
1

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

Ediția 5

Mass-media și educația
Termenul de mass-media este definit în

dicționarul explicativ ca „ansamblul mijloacelor
și modalităților tehnice moderne de informare
și influențare a opiniei publice, cuprinzând
radioul, televiziunea, presa, internetul etc.;
mijloace de comunicare în masă”(DEX’09
(2009))

Noile educații

Sistemul de educaţie din Franţa a
fost printre primele sisteme
obligatorii organizate la nivel
naţional din lumea modernă.
Astăzi, în Franţa sunt peste 2,3
milioane de studenţi

Sistemul educațional
francez

Pag .10

Pag .27

NR. 5, DECEMBRIE 2021
ISSN 2784 - 0166
ISSN – L 2784 – 0166

2021
SIMPOZIONULUI NAȚIONAL
LUCRĂRILE



2

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

S.C. Offset S.R.L.

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

Constanța,

Tel: 0766.491711,

Email: office@academiaabc.ro

revista@academiaabc.ro

simpozion@academiaabc.ro

Website: academiaabc.ro

Este un proiect

AUTORII ÎȘI ASUMĂ ÎNTREAGA
RESPONSABILITATE PENTRU

CONȚINUTULMATERIALELOR PUBLICATE !

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NAȚIONAL ,,INOVAȚIE ȘI
PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” / NR. 5 / DECEMBRIE 2021

Noile educații
Editor: Secuiu Eugen

Colectivul de redacție:

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

ISSN 2784 - 0166
ISSN – L 2784 – 0166



3

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

L’ENSEIGNEMENTDESLANGUESVIVANTES……………............…..…………….....PAG. 7
Autor: Alice Drǎguleţ

Profesor Şcoala Gimnazialǎ, Nr.1, Livezi, Bacǎu

Mass-media și educația……….....……………………………….....................…..….….………PAG. 10
Autor: Alupei Ionela Adriana

Profesor Învățământ Primar Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Ploiești, Prahova

Dă-mi voie sămă prezint! activitate de educație interculturală……….…………….....PAG.12
Autor: Ana-Maria Iacob

Profesor Colegiul Național “Ana Aslan” Timișoara

Joc didactic „Căutând asemănări şi descoperind diversităţi”.......................………….PAG. 14
Autor: Atodirese Ana- Maria

Profesor Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani

Modalităţile naraţiunii…………………………………………………………....……PAG. 17
Autor:Băbeanu Teodora-Gabriela

Profesor Liceul Tehnologic Nr. 2, Tîrgu Jiu

Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice ..............................................PAG. 20
Autor: Crețu Bianca Cristina

Profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi

Stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar, prin orele dematematică...............PAG. 24
Autor: Blaga Adriana,

Profesor înv.primar Școala Gimnazială Nr.1 Buntești, Bihor

Sistemul educațional francez……………………………………………………...……PAG. 27
Autor: Alina Bondăreț

Profesor Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău

Problemele generale și specifice ale predării-învăţării numărului natural în

grădiniță.........................................................................................................PAG. 29
Autor: Boros Andrea

Profesor GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 ORADEA

PRACTICI SI SOLUTII INOVATIVE INEDUCATIAACTUALA........................PAG. 32
Autor: CHIVU ADELA ONDINA

Profesor SCOALA GIMNAZIALA ”SFINTII VOIEVOZI” BRAGADIRU JUDETUL

TELEORMAN

CUPRINS



4

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

THEBENEFITSOFUSINGDRAMAINELT.…..….…….…………………..…………...PAG. 37
Autor: Ciobanu Daniela

Profesor Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt, Vorona

Educaţia ecologică întremit și realitate………………........................…………....……….…PAG. 40
Autor: Ciocan Mihaela

Profesor al Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri “ Iaşi

Studiu de caz –Modelul ABC……….…………..……………………………………....PAG.44
Autor: Cîrligeanu Margareta

Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Munca diferențiată, premisă a succesului școlar………………..………..…….…..….PAG. 48
Autor: Corjăuceanu Doina-Nuşa

Profesor înv.primar, Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret’’ Dorohoi

Educația interculturală ca dialog al culturilor. Comunicarea interculturală.Modelul

comunicării interculturale. Comunicarea verbală/non verbală.……………………...PAG. 51
Autor: Georgescu Mihaela Filofteia

Profesor Școala Gimnazială Vrănești, Călinești, Argeș

,,1 DECEMBRIE - ROMÂNIA, TE IUBIM!” -activitate extraşcolară- PROIECT

EDUCAŢIONAL..............................................................................................................PAG.57
Autor: Grad Maria

Profesor înv. primar Şcoala Gimn. ,,Dragoş Vodă” loc. Moisei – jud. Maramureş

EDUCAȚIAPENTRUTIMPULLIBER....…….................…................................PAG. 60
AUTOR: HRIȚIUC GRATIELA VALENTINA

Profesor ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNILA COM.DĂRMĂNEȘTI, JUD.SUCEAVA

Educaţia într-o societatemulticulturală……………………………………..……..…..PAG. 62
Autor: Huştiuc Monica

Profesor Palatul Copiilor Botoşani

Cum să îi învățăm pe elevi să-și gestioneze timpul liber…………………….….....…....PAG. 65
Autor: Ignat Adriana Laura,

Profesor Școala Gimnazială Adam Nicolae”Arad

LECTURA ÎNMEDIUL ȘCOLAR–DRUMULSPREVALORILECULTURALE....PAG. 67
Autor: Ivan Loredana-Eugenia

CEIMICI IUBESC ŞIOCROTESCNATURA!…………………………………………..….PAG. 72
Autor: Jurebie Maria-Augustina,

Profesor Grădiniţa cu Program Prelungit Mihai Eminescu, Tg-Jiu, Gorj



5

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

PRO-HEALTHEDUCATION -APERSPECTIVEONTHETEACHER-PARENT

RELATIONSHIP……….………………………………………………………………………...…PAG.73
Autor: Lepadatu Nadejda

Profesor la Liceul Teoretic George Călinescu, Municipiul Chișinău, Republica Moldova

Contribuția activităților practice la dezvoltarea personalității preșcolarilor……….….PAG.77
Autor: Leuca (Gabor) Damaris,

Profesor Școala Gimnazială nr.1 Cefa, Bihor

Proiectul educațional, ca formă de organizare a activităților extradidactice..........…..PAG. 81
Autor: Mărcuț Rodica,
Profesor Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș”, Beiuș, Bihor
Corectarea dislexo-disgrafiei la școlarii mici…………………………………………..PAG. 83
Autor: Memetea Ioana

Profesor Liceul Vocațional Pedagogic N.Bolcaș”, Beiuș, Bihor

Digitalizarea Educației ..............................................................................................PAG. 85
Autor:Moldovan Nicoleta-Cristina

Profesor Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea

Politica demarketing educațional – componentă a strategiei de comunicare…............PAG. 88
Autor: Nedelea Elena – Simona

Profesor Liceul Tehnologic Cisnădie, Jud. Sibiu

Importanţa educației interculturale.……………………………………..…….…..…..PAG. 91
Autor: Negrea Tamara Roxana

Profesor Liceul Tehnologic General Magheru” Rm Vâlcea

Suntem ceea cemâncăm.…....………………………………………………………......PAG. 93
Autor: Pașcu Anca Maria

Profesor biologie, Colegiul Național Gheorghe Asachi Piatra-Neamț

Mass-media în educație…………………………………………..…….........………………….....PAG.95
Autor: Popescu Ancuța Ionela

Profesor Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Județul Dolj

În lumeaminunată a filmului, opțional din sfera educație pentru timp liber…….........PAG. 98
Autor: Rău Loredana Monica

Profesor învățământ primar Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, Curtici

Importanța educației……....……………………………………………………………………...PAG. 102
Autor: Șalabină Daniel Marian

Profesor la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi



6

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

Calitățile testului de evaluare…………………………………………..…….........………........PAG.105
Autor: Cobe Simona-Lucia

Profesor Școala Gimnazială „Dacia”- Oradea

Ce trebuie să știe copiii despre bani?……………………………………………………….........PAG.108
Autor: Tibori Raveca

Profesor Învățător Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu

Importanţa formării unui comportament ecologic al elevilor……....………………..…...PAG.111
Autor: Voinea Raluca

Profesor Colegiul Național „ B.P.Hasdeu”-Buzău



7

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES

Profesor-Alice Drǎguleţ

Şcoala Gimnazialǎ, Nr.1, Livezi, Bacǎu

1. L’enseignement des langues vivantes, tradition et modernité

Les progrès technologiques des dernières années ont provoqué des mutations pédagogiques dont les

effets se font sentir à présent. Toute modification du contexte de la société engendre une modification

sur les conditions de mise en oeuvre de l’action pédagogique dans la classe de langue.

Tous les aspects de la pédagogie des langues étrangères le domaine de ce qu’on appelle pédagogie

des langues. Il ne faut pas confondre la pédagogie des langues avec la linguistique, car cette pédagogie

sert à enseigner les langues vivantes. La didactique des langues fonde, de cette façon, une pratique

pédagogique plus rationnelle et plus efficace et, donc, on peut répondre mieux aux attentes, aux besoins

et aux motivations des élèves, au souci d’efficacité des professeurs, aux objectifs du système éducatif et

aux intérêts de la société. Cette nouvelle pédagogie est aussi une pratique plus rationnelle parce qu’elle

est fondée sur les sciences du langage, de la communication et de l’éducateur, elle est plus fonctionnelle,

plus pragmatique et plus concrète.

2. Repères pédagogiques

Ces nouvelles pédagogies remettent en cause les représentations du savoir, de l’apprentissage et

de la relation pédagogique. Il faut apprendre à apprendre aux élèves, et il en résulte que le savoir est

constitué par la mise en œuvre de ce processus. La relation pédagogique a changé elle aussi. Elle se

trouve profondément modifiée en ce qui concerne la position du maître et la fonction groupe – classe.

La nouvelle pédagogie se propose de faire accéder l’individu à la culture. Elle définit une attitude

globale qui consiste à débloquer les blocages apparus sur le plan de l’apprentissage, les résistances

survenus en cours d’éducation ou de formation.
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De nos jours, pour encourager les langues vivantes, on met l’accent sur le jeu et sur

l’actualisation des possibilités. Le jeu devient, de cette façon, une sorte d’instinctif éducatif .

Les adeptes de la pédagogie nouvelle et des méthodes actives considèrent que toute activité

libératrice et plaisante et extrêmement éducative. Les méthodes actives ne doivent pas se réduire à des

activités ludiques. Il faut proposer aux enfants des activités réelles, à condition qu’elles soient en rapport

avec leur âge, leurs motivations et leurs possibilités.

Piaget insiste sur le rôle fondamental de tous ces jeux et la nécessité de les introduire à l’école :

« L’intelligence est équilibre entre assimilation et l’accommodation. Nous entendons par l’assimilation

du réel aux besoins du moi et l’accommodation du moi au réel. »1 L’assimilation du réel au moi a besoin

du jeu sensoriel – moteur et surtout du jeu symbolique. Ce dernier « correspond à la fonction essentielle

que le jeu remplit dans la vie de l’enfant. »2 Il est indispensable à son équilibre affectif et intellectuel qu’il

puisse disposer d’un secteur d’activité dont la motivation ne soit pas l’adaptation au réel mais au

contraire l’assimilation du réel au moi, sans contraintes ni sanctions. »3

La libération de l’expression trouve son terrain dans la simulation, les jeux de rôle et les jeux de

théâtre, mais ces jeux doivent être improvisés, spontanés, créatifs et gestuels.

Le groupe permet à l’enfant de réinventer le savoir d’oser à être créateur. L’enseignant devient

un guide, il doit être avant tout un « facilitateur ». La nouvelle pédagogie « rompt avec le modèle

traditionnel d’une causalité verticale allant du maître aux élèves et inversement. »4

En ce qui concerne la position de l’enseignant, il se propose le jeu des interactions des membres

du groupe entre eux. « Un sujet donné prend pour stimulus de son action la réaction d’un autre sujet. La

réaction de l’un est le stimulus de l’action de l’autre, de sorte que, chaque action est ré-action et que

chaque ré-action appelle une action. »5 Ce processus circulaire s’explique par le modèle de la

1 Jean Piaget, La formation du symbole chez l’enfant, Paris, Delachaux et Niestle, 1945, p. 21.
2

Ibidem, p. 22.

3
Ibidem, p. 24.

4 Jean-Paul Resweber, Les pédagogies nouvelles, Collection Que sais-je ? , Paris, PUF, 1986, p. 88.
5

Idem.
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communication où chacun joue le rôle d’émetteur-récepteur, sous la conduite du leader qui oriente, il

forme et explique.

Cette communication interactive permet à l’enseignant de dialoguer sans cesse avec ses élèves,

en adoptant ou en révisant ses objectifs en fonction de ces derniers : « On le voit, la pédagogie par

objectifs peut recouper les activités d’éveil fondées sur le développement des capacités d’expression, de

recherche, d’imagination et de dialogue. »6

3. Méthodes communicatives

Les propositions méthodologiques pour l’enseignement des langues vivantes s’appellent

approches ou méthodes communicatives.

Généralement, on définit l’expression orale au niveau didactique « une communication bilatérale

ou multilatérale avec circuit de retour supposant deux choses essentielles :

- la maîtrise grammaticale en tant que code (contraintes lexico-sémantico-grammaticales) ;

- des contraintes socio-culturelles et situationnelles qui commandent la sélection et la mise en

discours des unités lexico-grammaticales. »7

Une méthode communicative est une méthode qui « enseigne, qui permet d’apprendre à

communiquer en langue étrangère. »8

L’enseignement traditionnel était autrefois fondé sur l’apprentissage des formes et des règles. Le

but n’était pas d’apprendre à communiquer mais d’apprendre la grammaire des langues étudiées. Mais,

de nos jours, cet objectif n’est plus suffisant pour apprendre à communiquer. On a cessé d’enseigner des

formes et des règles dans le vide ou expliquées à des exemples et à des phrases isolées, et on a vu

apparaître des méthodes où les mots et les constructions les plus fréquentes, les plus usuelles et les plus

utiles à la communication, étaient présentées non pas isolement, mais dans des contextes, des situations

et des dialogues imitant des échanges communicatifs conventionnels.

Le code de l’image devait permettre d’éclairer le code de la langue que l’on se propose de faire

acquérir.

6
Ibidem, p.103.

7 Mariana Dragomir, Considérations sur l’enseignement-apprentissage du FLE, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, p.47.
8

Ibidem, p.47.
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Mass-media și educația

Autor: Alupei Ionela Adriana
Prof. Învățământ Primar Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Ploiești, Prahova

Termenul de mass-media este definit în dicționarul explicativ ca „ansamblul mĳloacelor și
modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei publice, cuprinzând radioul,
televiziunea, presa, internetul etc.; mĳloace de comunicare în masă”(DEX’09 (2009))

Relația dintre mass-media și dezvoltarea personalității copiilor este un subiect controversat
deoarece are două fețe- una pozitivă, care aduce beneficii utilizatorilor și una negativă, care aduce
prejudicii prin dependența și influența pe care o provoacă în rândul tinerilor care nu pot discerne ce este
bun, util și ce este nociv. Aici intervine rolul adulților în ghidarea utilizării acestor mĳloace către
descoperirea valențelor formative, educative ale acestora.

Încă de la apariția și evoluția galopantă a internetului s-au constatat aceste două laturi ale
utilizării sale. Cercetările au dezvăluit efectele negative pe care le produce petrecerea unui număr foarte
mare de ore în fața ecranelor, fie ale televizoarelor, fie ale calculatoarelor și mai nou ale smartphonurilor.
Din comoditate sau neștiință, majoritatea părinților permit asta, iar când intervine începerea școlarității
se confrută cu probleme de comportament, de neadaptare la mediul școlar, refuzul participării la
activități și chiar acte de violență imitate din mediul virtual.

Aici intervin cadrele didactice și încearcă să facă cunoscute aceste aspecte atât părinților prin
lectorate, ședințe cu părinții și consultații individuale, cât și elevilor prin organizarea activităților
extracurriculare cu această temă. Prin proiectele educative implementate, profesorii implică elevii și
părinții, chiar din clasele pregătitoare, în activități de familiarizare cu mediul online, prin descărcarea
platformelor educaționale, crearea conturilor de elev, realizarea temelor și încărcarea lor, realizarea
diverselor proiecte tematice ce presupun utilizarea unor aplicații atractive. Astfel, cu toții realizează că
internetul și dispozitivele de care dispun nu sunt doar pentru a petrece ore în șir jucând diverse jocuri
(majoritatea presupunând acte de violență, limbaj licețios, grafică obositoare), ci sunt foarte utile în
aflarea informațiilor, care nu sunt cuprinse în paginile manualelor, în dezvoltarea creativității și a
colaborării în realizarea sarcinilor.

În condițiile prezentei pandemii toți am fot puși în fața unei noi provocări – digitalizarea forțată.
Unii au considerat-o o provocare, ceva nou care să le aducă un plus de cunoștințe, aptitudinii și
comportamente și s-au instruit singuri prin participarea la diverse conferințe, webinare, cursuri care, la
începutul pandemiei, au fost gratuite și accesibile pe rețelele de socializare. Alții au refuzat din start
această provocare pe care au văzut-o ca pe o corvoadă și chiar au demisionat, fiind depășiți de situație.
Dacă a fost atât de provocator pentru cadrele didactice, pentru copii a fost mult mai greu, în special
pentru preșcolari și școlari de vârsta mică. Se punea problema existenței dispozitivelor pentru fiecare
copil și pentru fiecare cadru didactic. Telefoanele, laptopurile personale au devenit mĳloacele prin care
se realizau lecțiile atât în cazul cadrelor didactice, cât și în acel al elevilor.
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Pentru mine, trecerea la predarea online a fost interesantă, am învățat mult, am investit timp în
descoperirea platformelor, aplicațiilor online și mi-a plăcut să le prezint elevilor mei. Am descoperit o
modalitate prin care să le arat o nouă față a internetului sau a ceea ce pot să facă ei cu dispozitivele de
care dispuneau și de accesul la internet. La începutul pandemiei aveam clasa a III-a ceea ce a fost un
avantaj, deoarece vârsta elevilor mei și experiența lor i-a ajutat și pe ei să se adapteze la noua situație.
Tot în această perioadă am descoperit platforma eTwinning și am implementat un prim proiect cu titlul
DIGITALISTS IN THE MEDIA care a avut ca scop familiarizarea copiilor cu mĳolacele mass-media, cu
eticheta pe internet, cu capcanele de pe internet și i-a învățat să recunoască și să evite site-urile
periculoase și fake news-urile. Printre activitățile la care au participat copiii se numără crearea unui
poster și a unui logo pentru proiect utilizând aplicația Canva, au contribuit la realizarea sloganului
proiectului- un cântec rapp, au participat la jocuri concurs despre fake news-uri, s-au documentat
despre mĳloacele mass-media și despre inventatorii acestora realizând cu informațiile extrase o carte în
Book Creator, au corespondat cu elevii din celelalte țări partenere. Tot ce au învățat prin intermediul
acestui proiect au aplicat în realizarea sarcinilor la celelalte discipline- priecte la Istorie, Geografie,
Științe ale naturii și Limba și literatura Română. Interesant a fost să constat că unii membrii ai familiilor
elevilor au început să utilizeze unele aplicații prezentate de mine copiilor.

Mediul online și mass-media au un rol esențial în viețile noastre, nu ne vedem trăind fără
conexiune la internet, fără telefon mobil, însă trebuie să avem mare grijă de viitorul nostru și anume de
generațiile tinere. De noi depinde dacă ei vor reuși să le stăpânească și să fructifice tot ce acestea au bun
sau dacă vor fi supuși depentenței și influenței nocive. Dacă noi orientăm interesul tinerilor către
informații nepotrivite, atunci ei asta vor căuta și în viitor. Dacă le cultivăm discernământl și gustul
pentru altceva, atunci vor căuta altceva.

Mass-media, fie că ne referim la publicații, canale TV sau rețele de socializare și site-uri ar
trebui să prezinte informațiile respectând acuratețea, responsabilitatea, verificarea obligatorie a surselor,
imparțialitatea, neutralitatea, considerația față de cititor, etica și buna cuviință.

Bibliografie:
www.didactform.snsh.ro ora 18:12/ 19.11.2021



12

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

Dă-mi voie să mă prezint!

- activitate de educație interculturală -

prof. Ana-Maria Iacob
Colegiul Național “Ana Aslan” Timișoara

Motto:
„ Frumusețea sentimentală nu constă în violența pasiunilor,

ci în naturalețea lor” (Angel Ganivet)

Pregătim copiii pentru profesii care nu au apărut încă și pentru a se adapta într-un mediu în care noi
înșine nu am trăit vreodată și pe care cu greu ni-l putem imagina.

România este țara din UE cu un număr semnificativ de emigranți , populația de imigranți crescând și ea
de 3 ori în ultimii 5 ani. Populația rezidentă a României este de aproximativ 19,4 milioane de locuitori,
în timp ce populația indicată de ultimul recensământ-de aproximativ 22 milioane.
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/tendinte_sociale.pdf

Activitățile interculturale și de incluziune devin, în acest context, obligatorii. Eu am preferat să fac astfel
de activități în ultimii 10 ani în cadrul clubului de dezbateri al școlii pe care îl coordonez dar și în cadrul
unor ore de consiliere, deși la nivel liceal acestea sunt recomandate și nu obligatorii sau în cadrul Școlii
altfel.

O activitate simplă care se pretează în contexte diverse este „Dă-mi voie să mă prezint!”

Competențe specifice:

C1- recunoașterea necesității dialogului intercultural pentru un mediu de muncă și viață plăcut
C2- promovarea unor atitudini și comportamente constructiviste în relațiile cotidiene
Scopul activității este comunicarea interculturală
Metodele folosite sunt storytelling , vizionare film și fișă de lucru pe grupe

Descrierea activității

Subactivitatea 1 (30 min+5min)

Așezat pe un scaun în fața clasei sau pe un obiect central dacă activitatea are loc în afara școlii, fiecare
elev povestește timp de 2 min despre interacțiunea cu un prieten diferit (de altă etnie, religie, dintr-un
mediu defavorizat sau copil cu deficiențe). Menționează 2 aspecte: ce i-a transmis el pozitiv copilului
respectiv și ce a învățat de la acesta. Prezentarea este trecută la categoria storytelling pentru că este una
ghidată iar începutul este „Povestea mea de succes este despre prietenul meu....și relația mea cu acesta”
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Ceilalți elevi grupați câte 4-5 în mod aleatoriu completează o fișă de lucru pe care am creat-o în quizziz
în care notează un aspect pozitiv și eventual o sugestie în timpul prezentărilor și în cele 5 min extra
https://quizizz.com/admin/quiz/60ebf0db0bde48001b868596

Subactivitatea 2 (10 min)

Se vizionează un filmuleț foarte scurt despre toleranță, fiecare grupă notând pe fișă un singur cuvânt
care să exprime un sentiment comun pe care îl au în urma vizionării
https://www.youtube.com/watch?v=uH8LHvmy5sg&ab_channel=Profu%27degeogra%27

Pauză 5 min

Subactivitatea 3 (30 min+ 5 min)

Se reia subactivitatea 1 cu ceilalți elevi din clasă (clasele mele au în general un efectiv de 30 elevi) și se
continuă completarea fișei
Subactivitatea 4 (10 min)

Se concluzionează cu un mesaj însoțit de un desen reprezentativ care poate fi creat de un elev din fiecare
grupă sau preluat de pe net

Obs: Mesajele și desenele se vor strânge de către profesor într-un folder real și unul virtual conținând
poze
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Joc didactic

„Căutând asemănări şi descoperind diversităţi”

Autor: Atodirese Ana- Maria

Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani

Obiective:

� cunoașterea participanţilor, descoperind diversitatea în interiorul grupului,
� dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi atmosferei pozitive în grup.

Nr.

crt.

Etapele desfășurării

jocului

Conținutul jocului Metode și procedee de

realizare

1. Organizarea jocului Presupune asigurarea unui cadru adecvat conţinutului jocului şi acţiunilor participanților .

Totodată acum se face pregătirea şi antrenarea pentru jocul ce urmează.

Explicația

2. Desfăşurarea jocului Conţine o serie de secvenţe în care este prezentat jocul, se realizează familiarizarea

participanților cu jocul şi antrenarea lor la o participare activă, efectivă.

� Participanții vor lua parte la o vânatoare de comori. Ei vor colecta din clasă

obiecte scrise pe o listă, iar participanții se vor căuta reciproc în funcție de

câteva criterii specifice.

� Fiecare participant la joc va primi un formular (anexa). Ei vor trebui să

completeze cu nume ale colegilor participanți cât mai mulți itemi posibili.

Explicația

Observația

Exercițiul
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Condiția principală este aceea de a nu lua ca referință informațiile pe care le

știau în prealabil despre colegii lor.

3. Descriere Cunoasterea reciprocă

4. Participanți Grupa întreagă

5. Timp 40 minute

6. Încheiere joc

Feedback

Colectarea formularelor, afișarea lor într-un spațiu vizibil pentru grupul mare, apoi discutarea

lor.

Conversația

Bibliografie:

� Moise Constantin , Seghedin Elena Metodele de învățământ. In C. Cucoș ( coord. ), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade

didactice , Polirom 2009

� Dezvoltarea abilităților ONG; Managementul proiectului, Centrul regional de protecția mediului pentru Europa Centrală și de Est.
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Anexa joc

� Găsește pe cineva care este născut în luna august. Ce anotimp preferă ?

