurile și proprietățile acestora; 4. Să valorifice sursele de
informare: manual digital, sistemul periodic, soft educațional; 4. Să aplice algoritmii corespunzători în
scrierea formulelor chimice și rezolvarea exercițiilor și problemelor. Metode şi procedee didactice
folosite: modelarea, conversaţia euristică, explicaţia, algoritmizarea, problematizarea, experimentul,
rezolvarea de exerciții și probleme. Mĳloace didactice folosite: manual digital Editura Intuitext, fișă
de lucru în format electronic, substanțe și ustensile de laborator, platforma wordwall cu jocuri didactice,
chestionar feedback.

Scenariul didactic

1. Captarea atenției: definirea formulei chimice și vizionare film manual digital, pagina 80,
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Chimie/U0MgSU5UVUlURVhUIFNS/

2. Rezolvare exerciții din fișa de lucru referitoare la scrierea formulelor chimice și denumirea acestora. Joc
didactic.
Fișa de lucru

I. Să se scrie formulele chimice pentru următoarele substanțe și să se ordoneze crescător moleculele în
funcție de numărul de atomi conținuți: 5 molecule de oxigen; 3 molecule de apă; 4 molecule de
dioxid de carbon; 6 molecule de fosfor; 7 molecule de acid clorhidric

II. Să se scrie pe baza valențelor formulele chimice pentru următoarele substanțe: Sare de bucătărie ( clorură
de sodiu ); Var nestins ( oxid de calciu); Sodă caustică ( hidroxid de sodiu ); Vitriol ( acid sulfuric ); Piatra iadului
( azotat de argint ); Calcar ( carbonat de calciu ).

III. Să se calculeze cantitatea de substanță conținută în 120 g oxid de magneziu. Se dă AMg = 24 și
AO = 16.

IV. Corelație între formule și denumire: https://wordwall.net/ro/resource/3048756/formule-
chimice

3. Clasificarea substanțelor – criterii de clasificare
a. Substanțe simple – vizionare film manual digital și studierea proprietăților fizice ale aluminiului și

sulfului, activitate experimentală nr 1/pagina 90 și aplicația interactivă pentru studierea
conductibilității electrice a acestora: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-
a/Chimie/U0MgSU5UVUlURVhUIFNS/#

b. Substanțe compuse: clasificare și exemple, recunoașterea tipului de substanță compusă folosind
platforma Wordwall: Clasificare substanțe compuse:
https://wordwall.net/ro/resource/16727184/substante-compuse și
https://wordwall.net/ro/resource/11800191/formule-chimice

4. Evaluare
a. Chestionar feedback – autoevaluare:
Pe o scară de la 1 la 10 apreciază activitatea ta de astăzi: …………
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a. Pentru evaluare online sincronă am folosit platforma Socrative.
Avantaje: la lansarea unui test puteți alege dacă doriți ca elevii să primească feedback instantaneu cu
privire la răspunsurile lor, să lucreze în ritmul propriu sau să înceapă și să termine fiecare întrebare în
ritmul profesorului; versiunea gratuită oferă o cameră cu maximum 50 de cursanți și există o mulțime de
caracteristici pentru utilizarea eficientă și regulată în clasă; este ușor pentru profesori să se înscrie, să
creeze teste și să le lanseze în clasă; elevii nu trebuie să se înregistreze, ci pur și simplu pun într-un număr
de cameră (cod) legat de contul dumneavoastră.
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Cheia relației profesor elev

Autor Soare Bogdan Vlentin
Prof.Școala Gimnazială Nae A Ghica Rucăr

Meseria de profesor este cea mai importantă și nobilă deoarece cel care o practică are acces direct la
sufletele copiilor, iar de aceasta depinde întreaga evoluție umană. Scopul educatorului este să-și învețe
elevii cum să gândească, nu ce să gândească.
Trebuie să le “descătușeze gândurile, să le trezească curiozitatea și să le aprindă mințile”
(Pushkin,D.2001).
A avea succes în activitatea educativă constă în a fi un profesor reflexiv.Trăsătura cea mai importantă a
unui profesor reflexiv este responsabilitatea, incluzând aici și ideea de responsabilitate din punct de
vedere moral.
Ca urmare, un astfel de cadru didactic este un profesor atent, creativ și dinamic, dispus să-și revizuiască
și modernizeze în mod continuu activitatea.
Dacă analizăm din punct de vedere obiectiv activitatea pe care o desfășurăm la clasa, putem identifica
caracteristici ale unui profesor reflexiv? Sunt un profesor reflexiv? Care sunt caracteristicile unui astfel
de profesor?
Conform A. Nedelcu, un profesor practician reflexiv este cel care îndeplinește următoarele condiții:
� examinează, formulează și încearcă să rezolve dilemele practicii de la clasă;
� este atent la contextele instituționale și culturale în care acționează;
� își asumă responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională;
� ia parte la dezvoltarea curriculum-ului și este implicat în eforturile de schimbare a școlii.Un

profesor reflexiv știe când este momentul să acționeze, să acorde sprĳin elevului și când trebuie să
lase elevul să se descurce singur, să învețe din propriile greșeli.În relația profesor-elev, o
importanță deosebită o are feedback-ul. Răspunsul primit de la elev îi oferă profesorului informații
despre ceea ce elevul a înțeles și despre ce mai are nevoie să aprofundeze.Feedback-ul reprezintă
un motivator important al relației profesor-elev, fiind o componentă deosebit de importantă a
procesului didactic, Gamble definindu-l ca “totalitatea mesajelor verbale pe care o persoană le
transmite în mod conștient sau inconștient ca răspuns la comunicarea altei persoane (Gamble,
Gamble, 1993, p.151, apud. I.O.Pânișoară).

� Feedbackul poate fi oferit cu intenție pozitivă sau negativă. Starr (2008) ne oferă câteva exemple
din ambele variante:

� 1.Intenții pozitive –pentru a ajuta pe cineva să învețe ceva care-i va fi folositor, pentru a sprĳini o
persoană să-și atingă țelurile, pentru a face o persoană să se simtă valorizată, pentru a ajuta pe
cineva să treacă peste o problemă.

� 2.Intenții negative-pentru a-i da cuiva o “lecție “ (folosit pentru a raspunde unei alte persoane care,
la randul său, a criticat un răspuns, o prezentare) sau pentru a obține o favoare din partea altuia
(recomandări, renume bun sau foloase materiale).

� Determinante ale feedback-ului pe care profesorul îl transmite elevului:
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� să se bazeze pe încrederea dintre emițător și receptor;
� să fie specific, nu general, de preferat să conțină exemple recente din activitatea elevului;
� să se concentreze asupra activității desfășurate în prezent și mai puțin asupra activităților

anterioare.
� Obiectivul feedback-ului este reducerea decalajului dintre stadiul actual al elevului, nivelul la care se

află în momentul de față, și unde ar trebui să fie.
� Feedbackul servește unor scopuri variate în procesul de reducere a acestui decalaj, oferă indicii care

captează atenția unei persoane, o ajută să se concentreze la sarcină și poate direcționa atenția spre
metode necesare pentru rezolvarea sarcinii.

Este necesar ca fiecare profesor să conștientizeze importanța feedback-ului și să reacționeze ținând cont
de trei întrebări importante: Spre ce mă îndrept ?, Cum voi ajunge acolo? și Ce urmează?.Modalități de a
folosi feedbackul pentru a optimiza învățarea:
� Focalizarea feedback-ului asupra sarcinii, nu asupra celui care învață;
� Reducerea neclarităților referitoare la performanță și obiective;
� Păstrarea feedback-ului într-o formă cât mai simplă, dar nu simplistă (în funcție de nevoile celui

care învață);
� Oferirea feedback-ului după ce elevii au încercat o soluție a situației care trebuie îmbunătățită (ceea

ce duce la un plus de autoreglare).
� Erorile noastre nu sunt cu siguranță niște lucruri atât de îngrozitoare și de grave. Într-o lume în

care e clar că suntem extrem de expuși la ele, în ciuda tuturor măsurilor noastre de precauție, o
anumită relaxare pare mai sănătoasă decât această ambalare exagerată contra lor.Perseverența și
reziliența mentală care subliniază că tu poți schimba lucrurile în fața adversității reprezintă un
factor comun oamenilor care stă la baza succesului în sport, afaceri și în școală.Michael Jordan
susținea într-un spot publicitar pentru Nike că: „Am ratat mai mult de nouă mii de lovituri în cariera

mea. Am pierdut aproape 300 de meciuri. De douăzeci și șase de ori mi s-a oferit șansa pentru aruncarea de

câștigare a meciului și am ratat. Am ratat iar și iar și iar în viața mea. Și din acest motiv am reușit.”În
orice școală, atât elevii, cât și profesorii își doresc ca activitățile desfășurate să fie plăcute, învățarea
să fie utilă, cunoștințele interesante, iar lecțiile să fie organizate folosind metode diverse și
interactive. Pentru a stimula învățarea eficientă a elevilor este necesară acordarea permanentă a
feedback-ului. Profesorul trebuie să ia în considerare efectul pe care feedback-ul acordat îl are
asupra elevilor, astfel încât aceștia să nu fie descurajați, ci să aibă încredere în forțele proprii pentru
ca activitatea să se desfășoare permanent cu rezultate în continuă creștere.
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Influența creațiilor literare

în dezvoltarea caracterului școlarilor mici

Autor: Prof. în înv. primar Solyom Tünde
Școala de proveniență: Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag

Școala Gimnazială ,,Ady Endre” Lompirt

Conținutul lucrării: experiență și cercetare
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În zilele noastre, educatorii au de rezolvat din ce în ce mai multe probleme legate de educația
copiilor, din cauza situațiilor create de familii dezorganizate dar și a greutăților cu care se confruntă
părinții.

Asigurarea calității educației morale este o problemă mai dificilă decât predarea cunoștințelor
din domeniul unei discipline. Acestor rezultate nu se acordă note, elevii nu pot fi evaluați în mod
obișnuit. În această situație, ne punem întrebarea - cum putem asigura calitatea muncii noastre din
punct de vedere moral, cum putem urmări dezvoltarea copilului, în ce fel verificăm eficiența muncii
noastre din această perspectivă?