� Găsește două persoane cărora le-ar plăcea să facă altceva decât acum. Ce anume?

� Găsește două persoane care își iubesc nespus de mult frații și surorile. Cum își manifestă afecțiunea?

� Găsește două persoane care lucrează cel puțin zece ore pe zi? Ce le place să facă?

� Găsește două persoane care au o viața echilibrată, reușind să împace viața de familie cu serviciul? Cum au reușit?

� Găsește două persoane care s-au certat cu părinții/copiii lor luna aceasta și au câștigat. Cum?

� Găsește două persoane care au un hobby neobișnuit? Care este acest hobby?

� Găsește două persoane creative. Pe ce domeniu sunt creative?

� Găsește două persoane cărora nu le face plăcere să asculte muzica clasică? Ce compozitii preferă?

� Găsește două persoane care se confruntă cu conflicte la locul de muncă și sunt stresate. Cum se descurcă?

� Găsește două persoane care au fost foarte fericite saptămâna aceasta. Ce le-a făcut fericite?
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Modalităţile naraţiunii

Prof. Băbeanu Teodora-Gabriela
Liceul Tehnologic Nr. 2, Tîrgu Jiu

Modalităţile narării sunt strategii textuale determinate de raţiuni artistice/opţiuni estetice. În
general, în cazul modalităţilor prozei se au în vedere trei forme: relatarea, reprezentarea şi rezumarea.
Vom exemplifica cele trei forme ale narării recurgând la cele mai cunoscute proze scurte, studiate în
școală, aparținând lui Ioan Luca Caragiale.

Nararea prin relatare este un mod de construire a textului prin predominanţa discursului
naratorului (strategii discursive specifice naraţiunii heterodiegetice – indici ai persoanei a III-a,
focalizare zero/externă; discursul naratorului are caracter integrator, inserând şi secvenţe descriptive
sau de tip eseistic; naratorul citează discursul personajului în propriul discurs): „Au fost odată-ntr-o
şcoală de provincie doi buni camarazi – Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu. Amândoi erau potriviţi la-
nvăţătură şi la purtare. Niţă însă se deosibea, şi nu numai de Ghiţă, dar chiar de toţi copiii ceilalţi, prin
talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvânt toată lumea.” („Triumful talentului”); „În sfârşit, n-
au ce să facă. Trebuie să se hotărască a plăti biletul, pe care are să-l taie conductorul din carnetul lui.
Păcat însă de pălărie!... Ce-o să facă d. Goe la Bucureşti cu capul gol? şi toate prăvăliile închise!... S-ar
întreba oricine, care nu ştie câtă grĳe are mam’mare şi câtă prevedere. Cum era să plece băiatul numai cu
pălăria de paie? Dacă se întâmpla să plouă, ori răcoare? Şi mam’mare scoate din săculeţul ei un beret tot
din uniforma canonierii le Formidable.” („D-l Goe...”).

Nararea prin reprezentare este modalitatea de construire a textului prin predominanţa „vocilor”
personajelor. Naraţiunea rezultă din înlănţuirea replicilor personajelor, evenimentele sunt reprezentate
ca pe o scenă (strategii discursive specifice operei dramatie – indici ai persoanei I şi a II-a, dialog,
monolog; discursul naratorului e substituit de discursul personajelor, marcat subiectiv, afectiv, stilistic):

„– Tu? la concursul de mâne?
– Da, eu...
– La concursul de mâne?
– Ei! da... la concursul de mâne?
– Da tu ştii pentru ce loc e concurs, Ghiţă?
– Nu...
– Pentru un loc de perfect caligraf, amice Ghiţică.
– Apoi, dacă mi-a ordonat ministrul să merg... se poate?
– Apoi mă prezent şi eu, Ghiţă.
– Bine, prezentă-te şi tu.
– Cu mine! La caligrafie, Ghiţică?
– Cu tine la caligrafie... Eu ştiu ce mi-a ordonat ministrul.
–Bine!” („Triumful talentului”)
Nararea prin rezumare este modul de construire a discursului prin istorisire esenţializată a

evenimentelor („vocea” naratorului narează exclusiv fapte; lipsesc descrierile, inserţiile eseistice): „Pe
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urmă mi-a cerut o jumătate de pol, pe urmă i-am dat o rublă şi pe urmă ne-am ajuns cu o rublă şi
jumătate. M-a încasat şi m-a trecut la portofel. Peste vreo câteva zile după desfiinţarea gărzii, m-am
întâlnit cu d. Guţă – îl făcuseră perceptor şi era foarte vesel!” („Baioneta inteligentă”)

În actul narării instanţele comunicării literare sunt concrete (autor concret-cititor concret);
abstracte (autor abstract-cititor abstract); fictive (narator-naratar).

Autorul concret este creatorul real al operei literare. El trăieşte într-o anumită epocă istorică, are
propria biografie şi este o personalitate independentă de opera creată.

Specificitatea oricărei situaţii de naraţiune este rezumată sugestiv de lingvistul şi teoreticianul
Mihail Bahtin: „Dacă eu povestesc (sau redau în scris) un eveniment care mi s-a întâmplat mie însumi,
eu, ca narator (sau scriitor) al acestui eveniment, mă aflu în afara acelui timp-spaţiu în care s-a petrecut
acest eveniment. A identifica în mod absolut propriul meu «eu» cu «eul» despre care povestesc, este la
fel de imposibil pe cât de imposibil este să te ridici de la pământ trăgându-te singur de păr” (BAHTIN,
1982, p. 488).

Cititorul concret este receptorul operei literare, persoana reală care trăieşte într-o anumită epocă
istorică, aceeaşi sau diferită de cea a autorului real.

Autorul abstract („autorul model”, în viziunea lui Umberto Eco) este imaginea, proiectată în operă,
a autorului concret. Autorul abstract creează universul operei, iar prezenţa sa în text este reflectată într-
o anumită viziune asupra lumii. Viziunea autorului abstract nu corespunde în mod necesar cu opţiunile
filosofice, politice, ideologice ale autorului concret: „Autorul e deopotrivă obiectul unei reprezentări
imaginare a tot ceea ce, traversând povestirea (scrisă sau orală), îşi face o imagine a producătorului său
(AUTORUL MODEL), la fel de depărtată şi mai mult sau mai puţin ajustată la fiinţa unică a lumii”
(ADAM, 1999, p. 88 ).

Cititorul abstract („cititorul model”) este destinatarul operei literare, destinatar pe care opera îl
proiectează şi îl conţine implicit: „Prin cuvântul «cititor» se înţelege de obicei un cerc destul de imprecis
de persoane şi adeseori scriitorul nu ştie prea bine cine anume îl citeşte. Cu toate aceste, ideea de cititor
este întotdeauna prezentă în proiectele scriitorului.” (Tomaşevski, 1973, p. 247 3)

Cititorul abstract este o imagine a receptorului ideal, capabil să decodeze corect mesajul autorului
real: „Autorul real, atunci când povesteşte, este obligat să-şi imagineze un cititor (ascultător) pe care, în
maniera lui Eco, îl putem numi MODEL. Acest cititor model nu este decât o imagine, pe care
producătorul povestirii o inventează pentru a-şi adapta propriile cuvinte. [...] Instanţa cititoare trebuie
neapărat dedublată într-un model de cititor imaginar (model) şi cititorul din lumea reală, care citeşte
povestirea din ziar, pe pat sau în bibliotecă” (ADAM, 1999, p. 87- 88 ).

Naratorul este principala instanţă de comunicare din textului narativ; el este cel care comunică
lumea creată de autorul abstract, o instanţă intermediară între autorul abstract, lumea narată şi cititorul

abstract. Naratorul este o „fiiţă de hârtie”, „persoană fictivă” (R. Barthes) care nu se confundă cu autorul.
El este inventat sau „construit” de către autor, cu o identitate mai mult sau mai puţin precizată. De
exemplu, identitatea naratorului din naraţiunea „La hanul lui Mânjoală” este bine precizată – nume:
Fănică; sex: bărbătesc; la vârsta tinereţii, stare civilă: necăsătorit, iniţial, apoi căsătorit cu fata cea mare a
polcovnicului Iordache; atitudine: „Eram tânăr, curăţel şi obraznic, mai mult obraznic decât curăţel.”
Alteori naratorul rămâne doar o „voce” impersonală care relatează, ca în „Calul dracului”: „Era odată, la
marginea unui drum umblat, o fântână, și lângă fântână ședea jos o babă, ghemuită pe niște zdrențe de
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cergă, și morfolea-n gingii un crâmpei de covrig muiat într-o năstrapă cu apă rece. Când vedea drumeț,
or pe jos, or calare, or cu carul, lăsa baba covrigul din gură, întindea dreapta și se milogea tânguios
numai din vârful limbii”.

Personajele nu pot exista fără narator, și de aici, poziția lui privilegiată. La nivelul textului,
naratorul operează cu agenții, acțiunea și relațiile dintre agenți. Chiar şi în cazul focalizării interne
personajele rămân doar agenți, înlănțuirea evenimentelor/întâmplărilor constituie acțiunea, conflictul și
intriga determină relațiile dintre agenți (vezi MANOLESCU, 2005, p. 105).

Naratarul este cititorul fictiv al textului narativ, cel căruia i se adresează naratorul pe parcursul
discursului narativ: „Deţinând o poziţie simetrică faţă de narator şi participant la diegeză, naratarul este
o figură textuală a ascultătorului/cititorului.” (ADAM, 1999, p. 92 ). Această ipostază de cititor o
întâlnim ades în prozele lui I. L. Caragiale: „Cititorul a înţeles acum ce căuta de trei zile pe brânci soţii
Popescu.” („Două loturi”); „Cititorul trebuie să ştie că madam Caliopi Georgescu are trei copii – Virgiliu,
Horaţiu şi Ovidiu Georgescu. Virgiliu este în anul al treilea la Facultatea de Drept, Horaţiu în al doilea,
şi Ovidiu vrea să intre în anul întâi, la aceeaşi facultate. Ovidiu trece acuma examenul sumar de şapte
clase liceale şi, cu toată bravura lui, pe cât spune cocoana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a-
nţepenit la Morală.” („Bacalaureat”). „Cititorul va suplini părţile din cale afară originale, pe cari ne-a fost
prea greu să le transcriem exact, ca de ex. gn şi ğ.” („Un pedagog de şcoală nouă”).
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Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice

Autor: Crețu Bianca Cristina
Profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi

Societatea contemporană este definită de o continuă schimbare; pe măsură ce sistemul devine
mai complex și viața politică, dar și cotidianul ne solicită, mai mult ca oricând, să ne adaptăm noilor
realități, să fim capabili de a rezolva probleme dificile, de a analiza critic contextul, de a cântări
alternativele și de a lua decizii argumentate. Ne desfășurăm activitatea într-un mediu în care universul
informațional trebuie să capete sens. Sensul este dat de fiecare individ în manieră critică, creativă și
productivă pentru a utiliza bine informațiile. Se impune, pentru aceasta, aplicarea unui set de deprinderi
de gândire care să folosească ca unelte și să ofere posibilitatea de a sorta informația cu eficiență
supunând-o unui proces sistematic de analiză și reflecție critică, de evaluare a soluției adecvate și de
respingere argumentată a celor mai puțin adecvate.

Aristotel susținea că: „A trăi este, evident, ceva comun chiar și plantelor; dar noi suntem în
căutarea specificului uman. Trebuie deci să lăsăm la o parte latura existenței bazată pe hrană și creștere.
Ar urma cea bazată pe senzații, dar e clar că aceasta este comună și calului, și boului, și oricărui animal.
Râmâne deci o existență activă, proprie părții înzestrate cu rațiune. Dar aceasta, la rândul ei, comportă o
parte care posedă rațiunea și gândește, alta care doar se supune rațiunii. Dată fiind această dublă
structură, trebuie luată în considerație partea activă, ea fiind socotită pe drept cuvânt superioară.”
(Aristotel 1098a, apud Ducu, 2004, p. 370).

De gândit o facem cu toții, cum susține și Aristotel, este în natura noastră. Dar mare parte din
gândirea noastră, lăsată de la sine, este părtinitoare, deformată sau cu multe prejudecăți. Ceea ce
producem, facem sau construim și calitatea vieții noastre depind de calitatea gândurilor noastre.
Excelența în gândire trebuie sistematic cultivată pentru că o calitate inferioară a gândirii costă, atât în
ceea ce privesc banii, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.

Capacitatea de a gândi critic trebuie încurajată și dezvoltată într-un mediu adecvat. Afirmarea
gândirii critice reprezintă o modalitate de promovare a unui mod de învățare. Școala are ca rol, printre
altele, de a sprĳini elevii să își dezvolte gândirea critică. Dezvoltarea inteligenței, a fost întotdeauna un
scop și o provocare pentru oficialii educației. După câteva zeci de ani, în special în Statele Unite, această
finalitate educațională s-a cristalizat în jurul formării sau sporirii gândirii critice (critical thinking).
Nenumărate motive ne încurajează să le incităm elevilor o mai mare rigoare intelectuală, în mod
deosebit dorința de a deveni mai buni discipoli.

Profesorii sunt astăzi interesați să schimbe practica educațională pentru a dezvolta gândirea
critică a elevilor prin activități de citit și scris. Ne dorim să provocăm elevii să adreseze întrebări, să
examineze, să creeze, să rezolve, să interpreteze și să dezbată pe baza materiei cursurilor, nu doar să
memoreze. Studiile au demonstrat că învățarea activă, atât timp cât este intenționată și bine organizată,
este cea care conduce elevii spre însușirea completă și utilă a materiei. Învățarea completă și utilă
presupune ca elevii să fie capabili să reflecteze la ceea ce învață, să aplice în situații reale sau pentru
învățarea ulterioară și să continue să învețe independent.
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Tardif (1997) descrie mediul în care procesul de predare-învățare trebuie să se desfășoare și
propune un model numit Învățământ strategic. Acesta este un mecanism strategic de transfer al
cunoștințelor și de realizare a sarcinilor prin care elevii se angajează în construirea cunoașterii prin
implicare directă. Pentru a forma strategiile cognitive ale elevilor în vederea rezolvării de probleme și a
sarcinilor se impune crearea unui mediu adecvat, definirea rolului profesorului și al evaluării.

Modelul propus de Tardif este eficient în ghidarea elevilor pentru toate etapele învățării. În
cadrul orelor de Comunicare în limba română și de Limba și literatura română organizarea învățării în
această manieră este încurajată de structura programelor școlare și permite elevilor să comunice în
situații autentice, pe baza cunoștințelor și a experiențelor anterioare.

Un model de proiectare a lecțiilor este modelul de predare-învățare structurat în trei etape ale
lecției: Evocare, Realizarea sensului, Reflecție (ERR). Acesta vizează să familiarizeze elevii cu
respectarea unor pași, să-și însușească un algoritm – în lectură, scriere sau discuție – care să îi faciliteze
procesul de gândire și de ordonare a ideilor.

Modelul ERR descrie etapele reflecției asupra procesului cognitiv, înainte, în timpul și după o
experiență de învățare și a fost prezentat în diverse forme de cercetători și specialiști ai educației precum:
Tierney, Readence și Dishner (1985), Vaughan și Estes (1986), Ogle (1986), Gillet și Temple (1996).
Utilizarea reperelor teoretice și adaptarea lor într-o formă practică s-a realizat în cadrul lucrării ce se
dorește a fi un ghid pentru profesori – Promovarea gândirii critice. Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea

Gândirii Critice a autorilor Temple, Steele și Meredith (2003). Baza teoretică a lucrării este de natură
constructivistă și asociată teoriilor lui Jean Piaget, lui Lev Vîgotski și învățarea metacognitivă asociată
cu tradiția gândirii critice prin contribuția unor autori ca: Matthew Lipman, Gareth Matthews și
Richard Paul.

Pornind de la această abordare a luat naștere proiectul proiectul Lectura și Scrierea pentru

Dezvoltarea Gândirii Critice (LSDGC)la care au participat profesori din întreaga lume, a căror colaborare
are ca scop introducerea la clasă a unor metode de instruire care ajută elevii să învețe activ, să gândească
în mod critic și să lucreze prin cooperare. Acest proiect a fost inițiat în SUA și apoi adoptat și în alte
peste douăzeci de țări din centrul și sud-estul Europei, printre care și în România, în anul 1996 (Crețu,
2001).

Ideile pe care proiectul se fundamentează sunt:
� convingerea potrivit căreia curiozitatea în ceea ce privește lumea este o insușire firească a

elevilor și, potrivit acesteia, ei sunt capabili să-și pună probleme, întrebări și să formuleze
idei creatoare;

� recunoașterea rolului important pe care îl au profesorii, care încurajează curiozitatea și îi
ajută pe elevi să-și formeze deprinderi de gândire productivă;

� recunoașterea relației dintre modul de a gândi și spiritul democratic al cetățeanului.
Cadrul ERR de organizare al lecțiilor poate fi descris prin etapele sale componente și reprezintă

o strategie integrată și coerentă (Figura 2. 1).
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Figura 2.1. Cadrul ERR – Etapele lecției de predare-învățare
În etapa de evocare se antrenează o serie de activități cognitive precum examinarea propriilor

cunoștințe, elevul fiind fiind implicat activ în încercarea de a-și aminti ce știe despre un anumit subiect,
dar și ce își dorește să adauge propriei cunoașteri, așteptările pe care le are pe durata lecției. Elevul
stabilește un punct de plecare bazat pe propriile cunoștințe și experiențe, la care se pot adăuga altele noi.
Prin implicare activă elevul devine conștient de felul în care gândește, folosind un limbaj propriu,
exprimându-și cunoștințele în scris sau oral. Interesul elevului pentru explorarea subiectului și stabilirea
scopului investigaiei este provocat.

De exemplu înainte de a lectura un text, interesul poate fi incitat prin Brainstormig, prin dirĳarea
unei discuții de grup de către profeor prin adresarea unor întrebări. Ideile pot fi contradictorii, aspect
important pentru dezvoltarea cohnitivă. Diferențele generează noi întrebări, iar necesitatea de a găsi
răspunsuri la întrebări poate deveni un puternic factor motivațional pentru lectură și decodificarea
sensului.

În etapa de realizare a sensului elevul ia contact cu informațiile sau ideile noi. Aceasta reprezintă
etapa de învățare, iar influența profesorului este minimă, elevul urmând a se implica activ în acest
proces. Elevului i se poate propune lecturarea unui text, vizionarea unui film, audierea unui discurs sau
efectuarea unui experiment. Principala provocarea a acestei etape este de a menține interesul și
implicarea, stabilite în etapa de evocare, dar și susținerea eforturilor în monitorizarea propriei înțelegeri.

De exemplu, în timpul lecturii elevii sunt încurajați să revină asupra pasajelor pe care nu le-au
înțeles, să sublinieze cuvintele necunoscute; dacă ascultă un discurs pot adresa întrebări sau nota ceea ce
nu înțeleg și vor cere lămuriri ulterior.

În etapa de reflecție, elevii își consolidează cunoștințele noi și își restructurează activ schema
pentru a integra noile concepte. Solicitarea elevilor de a încerca să exprime prin propriile cuvinte ideile
și informațiile asimilate conduce la crearea unui context semantizat propriu. Generarea unui schimb de
idei între elevi este un aspect esențial al acestei etape, întrucât acest proces va conduce la dezvoltarea
vocabularului și a capacității de exprimare. Varietatea de modele de gândire cu care iau contact în etapa
de reflecție, oferă contextul necesar schimbării și reconceptualizării în procesul de învățare, ceea ce va
duce la construirea unor scheme flexibile. Construirea unor scheme flexibile face posibil transferul
informației în practică (Temple, Steele, Meredith, 2003, p. 16-18).

Prin parcurgerea acestui cadru de învățare se urmărește ca elevii să își însușească materia, dar și
să asimileze procesul de învățare.
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După cum am arătat, gândirea critică presupune o serie de abilități precum: a înțelege, a reflecta
asupra a ceea ce știm. Reflecția și analiza critică necesită luarea în considerație a modalităților de
integrare a noilor cunoștințe cu achizițiile anterioare și apoi modificate pentru a face loc altor
cunoștințe. Predarea care are drept scop dezvoltarea gândirii critice implică atât strategii cognitive, cât și
metacognitive.

Elevii care stăpânesc procesul metacognitiv și gândesc critic sunt mai puțin expuși presiunilor
generate de capricii de moment, sunt mai receptivi la ideile și influențele noi, pe care le pot integra în
schemele proprii de gândire. Altfel spus, cei ce gândesc critic sunt mai bine pregătiți să aplice în mod
original cunoștinșele, pentru a rezolva probleme, a formula opinii sau a genera idei.
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Stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar,

prin orele de matematică

Prof. înv.primar Blaga Adriana,
Școala Gimnazială Nr.1 Buntești, Bihor

Învăţătorul are o sarcină importantă, ca prin felul cum conduce activitatea de învăţare a elevilor,
să le stimuleze interesele de cunoaştere în declanşarea unei activităţi investigatoare şi în orientarea ei
spre obţinerea unor rezultate optime pe plan informaţional şi formativ. Astfel, în predarea matematicii,
trebuie să se urmărească mai mult capacitatea de a forma noţiunile, decât facultatea de a le produce.
Copilul se dezvoltă prin exerciţii şi probleme pe care le face şi nu prin acelea care se fac în faţa lui.

Există o serie de trăsături care definesc personalitatea creatoare de vârstă şcolară. În urma
experienţei mele la catedră am ajuns la concluzia că prin orele de matematică putem dezvolta
următoarele însuşiri care pot facilita performanţele creatoare ale copilului de mai târziu (Oprescu, 1979):
- flexibilitatea gândirii, care permite posibilitatea de a renunţa la algoritmii normali şi de a îndrepta

pe o altă direcţie de căutare, cu totul diferită;
- stimularea gândirii şi îndemnul învăţătorului adresat elevului de a găsi o altă cale de rezolvare a

problemei sau toate răspunsurile posibile;
- fluiditate sau capacitatea de a înşira într-un timp scurt a unui cât mai mare număr de candidaţi; este

o abilitate deosebit de însemnată în actul creaţiei deoarece una dintre asociaţiile imediate, poate
constituirezolvarea ingenioasă a unei situaţii problematice.

Creativitatea, constă în capacitatea de a compune şi recompune din datele cunoscute, a unor
structuri şi sisteme de funcţionalităţi noi. Dând elevilor scurte exerciţii individuale, în timp limitat,
putem antrena fluiditatea gândirii (Popescu, 2007).

Gândirea divergentă, care nu înseamnă altceva decât găsirea mai multor răspunsuri la aceeaşi
întrebare, orientarea efortului la diferite nivele şi tipuri, este atât de importantă în procesul creativ, încât
unii nu mai vorbesc de pedagogia creativităţii, ci de pedagogia divergenţei. Dacă reuşim să dezvoltăm la
elevi tipul divergent de gândire ca abilitate dar şi ca atitudine constantă, putem spune că am obţinut
succese în actul creaţiei. Cu cât gama de strategii didactice este mai variată la clasele mici, cu atât
modalităţile de înclinare a acestor procedee sunt mai variate, cu atât potenţialul psihic devine mai
viguros şi mai bogat în posibilităţi de devenire. În activitatea la clasă pot fi incluse acele tehnici didactice
care antrenează cu precădere gândirea euristică.

Euristica orientează şi stimulează efortul de gândire al elevilor în direcţii divergente contribuind
astfel la dezvoltarea flexibilităţii gândirii. Se consideră că la ora actuală, în şcoală, s-a format un curent
de interes faţă de învăţarea creativă şi dezvoltarea creativităţii la elevi, pornind de la ideea că nu se poate
obţine o calitate nouă în învăţământ folosind în continuare strategiile de învăţare tradiţionale. Astăzi se
pune problema unui învăţământ dominant formativ. Acumularea vertiginoasă de noi cunoştinţe,
determină nu numai creşterea calităţii acestora dar şi o primenire permanentă a planurilor şi
programelor de învăţământ. Se pune accent tot mai mare pe găsirea modalităţilor optime de transmitere
a cunoştinţelor şi de transformare a acestora în capacităţi intelectuale, morale şi estetice, etc.
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Pe treapta de învăţământ a claselor 0-IV au loc cele mai intense procedee de constituire a
structurilor şi particularităţilor acestora care sunt determinate de natura şi particularităţile acţiunii
pedagogice ce se exercită asupra lor.

Lecţiile de matematică exercită o imensă influenţă formativă dacă tehnica didactică pe care se
sprĳină exerciţiul euristic este folosită cu pricepere. Aşa cum am spus, procedeele euristice au un rol
prioritar, dar şi alte metode cum sunt: problematizarea, algoritmizarea, activitatea de muncă
independentă, etc. oferă posibilităţi multiple. Folosind metode participativ active, gândirea elevului este
solicitată sistematic şi progresiv în direcţia formării unor capacităţi intelectuale de calitate. Un rol
deosebit de important îl are folosirea materialului didactic atât în faza de predare cât şi în faza de
consolidare şi evaluare. Chiar în cadrul exerciţiilor problematizate la clasele mici, mĳloacele intuitive
trebuie să fie prezente acolo unde e cazul şi în momentul când acestea sunt necesare.