Pornind de la ideea conform căreia caracterul copilului se formează atât în mod spontan cât și
sub îndrumarea conștientă a cadrului didactic, m-am străduit în munca mea la catedră, ca valorile
morale nobile - bunătatea, dragostea, respectul, simțul dreptății și al responsabilității, datoria – să prindă
rădăcini în personalitatea elevilor, să devină convingeri și să se exteriorizeze în mod constant. Sunt
călăuzitoare, în acest sens, ideile formulate de Stanciu Ilie (1958): „Opera literară acționează în primul rând

asupra inimii cititorului. Acesta, gândind asupra cărții sub înrâurirea puternicelor emoții trăite, ajunge la

concluzii privind propria lui viață, propriile acțiuni. De la emoție la gândire, de la gândire la acțiuni voluntare,

iată procesul sufletesc pe care îl determină opera literară. Impresiile emotive puternice rămân adânc întipărite în

memorie. Ele generează pentru multă vreme gânduri și fapte care contribuie la formarea caracterului cititorului.”.
În activitatea mea cu copiii, la vizionarea spectacolelor de teatru de păpuși, la evenimente festive,

la concursuri de recitări, am urmărit influența basmelor, a personajelor pozitive și negative, a creațiilor
lirice, a scenetelor asupra elevilor. Am ajuns la concluzia că basmele și cântecele populare, zicătorile și
poeziile îmbogățesc, dezvoltă sensibilitatea, gândirea și influențează comportamentul elevilor.

De-a lungul anilor am constatat că elevii doresc să se identifice cu personajele operelor. Această
dorință se referă, in primul rând, la aspectul fizic și la acțiunile personajelor, de aceea acele opere au
influență mai mare în care acționează personaje impunătoare. Ei preferă personajul deschis, curajos,
puternic, cu simțul dreptății, caracterizat prin perspicacitate. Începând de la vârste mici reușesc să



207

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

desprindă o învățătură. Dar de aici nu rezultă în mod direct că aceste influențe rămân să modeleze
comportamentul elevilor, sunt esențiale evaluările și analizele complexe și exersarea.

Pornind de la acestea am fixat următoarele obiective, în munca cu elevii:
� să stabilească o legătură cât mai personală cu textele literaturii pentru copii,
� să îndrăgească și să înțeleagă operele,
� să fie receptivi față de frumusețea limbajului artistic, față de echilibru și armonie,
� să fie capabili să desprindă idei și sentimente ale personajelor,
� să dezvolte creativitatea și fantezia,
� să dezvolte aria cunoștințelor,
� să îmbogățească limbajul,
� să dezvolte competențe de exprimare orală și scrisă,
� să trăiască din plin bucuria oferită de dramatizarea operelor,
� să exerseze apariția în fața publicului,
� să cunoască și să aplice normele de conduită,
� să utilizeze instrumentele comunicării nonverbale.

Lucrarea mea metodico-știinșifică pentru acordarea gradului didactic I, are ca temă ,,Influența
creațiilor literare în dezvoltarea caracterului școlarilor mici’’ și se compune din două părți.

În partea teoretică a lucrării am schițat rolul caracterului în sistemul personalității, am prezentat
trăsăturile personalității la elevii de școala primară și am detaliat abordarea operelor literare din punct
de vedere psihologic și pedagogic.

În partea de cercetare am încercat demonstrarea ipotezei mele, conform căreia operele literare,
prin învățăturile morale exprimate, prin evidențierea caracterului personajelor și prin identificarea cu
personajul (liric), influențează formarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi.

Subiecții experimentului au fost elevii de 9-11 ani de la Școala Gimnazială ”Ady Endre” Lompirt
și Școala ”Ilosvai Selymes Péter” din Ilișua.

Cercetarea este alcătuită din 2 părți: prima parte cuprinde experimentul, cealaltă parte are
caracter practic.

Prima parte are ca scop dezvăluirea trăsăturilor de caracter și surprinderea modificărilor în
perioada premergătoare și după intervenție. În vederea realizării acestui scop, copiii au fost supuși
anumitor teste. Testul de bază, testul de personalitate al lui Kozéki Béla, a constat în o sută de întrebări
cu răspunsuri simple de da sau nu, prin care am putut deduce zece trăsături importante evidente în
personalitatea elevilor. Deasemenea, am utilizat și teste de autocunoaștere pentru a conștientiza în copii
propriile valori morale.

În partea practică am elaborat un program pentru o serie de activități care se derulează pe
parcursul mai multor luni. În această perioadă am prelucrat, prin metode variate, diferite opere din
literatura pentru copii, am organizat activități pe teme literare care au trezit interesul pentru lectură, au
stimulat formularea opiniilor personale, au dezvoltat atenția, receptivitatea și interesul pentru normele
etice si morale.

În urma cercetării ipoteza mea dovedește că operele literare influențează formarea trăsăturilor
pozitive de caracter la școlarii mici. Afirm cu încredere că am reușit și voi reuși în continuare să răspund
acelor așteptări venite din partea societății și a părinților, așteptări formulate de prof. Dr. Fodor László:
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„școala trebuie să contribuie din ce în ce mai mult și în mod hotărât la educația morală a elevilor, cu
toate că aceasta este datoria familiei.”

Muncind pentru educația elevilor consider că îmi pot îndeplini și obligația mea de învățător și
de om, așa cum afirma Olivier Reboul: ”Educaţia este acţiunea care permite unei fiinţe umane să-şi
dezvolte aptitudinile sale fizice şi intelectuale ca şi sentimentele sale sociale, estetice şi morale, cu scopul
de a îndeplini cât mai mult posibil obligaţia sa de om.’’
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Abordarea şi rezolvarea unui conflict şcolar prin comunicare

didactică eficientă

Prof.înv.primar Spiridon Anicuţa
Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân ,, Curtea de Argeş

Comunicarea didactică în situaţii de conflict

Pentru profesori, situaţiile conflictuale constituie unele dintre cele mai grele teste de abilitate şi
deontologie profesională, dat fiind că o situaţie conflictuală are implicaţii atât asupra canalelor de
comunicare, cât şi asupra mediului în care evoluează participanţii. Comunicarea interpersonală realizată
în diverse situaţii didactice are loc într-un mediu deosebit (mediul şcolar) şi într-un context specific
(şcoala sau un spaţiu adiacent acesteia).

Etimologic, “conflict” înseamnă lovire reciprocă, înfruntare (conflictus = a se lovi unul
pe altul). Este caracterizat drept o “opoziţie deschisă”, o luptă între indivizi sau grupuri cu interese
divergente sau incompatibile, cu efecte distructive (de cele mai multe ori) asupra interacţiunii sociale.

Acest context poate bloca procesul de comunicare, ducând la eşecul /insuccesul acesteia.
Deoarece profesorul şi şcolarul – ca parteneri educaţionali – dezvoltă activităţi comune bazate, în esenţă,
pe comunicare didactică, este important de cunoscut şi acceptat următoarele:

-Conflictul este o realitate firească a vieţii cotidiene, inerentă în relaţiile interumane
(profesorul şi şcolarul au experienţe de viaţă diferite, percepţii ale realităţii diferite, dispoziţii diferite).

- Conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative:
Abordat pozitiv, conflictul, de regulă ideatic, poate determina dezvoltarea personală, afirmarea

creativităţii, schimbarea socială; este constructiv;
Abordat negativ, conflictul are rezultate distructive asupra psihicului, fizicului, spiritului

(tensiunea nervoasă este mare, nemulţumirile şi reproşurile sporesc); din această perspectivă este
respins principiul acceptării reciproce;

-Într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante pentru că nu pot fi controlate,
(îndeosebi cele neconştientizate, umorile, patimile, vanitatea etc.);

- Întotdeauna un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele, dacă se respectă cele trei
principii strategice de rezolvare şi dacă se doreşte efectiv dezamorsarea şi instalarea armoniei (printr-un
management corespunzător).

- Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o soluţie
acceptabilă pentru ambele părţi.

Modelul de dezvoltare şi stingere a unui conflict şcolar presupune cinci etape relativ distincte:
1. Dezacordul - apariţia diferenţelor între membrii grupului şcolar;
2. Confruntarea - apar acţiuni ce susţin opiniile, cerinţele sau convingerile fiecărei părţi;
3. Escaladarea - violenţa verbală se transformă în violenţă fizică saumorală;
4. Descaladarea - începe negocierea (trecerea de la tensiune, iraţionalitate, spontaneitate,

lipsa de logică la o discutare normală a intereselor parţilor aflate în conflict);
5. Rezolvarea - intervine mediatorul, ca “a treia parte” neutră, imparţială şi obiectivă;



210

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Analiza oricărui conflict şcolar relevă faptul că orice situaţie de comunicare afectată de o
tensiune/conflict devine automat dependentă de trei factori:

- sursa (emiţătorul),
- mesajul,
- mediul şi canalele de comunicare.

Elementul determinant în actul comunicării este emiţătorul(sursa) care în situaţii de
conflict şcolar se manifestă plenar, ieşind în evidenţă. Deoarece profesorul – emiţător deţine controlul
asupra actului de comunicare, se impune ca în situaţii conflictuale să acţioneze prompt, să identifice în
timp util sursele conflictului şi să stabilească strategia de dezamorsare a conflictului şi normalizare a
climatului didactic.

În situaţiile deosebite de conflict, comunicarea profesor-elev este într-o măsură apreciabilă
dependentă de precizia şi acurateţea mesajului, care trebuie să fie cuplat cu intenţia emiţătorului şi cu
nivelul de percepţie al ascultătorului destinatar. Mesajul are semnificaţie şi este complet numai în
condiţiile în care este coroborat cu limbajul folosit, filtrele şi perturbaţiile din comunicare, cu mediul şi
canalele de comunicare. În situaţia de conflict, comunicarea este eficace dacă posibilităţile asigurate de
canale sunt mai mari. Aceasta pentru că este nevoie ca receptorii să cunoască informaţia şi să o poată
propaga mai departe, timpul alocat rezolvării conflictului fiind scurt şi, de asemenea, se impun dezbateri,
negocieri fiind necesar şi un feed-back imediat şi apropiat. În concluzie, comunicarea didactică de tip
faţă în faţă sau mediată electronic este condiţionată de calitatea celor trei factori, prezentaţi anterior. Ca
profesori, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să obţină o imagine mai clară despre ei înşişi şi despre
societate, avem datoria de a transforma conflictele în şanse educative. Capacitatea de a aborda conflictele
într-un mod constructiv contribuie la sănătatea mentală şi individuală şi are efecte pozitive asupra
societăţii în general.

Principiile strategice de rezolvare a unui conflict

Pentru a minimaliza efectele distructive ale situaţiilor conflictuale, se poate propune respectarea
următoarelor principia (elaborate de Morris si Everard în 1996):

principiul 1 – Menţine comunicarea cu cei cu care pari să te afli în conflict (preferabil, încearcă să
lămureşti prompt lucrurile; nu amâna discuţia).

principiul 2 – Abţine-te de la a discuta despre alţii în absenţa lor (pentru a nu distorsiona
realitatea).

principiul 3- Dacă sesizezi semne ale unui conflict, încearcă să iniţiezi acţiuni la care să participe(colaborând)

persoanele implicate. Aşa nimeni nu se va mai simţi atacat sau ameninţat sau ignorat.

principiul 4 – Încearcă să eviţi toate fenomenele de tipul“eu câştig – tu pierzi”. Se recomandă abordarea
unei dispute din toate perspectivele posibile, ştiut fiind că de cele mai multe ori o echipă sau un
individ se comportă negativ numai dacă se simte ameninţat(ă) sau atacat(ă).

principiul 5 – Asigură -te că ştii să recunoşti rezultatele şi nu flatarea sau linguşeala.

După Axelroad, principiile strategice de rezolvare a unui conflict sunt următoarele (o altă abordare):
1. Nu fiţi primul care nu cooperează (care se încăpăţânează sau dă bir cu fugiţii); fiţi plini de solicitudine,
fiţi drăguţi, amabili şi afabili.
2. Aveţi grĳă ca atât cooperarea, cât şi abandonul să fie în raport de reciprocitate , respectiv:

Daţi răspunsuri măsurate (cumpătate) pentru a asigura reciprocitatea.
Nu vă lăsaţi exploatat (în mod direct)
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Nu fiţi invidios, fiţi iertător (conciliant, empatic).
3. Nu faceti pe deşteptul. Nu complicaţi şi nu simplificaţi inutil problemele, pentru că nu veţi rezolva
nimic.

În general în comunicare, dar îndeosebi în comunicarea pedagogică, este importantă deschiderea
ambelor părţi angajate în conflict faţă de rezolvarea raţională a tensiunilor create. Practic, sunt necesare
o serie de abilităţi cum ar fi:

abilitatea de a te confrunta, de a spune “nu” atunci când apare o diferenţă de opinie. Trebuie ca,
îndeosebi profesorul să manifeste deschidere faţă de rezolvarea problemelor;

abilitatea de a asculta, a observa şi a accepta emoţiile şi sentimentele interlocutorilor cu care se vine
în contact;

abilitatea de a prezenta ideile, emoţiile şi sentimentele cât mai clar, concis, calm şi onest;
abilitatea de a evalua problema/situaţia creată sub toate aspectele şi dintr-o perspectivă cât mai largă.
abilitatea de a articula scopurile comune cu obiectivele personale, pentru a depăşi momentul critic şi

pentru a păstra relaţia.
4. Ascultarea activăUna din modalitatile de diminuare sau chiar rezolvare a unui conflict o constituie

ascultarea activă– care este crucială într-o comunicare eficientă, lipsită de conflicte.
Etapele unei ascultări active:
I. Lăsaţi interlocutorul să vorbească:

- nu întrerupeţi;
- nu daţi sugestii;
- aveţi răbdare;
- nu faceţi trimiteri la propriile sentimente /experienţa dumneavoastră.
II. Fiţi empatic (puneţi-vă în situaţia interlocutorului)

¨ prindeţi ideea principală şi angajaţi-vă în a-l înţelege pe vorbitor, încercând să vă detaşaţi de punctual
personal de vedere;
¨ dăruiţi-vă, puneţi-vă în locul vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat prin ce trece (ce gândeşte, ce
simte, ce ştie, ce aşteaptă, ce vrea).
III. Puneţi întrebări pentru a înţelege mai bine:

¨ reformulaţi cele mai importante gânduri şi sentimente ale vorbitorului (pe care le vedeţi şi le simţiţi).
Dar, atenţie! Nu manifestaţi acord sau dezacord.
IV. Verificaţi dacă aţi înţeles:

¨ întrebaţi interlocutorul dacă mai există ceva ce ar vrea să mai spună;
¨ rezumaţi şi integraţi cele ascultate.
V. Îndemnaţi interlocutorul să se destăinuie:

¨ să spună ce a simţit, ce a înţeles, ce nu a înţeles, ce ar mai vrea etc.
Recomandările făcute de Morton Deutsch ( în lucrarea “Psihologia rezolvării conflictelor”), profesorilor
şi, în general, educatorilor:
1. Trebuie să cunoşti tipul de conflict în care eşti implicat.
2.Trebuie să conştientizezi cauzele şi consecinţele violenţei şi ale alternativelor de violenţă, chiar atunci
când eşti foarte nervos.
3. Trebuie să înfrunţi conflictul, mai degrabă, decât să-l eviţi.
4. Respectă-te pe tine şi interesele tale, respectă-l pe celalalt şi interesele sale.
5. Evită etnocentrismul; înţelege şi acceptă realitatea diferenţelor culturale.
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6. Fă diferenţa clară între “interese” şi “poziţii”.
7. Cercetează interesele proprii şi pe cele ale celuilalt pentru a identifica interesele comune şi
compatibile pe care le aveţi.
8. Defineşte interesele conflictuale drept o problemă reciprocă ce urmează să fie rezolvată prin
cooperare.
9. Ascultă cu atenţie şi vorbeşte în aşa fel încât să fii înţeles; este necesară încercarea activă de a te pune
în locul celuilalt şi de a verifica mereu dacă reuşeşti s-o faci cu succes.
10. Fii atent la tendinţele naturale spre subiectivitate, percepţii eronate, judecăţi greşite şi gândire
stereotipă.
11. Dezvoltă abilităţi de a aborda conflicte grele, astfel încât să nu manifeşti neajutorare şi disperare când
te confrunţi cu cei care sunt mai puternici, nu vor să se angajeze într-o soluţionare constructivă sau
folosesc şiretlicuri.
12. Trebuie să te cunoşti pe tine şi să îţi cunoşti reacţiile tipice la diferite feluri de conflict.
13. Pe tot parcursul conflictului rămâi o persoană morală – adică o persoană atentă şi dreaptă.

Referinţe bibliografice:

Boudon, R. Tratat de sociologie , Humanitas, Bucureşti, 1997
Cucos, C.(coord.) Psihopedagogie pentru examenele de Definitivare şi grade didactice, Polirom,Iaşi, 1998
Deutsch, M . Psihologia rezolvării conflictului, TEORA, Bucureşti, 1996
Grant, W. Rezolvarea conflictelor, TEORA, Bucureşti,1998
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Școala incluzivă și rolul ei în îmbunătățirea relațiilor

profesor-elev și elev-elev

Autor: Stăncescu Elena

Școala Gimnazială ,,Matei Basarab” Târgoviște

Denumirea opționalului: Doar împreună reușim!

Tipul: opțional la nivelul mai multor arii curriculare (Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii,
Om și societate, Arte, Consiliere și orientare)
Clasa: a IV-a
Număr de ore pe săptămână: 1 oră față în față + 2-3 ore on-line (în funcție de programul și

disponibilitatea elevilor)
Durata: 1 an școlar

ARGUMENT

Incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educațional, în general, să se schimbe şi să se
adapteze nevoilor elevului (M. Ainscow, 1998, Kisaji, 1999).

Şcoala incluzivă - unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii şi
reprezintă mĳlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități de
învățământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaționale conform principiului „resursa
urmează copilul”. (în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din HG. 1251/2005).

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toți copiii trebuie să învețe împreună
oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între ei să nu aibă nici o importanță. Educaţia
incluzivă a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi şi constituie răspunsul şcolii la nevoile ce decurg
din diversitatea copiilor. Noul tip de şcoală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale
ale copiilor, să reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi. Este vorba de o altă
opţiune de politică a educaţiei, pentru ca şcolile să poată oferi răspunsuri adecvate cerinţelor educaţiei diferite
ale copiilor. Filosofia educaţiei incluzive este împărtăşită de toţi membrii comunităţii şcolare şi de toţi cei
care intră în şcoală. De fapt, crearea culturii şcolii este un proces la fel de important ca acela de predare a
cunoştinţelor şi dezvoltare a deprinderilor. O astfel de filosofie stă la baza unor strategii şi decizii curente
privind practica. Aceasta dimensiune se referă la realitatea unei şcoli şi la imaginea transmisă despre aceasta.

Diferenţele dintre copii sunt considerate fireşti, iar şcoala dispune de servicii adecvate care să
acţioneze continuu pentru a întâmpina cerinţele educaţionale diferite. În orice act de educaţie se întrepătrund
trei dimensiuni importante: politicile, practicile şi cultura. Se porneşte de la un cadru de înţelegere, de la
obiective şi direcţii ale acţiunilor. Se vehiculează şi se operează cu un set de practici care antrenează
schimbările preconizate prin obiective. Întreaga acţiune se derulează într-un context anumit, întro situaţie
educaţională care surprinde un cadru cultural specific. Fiecare din aceste elemente este la fel de important. De
aceea construcţia unei educaţii pentru toţi ia în calcul schimbările necesare, obţinute prin procesul organizat
al învăţării în aşa fel încât să se construiască politici ale incluziunii, să se dezvolte practici incluzive pentru ca
în final să apară şi să se organizeze o cultură a incluziunii.

Scopul este ,,Creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea rezultatelor școlare

pentru elevii aflați în situații de risc educațional”.
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REZULTATE AȘTEPTATE:

- producerea de schimbări pozitive la copiii aflați în risc educațional, atât în plan cognitiv cât și

atudinal, comportamental și motivațional;

- îmbunătățirea rezultatelor școlare obținute de elevii aflați în risc educațional;

- creșterea șanselor de acces la educație a tuturor elevilor;

- stabilirea unei relații bazate pe respect, prietenie, empatie între elevi;

- creșterea gradului de coeziune a grupului clasei.