Referitor la această temă, în scopul stimulării şi cultivării creativităţii adică a gândirii,
inteligenţei, imaginaţiei elevilor în activitatea de compunere şi rezolvare a problemelor se pot folosi o
gamă variată de strategii didactice cum ar fi (Leonte, Stanciu, 2004): complicarea problemei prin
introducerea de noi date sau modificarea întrebării; rezolvarea problemei prin două sau mai multe
procedee; scrierea rezolvării într-o singură expresie; alegerea celei mai scurte căi de rezolvare;
determinarea schemei generale de rezolvare a problemelor care fac parte dintr-o anumită categorie şi
încadrarea unei probleme într-o anumită categorie; transformarea problemelor compuseîn exerciţii,
astfel încât ordinea operaţiilor să fie în succesiunea judecăţilor şi a relaţiilor corespunzătoare
conţinutului problemei; transformarea problemelor compuse în exerciţii cu paranteze care să indice
ordinea operaţiilor; transformarea şi compunerea din două-trei probleme simple, a uneia compuse.

Compunerea problemelor este una din modalităţile principale de dezvoltare şi stimulare a
gândirii independente şi originale, de educare şi cultivare a creativităţii. În toată această activitate
trebuie să se ţină seama de posibilităţile elevilor, prin sarcini gradate, trecându-se treptat de la
compunerea liberă la cea care trebuie să respecte anumite cerinţe care vor fi din ce în ce mai restrictive.

În procesul educării creativităţii copilului şcolar, învăţătorul trebuie să aibă în vedere atât
stimularea factorilor intelectuali cât şi a factorilor nonintelectuali. Tot acest proces depinde de o
metodologie adecvată şi de o tehnică didactică corect aplicată la care se adaugă creativitatea învăţătorului.
Aceasta se manifestă în următoarele condiţii (Neagu, Mocanu, 2007): proiectarea activităţilorinstructiv-
educative; organizarea şi conducerea activităţilor didactice, respectiv realizarea activităţilor de învăţare;
desfăşurarea procesului de evaluare a randamentului şcolar al elevilor; reglarea demersurilor didactice
proprii pebaza informaţiilor obţinute prin feed-back; realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic
aplicative în domeniul specialităţii sale şi în cel al psihopedagogiei, introducerea şi valorificarea unora
din rezultatele acestor cercetări în practica şcolară curentă.
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Sistemul educațional francez

Prof. Alina Bondăreț

Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău

Sistemul de educaţie din Franţa a fost printre primele sisteme obligatorii organizate la nivel

naţional din lumea modernă. Astăzi, în Franţa sunt peste 2,3 milioane de studenţi, iar bugetul pe care

sistemul îl primeşte anual se ridică la 6,9 la sută din PIB.

Baza sistemului de educaţie din Franţa a fost realizată în timpul domniei lui Napoleon Bonaparte,

însă adevărata reformă a fost făcută în urmă cu 130 de ani, în anii 1880, sub îndrumarea lui Jules Ferry,

un avocat care a fost ministrul Educaţiei la vremea aceea. Ferry a inventat şcoala modernă (l'école

républicaine) obligându-i pe toţi copiii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, atât băieţi cât şi fete, să meargă

la şcoală. El a înfiinţat sistemul public de educaţie în Franţa, fără taxe, pentru toţi copiii cu o curriculă

laică, adică fără ore de religie la şcoală. Înainte, o mare parte din educaţie se făcea în şcolile care

aparţineu bisericii catolice, de către membrii ai clericului. În 1959, sistemul de educaţia din Franţa a fost

reformat din nou, de către ministrul Jean Berthoin, învăţământul devenind obligatoriu pentru minorii

cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani.

Astăzi, toată programa educaţională franceză este reglementată de Ministerul Educaţiei

(Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative). Ministrul actual al educaţiei

este Vincent Peillon. Sistemul de educaţie din Franţa se împarte în trei etape: Învăţământul primar

(enseignement primaire); Învăţământul secundar (enseignement secondaire); Învăţământul superior

(enseignement supérieur). Următoarele grade sunt recunoscute de Procesul Bologna (recunoaştere

europeană, deci identice cu cele din România): Licenţă (Licence şi Licence Professionnelle), Master

(Master recherche şi Master professionnel), Doctorat.

Organizarea şi numerotarea claselor în Franţa este diferită faţă de România. Învăţământul

primar include doi ani facultativi de grădiniţă (école maternelle) şi cinci ani de şcoală generală. Dacă ar fi

să comparăm cu şcoala românească, ar arăta astfel: clasa I: CP, cours préparatoire; clasa a II-a: CE1, cours
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élémentaire 1; clasa a III-a: CE2, cours élémentaire 2; clasa a IV-a: CM1, cours moyen 1; clasa a V-a:

CM2, cours moyen 2.

Învăţământul secundar include patru ani de gimnaziu (collège) şi trei ani de liceu (lycée). Dacă

ar fi să facem o comparaţie cu sistemul educaţional românesc, ar arăta astfel: Collège- clasa a VI-a:

sixième, 6e; clasa a VII-a: cinquième, 5e; clasa a VIII-a: quatrième, 4e; clasa a IX-a: troisième, 3e; Lycée-

clasa a X-a: seconde, 2nde; clasa a XI-a: première, 1ère; clasa a XII-a: terminale.

La francezi, Bacalaureatul are loc în două etape : întâi proba de limba franceză, la sfârşitul clasei

a X- a (première), şi apoi celelalte materii, la sfârşitul clasei a XII-a (terminale).

Sistemul de notare în Franţa Notele în Franţa se acordă de la 0 la 20, nota 20 fiind cea mai bună

notă, însă profesorii nu obişnuiesc să o acorde. Începând cu nota 16 elevul are menţiunea maximă très

bien, adică foarte bine. Nota minimă de trecere este nota 10.

În Franţa există mai mult de 65.000 de şcoli, dintre care aproximativ 15% (primare) şi 20%

(secundare) sunt şcoli private. Numărul total de elevi ajunge la 12 milioane, adică o cincime din

populaţie, iar numărul de studenţi în Franţa se ridică la peste 2,3 milioane (cifre oficiale 2011).

În ceea ce priveşte bugetul Educaţiei, faţă de România, Ministerului Educaţiei Naţionale i se

acordă între 6-7% din PIB, spre exemplu, în 2012 a avut un buget de 6,9% din PIB. În ceea ce priveşte

ierarhia sistemelor de educaţie din Franţa conform testelor PISA, rezultatele sistemului de învăţământ

francez sunt în scădere faţă de cele altor state membre ale OCDE.

http://www.efranta.ro/fb/item/60-cum-este-structurat-sistemul-de-invatamant-in-franta

https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bia_%C3%AEn_Fran%C8%9Ba
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Problemele generale și specifice

ale predării-învăţării numărului natural în grădiniță

Boros Andrea
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 ORADEA

Unele dintre principalele activităţi din grădiniţă, cu un rol important în formarea şi dezvoltarea
personalităţii copiilor, sunt activităţile cu conţinut matematic. Aceste activități urmăresc însuşirea şi
dezvoltarea conceptelor prematematice (formă, culoare, mărime, lungime, poziţii spaţiale), însuşirea şi
utilizarea numerelor, cifrelor, unităţilor de măsură prin folosirea unui vocabular adecvat, recunoaşterea,
denumirea, construirea şi utilizarea formelor geometrice, dezvoltarea capacităţii de a stabili relaţii
spaţiale, temporale, cauzale şi a capacităţii de rezolvare a problemelor.

Pentru atingerea obiectivelor propuse educatoarea recurge la diverse strategii prin care copiii îşi
îmbogăţesc experienţa senzorială, care contribuie la achiziţionarea unor cunoştinţe matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/
mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan, la înţelegerea relaţiilor spaţiale prin raportarea unui obiect la un reper dat, a relaţiilor
cauzale prin observări şi experimente, la formarea unor capacităţi de a realiza deducţii logice, precum şi
de a face operaţii de grupare, comparare, clasificare, ordonare, punere în corespondenţă. De asemenea,
în activităţile matematice din grădiniţă copiii învaţă să numere, să efectueze operaţii de adunare şi
scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10 şi chiar să compună singuri probleme simple (grupa mare).

În învățământul preșcolar, la grupa mică se predau numerele 1-3, la grupa mĳlocie pana la 5,
iar la grupa mare până la 10. O deosebită importanță are număratul la grupa mare datorită rolului
acestuia în dezvoltarea generală a preșcolarului, cât și din perspectiva pregătirii pentru școală.

Din punct de vedere metodico-științific, numărul natural poate fi introdus pe baza mai multor
noțiuni: de corespondență element cu element între mulțimi finite, de succesiune din axiomatica lui
Peano și pe baza exprimării rezultatului măsurării unei mărimi (Purcaru, M. A. P., 2008).

Dintre metodele precizate mai sus, cea mai folosită este a noțiunii de corespondență element cu
element între mulțimi finite. Această metodă are în vedere faptul că numărul este un concept asociat
celui de mulţime, deoarece mulţimii i se asociază cardinalul ce caracterizează numeric mulţimea;
noţiunea de mulţime este deci determinantă pentru înţelegerea numărului. Deosebirea dintre numărul
cardinal şi numărul ordinal este cunoscută ca deosebire între număr şi numeraţie. Numărul cardinal are
la bază corespondenţa biunivocă (element cu element) între două mulţimi. Numărul ordinal introduce
numeraţia. Acţiunea de numărare implică formarea unui sistem de numere în care se dispune o
colectivitate de obiecte, obiectele fiind caracterizate prin dimensiunea cantitativă a colectivităţii.
Numărul, sub aspectul sau ordinal, exprimă rezultatul acţiunii copilului cu obiectele concrete; relaţia de
ordine apare deci ca un rezultat natural al acţiunii.

Potrivit lui Peano, luând ca noţiune fundamentală noţiunea de succesiune, numărul cel mai mic
este numărul 0, numărul 1 fiind definit ca succesorul lui, numărul 2 ca succesorul lui 1, etc.

Metoda formării numărului prin măsurare se fundamentează pe următoarele aspecte, care pot
constitui scopuri în organizarea situaţiilor de învăţare: numărul ca raport parte/întreg; unitatea de
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măsură apare ca mĳloc de modelare a caracteristicilor cantitative ale obiectului; analiza dimensiunilor
obiectului după criteriul unităţii de măsură favorizează înţelegerea operaţiilor.

Pentru învăţarea unui număr trebuie respectate următoarele etape (Petrovici C., Neagu M., 2006):
1. construirea unei mulţimi care reprezintă numărul anterior învăţat şi verificarea prin numărare

conştientă, prin încercuire, ataşându-se eticheta cu cifra corespunzătoare.
2. formarea, prin punere în corespondenţă, a unei mulţimi care are cu un element mai mult decât

mulţimea dată.
3. numărarea conştientă, prin încercuire, a elementelor din noua mulţime, numindu-se numărul care îi

corespunde.
4. prezentarea simbolului grafic al noului număr (cifra corespunzătoare).
5. efectuarea unor exerciţii de recunoaştere (identificare) în spaţiul înconjurător a mulţimilor care

reprezintă noul număr; verificarea prin punere în corespondenţă şi numărare.
6. formarea de mulţimi care reprezintă noul număr; verificarea prin punere în corespondenţă şi

numărare (se construieşte clasa de echivalenţă a noului număr).
7. prezentarea caracterul ordinal al noului număr. Se introduce noul număr în şirul numeric: se numără

crescător şi descrescător până (de la) numărul nou, se compară noul număr cu precedentele,
subliniindu-se faptul că acesta este cu o unitate mai mare decât precedentul, se numesc vecinii şi se
fac exerciţii de completare a vecinilor. Se fac exerciţii de ordonare (crescătoare şi descrescătoare) a
unor mulţimi de numere care conţin noul număr.

8. compunerea noului număr din precedentul şi încă o unitate; compunerea apoi şi din alte numere.
9. descompunerea noului număr în diferite forme.

Se lucrează cu material concret obiectual, cu jetoane şi cu riglete (mai ales la compararea
numerelor). Copii vor lucra cu material individual, iar educatoarea, la flanelograf sau tabla magnetică, cu
material expozitiv. Este de preferat ca unele etape din predarea noului număr să fie realizate cu ajutorul
unor copii care vor lucra cu materialul expozitiv.

Învăţarea trebuie să conducă la o legătură reversibilă între noţiunea numerică – exprimare verbală
– scriere simbolică. De exemplu, la activităţile pe bază de exerciţii cu material individual, având ca
obiectiv învăţarea numărului 8, comparativ cu mulţimea cu 7 elemente, se pot efectua exerciţii cu sarcini
de tipul:
� numărare până la 7, raportare a cantităţii la număr şi invers pe bază de material concret (la

solicitarea educatoarei, copiii aşează pe masă un anumit număr de ceșcuțe; ei trebuie să reţină
numărul respectiv şi să aşeze pe masă o mulţime echivalentă);

� comparare a două numere (se solicită aşezarea pe masă a 5 ceșcuțe în şir vertical, apoi lângă ele 6
lingurițe; se cere copiilor să precizeze care mulţime are mai multe elemente şi cu cât, care număr
este mai mare şi care este mai mic);

� raportare a cantităţii la număr (se solicită copiilor să arate cifra corespunzătoare numărului de
jucării).

După efectuarea acestor exerciţii (timp de 5-6 minute), se trece la predarea numărului nou.
Pentru început, se verifică cunoaşterea algoritmului de formare a numerelor precedente (1-7).
Formulându-se o sarcină-problemă, se poate cere copiilor: Cum am putea forma un număr nou, dacă ştim

cum se formează celelalte numere învăţate? Folosind algoritmul deja cunoscut, copiii vor număra mulţimea
de lingurițe (7) şi o vor pune în corespondenţă cu mulţimea ceșcuțelor (dată de educatoare). Constată că
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această mulţime are cu un element mai mult faţă de cea a lingurițelor, numără (8) şi atașează cifra
corespunzătoare numărului ei de elemente. În consolidarea raportării numărului la cantitate, indiferent
de amplasare, este favorabilă rezolvarea unor situaţii-problemă de tipul „obstacolului”. Se distribuie
copiilor cartonaşe cu desene corespunzătoare numărului şi cu cifra corespunzătoare şi se solicită: Aşează

pe masă cartonaşul cu 6 flori. Cel cu 6 flori unde trebuie aşezat? De ce? Acum aşezaţi cartonaşul cu număr mai

mare cu o unitate decât 6. Aşezaţi acum cartonaşul cu 8 flori la locul potrivit.

În concluzie, orice achiziţie matematică trebuie să fie dobândită de copil prin acţiune însoţită de
cuvânt, situaţiile de învăţare trebuie să favorizeze operaţiile mentale, să se creeze situaţii variate,
ordonate, în care copilul să acţioneze cu obiecte, imagini şi simboluri pentru acelaşi conţinut matematic,
dobândirea conceptelor să decurgă din acţiunea copilului asupra obiectelor, spre a favoriza
reversibilitatea şi interiorizarea operaţiei, învăţarea trebuie să respecte caracterul integrativ urmărindu-
se transferul vertical între nivele de vârstă, acţiunile de manipulare şi cele ludice să conducă treptat spre
simbolizare.

Bibliografie

1. Alb Lupaş, A., (2013), Matematica în grădiniţă, Editura Universităţii din Oradea
2. Petrovici, C., (2014), Didactica activităților matematice în grădiniță, Ed. Polirom, Iași
3. Petrovici, C., Neagu, M., (2006), Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi în

învăţământul primar, Editura PIM, Iaşi
4. Purcaru, M. A. P.,(2008), Metodica activitățtii matematice și a aritmeticii pentru

institutori/profesori din învățământul primar și preșcolar”, Ed. Universității
Transilvania



32

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

PRACTICI ȘI SOLUȚII INOVATIVE ÎN EDUCAȚIA ACTUALĂ

Prof. CHIVU ADELA ONDINA
SCOALA GIMNAZIALA ”SFINTII VOIEVOZI” BRAGADIRU

JUDETUL TELEORMAN

„Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale. Sufletul si inteligenţa devin mari prin
joc. Despre un copil nu se poate spune că el creşte si atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin
joc. ”(Jean Chateau)

Pornind de la cuvintele lui Jean Chateau putem spune că într-adevăr copilul se dezvoltă prin joc
formându-se ca om, acesta fiind preocuparea lui preferată. Tot Jean Chateau afirma: prin intermediul
jocului putem părăsi lumea nevoilor şi tehnicilor noastre, această lume interesantă care ne înconjoară şi
ne încătuşează. Scăpăm de forţa constrângerii exterioare, de povara trupului pentru a ne crea lumi de
utopie. Punem atunci în joc ... funcţii pe care acţiunea practică le-ar fi lăsat nefolosite şi intrând în joc cu
trup şi suflet, ne realizăm pe deplin.

Copiii găsesc aproape în orice un joc. Ei par a fi fiinţe care doar se joacă şi atât. La copiii, jocul
înseamnă spontaneitate, curiozitate, întrecere, dorinţă de a cunoaşte şi de a şti mai mult, dar şi dorinţă
de autodepăşire. Prin joc, copilul îşi dezvoltă personalitatea, capacităţile şi competenţele de bază. A ne
întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil. Nu ne putem imagina copilăria fără
râsetele şi jocurile sale. Dacă deodată copiii ar înceta să se mai joace, în şcoli ar fi linişte, n-am mai fi
distraşi de strigătele sau plânsetele care vin din grădină sau din curtea şcolii, atunci n-am mai avea în
preajma noastră minunata lume a copiilor, care ne aduce bucurii şi grĳi, am fi trişti şi am simţi un gol
imens în suflet. Punând în acţiune disponibilităţile psihicului, învăţarea devine o acţiune serioasă.
Folosinduse resursele jocului în procesul instructiv-educativ, se pot închega legături strânse între joc şi
învăţare. Jucându-se, copilul nu doreşte decât să-şi satisfacă dorinţele sau aspiraţiile. Atingânduşi scopul,
el este fericit. Astfel se restabileşte echilibrul vieţii psihice. Fiind o activitate cu o serioase implicaţii
psihologice, jocul ocupă un loc important în viaţa lui deoarece satisface dorinţa sa de afirmare,
dezvoltându-se iniţiativa şi curajul de a fi competitiv, de a concura.

În România, educaţia este centrată pe curriculă şi pe profesor şi nu pe dezvoltarea abilităţilor
naturale ale elevilor. Acest lucru duce la demotivarea acelor elevi care gândesc vizual şi spaţial şi care au
o gândire creativă şi nu reproductivă şi la neimplicarea acestora în procesul învăţării. Astfel de practici
educaţionale blochează creativitatea elevilor şi cultivă credulitatea şi obedienţă în Jean Chateau, Copilul
şi jocul, E. D. P., Bucureşti, 1972, p. 8. planul deciziilor personale şi sociale. Însă prin joc, elevii valorifică
cunoştinţele şi deprinderile însuşite, manifestând calităţile comportamentale, stimulând atitudinea
pozitivă pentru muncă şi relaţiile colegiale în colectiv.

Evaluările secvenţiale ale elevilor se realizează inexact, fiind nestructurate pe dezvoltarea abilităţilor

elevului, pe dezvoltarea inteligenţei, motivaţiei şi creativităţii. Acest tip de evaluare duce la confuzia

asupra propriilor performanţe şi la lipsa de interes faţă de şcoală, la tendinţa de a fura nota şi necorelarea

dintre merit şi notă. Astfel scad calitatea în educaţie şi gradul de încredere în şcoală, urmarea fiind
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reducerea şanselor de educaţie a elevilor ce dovedesc creativitate şi inventivitate. Ce se face în sistemul

educaţional românesc este memorarea de către elevi a celor predate de profesori şi nu cunoaşterea prin

învăţare. Cunoaşterea trebuie construită. Trebuie să se pună accentul pe învăţare, nu pe memorare.

Profesorul trebuie să îl ajute pe elev să cunoască. Învăţământul ar trebui să fie centrat pe elev şi pe

nevoile reale de educaţie ale acestuia.

Stilul de predare practicat de o majoritate a profesorilor este secvenţial, bazat pe memorare şi

reproducere, în loc să fie practicate stiluri active, participative şi adresate copilului, nu tablei. Educaţia

nu se referă doar la transmiterea de cunoştinte, abilităţi şi valori, ci se ocupă cu individualitatea,

subiectivitatea sau persoana elevului, cu intrarea lor în lume ca fiinţe unice, singulare. Rolul ei este de a

furniza indivizilor oportunităţi de a intra în lume. Educatorii şi instituţiile educaţionale ar trebui să

arate interes pentru gândurile şi sentimentele elevilor lor şi să le permită acestora să răspundă, să se

exprime în felul lor unic. Profesorii şi ceilalţi educatori nu numai că au sarcina de a crea oportunităţile şi

climatul în care elevii să poată răspunde, dar au şi sarcina de a provoca elevii să răspundă prin

confruntarea lor cu situaţii reale, practice. Astfel, elevii vor fi provocaţi să arate cine sunt şi unde se află.

Lipsa de interes a elevilor reiese şi din încărcarea la maximum cu ore şi lecţii, unele nefolositoare.

Supraaglomerarea programelor şcolare este o hibă a şcolii româneşti reclamată de ani de zile de elevi,

părinţi şi profesori, recunoscută de miniştrii Învăţământului, dar nerezolvată până acum. În afara

materiei foarte încărcate, sistemul de învăţământ românesc în forma sa actuală pare să aibă mai multe

probleme. El este informativ şi nu formativ. Sunt necesare mai multe ore practice. Trebuie să se

stabilească foarte clar unde se doreşte să se ajungă, care să fie competenţele atinse de elevii noştri.

Dascălii şi elevii deopotrivă recunosc, că mai ales în anii terminali, dar nu numai, se învaţă mai ales la

materiile de examen, cele care contează pentru admitere la liceu sau la facultate. În rest, se învaţă mai

puţin, spre deloc, pentru că nu mai este timp fizic. Demotivarea elevilor pentru şcoala reiese din

complexitatea materiei. Curricula este orientată spre trecut. Aceasta este realizată fără norme de

elaborare precise orientate spre dezvoltarea potenţialului elevilor, deseori fără aplicabilitate practică

directă şi fără mĳloace corespunzătoare de ridicare a interesului elevilor. Ea a suferit modificări fără

studii preliminare asupra necesităţilor şi consecinţelor, în prezent ajungând să-şi piardă atât logica

existenţei, cât şi necesitatea pentru integrarea socială ulterioară. Astfel se dezvoltă lipsa de interes din

partea elevilor şi cresc absenteismul şi abandonul şcolar. Rezultatul este concentrarea pe acelaşi tip de

curriculă fără deschiderea de noi domenii la alegerea elevilor, toate acestea ducând la o cultură generală

slabă şi o aplicabilitate practică a acestei culturi generale aproape nulă. Sistemul din România suferă de

subfinanţarea şi demotivarea profesorilor în ceea ce priveşte performanţa în predare şi autoinstruire.

Planificările şcolare sunt înţepenite în secvenţializare cu normare cantitativă, şi nu calitativă sau

corelativă a actului didactic. Aceasta transformă profesorii (Anca-Roxana Potecaşu, Criza educaţională

în România, http://www.didactic.ro/materiale didactice/53953_crizaeducationala-in-romania, (accesat

29.10.2021) în automate de predat, deseori dezinteresate de rezultatele predării.
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Profesorii trebuie să formeze o echipă cu elevii, să devină facilitatori, îndrumători ai acestora, fără a se

limita la transmiterea de informaţii şi evaluarea cantitativă a elevilor. Învăţarea centrată pe elev porneşte

de la ideea că elevul nu trebuie să reproducă informaţia, ci s-o interiorizeze şi să fie responsabil de

propria dezvoltare atât din punct de vedere social, cât şi profesional. Profesorii trebuie să îi facă pe elevi

să se implice în noi situaţii de viaţă prin aplicarea noţiunilor teoretice, să îţi aleagă modul de învăţare, să

îţi evalueze munca, să coopereze, să folosească în mod util tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.

Practic, să devină responsabili, cu sprĳinul profesorilor, pentru propria dezvoltare profesională. Există o

sumedenie de metode didactice, împărţite în mai multe categorii, fiecare având un anumit rol bine

definit în educarea elevului şi a formării deprinderilor de învăţare a acestuia. Întrucât elevul este în

centrul instruirii, metoda aleasă de profesor trebuie să se axeze mai mult pe interesele celui, care învaţă

sau cel puţin să realizeze un echilibru între stilul individual de învăţare şi logica disciplinei. Elevul

trebuie să fie conştient de bagajul de informaţii pe care îl are şi să-şi îmbunătăţească capacitatea de a

învăţa singur. Tocmai de aceea consider jocul didactic ca fiind metoda ce răspunde nevoilor elevilor.

Analizând importanţa implicaţiilor pe care jocul le are asupra copilului, putem spune că, prin joc, copilul

se eliberează de emoţii, depăşeşte momentele de timiditate şi teamă şi intră cu toate puterile sale în

acţiune. Se consolidează aşadar atenţia şi voinţa, copilul reuşind să nu se mai sperie de faptul că ajunge să

fie certat, criticat, ironizat. Aici au un rol foarte important şi cei din jur, care pot avea o atitudine critică

valorizantă, nu distructivă. Jocul din perioada preşcolară se transformă în perioada şcolară prin

îmbinarea elementelor distractive cu cele de învăţare devenind astfel un mĳloc important de educare.

Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate prin utilizarea

jocului. Principala dorinţă a noastră, a educatorilor, este aceea de a găsi cele mai bune căi pentru

provocarea setei de cunoaştere a elevilor. Însă pentru a realiza acest lucru trebuie să descoperim cele mai

bune metode active şi interactive, să utilizăm cele mai eficiente strategii pentru a stimula creşterea

ritmului de învăţare a copiilor, pentru a forma capacităţi, atitudini, competenţe şi, nu în ultimul rând,

pentru a asigura însuşirea de cunoştinţe în conformitate cu cerinţele societăţii secolului XXI. Numai

astfel putem reuşi să ne atingem obiectivele educaţionale propuse. Măiestria pedagogică şi metodele

didactice utilizate joacă un rol decisiv în reuşita elevilor, în formarea cunoştinţelor acestora. Jocul

didactic utilizat la toate nivelurile de învăţământ şi la toate disciplinele este modalitatea prin care se

îmbină perfect elementele instructiv-educative şi cele distractive conducând la o unitate deplină între

sarcina didactică propusă şi acţiunea de joc. Jocul didactic reprezintă un mĳloc important de educaţie

care nu trebuie să lipsească din activităţile şcolare. Folosit ca activitate de învăţare şi predare, chiar şi de

evaluare, jocul didactic asigură varietate, diversitate, implicare emoţională, dinamism, bună dispoziţie,

antrenare, restabilind echilibrul psiho-fizic, furnizând motivaţii stimulatorii, fortificând energiile fizice

si intelectuale ale elevilor. Din activitatea desfăşurată la catedră am constatat faptul că jocul didactic este

o formă de activitate foarte îndrăgită de elevi, antrenantă şi motivantă, care ajută la dobândirea de noi

cunoştinţe, consolidarea acestora, evaluarea priceperilor şi deprinderilor. Cunoscând particularităţile de
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vârstă şi individuale ale elevilor, precum şi nivelul de pregătire al acestora, am introdus jocul didactic în

momente cheie ale lecţiei pentru a le menţine trează atenţia, pentru a le stârni curiozitatea, pentru a le

stimula interesul pentru învăţare. Zâmbetul şi bucuria pe care aceştia mi-au transmis-o, m-au

determinat să continui perfecţionarea în privinţa metodelor didactice utilizate la clasă, metode în care să

primeze inventivitatea, originalitatea şi creativitatea, dar şi cunoaşterea, prin intermediul elevilor, a

metodelor ce pot contribui la creşterea randamentului şcolar şi deci la îmbunătăţirea performanţelor

şcolare. Atmosfera ce se poate crea este uimitoare, caldă şi relaxată. Jocul didactic este o activitate

plăcută şi atractivă pentru elevi fiind accesibil tuturor datorită originalităţii sale. Prin joc se antrenează

capacităţile creatoare ale elevilor ajutând la asimilarea, fixarea, sistematizarea şi consolidarea

cunoştinţelor. Nu trebuie să uităm însă faptul că rolul jocului didactic este acela de a optimiza actul

didactic, de a provoca, de a menţine, de a stimula atenţia şi interesul pentru disciplinele de studiu.

Folosit în exces se poate ajunge la diminuarea calităţii actului didactic.

Metoda jocurilor este prezentată pe două categorii: de o parte cea a jocurilor didactice sau educative,
de altă parte categoria jocurilor simulative. Jocurile educative au, într-o măsură şi într-o perioadă,
caracter imitativ empiric (de-a îngrĳitul copiilor, de-a medicul etc), această specie fiind proprie vârstei şi
educaţiei preşcolare. Asupra rostului lor euristic şi formativ s-au exprimat, de multă vreme, autori
prestigioşi ca J. Piaget, Ed. Claparede, Em. Planchard. O dată intraţi în sfera educaţiei sistematice, fie
preşcolare, fie şcolare, copiii adoptă alte feluri de jocuri didactice: de dezvoltare a vorbirii, de orientare,
jocuri matematice, jocuri gramaticale.

Acestea se disting nu numai printr-o relativă îndepărtare de conţinuturile propriu-zis copilăreşti
anterioare, dar şi printr-o dificultate mai mare. Este semnul că fac trecerea spre activitatea de dincolo de
elementul pur ludic. Jocurile simulative au alt registru şi altă semnificaţie, ele fiind veritabile ocazii de
antrenament foarte apropiate de studiul de caz), pentru îndeplinirea unor roluri reale in viaţă. De aceea,
ele capătă mai mare densitate la vârste şcolare mai mari şi se prezintă mai ales sub forma jocurilor de rol.
Varietatea lor este de-a dreptul impresionantă, potrivit cu varietatea preocupărilor umane majore: jocuri
de decizie, jocuri de arbitraj, jocuri de previziune etc. Din exemplificările aduse de autorii care tratează
problema jocurilor, reiese relaţia acestor modalităţi de învăţare cu sistemul general al metodelor de
învăţământ. Spre exemplu, se organizează un joc de roluri, în vederea realizării unui proiect imaginar de
construcţie a unui combinat chimic.

Elevii îşi asumă anumite roluri: de topometri, geografi, geologi, ecologi, sociologi, organe locale cu

anumite răspunderi etc. Jocul va începe cu explicaţiile sau instructajul şi împărţirea rolurilor; va

continua cu explicarea munci: fiecăruia; apoi, cu observări şi determinări de tot felul (măsurători,

înregistrări etc.); va continua cu sistematizarea datelor; va urma dezbaterea, care se va încheia cu

anumite concluzii. După cum se vede, avem a face şi aici tot cu o structură mixtă, care cuprinde câte ceva

din mai multe metode deja studiate. Ceea ce, totodată, le atestă statutul de metode compozite. În ce

priveşte învăţarea pe simulatoare, coloratura metodei este exprimată prin invocarea mĳlocului utilizat,

respectiv un sistem artificial (adică un model) constând dintr-un dispozitiv tehnic: de pildă, o machetă şi

un spaţiu în care aceasta funcţionează. Se ştie rostul simulatoarelor în cadrul învăţării unor deprinderi
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de mare complexitate şi, deci, greu de însuşit în condiţii strict reale : conducerea unei locomotive, a unei

aeronave, manevrarea corectă a unui sistem de căi de comunicaţie.

Invăţarea pe simulator reprezintă tot o combinaţie sau o alcătuire complexă, care îmbină mai multe

dintre metodele anterior citate şi prezentate. Fiindcă, în mod concret, învăţarea pe simulator începe cu

prezentarea simulatorului de către instructor (demonstrare); continuă cu explicarea şi arătarea modului

de funcţionare (expunere şi demonstraţie cu acţiuni); continuă cu exersarea din partea elevului (care

constituie partea cea mai consistentă a metodei), în paralel cu corectura din partea instructorului; se

încheie cu aprecierea asupra progresului realiz at; in final, trebuie să conducă la însuşirea deprinderii ca

atare.
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THE BENEFITS OF USING DRAMA IN ELT

Prof. Ciobanu Daniela,

Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt, Vorona

“I am looking for a method by which

the teacher may teach less,

but learners learn more”

(Comenius)

It is acknowledged by many researchers and psychologists that drama is an extremely powerful
tool in the language classroom. The benefits of using it in the process of teaching and, especially in the
process of teaching a foreign language, are many and diverse. We can talk about benefits which develop
students’ language skills and foster their language awareness and benefits that build up students’
personality.

There are many ways in which drama can be defined. Cecily O’Neill , the famous author and
editor of books on drama, states that drama is “ a way of thinking about life…a sort of work which is
created not for watching audience but for the benefit of participants.” (1982:10)

Charlyn Wessels , teacher of English and drama, ( 1987:7) claims that “drama is doing. Drama is
being.” In her book “Drama” she presents a very fine example of the precise function of drama. By telling
your students that a blind person is a person who can’t see you would satisfy him only intellectually but
by telling them to shut their eyes and try to find their pens on the desks you would be involving them in
the actual experience of being blind and in this manner you would satisfy them not only intellectually
but emotionally as well. The same idea is to be found also at Nellie McCaslin (2006: 277), who points
out that drama “involves the participant the most fully: intellectually, emotionally, physically, verbally
and socially.”

Educational drama is a creative process that allows children to explore the full potential of drama
as a learning experience. It is improvisational in nature and has as its aims a quest for knowledge that
involves every aspect of the child’s personality: spiritual, emotional, moral, intellectual and physical.
Drama provides a unique gateway to learning and affords a dimension of knowledge that is otherwise
inaccessible.

One of the most important things in using drama in the classroom is that it has the power to
motivate students and thus they have a positive attitude towards learning. We are all aware of the fact
that children acquire more information while they are playing and having fun. On the other hand,
motivation is one of the key factors in the process of learning.
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One of our goals when teaching a foreign language is that our students be able to communicate
in the target language. Therefore, we have to offer them the chance to experience authentic language,
real life situations and meaningful contexts. By using drama activities and techniques in the classroom
we will provide the learners with a practice of a foreign language similar to the use in the real life.
Spoken communication in the real life situations is characterized by limited time for preparation. When
learners experience sufficient practice in the class they will feel more comfortable using the language in
the real environment, their responses will be spontaneous, they will have to react and adapt quickly and
act the roles they were assigned. Mime and the body language will become an important tool
stimulating and enriching the learning experience.

Drama makes reading more accessible and the literary world become easier to get to by the
children because it permits them to turn the abstract written words into concrete images and to
construct meaning from the text through collective as well as individual experience. Through drama
children are boosted to enter a fictional world designed by an author and to take on roles in order to
explore what is like to be part of a story. This may inspire them to go on reading and they will no longer
see the written texts as uninteresting and bland papers but as the door towards an amusing, sparkling
world. The challenge for teachers is to find suitable stories that motivate students to explore and use the
target language.

Drama is one of the tools which can be used to develop cultural awareness and sensitivity to
cultural differences, to discover and interpret other values, beliefs and behaviors. It enables them to
explore their own cultural values and those of others, past and present.

The benefits of using drama in teaching are not limited only to language skills. Drama is likely to
bring changes not only in the “exterior world” of the students but also in their “inner world”. The
increase of self-confidence and self-esteem are definitely some of the most significant benefits of using
drama in the process of teaching a foreign language. Therefore, the reserve, the embarrassment and the
feelings of alienation are reduced. Sarah Phillips believes that drama gives those children who are shy
when speaking a foreign language another character to hide behind (2003:5). Moreover, the students
have the chance to put themselves in somebody else’s shoes and make decisions in a non- threatening
dramatic world without worrying about the unpleasant consequences their actions in real life might
bring to them.

In order to be successful in their process of learning a foreign language our students need to be
encouraged and praised. What is more, it is very important for them to be actively involved in the
activity of learning. Drama gives students the chance to get into as it offers them a variety of situations,
attitudes, roles and worlds. And when students are involved in creating and maintaining dialogues in
fictional dramatic situations a range of significant learning occur. (Kao & O’Neill, 1998).

Drama assists learning, understanding and memory, through active engagement and experience.
While acting, the children have the opportunity of being someone else and encountering situations
from new perspectives. Their responses to these can shape their thinking because the process of active
engagement contributes to the way in which things become organized in their minds. (Clipson-Boyles,
2012). So drama provides the opportunity for independent thinking. It encourages them to think and
act creatively, thus developing critical thinking and problem-solving skills that can be applied in all areas
of learning; and not only that; drama gives children opportunities to explore, discuss and deal with
difficult issues and to express their emotions in a supportive environment.
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Creative drama provides not only exercises in critical thinking but also the chance for the
students to be creative. Educating children and teenagers in ways that cultivate creative development is
consistent with the British psychologist-David Fontana’s notion of education for being. This means
offering our students the right” to express their own feelings, to give their own view of events, to
explain themselves, to reflect upon their own behavior, to have their fears and their hopes taken
seriously, to ask questions, to seek explanations in the natural world, to love and be loved, to have their
inner world of dreams and fantasies and imaginings taken seriously, and to take their own engagement
with life.” (1997:13) After all, this is what gives drama a unique value as a pedagogic technique - the fact
that it brings about students’ creative thought and asserts language education as a creative process.

As we have seen so far the use of drama promotes meaningful, active and reflective thinking
processes as well as enhancing communication skills development. A further benefit of using drama
activities is that it has a unique ability to accommodate many different learning styles and thus able to
motivate learners and improve students’ learning experience. At the same time, combining visual, aural,
verbal and kinesthetic languages drama has the power to offer students different points of entry into the
work and different ways of becoming involved. Engaging in multiple ways of learning enables children
to fix the learning experience more strongly in their minds.

On the whole the benefits of using drama in the classroom are many and diverse. It protects the
student’s self-esteem, provides enjoyable reasons for speaking ‘differently’, offers the disguise or mask of
someone different in which to experiment, enables the teacher to correct the 'character’ not the student,
helps students to understand diversity as opposed to one ‘wrong’ way of speaking and one ‘correct’ way
of speaking, provides a context for repetition, practice and preparation.(Clipson-Boyles, 2012) Most of
these benefits of drama pedagogy coincide with key factors that contribute to children’s learning in
general and to second language acquisition in particular.

All in all, there are many benefits of using drama in the process of teaching a foreign language.
We should not pass over them but take the risk of using drama activities in the classroom. Everything
we do as teachers, in the classroom, we do for the benefit of our students. “Drama in education uses the
same tools employed by actors in the theatre. In particular it uses improvisation and mime. But while in
the theatre everything is contrived for the benefit of the audience, in classroom drama everything is
contrived for the benefit of the learners.”(Wessels, 1987:8)
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Educaţia ecologică între mit și realitate

Autor: Ciocan Mihaela

Prof. Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri “ Iaşi

Starea mediului înconjurător, pe an ce trece este din ce în ce mai îngrĳorătoare: spaţiile împădurite se
reduc, deşerturile se extind, solurile agricole se degradează, gradul de poluare este mai ridicat şi astfel
stratul de ozon se subţiază, efectul de seră se accentuează şi numeroase specii de plante şi animale sunt
pe cale de dispariţie. Se poate generaliza că, ţările dezvoltate produc mari cantităti de deşeuri şi poluanţi,
consumă cantităţi mari de energie şi de resurse naturale. Impactul pe care aceste ţări îl au asupra
mediului înconjurător este puternic distructiv. Există o proporţionalitate inversă între nivelul
industrializării şi starea mediului înconjurător.

Societatea umană trebuie să fie în interrelaţie şi să cunoască faptul că, fiecare acţiune a sa, va produce o
reacţie care în complexul sistemelor vii este deseori imprevizibilă. Când resursele naturale vor fi
epuizate pe scară largă şi mediul ambiant va fi poluat, nu numai acesta este cel care va suferi, ci şi
sănătatea oamenilor va fi afectată. Aceasta din urmă, nu poate fi menţinută respirând aer poluat,
consumând alimente şi apă contaminate cu pesticide şi alte substanţe chimice. Ce este sanătos pentru
natură, de regulă este sănătos şi pentru vieţuitoarele sale. Fiecare om trebuie să fie responsabil pentru
impactul pe care viaţa lui îl are asupra vieţii planetei.

Educaţia ecologică prin şcoală

Educaţia ecologică, trebuie să înceapă, din frageda copilărie. Aceasta contribuie la formarea unei
conştiinţe şi a gândirii ecologice despre natură, dar şi a formării unei comportări atente şi corecte faţă de
ea. Nu este suficientă o simplă informare cu privire la mediul înconjurător, ci este important ca elevii să-
şi poată exprima idei personale şi să manifeste o atitudine legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă
în privinţa mediului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili să înţeleagă relaţiile existente între anumite
situaţii şi să analizeze, să sintetizeze şi generalizeze informaţiile. Este importantă rezolvarea cauzelor
care au dus la o anumită situaţie şi nu a efectelor acesteia.

Educaţia pentru mediu este un mod de viaţă şi problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar prin soluţii
tehnice, ci prin înţelegerea profunda a legăturii existente între fiinţa umană - natură - mediu de viaţă şi
atitudinea individuală şi comună faţă de aceste probleme.

Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului elevilor. Un
rol deosebit îl prezintă stimularea interesului şi entuziasmului acestora. Şcoala joacă un rol major in
educaţia privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o mare parte din timp aici şi pentru că este
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locul unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de a dezvolta atitudinea pozitivă a elevilor faţă de
problemele mediului înconjurător.

În general, majoritatea elevilor din România nu au formată o educaţie ecologică - pungi, ambalaje,
cutii de plastic etc. aruncate în curtea şcolii sau pe stradă, sunt mărturia lipsei de educaţie ce ar trebui să
provină din familie şi să fie consolidată în instituţiile de învăţământ.

Exemple de bună practică cu privire la studiul educaţiei ecologice

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice, artistice,
practice, sportive sau religioase. Din multitudinea formelor de manifestare menţionăm: observaţii în
natură, experimente, povestiri ştiintifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de diapozitive
sau expuneri power point, jocuri de mişcare instructiv - distractive, labirinturi ecologice, vizitarea
muzeelor, expozitii cu obiecte confecţionate din materiale reciclabile (imaginea 1-origami;imaginea 2-

mascotă ecologică realizată din materiale reciclabile ;imaginea 3-flori confecţionate din

materiale reciclabile) ,spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specific educaţional, concursuri.

IMAGINEA 1-ORIGAMI
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IMAGINEA 2-MASCOTĂ ECOLOGICĂ CONFECŢIONATĂDINMATERIALE RECICLABILE

IMAGINEA 3-FLORI CONFECŢIONATE DIN MATERIALE RECICLABILE
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Tematicile care pot fi parcurse sunt stabilite în funcţie de subiectul propus: "Să ocrotim natura",
"Poluarea în diferite anotimpuri", "Ce se întamplă iarna cu plantele şi animalele?", "Ce ştim despre
pădure?" "Natura se trezeşte la viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân", "Ce ne învaţă natura?", "S.O.S.
natura...", "Culorile şi sănătatea", "Aspectul cartierului meu, satului meu", "Curiozitati ecologice",
"Pământul, planeta vie", "Măşti şi costume ecologice", etc.

Specialiştii în teoria şi practica educaţională definesc metoda de predare ca fiind „modalităţi de acţiune
cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea profesorului îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi,
deprinderi, îşi dezvoltă aptitudini şi iau atitutdini„. Realizarea acestor acţiuni este asigurată de baza
teoretică structurată a metodelor şi mĳloacelor de învăţare, de strategii privind organizarea procesului
predării-învăţării materializate în comunicarea dintre profesor şi elev. Procesul de învăţare este susţinut
de materiale didactice variate, mĳloacele audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei
ecologice.

Educaţia ecologică se poate realiza prin cele trei forme ale educaţiei prezentate mai jos:
–educaţia formală (realizată în unităţile de învăţământ);
–educaţia informală (realizată prin organizaţii neguvernamentale, mass media, anturaj, familie),
–educaţia nonformală (realizată prin activităţi extraşcolare, centre de educaţie permanentă, cluburi, etc.).

În şcoala noastră,este promovată educaţia ecologică prin implicarea elevilor în diverse proiecte
precum:

-înscrierea elevilor in programul internaţional ,,LeAf-Learning about forest”-Să învăţăm despre
pădure”-proiect derulat in parteneriat cu CCDG

-participarea la concursul national ,,Viitorul este verde’’ ,concurs in care elevii realizeaza
desene,colaje,obiecte din materiale reciclabile,referate stiintifice abordand tematica concursului.

-predarea la clasa in cadrul optionalului ,,Educatie pentru sanatate „, a unui capitol referitor la sanatatea
mediului inconjurator,etc
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Studiu de caz – Modelul ABC

Prof. Cîrligeanu Margareta,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

A. Elena, elevă în clasa a XI-a, este invitată la banchetul prietenului ei, elev în clasa a XII-a, unde va
trebui să converseze cu cei prezenți și să danseze. De când a fost invitată la banchet este îngândurată și
stresată, deoarece ea nu știe să danseze și se cam pierde în preajma altor persoane când e vorba de
comunicare.

Gândește: Ce se va întâmpla cu mine, dacă va trebui să comunic cu ceilalți invitați, să dansez, dacă
îmi tremură picioarele și mă voi împiedica?
B. Cogniții: Dacă nu mă voi controla, există riscul de a mă face de rușine singură.
C. Emoții: anxietate, insomnie, stare de agitație, de tensiune.

Comportamente: evitarea prietenului o perioadă de timp.

Secvențe ale REBT

Pasul 1: Centrarea pe probleme specifice de viață

În ultima perioadă, Elena are stări de insomnie și de tensiune, este destul de agitată și consideră
că acest lucru se datorează invitației pe care a primit-o din partea prietenului ei la banchet. În cazul
Elenei s-au constatat mai multe probleme, iar terapeutul a decis să se axeze pe cea mai urgentă situație.

Pasul 2: Definirea şi stabilirea problemei ţintă

T: De ce ai venit la mine?
E: Mă simt neliniștită.
T: Ce te face să te simți așa?
E: Numai la gândul că trebuie să merg la banchetul prietenului meu, mă ia tremuratul. Acolo, cu
siguranță, va trebui să discut cu alte persoane, să dansez și îmi este îngrozitor de frică de modul în care
mă voi descurca.
T: Hai să evaluăm în profunzime starea asta de neliniște și să vedem ce anume a contribuit la
realizarea/apariția ei.
E: Sunt de acord cu dumneavoastră.

Pasul 3: Evaluarea C-ului emoţional şi comportamental

T: Ajută-mă să înțeleg, ce îți spui în gând când te simți neliniștită? Completează propoziția: mă simt
neliniștită pentru că îmi spun în gând că………
E: ……… banchetul va avea loc mâine și mi-e frică să nu mă fac de rușine când voi dansa și va trebui să
comunic cu alte persoane. Sunt tulburată. Mor de frică. Am emoții.
T: Când te simți neliniștită, îți spui în gând, ceva legat de persoana ta sau de o experiență anume?
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E: Cred că îmi spun că nu voi putea face față niciodată unei petreceri și asta îmi amplifică starea de
neliniște și de agitație.

Pasul 4: Evaluarea A-ului: După cum s-a văzut în pasul anterior, Elena a identificat starea neliniște, de
agitație, de tensiune ca reprezentând C-ul în situația respectivă. Apoi au continuat întrebările pentru
identificarea altor momente ce au declanșat starea de tensiune și de agitație.
T: Ești surprinsă de atitudinea ta?
E: Nu.
T: Când te-ai simțit ultima oară așa și în ce situație?
E: Anul trecut, de Crăciun. A avut loc o altă petrecere, unde au fost invitate mai multe perechi de tineri
(mult mai mari decât noi) și la care am fost nevoită să merg împreună cu prietenul meu, deși nu am vrut.
T: În ce au constat temerile tale când ai dorit să refuzi invitația?
E: M-am temut că nu voi face față conversației și voi tăcea toată seara. Acest lucru l-ar fi pus într-o
postură ciudată pe prietenul meu în fața amicilor lui.
T: Când te-ai aflat în situația respectivă, cum te-ai simțit?
E: M-am simțit speriată, am încercat să par interesantă, dar nu am spus mare lucru.
T: Ce gânduri ți-au trecut prin minte în acel moment?
E: M-am gândit că nu am nimic de spus și chiar dacă aș comenta sau aș adăuga ceva, ar fi ceva banal și
stupid. Când am realizat că mă fac de râs în fața atâtor oameni și va fi ratată seara din cauza mea, am
plecat de la petrecere mai repede decât trebuia.

Pasul 5: Identificarea şi evaluarea problemelor emoţionale secundare

T: Ce faci, de obicei, când te simți agitată sau neliniștită?
E: Dacă sunt la școală, privesc speriată, la tot ce se întâmplă în jurul meu, mintea se oprește, nu pot
gândi, mi se pare că ai mei colegi se uită ciudat la mine și așteaptă ca eu să fac un pas greșit pentru a mă
ironiza. Dacă sunt acasă, îmi vin în minte aceleași gânduri și trăiesc frica de ceea ce mi se poate întâmpla
a doua zi la școală.
T: Mai sunt și alte manifestări?
E: Mi se accelerează bătăile inimii și nu aud nimic din ceea ce se discută lângă mine. Tremur, mă iau
valuri de căldură, mi se pare că sunt paralizată de căldură.

Pasul 6: Clarificarea legăturii dintre B şi C

S-au folosit mai multe exemple care nu aveau legătură cu problema Elenei pentru a putea
clarifica relația dintre B și C, pentru a înțelege cu cea mai mare obiectivitate distincția dintre
convingerile raționale și cele iraționale.

Cu ajutorul acestor exemple, ajungem la concluzia că, oamenii, indiferent de naționalitate, sex,
de starea lor financiară și indiferent de timp, din cauza așteptărilor lor rigide, vor fi afectați emoțional și
vor fi nefericiți dacă nu obțin ceea ce își propun.

Iar atunci când oamenii au preferințe flexibile care nu denaturează în convingeri iraționale
rigide, aceștia se vor adapta adecvat la situațiile în care nu obțin ceea ce își doresc sau nu pot acționa
pentru a preîntâmpina ceva neplăcut pentru ei.
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Pasul 7: Evaluarea credinţelor clientului (B) prin identificarea tipului de gând iraţional

E: Este groaznic să ai asupra ta o mulțime de ochi atunci când consideri că nu te descurci în public și nu
ești bun de nimic. Cred că nu voi mai putea să mă eliberez niciodată de teama aceasta, niciodată nu voi
putea să mai dau ochii cu acei oameni sau alții, din cercul lor.
T: Uneori gândurile și convingerile noastre pot fi corecte, alteori nu. Consideri că, în cazul tău, acestea
sunt corecte?
E: Da, sunt corecte, pentru că este a doua oară când mi se întâmplă aceasta și cred că mi se întâmplă tot
timpul. Și acum, totul va fi distrus, din vina mea.