COMPETENȚE

SPECIFICE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Explorarea

tăsăturilor comune/

diferite ale oamenilor

-vizionarea unor filme care prezintă copii din diferite

medii/țări/categorii sociale (față în față)

- identificarea, pe baza filmului, a trăsăturilor comune/ diferite ale
oamenilor (față în față)

-prezentarea propriilor trăsături fizice/morale, abilități și preocupări
(față în față)

- jocuri de intercunoaștere ,,Sunt foarte bun la...”, ,,Nu mă descurc

la...”, ,,Hobby-ul meu este...” (on-line)

- identificarea unor trăsături/abilități/ preocupări comune și gruparea
elevilor în funcție de acestea (față în față)

2. Aplicarea

unor norme de

conduită în contexte

variate

- stabilirea grupelor de elevi care vor desfășura activități de

sprĳin și repartizarea celor cu dificultăți în învățare (față în față)

- organizarea programului săptămânal de lucru (on-line)

- stabilirea regulilor ce vor fi respectate pe parcursul

întâlnirilor on-line

- prezentarea aspectelor pozitive de la finalul fiecărei activități
(față în față)

- propunerea unor modalități de îmbunătățire a activităților

mai puțin reușite (față în față)

- întocmirea unei liste cu conținuturile abordate săptămânal
(on-line)

3. Participarea

la activități de

învățare prin

cooperare

- discutarea problemelor întâmpinate de elevii aflați în situație

de risc educațional (față în față/on-line)

- rezolvarea unor sarcini de lucru pe baza conținuturilor pe

care aceștia nu le-au însușit (on-line)

- organizarea unor întâlniri on-line pentru rezolvarea temelor

împreună cu colegii

- completarea unor fișe de autoreflecție: ,,Astăzi am

învățat...”, ,,Mă descurc foarte bine la ...”, ,,Mai am de lucru la...”
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(formulare on-line)

4. Participarea

la proiecte pe

diferite teme

- implicarea, la nivel de clasă, în proiecte la diferite discipline
(față în față/on-line)

- participarea la realizarea proiectelor pe diferite teme ce

vizează activități extracurriculare/extrașcolare (față în față/on-line)

- realizarea de produse comune (desene, fotografii, scheme,

grafice, hărți conceptuale etc.) pentru portofoliul elevului (față în

față/on-line)

5. Stabilirea

unor relații între

elevi bazate pe

respect, prietenie și

empatie

- formularea de întrebări și răspunsuri care vizează o mai

bună cunoaștere a elevilor (on-line)

- realizarea portretului colegului care m-a ajutat/pe care l-am

ajutat (față în față)

- redactarea unei scrisori de mulțumire/încurajare pentru

colegul care m-a ajutat/pe care l-am ajutat (față în față).

CONȚINUTURI:

1. Modalități și tehnici de autocunoaștere și intercunoaștere a elevilor

2. Norme și reguli de comportament în situații concrete

3. Interacțiune și comunicare în cadrul grupului de elevi

4. Tehnici simple de formare a atitudinii și deprinderii de învățare prin cooperare

5. Exprimarea prin tehnici variate specifice artelor

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

- Observarea sistematică a comportamentului elevilor

- Probe orale/scrise/practice

- Proiectul

- Portofoliul

- Autoevaluarea

- Inerevaluarea

SUGESTII METODOLOGICE:

Programa școlară pentru cursul opțional ,,Doar împreună reușim!” are în vedere activitatea cadrului
didactic în ceea ce privește atât formarea competențelor specifice la elevii aflați în situație de risc educațional,
cât și proiectarea unui demers didactic adecvat vârstei elevilor și contextelor de învățare diferite. În acest sens,
valoarea formativă a strategiilor didactice utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare poate fi sporită
de cadrul didactic prin valorificarea efectelor benefice ale învățării prin cooperare. Elevii învață unii de la
ceilalți, iar rolul cadrului didactic este acela de facilitator.
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mediul școlar”- din cadrul proiectului „INO-PRO - INOvație si PROgres pentru o educație școlară de calitate

și incluzivă, în județul Dâmbovița”
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la_disciplinele_optionale.pdf )
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O viziune a profesorului modern și a vocației sale

prof. înv. primar Stancu Marilena
Şcoala Gimnazială nr. 39 - „Nicolae Tonitza”

Constanța

„Nu este niciodată prea târziu să devii ceea ce poţi fi” (George Eliot)

A fi educator este, fără îndoială, meseria cea mai importantă şi nobilă a omenirii, pentru că are

acces direct la sufletul copiilor, iar de eforturile educatorilor depinde întreaga evoluţie umană. Pentru

această meserie nu este suficient să studiezi trei ani la facultate, ci este nevoie de multă dăruire pentru

întreaga viaţă. Ideea e susţinută de filozoful şi pedagogul francez de origine bulgară, Maestrul Omraam

M. Aďvanhov, care spunea că, pentru a fi profesor „trebuie să posezi un element pedagogic înăuntru, în

inimă, în suflet, iar acest element este acela care vibrează, care emană, care îi influenţează pe alţii: chiar

fără să deschideţi gura, ceilalţi simt nevoia să vă imite.” (Aďvanhov, 1990, p. 26)

În literatura de specialitate, sunt reliefate trei aspecte importante ce caracterizează un „profesor

bun”, în viziunea elevilor:

– abilitatea de a stabili interrelaţii pozitive cu elevii (să demonstreze că îi „pasă” de aceştia);

– abilitatea de a exercita o autoritate şi să ofere structură şi claritatea regulilor, fără a face acest lucru

într-un mod rigid, ameninţător sau ca urmare a utilizării pedepselor;

– abilitatea de a face învăţarea distractivă prin utilizarea unor strategii pedagogice creative (Hoy şi

Winstein, în I. O. Pânişoară, 2010).

Profesorul de succes trebuie să monitorizeze permanent performanţa elevilor săi, să aibă

aşteptări pozitive în ceea ce-i priveşte (Purkey & Strahan, 2002; Pânişoară, 2010).

Important pentru cadrele didactice şi pentru noi toţi este să conştientizăm efectul şi puterea cuvintelor

în educaţie. Cercetări făcute la Institutul pentru vârsta a treia din America au relevat următoarele

concluzii:

– Dacă, în prezenţa oamenilor în vârstă, se folosesc cu regularitate cuvinte cum ar fi „senil, rablagit,

bătrân, uituc, încet” şi se fac glume pe seama diferitelor afecţiuni sau a pierderii memoriei, acestea vor
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avea efecte asupra stării fizice a persoanelor în cauză şi asupra psihicului lor. Presiunea sângelui creşte şi

pot apărea şi reacţii nervoase la nivelul pielii.

– Dacă, din contră, i-am descrie ca fiind „valoroşi, înţelepţi, educaţi, cu experienţă”, apreciindu-le

activităţile cu cuvinte încurajatoare, efectul va fi unul de creare şi de susţinere a unui confort psihic care

poate influenţa în bine şi starea de sănătate. (Urban, 2004, p. 42)

Dacă acest impact este demonstrat la nivelul vârstnicilor, de ce nu ar fi valabil şi la nivelul celor aflaţi în

formare, ba chiar şi a vârstelor intermediare?

O concluzie este sigură şi anume: sănătatea fizică şi psihică poate fi afectată de modul în care ne

alegem cuvintele şi de felul în care le adresăm. Există cuvinte care dor, care pot şoca, care pot chiar

distruge stima de sine şi încrederea în oameni, dar şi cuvinte care mângâie, care pot alina, pot stimula,

regenera şi poate chiar vindeca. Maica Tereza spunea: „Cuvintele afectuoase pot fi scurte şi uşor de rostit,

însă ecourile lor sunt cu adevărat nesfârşite.” Observaţi-vă starea, pulsul, mimica, gradul de relaxare sau

de tensiune indus de cuvinte ca: – RĂU, URÂT, PROST, NESUFERIT, GRAS, AGRESIV, IDIOT,

TEMBEL, TICĂLOS, NERUŞINAT, UITUC, MINCINOS, IRONIC sau – BUN, FRUMOS, MINUNAT,

DEŞTEPT, IUBITOR, RECUNOSCĂTOR, CORECT, PRIETEN, ZÂMBET, ENTUZIASM, VESELIE,

FERICIRE, BUCURIE, ÎNCREDERE, CURAJ, SPOR, SUCCES, BUNĂTATE, LAUDĂ, JOC,

DISTRACTIV, RECOMPENSĂ şi trageţi propriile concluzii. Sunt deja cunoscute astfel de studii

efectuate asupra apei (Masaru Emoto, 2007). Inteligenţa apei răspunde prin formarea de cristale

armonioase şi foarte frumoase la cuvinte precum IUBIRE şi RECUNOŞTINŢĂ sau la muzica clasică şi

prezintă formaţiuni neregulate, diforme, la cuvinteşi emisii negative. Cum am putea noi, care suntem

70% apă, să nu reacţionăm la fel? Au existat poate, în viaţa fiecăruia, momente în care cineva ne-a spus

ceva care ne-a schimbat starea, chiar şi viaţa. E celebru citatul din Mark Twain despre încărcătura

energetică a unor cuvinte, dacă acestea sunt sincere şi adevărate: „Pot trăi două luni de pe urma unui

compliment bine-venit.” Unele cuvinte, care nu înseamnă mai nimic pentru cel care le rosteşte, pot avea

o influenţă nebănuită asupra celuilalt. Un articol intitulat „Patru cuvinte care au schimbat o viaţă” al lui

Bob Greene din Chicago începe cu relatarea unei scene petrecute într-un spaţiu public, unde o mamă se

răsteşte la copilul său: „Eşti atât de prost încât nu faci nimic cum trebuie!” (Urban, 2004, p. 36). Articolul

se concentrează pe ecoul şi pe durata impactului cuvintelor, continuând cu relatarea despre un tânăr
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timid, care nu fusese susţinut în copilărie şi care, la liceu, trăieşte cel mai important lucru din viaţa sa:

primeşte lucrarea corectată de profesor cu următoarea remarcă scrisă pe margine: „Asta da compunere

bună!”. Era compunerea unui tânar căruia îi plăcea să scrie, dar îi lipsea încrederea că poate face un lucru

bun. Remarca scurtă a profesoarei l-a determinat să continue, ceea ce a însemnat debutul unei cariere

scriitoriceşti de mai târziu. Persoana în cauză este de părere că viaţa sa ar fi avut un alt curs fără acele

cuvinte scrise pe marginea foii. Articolul se încheie astfel: „Atât de puţine cuvinte pot schimba totul.”

(Urban, 2004)

„Cuvintele au puterea de a vindeca sau de a distruge. Însă atunci când cuvintele sunt deopotrivă

adevărate şi frumoase pot să ne schimbe viaţa.” (Urban, 2004)

Considerându-şi rolul său de facilitator al cunoaşterii, scopul profesorului postmodern este să-şi

înveţe discipolii cum să gândească, nu ce să gândească. El trebuie să le „descătuşeze gândurile”, să le

trezească curiozitatea şi „să le aprindă minţile” spunea Dave Pushkin.

Clasele de elevi, în viziune postmodernă, sunt privite ca adevărăte comunităţi de cercetare,

demonstrând importanţa socialului pentru întreaga învăţare. Scopul nu este neapărat cel de a-i antrena

pe aceştia în formularea de răspunsuri la întrebările şi problemele enunţate, ci mai mult de a-i ajuta să

descopere căile de a pune întrebări şi de a critica problemele. Preocuparea profesorului este nu doar de

a-l face să înţeleagă ştiinţa, ci şi de a simţi emoţia de a o studia; educaţia trebuie să fie cea care să

determine indivizii să fie într-o continuă stare problematizantă, o stare în care permanent să-şi pună

întrebări şi să caute răspunsuri. Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea, spunea A. Einstein.



220

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Aďvanhov, O. M. – Une education qui commence avant la naissance. Paris, Prosveta, Frejus Cedex, 1990;

Emoto, M. – Viaţa secretă a apei, Braşov: Editura Adevăr divin, 2007;

Gaston, B. – Omul modern şi educaţia sa. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973;

J. Morris, M. Appelbaum, P. – (Post)modern science (education): propositions and alternative paths. New York:

Peter Lang Publishing Inc., 2001;

Oprea, C. L. – Strategii didactice interactive, ed. a IV-a. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009;

Pânişoară, I. O. – Comunicarea eficientă, ed. a III-a. Iaşi: Editura Polirom, 2010;

Urban, H. – Positive words, Powerful results. Simple ways to honor, affirm and celebrate life. New York:

Rockefeller Center, 2004.



221

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

Relația profesor-elev,

un parteneriat pentru viitor

Prof. Sufideanu Iuliana, Școala Profesională Specială Pentru Deficenți de Auz ”Sfânta
Maria”, București

Educația este acel proces care sprĳină și contribuie în mod sistematic la formarea și dezvoltarea
copilului din prisma însușirilor intelectuale, morale și fizice.

În cadrul acestui proces complex, numit educație întâlnim doi dintre actorii principali, și anume
educatorul/învățătorul/profesorul și copilul. Profesorul este persoana care are capacitatea, talentul sau
harul de a forma o altă persoană prin intermediul educației, de a-și pune amprenta asupra dezvoltării
morale și intelectuale a copiilor, adolescenților, tinerilor.

Actul educațional nu ar putea avea loc dacă între subiecții principali, profesor și elevi nu s-ar
dezvolta anumite relații. Este important ca relațiile ce se formează, se dezvoltă între acești actori ai
educației să fie relații bazate pe sinceritate, pe parteneriat.

Pentru ca relația dintre profesor și elevi să aibă rezultate pozitive, profunde și palpabile este
necesar ca profesorul să nu fie un simplu transmițător de informații, rece și calculat, ci, dimpotrivă, să
fie acea ființă care prin modul său de a gândi și acționa să poată găsi calea către sufletul copiilor.

Nu este suficient ca elevul să memoreze informații pe care apoi să le deșerte în fața profesorului,
iar acesta să-l laude pasiv ca și cum totul ar fi perfect. Nu, profesorul are datoria de a-l învăța pe copil
cum să gândească și nu ce să gândească, să-l ajute să-și folosească imaginația, să-i încurajeze spiritul de
critică, să-i anime permanent curiozitatea.

O relație pozitivă și eficientă este atunci când profesorul îi dă șansa elevului chiar să și greșească,
în felul acesta învățându-l că poate învăța din greșeli și că se va putea folosi de aceste învățăminte în
anumite situații sau contexte.

Un alt element important care sprĳină relația pozitivă profesor-elev este feedback-ul pe care
profesorul trebuie să îl primească de la elev și să-l descifreze. Bazându-se pe feeback-ul primit
profesorul va ști când anume să intervină, de exemplu pentru a-l ajuta pe elev să își clarifice anumite
probleme astfel încât să nu se acumuleze decalaje între el și ceilalți. De asemenea, feeback-ul este
important și în sens invers pentru a crește încrederea elevilor în profesor pe de o parte, dar și în ei înșiși
pe de altă parte.

O modalitate prin care profesorul poate construi o relație validă, pozitivă și eficientă cu elevul
nu este cea autoritară, ci, dimpotrivă, profesorul trebuie să se apropie cu sinceritate de elevi, nedepășind
însă anumite granițe, trebuie să construiască o relație bazată pe echilibru și constanță în care elevul să fie
îndrumat prin colaborare și cooperare.

De cele mai multe ori, profesorul devine și consilierul copilului, iar acest lucru este posibil doar
atunci când profesorul își cunoaște foarte bine elevii, când deja a construit o punte afectivă și
comunicațională între el și copii. Astfel profesorul va putea înțelege temerile sau dificultățile prin care
trec copiii în anumite momente ale vieții lor și îi va putea sprĳini în căutarea de soluții pentru anumite
probleme, dar mai cu seamă îi va ajuta pe copii să își găsească resurse în propriile ființe.
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Este important de știut că în realitate nu orice persoană întrunește calitățile unui adevărat
profesor, dascăl. Menirea profesorului este să acționeze cu sufletul atunci când educă un copil, cu tact, cu
dăruire, cu talentul de a asigura un parteneriat real între el și copiii, un parteneriat pentru viitor, cu
capacitatea de a deveni un model de urmat de către copiii păstoriți de el, un ghid pe cărările nebănuite și
neștiute pe care va păși copilul în drumul lui spre maturitate.
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Profesorul trebuie să inspire încredere

elevului în forţele sale

Autor : Căprărescu Vasilica

Prof. Grădinița nr.94, sector 6 București

Profesorul trebuie să inspire încredere elevului în forţele sale, să prindă curaj, să-l facă să se
implice în relaţia de comunicare, să reuşească să-l antreneze într-o discuţie constructivă.

Relaţia profesor-elev reprezintă una dintre problemele majore ale învăţământului în general.
Sensul formativ al învăţământului contemporan impune mai mult ca oricând luarea în consideraţie a
relaţiei profesor-elev pe fondul căreia se realizează o modelare a comportamentului elevului, precum
şi sarcinile complexe ale formării personalităţii acestuia.

În viziunea pedagogiei moderne relaţia profesor-elev este concepută ca o relaţie de mare
complexitate care implică un dialog permanent între cei doi factori, educator şi educat, o comunicare
reciprocă angajând toate laturile personalităţii acestora.

Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, actul educativ, eficienţa sa se decide pe
terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe
lângă o bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor, se constată că uneori predomină
arbitrariul, practici învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine.

Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general în sentimente de simpatie, încredere
reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Sunt şi cazuri când contactul
spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei: clasa nu există pentru profesor şi nici
profesorul pentru clasă.

Sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre didactice, în
imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori şi profesorii despre ei.

Utilizarea noilor tehnologii didactice, instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la
selecţionarea şi întărirea comportamentelor adecvate, la realizarea în condiţii optime a conexiunii
inverse, la aprecierea performanţelor şcolare ale elevilor pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei
obiectivităţi ştiute.

Practica şcolară tradiţională ne-a lăsat imaginea profesorului care vrea să domine elevii şi să-i
subordoneze. Într-un asemenea climat nimic nu se face din convingere şi pasiune. Este necesar să se
facă trecerea de la vechiul tip de relaţii în care profesorul colaborează cu elevii.

Principala activitate a profesorului nu va fi predarea ci angajarea elevilor în investigaţii şi lucrări
independente. Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi un limbaj adecvat. Expresiile
ironice şi jignitoare tulbură atitudinea elevilor faţă de profesorul lor şi îngreunează crearea unui
climat favorabil muncii creatoare în clasă.

Pentru o comunicare eficientă trebuie să ţinem seama de câteva reguli simple şi anume: dorinţa
de a înţelege şi a asculta, să ştii să asculţi, disponibilitate, implicare, discernământ şi obiectivitate în
evaluarea comportamentelor elevilor, onestitate, bunăvoinţă, încredere reciprocă, respect reciproc,
flexibilitate în gândire, toleranţă, complementaritate, sentimentul de dăruire, găsirea unui limbaj
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comun, altruism, interese comune, preocupări comune, cooperare, curaj, îndrăzneală, să dai celuilalt
putere, simţul umorului.

Un profesor bun trebuie să ştie calea pe care s-o aleagă pentru ca relaţia profesor-elev să fie cât
mai eficientă. Profesorul trebuie să inspire încredere elevului în forţele sale, să prindă curaj, să-l facă
să se implice în relaţia de comunicare, să reuşească să-l antreneze într-o discuţie constructivă. E
necesar ca elevilor să li se transmită acea sete de cunoaştere, acea disponibilitate şi flexibilitate în
gândire, dorinţa de comunicare. Profesorul trebuie să ţină seama de opiniile elevilor, de dorinţele
acestora, de personalitatea fiecăruia în parte. În relaţia profesor-elev trebuie avut în vedere, nu în
ultimul rând, şi personalitatea elevilor. Anumite cerinţe influenţează personalitatea fiecăruia putând
deveni, cu timpul, constante ale personalităţii.

Aşa cum spunea Jean Jaures: „Nu putem preda altora ceea ce vrem, ceea ce ştim sau ce credem că
ştim; nu predăm şi nu putem preda decât ceea ce suntem.”

În învăţământul preşcolar copiii au nevoie să se joace pentru a-şi dezvolta deprinderile cognitive
şi motorii, pentru a se familiariza cu lumea şi a-şi găsi locul lor într-o societate deschisă, democratică.