Pasul 8: Stabilirea legăturii dintre credințele iraţionale şi C

La acest pas, Elena trebuie ajutată să conștientizeze și să înțeleagă că există o relație de
dependență între credințele sale iraționale și emoțiile sale negative disfuncționale.
T: Vă dați seama că, dacă vă desconsiderați, deoarece ceilalți au o impresie nu tocmai bună despre
dumneavoastră, veți fi anxios la gândul că aceștia s-ar putea să vă disprețuiască?
E: Da, totul este posibil.
T: Ce ar trebui să faci pentru a schimba sentimentul de anxietate, cu cel de îngrĳorare?

Pasul 9: Analiza credințelor iraţionale, prin angajarea în atingerea obiectivelor conflictului, folosirea

întrebărilor pe parcursul analizei şi restructurării credințelor iraţionale, folosirea variatelor strategii de analiză a

credințelor diferite

T: Crezi că într-o relație de prietenie, doar tu trebuie să fii alături de persoana dragă?
E: Nu. Consider că și eu ar trebui să fiu ajutată la nevoie.
T: Așadar, într-o relație de prietenie, ambii parteneri trebuie să se ajute reciproc la nevoie.
E: Corect.
T: Atunci, ce te face să crezi că este doar vina ta pentru situația în care te-ai aflat anul trecut, de Crăciun.
E: Am gândit un moment, că dacă prietenul meu ar fi spus ceva drăguț, care să mă scoată din starea de
impas în care mă aflam, atunci, nu aș mai fi fost privită în modul în care am fost. Dacă ar fi spus o glumă
sau altceva, așa cum mai procedez și eu când el se găsește în unele situații dificile, atunci totul ar fi fost
mult mai bine pentru mine.
T: În această situație, crezi că dacă este vorba despre o relație de prietenie, ambii parteneri trebuie să
participle în mod egal pentru a rezolva situațiile apărute? Prietenul tău nu a greșit niciodată față de tine?
Doar tu ai greșit față de el?
E: Sigur că a greșit în multe situații, față de mine, dar am trecut cu vederea.
T: Cum te-ai simțit în acele situații?
E: M-am simțit extraordinar de umilită și distrusă.
T: Consideri că e posibil ca și în alte situații, privirile îndreptate către tine, să fi fost, de fapt, niște priviri
benefice pentru tine? Crezi că poate fi adevărat că în astfel de situații, cei prezenți la acea petrecere să-ți
fi arătat de fapt, prietenia prin privirile lor și nu dezaprobarea?
E: Cred că da. E posibil să-i fi judecat eu greșit, în tot acest timp.
T: Convingerea ta s-a schimbat în ultima parte a discuției noastre? Ce crezi despre asta?
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E: Cred că am găsit secretul despre privirile țintite asupra mea, din partea celor prezenți la petrecerea de
Crăciun și cred că am înțeles ce simt ei față de mine.

Pasul 10: Încurajarea clientului pentru a pune în practică ceea ce a învăţat, exersând în diferite situaţii de viaţă

T: Ce crezi acum despre felul în care ai gândit la începutul discuției noastre?
E: Sunt convinsă că am greșit.
T: Îți pare rău că ai gândit așa despre tine?
E: Da. Îmi pare rău.
T: Crezi că vei putea face față unei noi petreceri? Consideri că vei rezista până la sfârșitul acesteia?
E: Sigur că da. Voi încerca să salvez de una singură situația, voi zâmbi și voi arăta bine. Voi face în așa fel
încât să arăt că sunt un om corect și doresc binele tuturor și că nu mă interesează alte discuții.
T: Cum te vei simți la banchetul prietenului tău?
E: Voi fi fericită să pot arăta celor din jur că trebuie să ai un comportament demn în orice împrejurare,
dar mai ales voi fi încântată la gândul că și ceilalți s-ar mândri cu mine, mai ales prietenul meu.
T: Cum va decurge petrecerea de la banchet alături de prietenul tău?
E: Mă și văd intrând pe ușă zâmbind și văd cu ochii minții privirile (celorlalți participanți la banchet)
ațintite asupra mea, de parcă nu ar înțelege ce se întâmplă cu mine.
T: Înseamnă că îți spui în gând: sunt o persoană demnă care poate fi respectată?
E: Și nu numai atât: voi arăta tuturor că nu au greșit având încredere în mine, mai ales prietenului meu,
că sunt o persoană care se poate descurca în orice împrejurare, care știe să facă față cel mai bine
comportamentelor nejustificate apărute din senin. Voi înfrunta orice situație și sunt sigură că mă voi
descurca foarte bine.
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Munca diferențiată, premisă a succesului școlar

Corjăuceanu Doina-Nuşa
Prof.înv.primar, Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret’’ Dorohoi

,,Poate că dacă reuşim să mobilizăm întreaga gamă de inteligenţe umane şi să le aliem cu un sens etic, vom

putea să contribuim la mărirea probabilităţii de supravieţuire pe această planetă şi poate chiar să contribuim la

progresul nostru ca specie umană’’

(Howard Gardner, Inteligenţe multiple-noi orizonturi, Ed.Sigma, 2006)

În accepţiunea ei cea mai cuprinzătoare, învăţarea reprezintă un proces de dobândire de către
individ a unor noi forme de comportament sau de modificare a unora existente prin exersare sau prin
repetarea situaţiilor în care acesta trăieşte şi se manifestă.

Trăind în societate şi stabilind raporturi de comunicare, cooperare, afective etc. cu semenii săi,
fiecare individ îşi însuşeşte, selectiv, o parte din experienţa socială, teoretică şi practică a generaţiilor
anterioare.

Din perspectivă pedagogică, învăţarea şcolară este definită ca activitate organizată, dirĳată şi
instituţionalizată, specifică tinerei generaţii, de însuşire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
prevăzute de programele şcolare, a unor metode şi procedee de învăţare şi cercetare, de formare a unor
operaţii, aptitudini, capacităţi, structuri afectiv-motivaţionale.

Etapele învăţării şcolare:
- sensibilizarea elevilor faţă de conţinutul învăţării
- receptarea materialului
- înţelegerea şi elaborarea generalizărilor (cunoştinţelor)
- fixarea şi retenţia conţinutului informaţional.

Modul în care aceste etape relaţionează în desfăşurarea activităţii de învăţare, şi ordinea lor, capătă
aspecte specifice, în funcţie de următorii factori: conţinutul şi obiectivele învăţării, tipul de învăţare,
tipul şi varianta de lecţie adoptată, particularităţile clasei etc.

Condiţiile interne şi externe ale învăţării:
Condiţiile interne sunt reprezentate de o serie de factori psihologici (procese, funcţii, însuşiri şi

stări psihice) şi neurofiziologici constitutivi ai personalităţii elevilor.
Condiţiile externe sunt reprezentate de o serie de factori şi aspecte care definesc personalitatea

celui care programează şi dirĳează învăţarea şcolară şi contextul în care ea se desfăşoară.
Instruirea diferenţiată constituie o modalitate de optimizare a procesului de învăţământ şi care are

în vedere desfăşurarea procesului de predare-învăţare pe baza unor strategii didactice adaptate
posibilităţilor diferite ale elevilor, capacităţilor lor de înţelegere şi de lucru proprii unor grupuri de elevi
sau chiar fiecăruia în parte.

Principalele direcţii de acţiune sunt: obiectivele educaţionale, diferenţierea conţinutului,
diferenţierea strategiilor de predare-învăţare, diferenţierea strategiilor de învăţare ale elevilor,
diferenţierea formelor şi modurilor de organizare a procesului de predare-învăţare, munca autonomă,
diferenţierea tipurilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare.
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Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard, a formulat o teorie cu privire la natura
inteligenţei. Considerată drept cea mai importantă descoperire în domeniul pedagogiei după Jean Piaget,
Teoria Inteligenţelor Multiple porneşte de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome, care
conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi învăţare.

Desfăşurând activităţi didactice bazate pe TIM, învăţătorul organizează şi îndrumă activitatea de
învăţare, observă activităţile preferate ale copiilor şi sarcinile pe care le rezolvă cu uşurinţă, descoperind
tipul de inteligenţă predominant al fiecăruia.
PROIECTUL DIDACTIC
Pasul 1 în elaborarea proiectului didactic din perspectiva TIM este formularea unor întrebări care să ne
ajute să descoperim oportunităţile prin care putem implica cât mai multe inteligenţe.

Exemple: Cum să folosesc cuvântul scris sau vorbit?
Cum pot motiva elevii să coopereze în învăţare?
Cum pot evoca sentimente şi amintiri personale?
Cum pot să introduc numere, calcule, clasificări?

Pasul 2: enumerarea metodelor şi a procedeelor pe care le utilizăm pentru identificarea, stimularea sau
dezvoltarea abilităţilor cognitive multiple (activităţi de vizualizare, dezbaterea, mima, învăţarea în
perechi, jocuri de gândire logică, confecţionare de colaje etc.)
Pasul 3: facem însemnări pentru a ne reaminti când şi cum folosim fiecare inteligenţă în lecţie.

Sarcini de învăţare specifice tipului de inteligenţă lingvistică (subiectul ,,Anotimpurile’’):
� Descrie anotimpul preferat (oral sau în scris);
� Citeşte şi memorează o poezie despre anotimpul tău preferat;
� Realizează un text, alegând una din temele: ,,Vara cea luminoasă’’, ,,Baba Iarnă’’, ,,Toamna cea

bogată”, ,,Vesela primăvară’’.
� Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia obţinută: călătoare, primăvara, se întorc, păsările.
� Scrie câteva transformări care au loc în natură în anotimpul preferat.
� Completează enunţurile: Primăvara se întorc…………………din………….. .

Recoltarea grâului se face în anotimpul………. .
� Alege varianta corectă de răspuns: Vara a)se seamănă porumbul b) ursul hibernează c) este

foarte cald
� Selectează fragmente din lecturi care să ilustreze fenomene ale naturii specifice anotimpului

preferat.
� Imaginează-ţi o discuţie între cele patru anotimpuri. Cu ce bogăţii şi frumuseţi s-ar lăuda fiecare?

Metode active ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea inteligenţei lingvistice: brainstorming, cubul,

explozia stelară, jurnalul dublu, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, cadranele, lectura din scaunul autorului, Phillips

6/6 , R.A.I. etc.

Exemplu: CUBUL
Colectivul este împărţit în 6 grupe, corespunzătoare celor 6 feţe ale unui cub. Pe fiecare faţă a

cubului se notează o întrebare. Fiecare grupă va examina tema aleasă (,,Toamna’’), din perspectiva
cerinţei de pe una din feţele cubului, astfel:

GRUPA 1 Descrie: Cum arată? Ce vezi? (forme, culori, mărimi) Ce auzi?
GRUPA 2 Compară: Cu ce se aseamănă? Prin ce se deosebeşte de celelalte anotimpuri?
GRUPA 3 Asociază: La ce te face să te gândeşti?
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GRUPA 4 Analizează: Spune care sunt lunile ei? Ce caracteristici are?
GRUPA 5 Aplică: Ce poţi face toamna? Cum îţi foloseşte?
GRUPA 6 Argumentează pro şi contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprĳinul

afirmaţiei tale.
Se atribuie rolurile membrilor fiecărui grup:

Cititorul – rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra;
Ascultătorul activ/cercetaşul - repetă sarcina, o reformulează pentru a fi înţeleasă de fiecare

membru, adresează întrebări;
Interogatorul – solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului;
Rezumatorul – va fi raportorul grupului, va trage concluziile, le va nota şi le va comunica

întregii clase.
Elevii vor lucra pe grupe, unii la tablă, alţii pe caiete, pe foi. Raportorul grupului va prezenta

întregii clase modul în care grupul său a rezolvat cerinţa.
Se aduc lămuriri, completări de către învăţător (consultantul, observatorul).

Dintre modalităţile de evaluare care contribuie la dezvoltarea diferitelor tipuri de inteligenţă
amintim: proiectul, excursia, portofoliul, activităţile interdisciplinare.

Întreaga activitate din şcoală este orientată spre formarea personalităţii elevului în conformitate
cu cerinţele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. În situaţia în care, conţinutul şi
formele acestei activităţi nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar pune în primejdie
realizarea scopului propus, afirmarea fiecărui copil ca individualitate.

Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit şi activizat. Aceasta
este misiunea sfântă a şcolii.

Bibliografie :

Agrigoroaie , D., Teste de inteligenţă, Piatra-Neamţ, Editura Adan, 2005
Bratu, G., Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, Bucureşti, 2004
Gardner, H., Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Bucureşti, Editura Sigma, 2006



51

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

Educația interculturală ca dialog al culturilor.

Comunicarea interculturală. Modelul comunicării

interculturale. Comunicarea verbală/non verbală

Profesor, Georgescu Mihaela Filofteia
Școala Gimnazială Vrănești,Călinești,Argeș

Printre noile domenii și perspective ale educației delimitate interdisciplinar în era

postmodernistă a cunoașerii umane se înscrie și educația interculturală, concept ce a suscitat o serie

întreagă de studii de specialitate atât din partea lumii academice, cât și din partea altori actori ai

societății, guvenamentali sau non guvernamentali. 9

Educația a fost privită de specialiștii pedagogiei generale în perspectiva deschiderii către valori

multiple ca un demers justificat prin finalitatea sa, aceea a unei mai bune inserții a individului într-o

lume, complexă, dinamică și polimorfă.10

În conditiile lumii de azi, în care societatea conpemporană este caracterizată de extinderea

componentei sale pluriculturale, care tinde să devina una structurală. Educația s.a adaptat luând forma

educației pentru diversitate, condiție necesară, nu însă și suficientă, pentru gasirea soluțiilor la

problemele cu care această societate, omenirea însăși, se confruntă. Din perspectiva procesului de

învățământ, acest tip de abordare a fost considerat drept o resursă prețioasă și o posibilitate de

valorizare a diversității și a alterității. În această întâlnire, profesorul devine moderator, moderator, al

comunicării interculturale.11

În cautarea unor hărți mentale noi, omul epocii postmoderne a cautat să elaboreze noi concepte,

noi metode, noi strategii prin care să poată să deslușească infinita complexitate interioară, sinele propriu,

9 Date privind fundamentele științifice ale unei pedagogii interculturale sunt prezentate de Dasen Pierre,în Dasen , P.
Perregaux , C., Rey , M., (1999) , Educația interculturală experiențe, politici strategii , Iași: Editura Polirom , pp 21-54 ; cu
privire la locul educației pentru diversitate ăn ansamblul problematicii educației contemporane, a se vedea Cucoș ,C., Cozma ,
T.,, în Cozma , T.,(coord.), (2001) , O noua provocare pentru educație: interculturalitatea , Iași: Editura Polirom , pp 24-49;
10 Cucoș , C., (2014) , Pedagogie , Ediția a III-a revăzută și adăugită , Iași: Editura Polirom, p. 172
11 Vaduva , M.D. , Formarea interculturală a profesorului și capcanele implicitului psiho-socio-cultural , în Cozma , T., op.cit.
p. 206



52

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

dar și universul exterior lui, alteritatea, pe celălalt, fie la nivel personal ori interpersonal, fie la nivel

cultural ori intercultural, raportat la universal, global.12

Noua modernitate globală este tabloul, cadrul general de declanșare a mecanismelor de generare a

noilor concepte, paradigme, noi abordări care s-au impus în contextul revoluției informatice,

emblematice pentru secolul al XXI-lea, respectiv, geomodernitatea.13 Sub impactul fenomenului

globalizării, civilizațiile și culturile defilează , interactionează , încercă să comunice ori dimpotrivă, ajung

în puncte de blocaj, în stare de conflict, generat de foarte mulți factori, dintre care, probați istoricește,

predomină cei etnici și cei religioși. Într-un cadru social și cultural ce tinde să înglobeze, să integreze

elementele unui întreg, interconectat, interrelaționat, culturile, indivizii au nevoie stringentă de a-și

defini identitatea culturală. Identitatea, careia i s-a trasat elementele constitutive dupa modelului

icebergului. 14 este asigurată de diferență, de specificitate,15 cadrul de manifectatre fiind spațiul

multicultural al societăților interconectate, în care indivizii interacționează în calitate de purtători ai

unor expresii culturale diferite.16 În raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație

in secolul XXI, Jacques Delors menționa că: ,,una din misiunile esențiale ale educației este să contribuie

de facto la transformarea interdependenței într-o solidaritate liber asumată în care oamenii vor fi

capabili să se înteleagă pe ei înșiși și să-i înteleagă pe ceilalți , scopul ultim fiind cunoașterea lumii.ˮ17

În acest context ideatic intervin comunicarea și dialogul, procese complexe care stau la baza

interacțiunilor umane. Pe o planetă din ce în ce mai aglomerată, în care se manifestă interdependențe

globale, comunicarea a devenit universală.18 Dintre elementele În sens restrâns, comunicarea a fost

definită ca un sistem complex de semne( verbale și non verbale) sau ca proces de transmitere a unui

mesaj, care are la bază un referent, dinspre un emițător, către un receptor, pe baza unui cod, printr-un

12 Buzan ,T., Buzan ,B., (2012) , Hărți mentale , București: Curtea Veche Publishing;
13 Malița , M., (1998) , Zece mii de culturi, o singură civilizație.Spre geomodernitatea secolului XXI , București: Editura
Nemira;
14 Date privind modelul în Lesniciuc A., (2017) , Teorii ale comunicării, Brașov, Editura Academiei Forțelor aeriene Henri
Conadă, Plugaru , L., Pavalache , M., (2007), Educație inerculturală, Sibiu: Editura Psihomedia
15 Malița , M., op.cit., p.37
16 Cucos ,C., op.cit., p 172
17 Delors ,J., (2000) , Comoara lăuntrică, Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul
XXI,Iași: Editura Polirom, p.36
18 Ibidem , pp.29-31
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canal.(R. Jakopson)19. În sens larg, comunicarea a primit accepțiunea de mecanism de construire , prin

interdependență și intersubiectivitate, a relațiilor, cunștințelor și valorilor în cadrul comunitășii umane.

Din perspectivă interculturală, comunicarea a devenit un domeniu de sine stătător, după ce cercetătorul

american Eduard T. Hall i-a dedicat diverse studii în deceniul cinci al secolului trecut, 20fiind definită

drept interacțiunea dintre indivizi care provin din culturi diferite.21 În lucrarea sa, Constantin Cucoș,

definește comunicarea interculturală drept ,, acel schimb (sau tranzacție valorică) însoțit de înțelegerea

semnificațiilor adiacente, între persoane sau grupuri care fac parte din culturi esențialmente

diferite.Schimburile se pot realiza la nivel ideatic, verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual,

oraganizațional.ˮ22 Pătrunderea în sistemul cultural al alterității, în lumea celuilalt se realizează treptat,

gradual, parcurgându-se mai mulți pași. Mai întâi de toate are loc cunoașterea, atunci când se acceptă

existența diferențelor în ce privește registrele de coduri, lingvistice sau simbolice și se probează

capacitatea de a-l asculta pe celălalt și disponibilitatea de a-i cunoaște mobilurile, aspirațiile, visurile. Un

alt moment al explorarii lumii celuilat este legat de comunicarea non-verbală, capacitatea de comunicare

reieșind din modul în care se cunoaște știința decodificării elementelor suprasegmentate ale limbajului

verbal și a modului de raportare la contextul emiterii mesajului propriu-zis. Pentru ca înțelegerea

interculturală să aibă loc, fiecare din partea aflată în contact, trebuie să cunoască deteliile contextului

comunicativ: veșmintele, obiecte cu valoare de simbol ori cu semnificație religioasă, elemente de

organizare a spațiului, respectiv respectarea spațiului intim, mișcările,etc. Contactul cu mediul este

evidențiat de autor ca un alt pas în comunicarea dintre culturi. Raportarea la timpul celuilalt vine să

întregească acest demers de înțelegere, în care metacomunicarea este liantul. Limbajul trupului, al

spațiului, al vestimentației, al timpului, al tăcerii pot însoți comunicarea verbală. Ambele forme de

comunicare, verbală și non –verbală joacă un rol important în cadrul comunicării interculturale. În

general, atât comunicarea verbală, cât și cea non-verbală țin de capacitatea unei persoane de a relaționa

19 Apud , Ionescu ,A. M. ,(2019) , Dicționar de comunicare interpersonală și comunicare interculturală, Pitești: Editura
Paralela 45 , p.47. În cadrul procesului delimitarilor conceptuale, s-a încercat realizarea definirii completive cu precizarea a
cincisprezece formulări care evidențiază un alt aspect sau o altă componentă legată de comunicare; vezi Pânișoară , I.O.,
(2006) , Comunicarea eficientă, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Bucureși: Polirom, p.17
20 Ionescu , A.M., op.cit , p. 50.Ample consideratii privind studiul comunicarii inerculturale în Lesniciuc ,.A., op.cit.,pp 254-
258
21 Ibidem, p.51
22 Cucoș ,C., (2000) , Educația. Dimensiuni culturale și interculturale , Iași: Polirom, p 136
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social, comunicarea însăși fiind o relație de schimb, de transfer informațional între două sisteme., cu

specificarea că cea non-verbală este determinată cultural.23 Verigile arhicunoscute ale acestui sistem

sunt : emițătorul, receptorul, canalul, semnalul și codul.24 Ce se întâmplă atunci când două persoane

aparținând unor culturi diferite intră în contact ? Aici este nevoie de o competență de comunicare

interculturală, de abilități comunicaționale, analizate indeosebi de modele teoretice ale competenței

interculturale.Unul dintre modele aparține lui M.J. Bennett, fiind numit modelul sezitivității

interculturale, cel de-al doilea a fost elaborat de B.D. Ruben cu denumirea de modelul competenței

interculturalesau Modelul BASIC. 25 Cel de.al treilea model a fost elaborat de J.Banks si poartă numele

de modelul competenței interculturale. Fiecare dintre aceste modele dezvoltă trăsături și capacități de

gestionare eficientă a relațiilor interculturale care pot conduce la un posibil dialog, fără blocaje între

entități din arii culturale diferite. În modelul Ruben, au fost identificate următoarele elemente

distinctive:manifestarea respectului, orientarea către cunoaștere, empatia, managementul interacțiunii,

comportamentul de rol, toleranța la ambiguitate, sau incertitudine.26.Ulterior s-a elaborat o scală de

evaluare a comportamentală a competenței interculturale numită BASIC pornind de la ideea că cel mai

bine să fie evaluată competența interculturală în funcție de ceea ce face persoana la un moment dat âi nu

în funcție de atitudinile sale interioare sau de ceea ce își imaginează ca poate să facă. Practic, prin BASIC

se operaționalizează conceptul de competență interculturală, el cuprinzând opt categorii de

comportamente comunicative, în plus față de modelul lui Ruben figurând comportamentul de

îndeplinire a unei sarcini și poziția la interacțiune.27 Simbolurile verbale și non verbale, mesajele verbale

și non verbale, limbajul verbal și non verbal, codurile verbale și non verbale sunt analizate în fiecare

dintre cazurile menționate, toate aceste elemente ale comunicării devenind indicatori prețioși în

evaluarea competenței de comunicare interculturală.

Dincolo de modelele teoretice stau faptele concrete,într-o lume cu multe provocări, comunicarea

devine strigentă,iar a deține compentența de a comunica intercultural se dovedește a fi astăzi esențial

23 Pânișoară ,I.O., op.cit., p.90
24 Ibidem, pp. 48-72
25 Cozma , T., Butnaru S., Popa N., Resursele și dezvoltarea competenței interculturale la profesorii români,

http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2006/15.pdf,printed
26 Ibidem, p. 88-89
27 Ibidem , p.88
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pentru a ne face înțeleși. Pentru că obstacolele și barierele în comunicare sunt inerente, fiecare dintre

noi trebuie sa cunoaștem și să respectăm acele principii și reguli care să le depășească și să faciliteze

comunicarea.: acceptarea diversității, respectul pentru celălalt, eliminiarea stereotipurilor și

prejudecăților, dar și a discriminărilor de orice tip, deschiderea către alte culturi și civilizații, formarea

unor competențe lingvistice solide, depășirea diferențelor de percepție. Michel Torunier spunea ,,….

notre visage est cette partie de notre chair que modèle et remodèle, réchauffe et anime sans cesse la

présence de nos semblables.28
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,,1 DECEMBRIE - ROMÂNIA, TE IUBIM!”

-activitate extraşcolară-

PROIECT EDUCAŢIONAL

prof. înv. primar Grad Maria, Şcoala Gimn. ,,Dragoş Vodă”
loc. Moisei – jud. Maramureş

Coordonatoare proiect,

Prof. înv. primar GradMaria

Scopul:

� dezvoltarea sentimentului patriotic;
� îmbogăţirea cunoştinţelor istorice referitoare la ziua natională a României;
� stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desene, colaje;

Obiective:

� să cunoască semnificația zilei de 1 DECEMBRIE - nevoia de unitate
� să cunoască fapte și personalități care au participat la înfăptuirea Marii Uniri
� să realizeze desene, colaje potrivite evenimentului;
� să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

Grupul ţintă:

� elevii din clasele pregătitoare - Școala Gimnazială ,,Dragoş Vodă “ loc. Moisei – jud. Maramureș
Perioada realizării: 22- 26 noiembrie 2021
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Discipline implicate:

Comunicare în limba româna
Matematica și explorarea mediului
Arte vizuale și abilități practice
Muzică și mișcare

Resurse umane:

- elevii claselor pregătitoare
- părinții elevilor
- învățătoare

Resurse materiale:

- harta
- materiale ppt
- calculator
- camera foto
- texte support

Evaluarea proiectului:

- expoziții cu lucrările copiilor
- diplome de participare

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.

crt.