În sala de grupă trebuie să existe respectul reciproc între membrii echipei de educatori şi copii.
Respectul pe care îl văd copii manifestat în sala de grupă poate constitui un factor cheie în
structurarea propriului lor respect de sine şi poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea unor
relaţii stabile cu ceilalţi copii. Când educatoarea manifestă respect faţă de fiecare copil în parte, copiii
învaţă şi ei cum să-i respecte pe ceilalţi copii.

Atitudinile empatice, afectivitatea pozitivă a educatoarei faţă de copii au o influenţă bună în
climatul de învăţare şi a dezvoltării socioafective a copiilor.
Un rol important în relaţiile educator-copil îl are cooperarea dată de implicarea copiilor în activităţile
şcolare şi extraşcolare ducând la o atmosferă plină de respect, armonie în clasa respectivă.
Educatoarea trebuie să sesizeze şi să încurajeze orice încercare a copiilor de a se apropria de ea.

Tonul afectiv optim al relaţiei educator-copil exclude autoritarismul, înfricoşarea, ameninţarea
copiilor, dar şi atmosfera permisivă şi formalismul.

Nici un profesor n-ar trebui să uite că şi el a fost cândva elev!
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Profesorul și disciplina elevilor sǎi

Motto:
"Florii i se cere parfum şi omului politeţe!" Autor: Juncu Cerasella Natalia

Școala:Liceul.Teoretic.”Ștefan.Odobleja”

Disciplina se referă în genere la acceptarea anumitor scopuri şi a normelor de

conduită necesare pentru realizarea lor. În şcoală se au în vedere mai ales metodele prin care

cadrul didactic exercită controlul asupra clasei, respectiv acţiunile întreprinse de el pentru a

curma sau a preveni abaterile elevilor de la normele de conduită şcolare. Privită ca atare,

disciplina şcolară apare din capul locului ca fiind de importanţă majoră pentru buna

desfăşurare a activităţii de instruire şi atingerea obiectivelor scontate.

Într–adevăr, pentru a se putea concentra la lecţie sau pentru a participa activ la

dobândirea cunoştinţelor, elevii au nevoie de o oarecare linişte. Dacă ei nu sunt atenţi la

activităţile de învăţare şi nu acţionează rezonabil, nu-şi vor însuşi subiectul sau tema predată.

De aceea apare oarecum firească ideea ca şi învăţătorul (acestuia revenindu-i în mare măsură

şi responsabilitatea asigurării în clasă a climatului propice învăţării) să insiste asupra ordinii

şi comportării disciplinate a elevilor. Dar dacă învăţătorul consumă mult timp cu problemele

de disciplină, aşa cum se întâmplă uneori, atunci nici el şi nici elevii nu vor realiza ceea ce şi–

au propus. Pe de altă parte, solicitarea frecventă a ordinii şi liniştii, ea însăşi sursă de

dezorganizare a atenţiei, poate duce în cele din urmă la apariţia unei inhibiţii excesive la

elevi, a „surdităţii psihice” a acestora. În sfârşit, nu poate fi exclusă nici eventualitatea

„coalizării” lor în scopul producerii unor „şicane” celui pe care, în sinea lor, îl consideră un

fel.de.opresor.

Stabilirea şi menţinerea disciplinei în clasă este, desigur, o problemă dificilă, dar

şi mai dificil este încă să–i arăţi cuiva cum trebuie să procedeze în acest sens. Dificultatea

este dată, în primul rând, de faptul că strategiile şi tehnicile care s–au dovedit eficiente într-o

situaţie se vădesc mai puţin eficiente în alta. În al doilea rând, elevii aceleiaşi clase se

comportă uneori în mod cu totul diferit la lecţiile altor profesori (profesori de religie şi de

limbi moderne) şi, uneori chiar la lecţiile aceluiaşi învăţător: cuviincioşi şi disciplinaţi într-un

caz, necuviincioşi şi indisciplinaţi în altul. Dincolo de inconsecvenţa conduitei elevilor,

explicabilă parţial şi prin particularităţile psihice specifice vârstei (vârsta aduce şi o oarecare

stabilitate în comportament), faptele semnalate demonstrează că disciplina este rezultanta
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interacţiunii mai multor factori, cota de contribuţie a fiecăruia dintre aceştia fiind greu de

stabilit. Pot afirma că disciplina este în mare măsură funcţia unei bune instruiri şi deci nu

poate fi privită separat de metodele de instruire şi cele de stimulare a motivaţiei învăţării

folosite.de.învăţător.

Evident, elevilor trebuie să li se acorde o oarecare libertate de mişcare sau

acţiune, în afara acestora activitatea însăşi neputând fi concepută. Libertatea acordată trebuie

să fie însă limitată la activităţile compatibile cu scopul şi obiectivele lecţiei sau a unităţii

instrucţionale.date.

Oricine recunoaşte cu uşurinţă disciplina rezultată în urma conducerii autoritare

şi, respectiv, permise a clasei de elevi. Accent se pune pe disciplina rezultată ca urmare a

stilului de conducere democratică a clasei şi care este, se înţelege, de tip democratic.

Precum se ştie, disciplina de tip democratic, caracterizează, la modul general,

şcoala contemporană, şi are drept trăsături principale raţiunea, umanismul şi libera acceptare

din partea elevilor. Aşa cum arată şi unii autori, ea „oferă explicaţii, permite discuţia şi invită

participarea copiilor în sensul stabilirii şi întăririi unor norme, ori de câte ori ei sunt în stare s-

o facă. Mai presus de toate, aceasta implică respectul pentru demnitatea individului, face apel

esenţial la autocontrol… repudiază formele de pedepsire nemiloasă, abuzivă şi revendicativă,

ca şi uzul sarcasmului, al ridiculizării şi intimidării”. În fapt, avem de-a face cu un alt mod de

abordare a problemei cu o concepţie esenţial diferită asupra disciplinei elevilor şi a

modalităţilor.de.asigurare.şi.menţinere.a.acesteia.

Aşa cum am anticipat, disciplina de acest tip apare pe fondul relaţiilor

democratice dintre învăţător şi elevi, raporturi întemeiate pe respect, stimă şi preţuire

reciprocă. Dacă respectul învăţătorului pentru personalitatea elevului izvorăşte din înalte

comandamente morale şi etice, iar tratamentul aplicat se sprĳină pe înţelegerea corectă,

teoretică şi practică, a particularităţilor psihice de vârstă şi individuale, cel al elevilor are ca

suport competenţa educaţională a învăţătorului, calităţile profesionale şi umane ale acestuia.

Sub o primă formă, competenţa învăţătorului se manifestă prin aceea că, stăpânind pe deplin

materia de predat, acordă atenţia cuvenită distribuirii şi urmăririi îndeplinirii de către elevi a

sarcinilor de învăţare. Cu alte cuvinte, el vădeşte o atenţie distributivă faţă de conţinut şi o

atenţie faţă de forma pedagogică a lecţiei şi observaţiile asupra elevilor. În acest context,

atenţia sa apare ca solicitudine şi înţelegere a stării psihice a elevilor.

Învăţătorul îi determină pe copiii săi să fie politicoşi în relaţiile cu semenii lor,

indiferent de împrejurări. Referitor la politeţe, am dezbătut cu elevii mei tema „ Politeţea nu

costă bani, dar cumpără totul”. În cadrul temei trebuie accentuata următoarea idee: „Politeţea
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sporeşte mult reputaţia unui om şi a avea purtări alese este ca şi cum ai avea scrisori de

recomandare permanente. A lăsa cu totul deoparte politeţea, înseamnă a-i învăţa pe alţii să se

poarte la fel ca tine şi deci a micşora respectul lor faţă de tine”.

La întrebarea „Cine poate fi politicos?” elevii trebuie să răspundă:

*cine.salută.frumos.şi.respectuos;

*cine.vorbeşte.atent.şi.respectuos;

În completarea orelor de educaţie civică, precum şi în unele lecţii de limba şi

literatura română trebuie sa fie aduse în discuţie şi dezbătute teme ca:

*„Drepturile.şi.îndatoririle.elevului”;

•„Te.rog”,.„mulţumesc”.şi…”cuplăcere”;

•„A.B.C.-ul.comportării.civilizate”;

•„Colegialitate.şi.prietenie”

În unele cazuri discuţiile cu caracter civic au pornit de la prezentarea unui film ori

a unui spectacol sau s-a prezentat un fragment dintr-o carte recomandată elevilor spre a fi

studiată. Permanent trebuie luat în vedere trimiterea spre viaţa clasei, să analizeze exemplele

de personaje bune sau rele pe care să le asemene cu unii dintre elevi, să stabileasca unele

corelaţii. Punctul final al discuţiilor trebuie sa fie ocupat de concluzii presărate cu maxime,

proverbe şi zicători semnificative situaţiei date. Acestea vor contribui la mărirea frumuseţii şi

atractivităţii.temei.luate.în.dezbatere.

Totuşi, ar fi superficial şi în contradicţie cu realitatea să credem că buna

organizare a activităţii didactice şi stimularea motivaţiei învăţării sunt suficiente prin ele

însele pentru obţinerea ordinii şi a liniştii dorite. În acest scop, competenţa strict profesională

trebuie să se îmbine armonios cu cealaltă latură a competenţei educaţionale a învăţătorului, cu

competenţa sa umană, expresie a unui grad ridicat de sociabilitate, competenţa umană a

învăţătorului se manifestă în condiţiile date prin abilitatea sa de a stabili şi întreţine relaţii

apropiate cu elevii, prin căldura, înţelegerea şi - mai presus de toate – spiritul de justiţie

(acordarea de măsură egală tuturor elevilor) cu care rezolvă problemele clasei, în general, ale

fiecărui elev separat. De aceea, elevii spun despre ei că sunt înţelegători, drepţi şi corecţi.
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Modalități de îmbunătățire a relațiilor intepersoane

În rândurile mele vreau să vă prezint o tehnică de abordare a situaților conflictuale, care, încet-
încet poate aduce schimbări pozitive în gândirea și comportamentul elevilor atât față de colegi cât și
față de profesor, părinți, bunici. Această tehnică, a fost folosită de mai multe ori în activitățile derulate,
dovedindu-se ca fiind un succes pentru obiectivele propuse clasei mele: gestionarea corectă a
conflictelor, dispariția marginalizării unui elev, antrenarea sentimentului empatic.

Din observațiile mele pot spune că omului este o ființă căreia îi place dacă prin propriile opinii,
idei obține ceea ce își dorește, câștigă teren . Din aceste motive, prin urmare, este evident ca între două
sau mai multe persoane să ia naștere o neînțelegere, motiv pentru care se instalează un conflict între
părți.

Lucrez ca profesor pentru învățământ primar, astfel de-a lungul carierei mele am văzut copii de
vârstă școlară mică, care, din ce în ce mai des, intră în conflict cu colegii săi, dar și cu profesorii lor și
adesea cu părinții, rudele, prietenii lor. Accentul pus pe rezolvarea acestor neînțelegeri este esențial,
astfel încât, pe măsură ce lumea evoluează, din ce în ce mai multe instrumente și proceduri de
gestionare a conflictelor câștigă teren, dar, la această vârstă jocurile sunt cel mai eficiente metode de
rezolvare.

Este important să subliniez că, în opinia mea, fiecare elev gestionează conflictul în mod diferit.
Prin urmare, este necesară intervenția unei a treia persoane sau a un instrument care să îi ajute să
găsească cea mai bună soluție, de preferință fără leziuni psihologice. Tehnica pe care am folosit-o este
tehnica medierii cu ajutorul jocului. Consider că importanța cunoașterii psihopedagogiei și al jocului
sunt baza rezolvării multor conflicte la vârsta școlară mică.

Cred că există mulți factori în spatele conflictelor interpersonale și presupun că cel mai frecvent
motiv este lipsa unei comunicări adecvate, astfel un profesor ar trebui să pună accent deosebit pe
educația adecvată și pe organizarea grupului.

De-a lungul anilor de studiu la Universitatea Babeș-Bolyai, facultatea de formare a cadrelor
didactice, am ridicat o serie de întrebări în acest sens, cum ar fi: În ce măsură un copilul își
dobândește abilități de comunicare prin jocuri? Schimbul de rol este eficient în abordarea diferitelor
situații problematice? Schimbul de roluri este eficient în abordarea diferitelor situații problematice?
Jocul ajută cu adevărat la rezolvarea conflictelor dintre copii fără ca aceștia să devină violenți? Care
sunt jocurile care ne pot ajuta cu adevărat să rezolvăm conflictele eficient?

A fost important să găsim răspunsurile la aceste întrebări, deoarece scopul unui educator este de
a folosi metode care îi ajută pe elevi să-și dezvolte personalitatea și să gestioneze conflictele și, în
același timp, să pot crea un grup școlar în care să se simtă bine oricare elev, unde starea de spirit este
bună, unde se ajută reciproc, unde elevii se motivează să învețe. Ar fi bine ca într-o comunitate de elevi
să nu existe marginalizați, fiecare să-și poate exprima propria opinie, să fie considerat important, să-și
poată dezvolta personalitatea, creativitatea, deprinderile, să poarte discuții constructive, să aibă
încredere în propriile opinii, să învețe să fie toleranți, respectuoși, altruiști, să-și asculte interlocutorul,
să fie flexibili în gândire. Profesorul trebuie să fie o persoană în care copiii să găsească sprĳin,
încredere, povețe, răspunsuri, soluții, vorbe frumoase, blândețe mângâiere. Astfel relația profesor-elev
devine o relație bazată pe încredere, prietenie, stimă, respect, empatie.

Lawrence Kohlberg1, un psiholog american de origine evreiască, rezumă în teoria sa de
dezvoltare morală că, comportamentul egocentric este încă prezent în mare măsură atât la sfârșitul
grădiniței, cât și la începutul vârstei școlare. Ei nu își dau seama că propriile lor interese nu se potrivesc
cu cele ale altora, ei cred că ceea ce este bun pentru ei trebuie să fie potrivit și pentru alții.

1 Zarbatany 1990, in Cole & Cole, 2006, 555 – 557.

Autor: PPIPP: Táncos Melinda
Școala de proveniență: Școala Gimnazială Iuliu Grama, Chiheru de Jos



229

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 3, AUGUST 2021

La vârsta de 7-8 ani, copilul rămâne fidel propriilor interese, dar este capabil să recunoască
faptul că propriile sale interese nu se potrivesc întotdeauna cu cele ale altora, ei consideră că adevărul
este importantă. În acest moment, ei nu mai depind de adulți, pot decide singuri ce este bine și ce este
rău.

Până la vârsta de 9-10 ani, copiii judecă social și moral. În acest timp, interesele și promisiunile
comune sunt considerate mai importante decât propria lor bunăstare. Un copil în vârstă de 7-8 ani încă
are dificultăți în a vedea dreptății, dar la vârsta de 9-10 ani poate cântări și echilibra pentru a-și forma
propriile opinii.

Bazându-mă pe cercetarea psihologului Lawrence Kohlberg cu scopul de a antrena elevii în a
lua decizii cât mai corecte în situații conflictuale și de a se transpune în pielea interlocutorului, am
planificat mai multe activități de dramatizare, una dintre reușite fiind a bunei cunoscute povești, Scufița
roșie2, dar o variantă mai modernă, variantă pe care am preluat-o și am tradus-o de pe un plan scris de
Gabriella Simon, profesoară la o școala primară din Budapesta. Această poveste oferă posibilitatea unei
comunicări constructive și cultivării sentimentului empatic, totodată îmbunătățirii relației elev-elev,
profesor-elev, elev-persoane din jurul său.

În povestea modernă are loc un conflict între haite de lupi și oameni care au ocupat teritorii
mari din păduri pentru a-și extinde localitatea, astfel lupii pierzând teritorii și surse de hrană. Lupii și
oamenii își aleg câte un lider, apoi se prezintă în fața unui judecător care să le facă dreptate.

În acest studiu de caz, am pus un copil agresiv, furios în poziția lupului, un copil destul de
marginalizat, iar pentru rolul omului am ales un copil liniștit, de încredere, retras, care nu generează
conflicte, nu se ceartă niciodată cu ceilalți, mai degrabă cedează. Fiind folosită tehnica medierii,
judecătorul (mediatorul) am fost eu, profesorul.

Cunoscând pașii unei ședințe de mediere a conflictelor, activitatea s-a derulat după acel plan.
Am urmărit ca elevii să relaționeze, să dialogheze cât mai mult în mod politicos, să se asculte, să se
ajute în găsirea unor soluții convenabile amândurora, să fie empatici.

Am încheiat activitatea cu o auto-reflexie, întrebându-i cum s-au simțit în timpul acestui joc?
Elevul care jucase rolul lupului spunea că s-a simțit foarte bine deoarece colegul său nu i s-a adresat cu
cuvinte jignitoare, i-a ascultat opiniile, au comunicat fără a-și ridica tonul unul la celălalt, apoi a
încheiat spunând că "este mai important pentru mine că nu am dușmani. E mai important să ai prieteni
decât să nu ai ce mânca.” Reamintesc faptul că acest copil este marginalizat din cauza
comportamentului în clasă și a limbajului neadecvat.

Elevul din rolul omului spunea că a fost interesant să asculte mai multe opinii, mai multe puncte
de vedere și să ia împreună o decizie. I s-a părut excepțional că există multe soluții de rezolvare la o
singură problemă.

Cu ajutorul unor astfel de activități, am verificat importanța jocurilor în gestionarea conflictelor
pentru a îmbunătăți relația dintre elevi și a elimina marginalizarea. Mai mult, am putut vedea dacă
dramatizarea și jocurile de rol ajută în mod specific la creșterea simțului empatic. Toate acestea mi-au
confirmat că jocul este foarte important, este necesar în viața de zi cu zi a unui școlar.

Prin dramatizare copiii au experimentat cu ușurință emoțiile, au ales empatic o soluție
acceptabila pentru ambele părți, au acordat atenție faptului că nu ar trebui sa existe o comunicare cu
sens „one-way” și nici soluțiile găsite potrivite doar unei părți.

După mai multe activități de acest gen, relația dintre copii s-a schimbat într-o direcție pozitivă,
au început să manifeste interes unul față de celălalt, au încercat să ignore sau să controleze acțiunile lor
furioase.

Înainte de intervenția mea, copilul care săvârșea acte agresive, a fost în mare parte exclus din
jocul comun, iar după intervenții au început să fie interesați de acesta, căci această activitate i-a oferit

2 https://osztalyfonok.hu/717/#j1
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posibilitatea de a fi creative, inventive, căci scopul nu era de a reda ci de a inventa, lucru pe care l-a
făcut cu mare succes, iar noi, ceilalți am fost tare impresionați de implicarea și interesul dovedit.
Consider că acesta a fost momentul în care a dispărut marginalizarea lui. În același timp, copilul
agresiv părea, de asemenea, mai permisiv, acceptând mai multe opinii, care erau contrare propriilor sale
opinii.

Pot concluziona că jocul este foarte util în medierea școlară. Am observat că, la această vârstă,
joaca este esențială pentru o dezvoltare mentală adecvată și că, copiii de vârstă școlară mică sunt mai
receptivi la activitățile de joacă, învățând pe baza acesteia, și comportamentul lor este foarte
reglementat. În plus, este important să rețineți că jocul este o activitate distractivă atât pentru copii, cât
și pentru adulți, dacă aceștia se pot angaja în activități pentru grupa de vârstă potrivită.

Totodată, dacă până la astfel de intervenții din partea mea, prieteniile sau legat între elevi de
același gen sau vârstă (clase simultane), acum câmpul de interes s-a extins și înspre elevi de sex opus și
de vârstă mai mică/mare. Aceste date au fost observate în urma aplicării unei sociometrii și realizării
unei sociograme.

Consider că relația mea cu elevii s-a îmbunătățit, povestesc cu mai multă încredere despre
problemele lor, îmi împărtășesc soluțiile găsite și îmi cer părerea despre acestea.