Activitatea

desfășurată

Activități propuse Loc de

desfășurare

Data

1.

ROMÂNIA-

Te iubim!

CLR

Discutii pe baza unor informatii
legate de tema propusă

Prezentarea unor materiale ppt

Memorizare ,,Românașii”

Sălile de clasă 22-26 nov

2

MM

Intonarea imnului național

Intonarea unor cântece
patriotice: ,,Sunt român”, ,,Țara
mea”, ,,Țară dragă, scump
pământ”, precum și a unor cântece

Sălile de clasă

22-26 nov
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însoțite de dans ,,Alunelul”, ,,Joc
așa cum este hora” etc.

3

AVAP

Realizarea unor desene si colaje
cu tema propusă - ,,ROMÂNIA-

Te iubim!”

Realizarea unei miniexpoziții

Sălile de clasă

Holul școlii

22-26 nov
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EDUCAȚIA PENTRU TIMPUL LIBER

AUTOR: HRIȚIUC GRATIELA VALENTINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNILA

COM.DĂRMĂNEȘTI, JUD.SUCEAVA

Bertrand Russel afirma că folosirea ințeleaptă a timpului liber este un produs al culturii
si al educației.

Sociologii români definesc timpul liber ca partea rămasă dupa efectuarea activităților
profesionale pentru manifestările cultural-artistice,distracții,sport ,destindere.
Bugetul de timp zilnic al unui elev,se distribuie pe următoarele categorii de activități:somn,
îngrĳire personală,masă,deplasări,cursuri,activități extrascolare, activități recreative și de
divertisment.

În învățământul primar,elevul trebuie îndrumat să se obișnuiască cu regimul
zilnic,antrenându-se în diferite forme de odihnă activă,recreativă în aer liber.Tinerii au
nevoie să înțeleagă că timpul liber nu este irosirea vietii cu plăceri minore,ci un bun prilej
de pregătire pentru viață.

Școala,familia,cluburile elevilor și alte instituții culturale trebuie să creeze posibilități de a-
și fructifica predispozițiiile în funcție de înclinații, aptitudini și interese pentru anumite sectoare
de activitate.
Se spune că lumea de mâine va fi lumea copiilor de creație,fiecare trebuind să fie la muncă
un creator. Cercetătorii au demonstrat că procesul de creație nu aparține doar celor cu IQ
ridicat,nu toți oamenii inteligenți sunt neapărat creativi .Actul de creație este rezultatul
antrenamentului intelectual al capacității creatoare.

Cadrul propice acestui antrenament îl oferă cercuril e de elevi și alte activitați
extrașcolare.
Trei factori pot influența modul prin care își petrece un copil timpul liber:familia,
școala(profesori și colegi) și statul ,prin mĳloacele materiale aferente.De asemeni mĳloacele
mass-media ,internetul,sunt îndrăgite de elevi.

Dintre mĳloacele educației pentru timpul liber se evidențiază: exemplul părinților,al
dascălilor si al colegilor,personajele pozitive din operele literare,filme, organizarea de
competiții,drumeții,vizionarea de spectacole,practicarea turismului.

Timpul liber,care reprezintă o parte din sistemul educativ,pentru a avea o deplină
funcționalitate,trebuie să asigure rezolvarea unor imperative din structura personalității.Și
infornarea și formarea individului,recreerea și divertismentul,satisfacerea și împlinirea unor
opțiuni.

Acestui deziderat îi vor servi școala,familia,societatea.
Rolul de esență în înțelegerea folosirii utile a timpului liber de către elev îl are
învățătorul care trebuie să știe să îl învețe să îmbine munca cu distracția,acțiunile în masă
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cu cele de grup și individuale,inoculând elevului experiența necesară formarii și dezvoltării
fizice și spirituale pentru a avea succes școlar și pentru a atinge aspirații profesionale.

Este necesar să creăm elevilor posibilități de destindere și repaus,pentru a asigura
regenerarea ,întrucât activitatea școlară solicită îndeosebi intelectul.Trebuie promovată în
timpul liber mai ales educația fizică și cea estetică spre compensare și vom folosi multe
activități în acest sens.
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Educaţia într-o societate multiculturală

Autor: Huştiuc Monica

Prof. Palatul Copiilor Botoşani

Lumea contemporană este o structură din ce în ce mai evident pluriculturală. Însă modalităţile
prin care sistemul de învăţământ, (de la grădiniţă până la ultimul stadiu de şcolarizare), răspunde acestor
realităţi rămâne un subiect deschis în care iniţiativele concrete sunt aproape inexistente.

Şcoala este spaţiul învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a notei distincte aduse
de cultura fiecărui actor social participant. Scopul acţiunii şcolii în optica interculturalităţii este educaţia
pentru diversitate prin diversitate.

Educaţia interculturală promovează unitatea, toleranţa, solidaritatea şi pregăteşte tinere
generaţii pentru a găsi soluţii pentru evitarea discriminărilor. Reforma în învăţământ presupune şi
incluziunea şcolară de acceptare a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie,
naţionalitate, rasă sau limbă.

Abordarea interculturală în învăţământ este o nouă cale de concepere a curriculum-urilor
şcolare şi o nouă atitudine în relaţiile dintre profesori, elevi şi părinţi. Abordarea interculturală
înseamnă cultivarea unor atitudini de respect şi deschidere faţă de diversitate şi de valorile acestora. Se
cer a fi introduse în obiectele de învăţământ precum literatura, artele, istoria, geografia, noţiuni ale
diversităţii culturilor şi unităţii umanităţii. Cadrele didactice trebuie să fie pregătite să accepte
diversitatea, să încurajeze cunoaşterea şi discutarea diverselor obiceiuri, tradiţii, valori.

Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea că nu există valori
superioare sau inferioare, ci există valori specifice care nu trebuie judecate pornind de la criterii apriori
etnocentriste, care trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culturi cu care
vin în contact. În şcoală direcţia concretă de aplicare a acestui principiu este modelarea orgoliului etnic
al majorităţii şi întărirea încrederii în sine a minorităţii.

Educaţia interculturală acţionează pentru :
- promovarea unor atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raportului eu-

celălalt şi a noţiunii de străin ;
- recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de

egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-inferior ;
- promovarea unor politici şcolare care să promoveze egalizarea şanselor în educaţie ;
- strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în resurse pedagogice.
Deoarece diversitatea culturală, etnică, socială este un fenomen care cauzează multe probleme,

educaţia într-o societate multiculturală prezintă două dimensiuni, care se articulează indisolubil una cu
cealaltă :
- dimensiunea cunoştinţelor care are drept obiect să furnizeze copiilor, tinerilor sau adulţilor,

după capacitatea lor de înţelegere, mĳloace conceptuale pentru a percepe realitatea şi a
interpreta informaţiile pe care le primesc, de a le asigura o informare vastă şi obiectivă ;
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- dimensiunea experienţei care este un spaţiu al interacţiunilor, al contactelor şi experienţelor
comune de viaţă, al solidarităţii şi acceptării reciproce, mobilizează ansamblul personalităţii
individului şi potenţialul său de învăţare care să-i permită să fie deschis semenului său.

Societatea pentru care pregătim copiii care ne sunt încredinţaţi este în mod fundamental diferită faţă
de alte perioade istorice, mai îndepărtate sau mai apropiate. Poate cea mai importantă trăsătură a
societăţii contemporane este aceea că nu este într-un anume fel, că nu are delimitări imobile, că
sistemele de valori nu mai sunt fixe, ci într-o continuă transformare. Mobilitatea geografică,
determinată de achiziţiile tehnologice din ultimul secol, a dus la o reaşezare şi reconstruire a ideii de
societate.

Grupurile sociale sunt cu mult mai eterogene decât omul a fost obişnuit până nu demult. De aceea,
capacitatea de adaptabilitate, dusă la extrem uneori, a devenit una din calităţile necesare pentru o
integrare socială satisfăcătoare. Prin urmare, educaţia interculturală a devenit una din dimensiunile cele
mai importante ale educaţiei integrale.

Educaţia religioasă în perspectiva principiului intercultural vizează realizarea unei educaţii în
spiritul respectării diferenţelor ce există în cadrul mai multor religii. Este foarte important să ştim din ce
confesiune fac parte, iar elevii care nu fac parte din majoritate nu trebuie marginalizaţi. Educaţia
pregăteşte terenul pentru o mai bună înţelegere şi comunicare între oameni de diferite credinţe. Copiii
trebuie obişnuiţi de mici să accepte diferenţele între religii deoarece scopul final al fiecărei religii este o
lume mai bună care să trăiască în pace. Prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă şi
nu reprezintă altceva decât o formă de discriminare. Prejudecăţile şi stereotipurile generează un
comportament discriminatoriu. Diminuarea prejudecăţilor se poate face prin identificarea şi
caracterizarea atitudinilor etnice şi rasiale ale copiilor şi descoperirea modului în care ele pot fi
modificate în procesul de instruire.

Toţi copiii trebuie să înveţe să trăiască şi să interacţioneze pozitiv în această lume diversă. Trebuie
să valorizăm şi să valorificăm diferenţele dintre noi şi să nu fim influenţaţi de prejudecăţi şi stereotipuri.

Educaţia într-o societate multiculturală, interculturalismul, implică înţelegerea, aprecierea şi
valorizarea culturii proprii la care se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea
curiozităţii faţă de cultura celuilalt. Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre
culturi, nefiind un scop în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci când sunt sesizate
transformările nefireşti sau comportamentele nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor.

Nivelurile de educaţie interculturală identificate de specialişti sunt în număr de cinci, în ordine fiind :
1. Educaţia monoculturală, care este punctul de plecare în politicile educaţionale, curricula şi

materialul didactic fiind reprezentative doar pentru cultura dominantă ;
2. Starea de toleranţă în care diferenţele sunt suportate, trecute cu vederea ;
3. Starea de acceptare în care diferenţele sunt cunoscute şi recunoscute nemaifiind negate sau

respinse fără apel;
4. Respectul care reprezintă admiraţia faţă de diversitate;
5. Solidaritatea şi afirmarea care este nivelul la care este evidentă preocuparea faţă de echitate şi

justiţie socială.
Cultura este un concept complex şi greu de definit, întrucât acoperă un mare şi dificil de delimitat

areal. Diverse ştiinţe sociale au abordat termenul din puncte de vedere particulare, fiind greu de enunţat
o definiţie exhaustivă. Ea cuprinde normele, valorile şi « modurile de a face » specifice unui grup de
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oameni, produsele activităţii lor spirituale şi materiale. Este utopic să considerăm că o societate are o
singură cultură, deşi există ceea ce se cheamă o « cultură dominantă ». Totuşi, se manifestă şi o serie de
subculturi a diverselor grupuri. De cele mai multe ori, coexistenţa mai multor tipuri de cultură (sau
subculturi) se desfăşoară paşnic. Există însă cazuri când o subcultură poate lua forma unei subculturi
criminale, precum şi altele când aderenţii unei subculturi pot fi supuşi la presiuni sau chiar asupriri din
partea culturii dominante.

Statutul actual de membru al Uniunii Europene oferă cetăţenilor, inclusiv elevilor, studenţilor şi
profesorilor, posibilitatea de a avea acces la o serie de facilităţi şi avantaje în ceea ce priveşte educaţia.
România participă la numeroase acţiuni ale Uniunii Europene în domeniul educaţiei, cum ar fi
programele Comenius, Erasmus, etc. Universităţile din toată lumea şi în special cele din Europa
multiculturală trebuie să aibă în vedere diversitatea culturală, construită pe doi piloni, şi anume :
- protejarea şi stimularea cunoaşterii şi aprecierii pentru propria cultură, pentru rădăcini şi pentru

identitate ;
- încurajarea deschiderii şi interesului real pentru celelalte culturi, într-un spirit de toleranţă şi

respect reciproc.
Conceptul de diversitate culturală se bazează pe schimburi şi pe fluxuri: schimb de oameni, schimb

de idei, schimb de bunuri şi servicii culturale. Pentru a folosi vocabularul artei contemporane,
«diversitatea culturală nu este o natură moartă, ci este un happening». Sunt considerate a fi extrem de
importante atât recunoaşterea cât şi conştientizarea diferenţelor şi identităţilor dintre culturi, încercând
să se realizeze o îmbogăţire a dialogului intercultural.

Procesul de integrare europeană presupune, în mod evident, existenţa şi eficientizarea diferitelor
forme de dialog. Extinderea Uniunii Europene (U.E.) reprezintă o oportunitate de cunoaştere a culturii
diferitelor ţări şi o încercare de înţelegere reciprocă, dincolo de avantajele economice. U.E. promovează
acest model, prin păstrarea şi promovarea diversităţii culturale în relaţiile sale internaţionale,
considerându-l o contribuţie la ordinea mondială bazată pe dezvoltare durabilă, coexistenţă paşnică şi
dialog intercultural. Reformele, de orice tip, vor avea succes numai în acele instituţii educaţionale care
acordă importanţă rolului lor în societate şi care au capacitatea de a acţiona şi reacţiona în mod rapid şi
flexibil.
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Cum să îi învățăm pe elevi să-și gestioneze timpul liber

prof. Ignat Adriana Laura,
Școala Gimnazială ”Adam Nicolae” Arad

Timpul liber al elevilor reprezintă un subiect important care trebuie discutat nu doar acasă, în
familie, ci și în școală, locul în care elevii petrec un timp îndelungat.

Cadrele didactice pot dialoga cu elevii pe această temă, îi pot întreba ce activități au aceștia în
timpul liber, iar în cazul în care acestea lipsesc sau elevii desfășoară activități considerate mai puțin bune,
cum ar fi petrecerea timpului liber alături de un anturaj care fumează, bea, comite fărădelegi, atunci
cadrele didactice îi pot consilia pe elevi și să le ofere idei și sfaturi de petrecere a timpului liber într-un
mod mai constructiv, care îi va ajuta să se dezvolte atât fizic, cât și mintal sau spiritual. Astfel de exemple
de activități ar putea fi: practicarea unui sport, cântatul la un instrument, lectura, vizionarea unor filme
sau documentare educative, petrecerea timpului în familie, alegerea unui anturaj potrivit, care îi
influențează în mod pozitiv. De asemenea, alte sugestii de activități de petrecere a timpului liber de către
elevi ar putea fi gătitul, petrecerea timpului în aer liber, în natură, drumeții, cursuri de dans, actorie,
călărit.

Având în vedere faptul că animalele sunt considerate a fi terapeuți foarte buni și nu doar atât, ci
și niște prieteni de nădejde, elevii ar putea fi îndrumați spre a petrece timp liber alături de animale de
companie precum câini, pisici, iepuri, papagali sau alte animale, fapt care îi va determina să aibă grijă și
de altcineva, nu doar de ei, îi va responsabiliza, îi va sensibiliza, îi vor face mai buni, mai iubitori. Este
bine cunoscut faptul că animalele au un efect benefic asupra oamenilor în general, iar pentru copii cu
atât mai mult, învățându-i ce înseamnă prietenia adevărată. Elevii pot învăța foarte multe lucruri de la
animale, iar animalele îi pot transforma pe aceștia în oameni mai buni, mai calzi.

Pentru o dezvoltare fizică armonioasă elevii pot opta pentru sport. În ziua de azi există
numeroase activități fizice care pot fi desfășurate atât individual, cât și în echipă. În funcție de
preferințele elevilor aceștia pot alege un sport individual sau de echipă, care nu doar îi va dezvolta un
fizic armonios, ci și o mentalitate puternică, de învingător, îi va determina să fie mai ambițioși, mai
determinați și perseverenți în tot ceea ce fac. Sportul este cel care disciplinează elevii. Este o activitate de
petrecere a timpului liber care dezvoltă atât fizicul, cât și mentalul elevilor.

Pentru cei care au înclinații artistice, elevii pot fi îndrumați să facă cursuri de pictură, de desen,
arte plastice, care le vor dezvolta creativitatea. De asemenea, pentru elevii care au abilități actoricești,
aceștia pot fi îndrumați către a face cursuri de actorie.

Elevilor care le place să lucreze la calculator, laptop, care au înclinație către domeniul IT, pot fi
îndrumați să facă ce le place, să continue să lucreze singuri, ca autodidacți sau să ia cursuri, sau chiar să
fie ajutați cu sfaturi utile, practice de către informaticianul școlii din care fac parte.

Elevii care sunt buni la tehnologie, pot fi consiliați de profesorul/profesoara de tehnologie,
pentru a găsi activitatea la care se pricep cel mai bine.
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Elevii pasionați de limbi străine, pot fi îndrumați către a lua cursuri în plus față de cele de la
școală, sau mai mult decât atât, pot fi ajutați și direcționați spre a susține o examinare într-o limbă
străină, sau pot lua parte la ateliere de creație într-o limbă străină.

Pentru elevii pasionați de istorie și geografie, acestora li se pot sugera urmărirea anumitor
documentare, sau oferirea unor materiale suplimentare de lectură.

Există numeroase activități de petrecere a timpului liber, cel mai important lucru e ca acestea să
fie pe placul elevilor, să le stimuleze intelectul, să le dezvolte creativitatea, să se dezvolte armonios din
punct de vedere fizic cât și mintal.

Treaba cadrelor didactice este să îndrume elevii spre ceea ce le place, spre acele lucruri la care
sunt buni și la care pot avea rezultate bune. Aceștia îi pot ajuta pe elevi să descopere lucrurile pe care
doresc să le facă în timpul liber în funcție de abilitățile și aptitudinile lor. În colaborare cu familia, școala
are un rol deosebit de important în viața elevilor. Cu sprĳinul și colaborarea familiei, școala poate
influența în mod pozitiv viața elevilor, oferindu-le exemple de activități de petrecere a timpului liber în
funcție de ceea ce le place, de ceea ce le aduce satisfacții interioare, în funcție de ce înclinații au, de
abilitățile și aptitudinile lor.

Este foarte important ca familia să colaboreze cu școala pentru bunăstarea elevilor. Formând o
echipă și lucrând împreună pentru a le oferi elevilor ceea ce au nevoie; acest lucru va aduce cele mai
bune rezultate, iar elevii vor fi mai deschiși, mai dispuși să asculte și să preia sfaturile și exemplele oferite.

Cunoașterea elevilor este esențială în educația pentru timpul liber. Acest lucru determină
alegerea activităților de petrecere a timpului liber al elevilor în funcție de interesele lor.

Datoria școlii este să se asigure că au oferit elevilor cele mai bune exemple de activități de
petrece a timpului liber, din care aceștia pot alege ceea ce simt că le-ar place cel mai mult și la care ar da
cel mai bun randament.

Activitățile de petrecere a timpului liber al elevilor sunt diverse și variate, în funcție de nevoile,
interesele, abilitățile și aptitudinile fiecărui elev în parte. Este nevoie de o bună cunoaștere a elevilor
pentru ca aceștia să poată fi îndrumați către acele tipuri de activități care li se potrivesc cel mai bine,
pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a se simți bine.

Cel mai important lucru este ca elevii să desfășoare activități de petrecere a timpului liber care
le aduc satisfacții spirituale, care îi ajută să devină mai buni, mai ambițioși, mai disciplinați.
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LECTURA ÎNMEDIUL ȘCOLAR – DRUMUL SPRE VALORILE

CULTURALE

Ivan Loredana-Eugenia

Deschidem acest articol prin prezentarea opiniei istoricului și criticului literar Nicolae Iorga
despre formarea culturii unui individ, cultură care începe să se formeze din primii ani de
școală : ”Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din fragedă copilărie e
bine să iubim cartea, să o citim, să o păstrăm cu grijă ca pe un bun de preț”(Iorga, 2011). Astfel, prin
lectura textelor literare, prin înțelegerea valorilor pe care le transmit, cititorul elev este inițiat în
orizontul spiritual al comunității din care face parte, descoperirea propriei identități realizându-se prin
dialogul cu generațiile trecute și cu autorii contemporani.

Competența culturală este urmărită de programele actuale ale școlii, în mod special, pentru rolul
deosebit de important pe care îl are în formarea identității individului, ceea ce presupune dezvoltarea
intelectuală, afectivă și morală.

Lectura cărţii reprezintă pentru cititorul elev, dar şi pentru omul modern o cale eficientă de
acces la valorile culturii, oferindu-i o metodă esenţială şi importantă de perfecţionare profesională şi de
cultivare permanentă. Aceasta ne introduce şi “ne menţine în intimitatea creaţiei literare, în actualitatea
textelor ştiinţifice şi a celor tehnice, este o metodă esenţială de instruire şi tinde să devină şi o tehnică,
absolut necesară, de informare şi de documentare. În contextul supus analizei, ora de literatură trebuie
să devină un spaţiu de iniţiere în lectura textului literar și nonliterar, un spaţiu care tematizează lectura
textului şi textul însuşi, dar şi un spaţiu de iniţiere în cultură” (Pamfil, 2008).

Alberto Manguel precizează în lucrarea sa “Istoria lecturii” o idee importantă pentru studiul de
față - “în fiecare societate cu ştiinţă de carte a învăţa să citeşti este ceva ce ţine de o iniţiere, de o ieşire
printr-un ritual din starea de dependenţă şi comunicare rudimentară” (Manguel, 2011). Astfel, cel care
citeşte are acces, datorită cărţilor, la memoria colectivă, familiarizându-se cu trecutul comun, pe care
elevul – cititor îl reînnoieşte de fiecare dată prin lectură.

Competenţa culturală are o determinare aproximativă, respectiv o listă de atribute, fiind definită
ca „aptitudinea de a integra şi ierarhiza cunoştinţele, şi, desigur, de a folosi aceste cunoştinţe în mod
productiv”(Moles, 1974). Ea cuprinde cunoştinţele de bază, cele mai importante din diverse domenii de
activitate, înglobează mica enciclopedie prezentată de învăţământul obligatoriu. În cadrul ansamblului
cunoştinţelor de bază se înscriu „cunoştinţe care fac trimitere la adevărurile societăţii respective;
cunoştinţe ale patrimoniului sapienţial, cuprinzând proverbe, aforisme, care adună la un loc experienţa
multiseculară a colectivităţii; o listă de personalităţi venerate alcătuind laolaltă o conştiinţă a unicităţii şi
solidarităţii societăţii respective” (Cornea, 1998).

Astfel, putem afirma că lecturarea textelor literare, ce aparțin literaturii naționale și nu numai,
reprezintă o formă directă și complexă de formare și conturare a competenței culturale și a identității
naționale, reprezintă o descoperire a contextului cultural local, a patrimoniului național și universal,
deoarece mesajele spirituale și culturale pe care literatura le transmite reprezintă o reflecție asupra
condiției umane, o reflecție asupra lumii sau mărturia scrisă a unor epoci.
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Cultura este înţeleasă ca un sistem de valori, ca un sistem de simboluri şi de credinţe, sistem
conservat şi dezvoltat permanent de indivizii unei comunităţi. Aceasta este vizată de programele şcolare,
deoarece are un rol important în conturarea identităţii elevului, în dezvoltarea lui intelectuală, personală,
afectivă şi morală.

Actuala Programă de limba și literatura română pentru gimnaziu își propune să asigure
dezvoltarea a două competențe-cheie: comunicare în limba română și sensibilizare și exprimare culturală.
Programa şcolară precizează următoarele aspecte esenţiale: „În vederea formării unei culturi literare şi a
unui univers afectiv şi coerent, ar fi de dorit ca elevul: (a) să înţeleagă semnificaţia limbii şi a literaturii
române în conturarea identităţii naţionale și în integrarea acesteia în contextul culturii universale; (b) să
interiorizeze valorile culturale, valorile naţionale şi cele universale, valori vehiculate prin limbă şi
literatură, ca premisă a propriei dezvoltări intelectuale, morale şi afective; (c) să-şi structureze un sistem
axiologic coerent, fundament al unei personalităţi autonome şi independente, integrate dinamic în
societate; (d) să-şi dezvolte disponibilităţile de receptare a mesajelor scrise şi orale, să-şi dezvolte
sensibilitatea şi interesul pentru lectura textelor literare şi non-literare; (e) să stăpânească modalităţile
principale de înţelegere şi de interpretare a unor texte literare şi nonliterare” (Curriculum Naţional,

Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a, 2017).
Analizând programa şcolară putem observa primele trei obiective care au în vedere formarea

unor reprezentări culturale esenţiale, iar următoarele două obiective exprimă problematica actului de
lectură în termeni de atitudini, motivaţii şi capacităţi. Profesorul de gimnaziu are o foarte mare
responsabilitate, „prin aducerea mizelor îndepărtate ale programei în cadrul lecţiilor de literatură, textele
literare fiind alese ţinându-se cont de relevanţa lor culturală, estetică şi în concordanţă cu orizontul de
aşteptare al elevului” (Pamfil, 2004).