Închei cu gândul că împărtășirea experienței mele la clasă vă va inspira în activitățile ce
urmează să fie derulate și de către dumneavoastră și vă va ajuta în îmbunătățirea relațiilor dintre
dumneavoastră și elevi, și nu numai.
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COLECTIVUL DE ELEVI – CADRUL DE FORMARE

A PERSONALITĂŢII ELEVILOR

PROFESOR: AVASILOAIE ANIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI

Prin esenţa sa, omul este o fiinţă socială. Existenţa sa nu este posibilă decât într-un mediu
social, rezultat al convieţuirii cu ceilalţi în procesul practicii sociale. Societatea şi omul formează
o unitate indisolubilă, fiecare păstrându-şi o relativă autonomie, socialul este generat de relaţiile
dintre membrii săi, iar odată apărut el nu desfiinţează, nu anihilează personalitatea acestora. De
aceea, omul a avut şi are tendinţa de a face din acest loc (planeta noastră, societatea noastră) cel
mai bun posibil; particularizând, adică referindu-ne la macrosistemul social din care noi,
România facem parte, şi anume Europa şi noua sa organizare, putem afirma necesitatea istorică a
integrării în acest sistem.
Iar cum această integrare înseamnă regândirea unor fundamente ale societăţii româneşti, ne vom
ocupa de o latură a acestui proces, învăţământul şi educarea elevilor în cadrul microgrupului
social în care îşi desfăşoară activitatea: colectivul de elevi. Motivul pentru care am ales acest
aspect din vasta problematică a educaţiei este acela că acest grup social este “pepiniera” unde cresc
şi se formează viitorii cetăţeni ai României, posesori ai unui “paşaport” special spre Europa:
pregătirea profesională, culturală, socială.

Se poate vorbi despre o trebuinţă a omului de comunitate, de a trăi în societate; o
existenţă solitară, în afara societăţii este practic de neînchipuit iar fiinţarea este imposibilă. Pe
plan psihologic ea se exprimă prin sentimentul apartenenţei, acea vibraţie interioară care-l face
pe om să se simtă ataşat de alte fiinţe umane, acestea oferindu-i, la rândul lor, o anume ocrotire
psihologică.

Satisfacerea acestei trebuinţe este posibilă numai în cadrul unor colectivităţi umane,
organizate şi strucrurate ierarhic, în interiorul cărora funcţionează o reţea complexă de relaţii
interpersonale.

Trebuinţa de comunitate se manifestă încă de la cea mai fragedă vârstă, ea este una din
trebuinţele primare şi fundamnentale ale omului. Cum este şi firesc, cadrul iniţial în care se
manifestă este familia, la care se adaugă, pe parcursul vieţii grupurile spontane şi cele
educaţionale.

Din această perspectivă, colectivul de elevi ne apare ca un cadru propice care vine în
întâmpinarea satisfacerii trebuinţei de comunitate şi a exprimării sentimentului de apartenenţă.
Modul în care este ea satisfăcută se va răsfrânge asupra adultului de mai târziu.

În consecinţă, organizarea şi îndrumarea pedagogică a colectivului de elevi se înscrie ca o
strategie educaţională cu profunde implicaţii asupra modelării şi devenirii personalităţii umane.

Referitor la termenul de colectiv, literatura de specialitate consemnează o serie de sensuri;
din punct de vedere pedagogic, colectivul de elevi presupune reuniunea elevilor într-o unitate
microsocială în vederea desfăşurării activităţii instructiv-educative. Prin analogie, s-a ajuns la o
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definiţie asemănătoare cu cea a grupului social; sintetizând vom menţiona că notele definitorii
ale colectivului de elevi sunt structura, coeziunea, dinamica şi scopurile specifice.

Structura colectivului de elevi este generată de relaţiile care se stabilesc între membrii ei;
ţinând seama de modul de funcţionare al acesteia, se disting două structuri fundamentale: o
structură formală şi una informală.

Prima, cea formală, apare ca urmare a investirii lor oficiale cu roluri (funcţii,
responsabilităţi). Investirea se face de către profesorul diriginte sau de către învăţător. În urma
investirii apar liderii oficiali (responsabilul de clasă, alţi responsabili tmporari sau permanenţi).
Între aceşti lideri şi restul colectivului, se stabilesc relaţii specifice: asigurarea condiţiilor în
vederea atingerii scopurilor propuse şi acţiuni în vederea menţinerii coeziunii grupului.

Cea de a doua structură, cea informală, nu este impusă şi reglementată de către cei care
deţin anumite funcţii, ea este rezultatul spontan al relaţiilor intersubiective ce se stabilesc între
membrii colectivului. Ea are un caracter predominant afectiv, bazat pe legături de simpatie,
antipatie, indiferenţă.

În funcţie de modul în care se distribuie şi se concentrează aceste relaţii interpersonale vor
apărea aşa zişii lideri informali.

Dacă liderii formali ocupă anumite poziţii în virtutea unor reguli şi norme stabilite în
prealabil şi impuse de organizarea internă a colectivului, cei informali ocupă asemenea poziţii ca
urmare a distribuţiei şi restucturării relaţiilor interpersonale din colectiv. Şi unii şi alţi exercită
aceleaşi funcţii – concentrarea eforturilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi menţinerea
coeziunii grupului – nu însă prin aceleaşi mĳloace. De aici deosebirile şi contradicţiile care pot să
apară între ei, care pot evolua până acolo încât liderii informali să anihileze şi să contrabalanseze
influenţele exercitate de către cei formali.

Coeziunea colectivului se organizează în funcţie de cele două structuri discutate deja,
formală şi informală. Ea reflectă convergenţa dintre membrii săi, concentrarea interacţiunilor în
vederea integrării lor într-un tot unitar. În literatura de specialitate, sunt analizaţi două tipuri de
factori care contribuie la întărirea coeziunii colectivului de elevi, factori extrinseci (condiţii
exterioare ale existenţei grupului ) şi factori intrinseci prin intermediul cărora sunt “vizibili” cei
extrinseci. La rândul lor, cei intrinseci pot fi de două feluri: socioafectivi (stări afective favorabile
conlucrării dintre membrii colectivului) şi sociocooperatori vizând organizarea colectivului,
distribuirea şi învestirea cu roluri, stilul de conducere.

Dinamica colectivului surprinde totalitatea transformărilor care au loc în interiorul
colectivului, transformări care îi imprimă colectivului o anumită traiectorie. Este vorba despre
evoluţia colectivului ca întreg, ca unitate de sine stătătoare şi nu de anumite modificări isolate ce
se produc în interiorul său.

Cunoaşterea dinamicii presupune în mod firesc descifrarea forţelor motrice care se află la
originea acestui process, dică a contradicţiilor interne dintre cele două tipuri fundamentale de
structură, formală şi informală. Întrucât structura formală este impusă, iar cea informală rezultă
în mod spontan ca urmare a relaţiilor ce se stabilesc între elevi, înseamnă că între ele vor apărea
diferenţe şi nepotriviri, contradicţii. Din acest motiv este necesară cunoaşterea mecanismelor
dinamicii grupului respctiv.
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Scopurile colectivului de elevi sunt educative, subordonate idealului educaţional, din care
rezultă obiectivele activităţii grupului respectiv.

Dinamica colectivului de elevi este analizată de către pedagogi şi psihologi care au
constatat că sensul evoluţiei sale nu este liniar – ascendent ci fluctuant, oscilatoriu. S-a ajuns la
concluzia că dinamica colectivului de elevi este de natură ondulatorie.
În faza de constituire a grupului, tensiunile şi contradicţiile interne sunt atenuate, coeziunea fiind
în acest fel mai puternică; pe parcurs, în clasele următoare, asemenea fenomene se intensifică,
coeziunea slăbeşte, pentru ca în faza finală, din nou să asistăm la atenuarea unor conflicte şi
implicit la creşterea coeziunii.

Sensul ondulatoriu al dinamicii colectivului, de-a lungul unei perioade determinate de
timp, de regulă un ciclu şcolar, scoate în evidenţă faptul că tensiunile şi contradicţiile interne nu
se atenuează în mod liniar ca urmare a convieţuirii în comun, din contră, după un debut cu
manifestări relativ moderate ale acestor tensiuni urmează o perioadă în care forţele ce fiinţează în
interiorul colectivului se exprimă mai intens pentru ca în final să asistăm la o revenire şi implicit
la înstalarea unei stări mai puţin tensionate.

Pe fondul acestei tendinţe legice se pot delimita etapele devenirii acestui univers
microsocial care este colectivul de elevi:

- etapa evaluării interpersonale caracterizată prin preocuparea fiecărui elev pentru
cunoaşterea celorlalţi parteneri, din perspectiva disponibilităţilor de a stabili contacte
interpersonale cu ei, este, de fapt, de procesul complex al percepţiei interpersonale. Imaginile pe
care fiecare o are despre celălalt se întregesc cu alte şi alte elemente ca urmare a fixării şi
perfecţionării unui registru preferenţial–evaluativ.

- etapa constituirii şi închegării structurii socioafective a colectivului de elevi ca expresie a
personalităţii umane; asistăm la o puternică exprimare a energiilor umane, a motivaţiilor
individuale care orientează în diferite sensuri atitudinea membrilor grupului. Sensul unor
asemnea convulsii interioare nu trebuie apreciat doar ca un indicator negativ. Gama
fenomenelor psihosocale în care elevii sunt implicaţi pot fi cunoscute şi dirĳate de către profesor,
care în colaborare cu ceilaţi factori educativi în vederea ameliorării lor şi a optimizării
fenomenelor grupale.

- etapa stabilizării şi recunoaşterii unei structuri socioafective dominante se referă la acea
stare de echilibru relativ, favorabilă realizării obiectivelor sale educativ-formative. Colectivul de
elevi dispune de acea conştiinţă de sine, membrii săi acţionând în mumele colectivului, ca un tot
unitar.

Aceste etape nu se prezintă ca o succesiune de momente distincte, ele se
intercondiţionează şi completează reciproc. Fenomenele etapei anterioare se continuă şi în etapa
ce urmează, după cum, germenii fiecărei etape se află în cea precedentă. Noua etapă preia şi
integrează achiziţiile din etapa anterioară. Stabilirea unor bariere rigide sau a unor intervale
cronologice este practice imposibilă. Semnificative din acest punct de vedere sunt transformările
interioare ce se produc continuu şi imperceptibil atât în atitudinea şi comportamentul elevilor
cât şi în manifestările colectivului ca un microsistem social.
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