În contextul supus analizei, facem referire la câteva finalități ale programelor școlare pentru
ciclul gimnazial care pun în evidență -” inițierea elevilor în orizontul culturii majore prin întâlnirea cu valorile

consacrate ale literaturii române și universale în listele de texte sugerate – creații semnate de Mihai Eminescu, Ion

Creangă, I. L. Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Vasile Voiculecu, Mihail Sadoveanu,

Romanele despre Regele Arthur, parabolele biblice…” –”exprimarea unor sentimente și atitudini legate de

problematica textului (de exemplu, elevul va fi capabil să identifice valorile etice și culturale într-un text,

exprimându-și impresiile și preferințele)”.

Schiţată din perspectiva acestor cerinţe esenţiale, ora de literatură trebuie să devină un loc de
iniţiere în lectură, un loc de iniţiere în tehnicile de lectură a textelor şi un loc de iniţiere în cultură, un
loc care analizează şi interpretează textul însuşi şi actul de lectură a textului literar. Astfel, creaţia literară
„contribuie la dezvoltarea competenţei de lectură, oferind suport pentru aplicarea şi formarea strategiilor de
înţelegere şi interpretare, ea reprezentând şi un obiect estetic înregistrat de memoria culturală” (Eftenie,
2008).

Literatura constituie o manifestare semnificativă a culturii naţionale şi o formă complexă de
conturare a competenţei culturale. Cărţile de literatură „ne permit să stăm de vorbă cu departele nostru,
prin intermediul principiului dez-depărtării”, unul dintre principiile care stau la baza lecturii (Liiceanu,
2001). Acestea aduc în faţa elevului „concepţii, valori, teme, stiluri împărtăşite de semenii săi,
permiţându-i să se integreze într-o comunitate spirituală, funcţia literaturii având aceeaşi valoare cu cea
a disciplinelor socio-umane” (Manolescu, 2009). În cadrul lecturii participative sau inocente, dialogul cu
departele nostru reprezintă „participare pasionată la experienţa intelectuală şi sensibilă care se desfăşoară
prin textul literar”(Moles, Abraham, 1974).
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În lucrarea ”Istoria literaturii române” George Călinescu preciza ”omul în lirica populară e o
ființă socială prin excelență, și îndepărtarea vremelnică de mediul său uman apropiat aduce dorul,
sentiment complex și indefinisabil, specific limbii și liricii noastre populare: Foaie verde-a plopului,/
Unde-i miez de-al codrului/ Îi și puntea dorului.”(Călinescu, 1941).

Îndemnurile și sfaturile izvorâte din înțelepciunea populară și din experiența de viață se
regăsesc în expresiile paremiologice (proverbe și zicători), ele reprezentând vorbe cu tâlc, forme poetice
de manifestare a înțelepciunii populare pe care elevul cititor le va descoperi cu ajutorul învățătorului și a
profesorului.

Opera literară constituie un factor motivator pentru lectură, deoarece aduce în faţa elevului
cititor „concepţii, teme, valori şi stiluri împărtăşite de semenii săi şi îi permit, în felul acesta, să se
integreze într-o comunitate spirituală cu rădăcini îndepărtate în timp”(Pamfil, 2008).

Analiza de text constituie „o strategie didactică prin intermediul căreia elevii învaţă cum pot
înţelege, cum pot interpreta şi aprecia textul literar în funcţie de criteriile estetice şi de specificul
acestuia” (Goia, 2008). Elevii trebuie « să citească textul literar în conformitate cu unele criterii
metodologice / criterii de lectură cu valoare formativ-informativă ». Aceste criterii metodologice au în
vedere următoarele principii directoare pe care profesorul trebuie să le aibă în vedere : „principiul
analizei simultane a conexiunii dintre conţinut şi expresie ; principiul analizei diferenţiate a fiecărui text
ţinând cont de unicitatea lui (poezie descriptivă, poezie socială etc.) ; operaţiei de analiză a textului să-i
urmeze sinteza ; principiul contactului direct cu textul literar, cercetat printr-un permanent dialog /
conversaţie euristică între elevi şi profesor ; principiul participării active a elevilor la analiza textului”
(Cornea, 1998).

Textul literar narativ are o puternică forţă modelatoare, care acţionează asupra adolescenţilor, şi
care constă în angajamentele de împlinire pe care le oferă, dar şi în accesibilitatea discursului pe care-l
poartă. Acesta conţine modele de articulare semnificantă a evenimentelor, modele din perspectiva
cărora putem înţelege şi interpreta lumea reală, ne oferă
”bucuria de a cunoaşte şi de a cerceta noi teritorii, care se poate realiza printr-o călătorie importantă,
care prelungeşte şi complineşte experienţa limitată a realului;/“bucuria de a vedea confirmate adevăruri
cunoscute, de a găsi redate cu claritate, gânduri vagi sau sentimente confuze”; /“bucuria de a compensa
nepotrivirea cu lumea exterioară; de a o uita prin cufundarea într-un univers diferit ori de a găsi
rezolvări corective prin consultarea acestor alte lumi”(Goia, 2008).

Lectura literaturii și a altor tipuri de creație artistică, ca tehnică, ca modalitate de a descoperi și
analiza, în mediul școlar, contribuie la dezvoltarea competenței culturale și personale a individului.
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CEI MICI IUBESC ŞI OCROTESC NATURA!

prof. Jurebie Maria-Augustina,
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, Gorj

De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea l-a respectat,
respectându-i legile, regenerându-se nestingherită. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i
uneşte pe oameni, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, ca
lume ce constituie realitatea înconjurătoare.

Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând
curăţenia şi îngrĳind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla.

Societatea trebuie să găsească măsuri de înlăturare a cauzelor care periclitează viaţa, de folosire
raţională a resurselor globului, de înlăturarea a poluării. De sănătatea mediului depind viaţa omului,
alimentaţia, locuinţele, cooperarea internaţională şi chiar pacea.

Desfăşurând anumite activităţi cu preşcolarii se urmăresc obiective cu caracter educativ, dar şi
trezirea dorinţei de a cunoaşte universul lumii vii, de a forma acea atitudine ocrotitoare, de a dezvolta
preocupări şi interese în sfera educaţiei ecologice. Nu trebuie să uităm şi respectarea unor principii prin
utilizarea unor strategii didactice moderne, adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor.

Având la baza teoriile menţionate anterior, am iniţiat şi desfăşurat proiectul educaţional
judeţean „MICII ECOLOGIȘTI”. Proiectul se integrează în domeniul noilor educații și anume: educație
relativă la mediu, educaţie ecologică şi de protecţia mediului și se derulează la nivelul grădiniței noastre
în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului, Ocolul Silvic, Sistemul de Gospodărire a Apelor şi
şcoli şi grădiniţe din oraş. Prin obiective specifice educaţiei ecologice şi având o tematică adecvată, se
urmăreşte conştientizarea copiilor de responsabilităţile ce le revin, chiar dacă sunt mici, să se
sensibilizeze şi să cultive conştiinţa lor acea hotărâre de a lupta împotriva degradării mediului ambiant,
de a lupta pentru puritate, candoare, frumuseţe. Tematica proiectului oferă posibilităţi pentru lărgirea
cunoştinţelor preșcolarilor și elevilor legate de mediul înconjurător, au şansa învăţării prin descoperire.
Ei desfăşoară activităţi în natură, sunt puşi în situaţia de a explora realitatea, încearcă să perceapă şi să- şi
explice efectele nocive ale poluării asupra mediului înconjurător; îşi notează observaţiile făcute şi trag
concluziile necesare. Nedesfăşurându- se doar în sala de grupă, clasă, activităţile acestea le formează
preșcolarilor și elevilor conduite civice şi ecologice în acelaşi timp. Şcolarii lucrează în echipă, îşi împart
responsabilităţile şi timpul pentru a atinge scopul dorit. Ţelul proiectului este schimbarea perspectivei
elevilor asupra asupra mediului natural.

Prin activităţile desfăşurate curriculare şi extracurriculare şi din comportamentele observate în
cadrul acestor activităţi, am constatat că există mari carenţe în cunoştinţele şi deprinderile copiilor şi...
părinţilor acestora în ceea ce priveşte educaţia ecologică (distrugerea spaţiilor verzi, a curţii de joc a
grădiniţei, poluarea apei, a aerului şi mediului înconjurător prin aruncarea deşeurilor ,,la întâmplare”,
strângerea selectivă a deşeurilor şi reziduurilor menajere).

Misiunea pe care ne-am asumat-o prin intermediul acestui proiect este să sădim în sufletul
tinerelor vlăstare germenii dragostei faţă de natură, pentru ca aceștia să devină prieteni de nădejde ai
acesteia, adevăraţi apărători ai Pământului.
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Astfel, putem spune că ne-am asumat o misiune care nu este deloc uşoară dar este plăcută şi
concluzionez spunând că: educația ecologică devine piatra unghiulară a noii educații.

Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine !
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PRO-HEALTH EDUCATION - A PERSPECTIVE ON THE

TEACHER-PARENT RELATIONSHIP

Author: Lepadatu Nadejda
Primary school teacher at "George Călinescu" Theoretical High School,

Chișinau municipality, Republic of Moldova

Education aims to ensure that individuals learn and assimilate the notions of "life", "health" and

perceive them as moral values, show respect for personal health and the health of others, develop the

ability to perceive and understand the mutual interconnectedness of the triads:

1. Life-health-environment

2. Life-health-security

3. Life-health-universe.29

One of the general concepts discussed in the World Health Organization's "Health for All" strategy is that of health
promotion, which is the process of enabling people to control and improve their own health. The experience of specialists in
the field, since 1974, has identified five principles underlying health promotion:

1. Health promotion actively engages the population in establishing a health-promoting daily

rutine, rather than focusing exclusively on at-risk individuals with links to health services. This

means, in effect, using population-based ecological preventive strategies that seek to decrease

the incidence of disease by shaping the distribution of risk factors among the population. The

main advantage is that the potential of this approach is great, and the major disadvantage is that

it offers high benefits for the general population but low benefits for high-risk individuals, the

so-called "prevention paradox". Combining the two types of preventive strategies - ecological

and high-risk individuals - can provide the best impact.

2. Health promotion is targeted at the causes of disease.

3. Health promotion uses different approaches that contribute to health improvment. These

include information and education ,community development, organisation, health advocacy and

legislation. Health promotion is multi-sectoral and involves many disciplines, not just the health

sector, in its approaches.

4. Health promotion depends in particular on public participation.

29 Conceptul educației în Republica Moldova.Chișinău, 2000
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5. Health professionals, especially those in primary care, have an important role in facilitating

health promotion actions. 30

WHO defines health promotion as a strategy for mediating between individuals and their environment,

based on the right of each individual to free choice on the one hand, and on society's responsibility for

health on the other. In order to achieve physical, mental and social well-being, individuals or groups of

individuals must be able to identify and realise their aspirations, meet their needs and change or adapt to

their environment. Health is therefore seen as a source for everyday life and not as an object of life.

Health is a positive concept that emphasises social and individual resources as well as physical

capabilities. In health promotion, the necessary prerequisites and resources are: peace, housing, food, a

decent income, access to education, water and basic sanitation, equal opportunities for all.

Health is a "process of maintenance, optimization and development of the physical, mental and social functions of the body
and is characterized by the body's ability to function at work and in society, a longer life expectancy, rapid adaptation to

social and economic changes in society".31 European strategy is about "giving years to life, giving life to age, giving health to
life". 32

The most complete definition of the notion of health seems to be the following: "health is the totality of the physical and
spiritual qualities and peculiarities of a human, which constitute the foundation of his longevity and the indispensable
condition for the realization of his plans of creation, of highly productive work for the good of society, for the creation of
strong families, for the birth and education of children."33 The Ottawa Charter launched a specific strategy that goes beyond
traditional services, giving greater importance to health rather than disease.These directions of action, set out in the Ottawa
Charter, can be found in the basic principles of health promotion34:

1. Health promotion involves the population as a whole, in the context of everyday life,

replacing the old concept of targeting only special risk groups;

2. Health promotion combines different methods, but complementary to each other:

education, communication, legislation, fiscal measures, structural changes.

3. Health promotion is multi-sectoral and involves several disciplines, not only the health

sector.

4. Health promotion aims at the principle of determining concrete and effective community

participation;

30 Ețco C.,Calmîc V.,Bahnarel I.Promovarea sănătății și educația pentru sănătate.Chișinău:Editura Epigraf,2013.p.19
31 Mihailo V.S.,Palko A.S. Sănătatea –e o comoară.Chișinău:Știința,1991.3p.
32 Pînzaru I.,Volcovshi O.Educație pentru sănătate.Ghid practic pentru profesori,elevi și
părinți.Chișinău,2007 .32p.
33 Zepca V.Sanologia.Chișinău:Tipografia Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”,2001.p.1
34 Ețco C.,Calmîc V.,Bahnarel I.Promovarea sănătății și educația pentru sănătate.Chișinău:Editura Epigraf,2013.p.21
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5.Health promotion focuses on achieving access to health for all, removing health inequalities.

Health promotion is a term that implies a multidimensional approach to improving health, which

includes education, activities to promote behavioral and lifestyle changes, policies and legislative

measures. Good health is a major resource for social, economic and individual progress and is an

important aspect of quality of life. Health promotion seeks to create favourable conditions for the

promotion of ideas.

Principles of health promotion35:

1.Involves the population as a whole, which imposes the need for the population to be

informed.

2.It focuses on the determinants of health, i.e. the four groups of factors that influence health:

biological, environmental, lifestyle, health services.

3. Use different, complementary methods/approaches, because the health sector cannot

promote health alone.

4. Ensure public participation;

5. Health promotion requires the involvement of health professionals and teachers, especially

at the level of primary services.

An important role in promoting, maintaining and strengthening health is played by a healthy lifestyle.

Lifestyle and way of life are two concepts which are close in content and often treated as synonyms: they

refer to all the activities that make up the life of a person, a group or a community, and the organisation

of their lives to meet their material and spiritual needs. However, the two concepts are not identical,

although their use is complementary. A rational diet is necessary for the harmonious physical and

mental development of children and young people and for the maintenance of the health of adults and

the elderly. To this end, the population must be aware of the calories requirements and nutritional

factors to be contained in the food ration and the distribution of these over 24 hours, depending on the

age and physical or mental effort made by the body.

They should also be aware that overeating is just as harmful as under-eating (especially for

children).When informing the population, it should also be borne in mind that most families have a low

budget, and there is a danger of a very poorly diversified diet and low-priced food. Another aspect that

should be emphasized is that of compliance with hygiene rules when handling and preparing food.

35 Ețco C.,Calmîc V.,Bahnarel I.Promovarea sănătății și educația pentru sănătate.Chișinău:Editura Epigraf,2013.p.22.



76

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 5, DECEMBRIE 2021

Health education must promote a rational diet.

Promoting healthy lifestyles in the educational process requires the implementation of a health education programme in all
schools throughout the Republic of Moldova. The education should be based, from year to year, on the diversification and
deepening of knowledge on various aspects of healthy lifestyles. The majority of the hours are distributed according to the
requirements and age of the subjects of education. This course may include lessons, practical activities.36

Introduction by teachers of the different elements of the healthy way of life in the presentation of the

material. By promoting the aspects of the healthy way of life in different teaching objects, the idea of the

polycentrism of the factors that influence health and the integration of the elements of the healthy way

of life is achieved. The idea of polycentrism implies a vision of the "picture" of human existence and

lifestyle by highlighting the factors that contribute to maintaining health and the risk factors that

worsen the general condition of the human body. This integration contributes to the knowledge of the

aspects of healthy lifestyle, to the general education about healthy lifestyle, to the capacity for self-

control and to the general and hygienic education of students.

Introduction to various elements of healthy living is possible in any lesson For example, in lessons of

Romanian language and literature, proverbs and sayings in literary works are taught; in mathematics,

problems with content about nutrition are solved; a teacher can introduce elements of healthy living in

lessons.

Conducting thematic lessons (teacher's lesson).As a rule, the theme is selected according to the students'

requirements.The right choice of theme, at the same time interesting for the audience, will allow

highlighting the problems related to the promotion of a healthy lifestyle in the classroom.

Introducing elements of healthy living into the production practice of primary school children.

The term health both at home and at school, students must perceive this notion as an incomparable

necessity in life. Being healthy is the key to an individual's developmental success. A rational diet lays

the foundation for a lifelong daily habit. Exploring the contents of a healthy lifestyle, i.e. a healthy diet,

becomes more convincing when you analyse the term as a concept and then apply it in practice. Family-

school is the connection that allows the pupil to get acquainted with these notions, gradually learning

about the contents of food and intertwining it with the family activity in the same chapter. A well

formulated and studied concept by the pupils will pay off in the course of time in the way they make the

right decision about the food they eat. Health is a value that we possess but we also need to know how

to maintain it at the highest level.

36Ețco C.,Calmîc V.,Bahnarel I.Promovarea sănătății și educația pentru sănătate.Chișinău:Editura Epigraf,2013.p.366
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Contribuția activităților practice

la dezvoltarea personalității preșcolarilor

Prof. Leuca (Gabor) Damaris,
Școala Gimnazială nr.1 Cefa, Bihor

Valoarea educativă a abilităţilor practice se situează pe același plan cu celelalte domenii
curriculare, ele contribuind la dezvoltarea personalităţii copilului cu condiţia să respecte cerinţele psiho-
pedagogice în organizarea lor, să creeze un mediu stimulativ, interesant pentru copil (Kelemen, G.,
2009).

Abilităţile practice, prin caracterul lor recreativ – creativ - atractiv, vin să canalizeze eforturile de
învăţare ale copiilor, de la alte discipline, fiind ca un „decantor” al tuturor cunoștinţelor acumulate. De
exemplu, dacă s-a parcurs perioada studierii animalelor sălbatice si domestice de la noi si din alte ţări,
copilul va realiza un leu pentru o machetă - el va ști că locul lui nu este lângă o gazelă, dar nici în curtea
omului sau în preajma animalelor polare sau a peștilor - deci îl va așeza în preajma maimuțelor și a
tigrilor.

Prin simpla așezare corectă a unui obiect realizat de copil prin propriul efort, putem afla
informaţii multiple în legătură cu modul în care s-au însușit cunoștinţe, deprinderi, abilităţi putându-se
lua în timp util măsuri ameliorative necesare completării, îmbunătăţirii situaţilor care se dovedesc a fi
necorespunzător ori lacunar însușite.

Abilităţile practice se îmbină armonios cu toate celelalte domenii din grădiniţă, le sprĳină în
organizarea, desfășurarea și evaluarea atractivă a rezultatelor obţinute de copii.

În grădiniţă preșcolarii desfășoară o activitate variată; în cadrul activităţilor de observare ei
privesc cu multă curiozitate obiectele și fenomenele realităţii, își lărgesc treptat cercul de reprezentări și
participă în mod activ la viaţa care îi înconjoară. Cunoștinţele multiple și variate despre obiectele și
fenomenele din mediul înconjurător, despre muncă, despre transformările diferitelor materiale în
procesul muncii, sunt însușite în marea lor majoritate de copii în cadrul activităţilor de observare, în
convorbiri după imagini, etc.

Mânuirea materialelor si a obiectelor în diferite acţiuni practice influenţează exactitatea si
profunzimea percepţiilor si reprezentărilor copiilor iar participarea mâinilor determină o percepţie mai
clară și o cunoaștere mai temeinică.

În procesul abilităţilor practice cunoștinţele dobândite se adâncesc. Astfel în procesul execuţiei
unei flori de primăvară copilul își consolidează cunoștinţele privind forma, mărimea, culoarea și
așezarea petalelor, a codiţei, a frunzei, mărimea si proporţia lor. Lucrând cu diferite materiale - hârtie,
carton, lipici, pânză, materiale din natură, etc. și propunându-și să realizeze ceva din ele, așa cum își
imaginează sau le indică modelul, copilul are prilejul să cunoască însușirile acestora, să le compare și să
generalizeze calităţi ale lor, calităţi pe care au posibilitatea să le constate în mod direct (Kelemen, G.,
2009).

Observând modelul, copiii vor fi obișnuiţi să analizeze în mod dirĳat părţile componente ale
obiectului ce urmează a fi efectuat, reactualizând percepţiile anterior formate și în același timp
asamblând întregul din părţile lui componente, ceea ce înseamnă antrenarea altui proces de gândire -
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sinteza. De exemplu, în activitatea cu tema „Casa bunicilor mei” , copiii își consolidează cunoștinţele
privind părţile componente ale casei, realizând totodată o corelaţie a acestora cu figuri geometrice
cunoscute din alte contexte educative: corpul casei (forma de pătrat), acoperișul (forma de triunghi),
geamurile (pătrate mici), hornul (dreptunghi mic), ușa ( dreptunghi mare).

Concomitent cu această consolidare copiii își îmbogăţesc cunoștinţele privind proprietăţile
materialelor folosite: boabe de fasole, pene de păsări, beţișoare, scobitori, sâmburi de dovleac, seminţe de
floarea soarelui, precum și noi procedee de lucru.

Procesul abilităţilor practice creează largi posibilităţi pentru fixarea, sistematizarea si verificarea
în practică a cunoștinţelor însușite la celelalte categorii de activități. În timpul reproducerii concrete a
unui obiect din mediul înconjurător, copilul este învăţat, solicitat și pus în situaţia de a executa o serie de
mișcări care cu timpul devin din ce în ce mai precise, coordonate și sistematizate (să lipească, să așeze
într-o anumită ordine conform părţilor componente ale obiectului în prealabil analizat), să taie, să înșire,
să coase ușor, să surfileze după contur, să combine diferite materiale din natură, să înfigă seminţe,
beţișoare, chibrituri în plastilină pentru a face ariciul, berze sau alte animale învăţate în timpul
observărilor. Executarea mișcărilor se face cu ajutorul mâinii. Mâna copilului, la intrarea lui în
preșcolaritate nu este suplă în mișcări, nu poate să-și coordoneze și nici să-și proporţionalizeze efortul în
funcţie de greutatea actului ce-l are de executat; el nu are dibăcie si îndemânare.

Acţionând asupra materialelor în cadrul activităţilor manuale, copilul își exersează concomitent
analizatorii vizual si tactilo - cutanat si sistemul muscular al mâinii. Tema propusă de educatoare n-ar
putea fi executată de copil dacă concomitent cu mâna n-ar fi antrenaţi analizatorii, (în special cel vizual
și scoarţa cerebrală, sub controlul căreia copilul selecţionează si aranjează materialul după culoare, formă,
mărime, sus, jos, dreapta, stânga). Exerciţiile pe care copiii le desfășoară organizat în activităţile de
abilităţi practice stimulează activitatea analitico - sintetică a scoarţei cerebrale. Datorită acestui fapt
copilul ajunge să facă o mare diferenţiere a mișcărilor, să elimine treptat mișcările involuntare si inutile.

Prin educaţia adecvată de mânuire a diferitelor instrumente de lucru, copilul ajunge treptat în
stadiul precizării și coordonării mișcărilor, acestea devenind mai corecte, mai sigure, mai fine, ca urmare
a exersării lor. Perfecţionarea mișcărilor si supleţea lor sunt condiţionate de dezvoltarea mușchilor mici
ai mâinii. Mâna, care constituie un important analizator tactilo - motric, are o deosebită importanţă
pentru întreaga dezvoltare a copilului, dat fiind faptul că dintre toţi analizatorii, mâna are cea mai
întinsă arie corticală de protecţie.

Motivaţia pe care educatoarea o creează copiilor îi determină să înţeleagă necesitatea efortului
prelungit în executarea acţiunilor de reproducere concretă a unui obiect din mediul înconjurător.
Cunoscând destinaţia obiectului pe care îl realizează, copilul este stimulat si interesat să-si ducă la bun
sfârșit lucrul început. În acest sens el trebuie să-și concentreze atenţia, treptat devine perseverent, învaţă
să se stăpânească si să învingă greutăţile care se ivesc în timpul efectuării operaţiunilor necesare. De aici
rezultă că trăsăturile pozitive ale voinţei copilului se dezvoltă în mare măsură în procesul activităţii lui.

Se constată o anumită evoluţie de ordin superior: copiii depun eforturi în vederea realizării unor
lucrări care nu au o importanţă directă pentru ei. De pildă ei pot confecţiona semne de carte pentru
mame sau pentru fraţii lor din clasele mai mari, cărucioare pentru jocurile cu păpuși, unelte sau scule
tematice – din materiale neconvenționale, tablouri, rame pentru poze, coșuri, flori din hârtie, animale
realizate prin tehnica origami, colaje din materiale reciclabile, împletituri din fire naturale, legume si
fructe hazlii, coroniţe, măști, etc. Toate aceste situaţii create în cadrul abilităţilor practice influenţează în
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mod pozitiv educarea copiilor din punct de vedere caracterial, în spiritul dragostei faţă de muncă, al
respectului faţă de bunurile create de ei si de ceilalţi. Deprinderile si priceperile de muncă practică îl
obișnuiesc pe copil cu o activitate utilă, ceea ce contribuie la pregătirea lui pentru munca viitoare.
Copilul este pus în situaţia de a executa prin propriile forţe tema activităţii propuse iar obiectul obţinut
contribuie la formarea independenţei lui. Se va stimula încrederea în forţele proprii, se va educa simţul
de ordine, disciplină si curăţenie. Activitatea de abilităţi practice se desfășoară ordonat, totul decurge
după o anumită ordine, dinainte stabilită, operaţiunile de execuţie se succed conform cerinţelor lor,
astfel că după o serie întreagă de activităţi practice, copilul este capabil să-si desfășoare întreaga activitate
în mod organizat. El învaţă să lucreze curat, să strângă în coșul de gunoi resturile rămase, să-și spele
mâinile murdare, să-și așeze lucrarea la expoziţie, toate acestea duc la formarea spiritului de curăţenie si
ordine (Ignat, M., 2010).

Activităţile practice își aduc contribuţia și la îmbogăţirea vieţii afective, copiii trăiesc sentimente
de bucurie și de creștere a încrederii în ei înșiși. Copiii asamblează, lipesc, pliază, montează, asociază,
analizează, observă, compară, clasifică si argumentează fiecare mișcare pe care o realizează chiar dacă
spun că se joacă ,,de-a artiștii,, ,de-a pictorii,, , ,,de-a cântăreţii,, , ,,de-a constructorii,, , etc.

Întreaga activitate de învăţare a copiilor se realizează în grădiniţă prin joc-activitate de bază
concepută știinţific, ce trebuie îmbinată cu un puternic sentiment de afectivitate, dar si cu exigenţe
crescute pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, pentru cultivarea curajului de a întreba, de a se
exprima, de a gândi și acţiona independent. În consecinţă, instruirea trebuie să-l facă pe copil să trăiască,
să crească, să se dezvolte, să se exprime pe sine…de a-l învăţa să înveţe…de a-și construi o perspectivă
activă. Activizarea copiilor este înţeleasă aici ca o acţiune de educare si instruire, de dezvoltare a
personalităţii prin dirĳarea metodică a activităţii, prin trezirea interesului pentru cunoaștere și acţiune,
exercitarea simţurilor proprii și a inteligenţei prin activitate proprie, cultivarea capacităţii de orientare
autonomă atât prin activităţile organizate cât și prin activităţile liber alese din grădiniţă și din afara ei.

Copiii analizează frumosul și-și formează în același timp o serie de priceperi si deprinderi
artistice si în cele din urmă gustul estetic. Activităţile de abilităţi practice impresionează în mod plăcut,
prin varietatea materialului, prin armonia de culori, prin multitudinea formelor si proporţiilor. În
timpul lucrului copilul are posibilitatea de a aprecia calităţile artistice ale modelului pe care îl va realiza,
analizând culoarea, forma, mărimea si simetria.

În momentul încheierii lucrării, copilul analizează produsul finit realizat de el, îl compară cu
modelul oferit de educatoare si cu realizările colegilor săi, poate să aprecieze critic calitatea muncii sale
chiar dacă nu reușește de fiecare dată să verbalizeze acest lucru. Cu timpul, copiii reușesc să manifeste un
spirit critic foarte dezvoltat, reușind să selecţioneze din mai multe obiecte pe cele care prezintă reale
calităţi artistice.

Abilităţile practice asigură confecţionarea unor obiecte care pot fi utilizate în aranjarea vitrinelor,
în înfrumuseţarea sălilor de grupă, în expoziţii pentru părinţi. Această utilitate mărește interesul
copiilor pentru realizarea frumosului.

În concluzie, disciplina abilităţi practice este extrem de necesară atât în curriculumul școlar cât si
în cel preșcolar, iar abordarea integrată a conţinuturilor trebuie să fie rodul creativităţii si implicării
permanente a educatorului.
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Proiectul educațional,

ca formă de organizare a activităților extradidactice

Prof. Mărcuț Rodica,
Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș”, Beiuș, Bihor

Pedagogul american J.S.Bruner considera că oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare și se
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată într-o formă mai
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină
stăpânire a cunoştinţelor (Brătianu, C., 2000).

Realizată dincolo de procesul de învățământ, dar fiind o continuare a acestuia, educația
extradidactică (extrașcolară) urmărește identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ
în diferite domenii. Unele forme ale sale sunt: vizitele, excursiile serbările tematice, concursurile,
activităţile cultural-artistice, proiectele educaționale, parteneriatele etc.

Proiectul educațional este o aformă de organizare a activităților extrașcolare. Termenul de
proiect desemnează instrumentul prin care se întreprinde o activitate cu caracter ameliorativ, care
materializează demersul anticipativ la nivelul unui sistem sau proces şi care angrenează un ansamblu de
strategii, modalităţi, tehnici şi proceduri de implementare, monitorizare şi evaluare. Prin urmare,
elementele sale definitorii sunt (Alecu, 2007, pp.118-119):

� este o întreprindere unicat, cu o iniţiere şi finalizare clară, desfăşurată în vederea realizării unor
obiective bine conturate, cu raportarea la o serie de parametri de costuri, termene, calitate;

� presupune un sistem de resurse - umane, materiale, financiare, procedurale, gestionate de un
singur factor responsabil;

� ciclul său de viață este constituit din faze, etape și operații de elaborare, implementare, evaluare;
� se caracterizează prin unicitate și impplementarea unor schimbări.

În literatura de specialitate (Cojocaru, Sacară, 2005, p.7), conotațiile pedagogice actuale ale
termenului de proiect educațional sunt:

� investigaţie amănunţită realizată de către elevi, pe o temă generală, dezvoltată de copii;
� acţiune de cunoaştere de natură practică;
� instrument de sprĳinire a dezvoltării comportamentului elevilor de la experienţa instinctivă la

cea reflexivă;
� modalitate de învăţare şi dezvoltare bazată pe colaborare;
� ansamblu de activităţi corelate, organizate,ancorate în scopuri şi obiective bine delimitate, cu

strategii şi resurse specific;
Din punct de vedere managerial, proiectul educațional se referă atât la activitatea echipei

manageriale aşcolii, cât şi la cea a profesorilor înşişi (ca manageri ai clasei deelevi, dar şi „co-manageri“ ai
instituţiei şcolare, membri ai echipelor de proiect în cadrul unităţii şcolare).

Ca activitate extrașcolară, proiectul cuprinde un set de intenţii generale vizând dezvoltarea
individuală, a unui colectiv de elevi, a unei organizaţii şcolare, reţele instituţionale (Bunăiașu, 2012,
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p.52). În acest sens, proiectul educațional are o serie de beneficii cum ar fi:valorifică și dezvoltă
interesele copiilor; organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor, eficientizând
procesul de învățământ; dezvoltă spiritual de inițiativă al copiilor; eficientizează munca în grup;
creeează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; contribuie la dezvoltarea
armonioasă a personalității copiilor.

Aplicată la grupă, metoda proiectului este acceptată cu plăcere de preșcolari, deoarece permite
munca în echipă, unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor individuale, la realizarea unui scop comun.

Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se bazează pe toate
formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal – grupele participante
devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria formare, cât şi la procesul
de învăţare colectiv. Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor;
dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii
altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea concluziilor; formularea de
predicţii (Cojocariu, Sacară, 2005).

Un exemplu de activitate de evaluare bazată pe proiect, pe care am realizat-o la clasa a VI-a, la
Educație interculturala, a fost ”Patrimoniul cultural”. Împărțiți in grupe de câte 6 și având sarcini diferite,
elevii au realizat proiectul “Patrimoniul cultural din Țara Beiusului”, pe care l-au prezentat la Muzeu, la
secția Etnografie.

După prezentarea generală a proiectului de către un elev-scop, obiective urmărite, sarcini de
lucru, fiecare grupă a prezentat propria activitate. Astfel, prima grupă a prezentat un colaj cu poze
despre patrimoniul material mobil din zona Beiușului: tablouri vechi, icoane vechi, vase de ceramică,
țesături, costume populare etc., însoțite de informații. A doua grupa, a prezentat în PPT, imagini cu
patrimoniul imobil din zona Beiușului: clădiri vechi, monumente istorice, biserici vechi etc., imagini
însoțite de câteva informații. A treia grupa, elevi îmbrăcați in costume populare (6 elevi) au pus în scenă
un dans popular din zona Beiușului (patrimoniu imaterial) iar grupa a patra a prezentat din cadrul
patrimoniului imaterial, un obicei/tradiție/meșteșug din Țara Beiușului (un material video preluat de pe
Net/PPT, însoțit de informații). In final, exponatele de la secția Etnografie au completat cunoștințele
elevilor despre patrimoniul cultural al Țării Crișurilor.

În concluzie, învăţarea bazată pe proiect este o abordare instrucţională care angajează elevii într-
o investigaţie bazată pe cooperare-comunicare-colaborare. Această abordare are o eficienţă crescută în
creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii, fiind o acţiune de
cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.

1) Alecu, S., Dezvoltarea organizației școlare. Managementul proiectelor., Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., 2007
2) Brătianu C., Management strategic. Bucureşti, Editura Universitară, 2000.
3) Bunăiașu, C.M., Elaborarea și managementul proiectelor educaționale. Bucureşti:Editura

Universitară, 2012
4) Cojocaru, V.M., Sacară, L., Managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2005
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Corectarea dislexo-disgrafiei la școlarii mici

Prof. Memetea Ioana,
Liceul Vocațional Pedagogic ”N.Bolcaș”, Beiuș, Bihor

Dislexia şi disgrafia sunt tulburări grave de citit şi de scris care se manifestă, la micul şcolar, prin
incapacitatea sa, mai mult sau mai puţin accentuată de a învăţa citirea şi scrierea. Astfel, au loc confuzii
constante şi repetate între fonemele asemănătoare acustic, literele şi grafemele lor, inversiuni, adăugiri
şi omisiuni de litere şi grafeme, omisiuni, inversiuni şi adăugiri de cuvinte şi chiar de propoziţii,
dificultăţi în combinarea cuvintelor, în unităţi mai mari de limbaj, tulburări ale lizibilităţii şi ale laturii
semantice etc. La unii disgrafici, grafemele sunt plasate defectuos în spaţiul paginii, sunt inegale ca
mărime şi formă şi, în general, au o orânduire dezordonată. Datorită neîndemânării de a scrie, textul
este scurt, lacunar şi fără unitate logică. Neînţelegând cele citite şi scrise, redarea la dislexici şi disgrafici
este lacunară, plină de omisiuni sau conţine adăugiri de elemente ce nu figurau în textul parcurs.

Nu întotdeauna se pot stabili cauzele care au provocat o tulburare de limbaj. De cele mai multe
ori la originea unei tulburări de limbaj se află un complex de cauze care pot acționa: în perioada

intrauterină a dezvoltării copilului-intoxicaţiile, infecţiile mamei, incompatibilitatea factorului Rh,
traumele care pot afecta organismul fătului, suferinţele psihice trăite de gravidă; în timpul naşterii -
naşterile lungi şi care au un grad de dificultate ridicat, care pot acţiona negativ la nivelul sistemului
nervos central, asfixiile care pot cauza hemoragii în zona scoarţei cerebrale, diferitele suferinţe fizice,
cum ar fi lovirea capului fătului de oasele pelviene; după naştere – organice (afectarea sistemului nervos
central, leziunile la nivelul timpanului, leziunile la nivelul danturii, boli specifice primei copilării etc.),
funcționale (disfuncţii la nivelul sistemului nervos central şi insuficienţe la nivelul auzului fonematic),
psiho-neurologice (probleme mintale, probleme de memorie şi de atenţie), psiho-sociale (metode
greșite de educație)

Printre cauzele care stau la baza dislexiei şi disgrafiei cităm insuficienţele funcţionale în
elaborarea limbajului, ale îndemânării manuale, ale schemei corporale şi ale ritmului, lipsa omogenităţii
în lateralizare, stângăcia însoţită de o lateralizare încrucişată, tulburări spaţio-temporale, influenţa
eredităţii şi în mod special factorii pedagogici inoportuni, concretizaţi într-o metodologie instructiv-
educativă neadecvată.

În funcţie de conştientizarea tulburărilor de dislexie şi disgrafie, şcolarii respectivi pot fi grupaţi
astfel (Verza, E., 1987):
1. cei care nu-şi dau seama de deficienţa respectivă, nici la ei şi nici la alţii;
2. cei care sesizează deficienţa la alţii, dar nu şi la ei;
3. cei care îşi dau seama de deficienţa respectivă, dar sunt incapabili de a o înlătura;
4. cei care manifestă sensibilităţi la deficienţă şi fac progrese evidente în corectare.

În cazul acestor copii, activitatea corectiv – recuperativă trebuie să înceapă cât mai repede posibil,
pentru a evita transformarea tulburărilor de vorbire în deprinderi greşite şi a înlesni desfăşurarea
procesului instructiv – educativ în condiţii adecvate.

În cazul copiilor din clasele la care am fost învățătoare, în ameliorarea sau corectarea dislexo-
disgrafiei, am folosit metode și procedee de ordin general. Astfel, am folosit anumite exerciții (din
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literatura de specialitate) care contribuie la dezvoltarea musculaturii mâinii şi a degetelor. Aceste
exerciții sunt importante pentru formarea mişcărilor fine ale degetelor şi mâinilor, ceea ce contribuie la
o mai bună ţinere în mână a creionului sau stiloului, la evitarea oboselii şi la alunecarea uşoară pe foaia
de scris. Dintre exercițiile folosite, combinate cu adoptarea poziţiei corecte a corpului, amintesc: miscări
ritmice de întindere a braţelor şi scuturarea lor, prinderea şi apucarea mingei, trasarea cu degetul a unor
contururi precise, închiderea şi deschiderea degetelor pe rând, apropierea şi îndepărtarea ritmică şi
alternativă a degetelor, mişcarea degetelor imitând cântatul la orgă sau la fluier, decuparea şi colorarea
literelor, scrierea grafemelor dupa conturul model, modelajul în lut sau plastilină.

Pentru educarea şi dezvoltarea auzului fonematic, pentru a dezvolta capacitatea de a identifica şi
diferenţia sunetele limbii, de a face diferența între sunet şi literă, între sunet şi reprezentarea sa grafică,
am folosit în mod frecvent jocul. Câteva dintre jocurile folosite cu succes sunt următoarele: copilul cu
probleme trebuie să ghicească vocile unor copii pe care nu-i vede; jocul cuvintelor paronime (tus-dus,
spate-spade, roate-roade, tata-data, vata-fata, var-far, vag-fag, vina-fina, lac-rac, lege-rege, lama-rama,
gogoşi-cocoşi); jocuri execiţii de pronunţare a unui sunet şi găsirea lui în text, formarea de cuvinte din
litere şi sunete ce pot fi confundate şi exerciţii de analiză fonetică a cuvântului înaintea scrierii acestuia.

Pentru trasarea semnelor grafice şi urmărirea succesiunii desfăşurării literelor în cuvinte, a
cuvintelor în fraze, a succesiuni rândurilor şi repetarea spaţiilor între ele, foarte importante sunt
educarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare şi structurare spaţială. Pentru înlăturarea tulburările de
structurare spaţială, cu efecte negative în dimensionarea şi plasarea defectuoasă a grafemelor în spaţiul
paginii ori de percepere corectă a literelor şi a raporturilor dintre ele, am folosit: procedee şi exerciţii de
formare a deprinderilor de reprezentare grafică a unor forme mai simple, la început, cu ajutorul
desenului şi reproducerii figurilor geometrice, folosind beţişoare; conştientizarea caracteristicilor liniei
drepte şi ale liniilor paralele, a uniformităţii literelor şi grafemelor, din aceeaşi categorie, a respectării
distanţei egale dintre grafeme şi cuvintele în scris, a respectării constante a înclinaţiei scrisului sau a
verticalităţii acestuia.

Pe lângă metodele precizate mai sus, am încercat în permanență încurajarea copiilor cu dislexo-
grafie, pentru ca aceștia să dobândească încredere în forţele proprii, să depună efort conştient și constant
în corectarea handicapului respectiv.
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Digitalizarea Educației

Autor:Moldovan Nicoleta-Cristina
Prof. Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea

,,Școala are rostul să te ridice undeva de unde să-ți fie rușine să mai cobori.” Louis Lampert

Adaptarea sistemului de educație și formare la evoluția tehnologică reprezintă un proces complex,
necesar pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane și element esențial al
dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor tehnologii digitale este calea directă
pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai eficientă
în a dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul vieții.

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în
comportamentele copiilor.

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic spre
copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau să le asimileze
în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai fie atribuită
doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în didactica modernă,
predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de cunoștințe, ci ca o
problemă de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D.Jucan, 2007)

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și, în paralel dezvoltarea psihologiei cognitive, au
deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile informaționale computerizate, instruirea
asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe utilizarea noilor tehnologii de informare și
comunicare. (M.Ionescu, 2011)

Generația de azi este mult mai activă, mai curioasă și mai dornică de informații rapide și la subiect, iar
școala tradițională nu mai este eficientă. Iar aici intervine tehnologia și avantajele sale extraordinare în
domeniul educației.

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la un
moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare- învățare. Astfel elevii sunt nevoiți să
învețe să gestioneze un număr impresionant de informații, să le analizeze, să ia decizii, să-și dezvolte
cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologige actuale. În ceea ce privește personalul didactic,
sunt necesare eforturi de formare profesională. Totalitatea intrumentelor care aparțin tehnologiei
informațiilor și comunicării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. Toate acestea reprezintă
realități pe care elevii le experimentează în fiecare zi. La rândul său, cadrul didactic este pus în situația de
a opta între continuarea demersului său educațional în mod conservator, folosind metodele tradiționale,
ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea provocării și implementarea în același timp a noilor
tehnologii în activitatea sa didactică.

Putem afirma că, această pandemie, precum și starea de urgență instituită de la o zi la alta, au
provocat un adevărat experiment în domeniul educației. Milioane de elevi au fost obligați să stea în casă,
iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite
tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu elevii. Astfel s-a
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demonstrat că atăt profesorii cât și elevii au fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al
educației și la un nou mod de comunicare.

Educația online este mai avansată din punct de vedere tehnologic, de aceea are un farmec aparte.
Educația digitală merge dincolo de metodele de predare clasice, care nu mai țin pasul cu nevoile elevilor
de azi. Este mai flexibilă și se potrivește cerințelor specifice pe care le au copiii. Copiii vor să știe
întotdeauna mai mult, întotdeauna ceva nou, care să le stimuleze și mai mult creativitatea și gândirea
critică. Copiii de azi vor să știe cum să facă lucrurile practice, iar nu totul este explicabil prin manualele
actuale.

De fapt, putem afirma că educația digitală câștigă tot mai mult teren iar, într-o anumita manieră,
școala tradițională începe să piardă teren. Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată
în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi
să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale
de educație. Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de
învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează
resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește
eficiența și productivitatea. Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală
dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care
explorează întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent,
spre deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual.

Elevii care folosesc tehnologia digială pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și sunt mai
interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-si dea seama, pentru că învață într-un mod
activ, angajat și implicat. În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare
de informații. Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului în școlile care folosesc deja instrumentele
digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări
propriul progres, îi sunt sporite motivația și responsabilitatea.

Educația online este în mare parte despre învățarea bazată pe video și despre memoratul online dar, în
care lipsesc contactul personal și interacțiunile față în față. Tocmai de aceea, învățarea tradițională
combinată cu cea digitală devine din ce în ce mai populară. Ambele aduc plus valoare dacă sunt
combinate. Abordarea mixtă de educație online și cea convențională oferă, să spunem, interacțiune
umană, teme și proiecte online. Dacă lucrezi la un proiect ce implică mai multe pesoane, toți
participanții pot lucra de acasă, în ritmul lor, pe același document, fiecare persoană având acces la
modificările făcute de ceilalți, iar profesorii putând oferi feedback în timp real. Astfel, se câștigă foarte
mult timp, iar alte costuri sunt reduse, chiar eliminate. Includerea învățării digitale în sălile de clasă
poate varia de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și
echipamente software elaborate, unde putem găsi lecții video și activități interactive ce pot fi utilizate
într-o vastă varietate de moduri: ca resursă adițională în cadrul metodei clasei inversate, ca suport
pentru tema de acasă, ca resursă pentru a diversifica predarea tradițională și cea la distanță sau pentru
recapitularea materiei și exersarea pentru teste.

Din păcate, procesul de digitalizare a educației este de durată. Singura certitudine fiind aceea că doar
într-acolo ne îndreptăm, către tehnologie în toate domeniile, acesta fiind parcursul firesc al evoluției. De
aceea este bine să îmbrățișăm ușor, ușor perpectiva și ieșirea din zona de confort, care nu duce decât la
stagnare, nicidecum la evoluție.
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Politica de marketing educațional – componentă

a strategiei de comunicare

Autor: Nedelea Elena – Simona
Prof. Liceul Tehnologic Cisnădie, Jud. Sibiu

Marketingul reprezintă atât un concept (o atitudine economico – socială orientată spre client, cât
și un proces (o serie de decizii strategice asupra modalității optime de a satisface clientul), iar mediul
serviciilor educaționale actuale impune conducerii oricărei instituții de profil desfășurarea unor
activități de marketing care să determine o poziție stabilă pe piață și să atragă beneficiarii în funcție de
oferta educațională (de aceea managementul marketingului joacă un rol foarte important în obținerea
avantajului competitiv de către orice organizație/instituție care oferă servicii educaționale.

Marketingul este o nouă ştiinţă a vânzării şi o artă de a convinge clienţii să cumpere. După alţii,
marketingul este arta creării condiţiilor în care cumpărătorul se convinge singur să cumpere. Pentru
aceasta trebuie folosite metode şi tehnici ştiinţifice de investigare a pieţei şi adaptarea eficientă la nevoile
consumatorilor. Marketingul educațional37 reprezintă un ansamblu de metode și tehnici utilizate de
către un ofertant de programe educaționale pentru a determina receptivitatea potențialilor clienți față
de un anumit produs sau serviciu educațional și promovarea acestuia pe piață.

Marketingul educaţional este justificat prin aceea că şi educaţia, în general, trebuie să devină un
domeniu rentabil, punând în valoare ceea ce are de oferit, valorificând pentru aceasta orice oportunitate.
Dacă în economie nu se pot lua decizii raţionale fără investigarea pieţei, tot aşa nici în domeniul
educaţional nu pot lipsi studiile asupra nevoilor publicului. De aceea, trebuie definite nişte concepte ca:
piaţă educaţională, cerere de educaţie, oferta educaţională, consum educaţional, public consumator, strategii de

marketing, sponsorizare.

De la nevoile spirituale individuale care declanşează procesul motivaţiei consumatorilor de
educaţie, se ajunge la presiunea socio-economică globală în favoarea demersului educaţional. Între
anumite limite, produsele educaţionale pot fi considerate bunuri susceptibile de achiziţionare, stocare,
distribuţie sau vânzare. Iată schema: producţie - marfă - consum – preţ. Deci, produsele educaţionale sunt
difuzate şi însuşite / receptate de către consumatori, care le atribuie o anumită valoare în funcţie de
reperele lor axiologice: creatori (cadre didactice) - produse educaţionale – difuzare – consumatori – preț.

Considerarea bunurilor educaţionale ca pe orice alt bun de consum, permite utilizarea unor indicatori: cost

/ preţ, profit.
La stabilirea valorii, în cazul marketingului educaţional trebuie să se ţină cont de calitatea actului

educaţional, de investiţiile făcute în asigurarea unor bune condiţii de desfăşurare a activităţii, de calitatea
profesorilor care susţin educaţia etc. Evaluarea calităţii o fac consumatorii, după realizarea prestaţiilor
educaţionale. Ei cumpără actul educaţional înainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau în considerare
şi informaţiile existente până la acea dată despre o anumită unitate şcolară, dar adevărata valoare se

37 Ș. Iosifescu (coord.): Management educațional pentru instituțiile de învățământ, Bucureşti, Ministerul Educației și Cercetării,
Institutul de Ştiințe ale Educației, 2001, p. 6;
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stabileşte la sfârşitul şcolarizării, în funcţie de performanţele de care sunt capabili absolvenţii şcolii
respective. Serviciul educaţional odată evaluat, va determina o afluenţă mai mică sau mai mare de
“clienţi”.

Demersul de marketing în domeniul educaţional presupune stăpânirea informaţiilor despre
mediul socio-economic şi educaţional (au fost identificați patru agenți de mediu: instituția/unitatea de
învățământ, beneficiarii forței de muncă, posesorii de forță de muncă și statul).38 Suportul informaţional
al deciziilor se asigură prin cercetarea de marketing, definită ca o activitate sistematică de culegere, analiză
şi interpretare a informaţiilor necesare conceperii, elaborării şi realizării politicilor de marketing. Pentru
obţinerea informaţiilor se întocmeşte un plan de cercetare care să cuprindă conceptele, metodele şi
tehnicile de investigaţie în funcţie de obiectivele urmărite.

Putem distinge zece zone în care cercetarea trebuie să fie activă în obţinerea unor informaţii:
1.instituţii educaţionale – pentru evaluarea ofertei, a resurselor materiale şi umane, a managementului şi a
problemelor cu care se confruntă la un moment dat;
2.publicul (elevii, studenţii, părinţii) cu nevoile, interesele, preferinţele, intenţiile şi comportamentul lui
educaţional;
3.publicul potenţial – pentru a afla de ce nu este încă interesat de prestaţiile oferite şi a-i înţelege
exigenţele şi aşteptările;
4.concurenţii – care vizează şi ei acelaşi public şi a căror ignorare poate costa mult, ei încercând să-ţi fure
„clienţii”;
5.domeniul propriu de activitate, cu realizările şi neîmplinirile înregistrate, în alte spaţii educaţionale;
6.zona geografică – circumscrisă serviciului educaţional, unde trăiesc oamenii cu anumite mentalităţi, cu
anumite obiceiuri de consum educaţional;
7.universul publicitar – care trebuie să se schimbe continuu, folosind noi tehnici de reclamă şi beneficiind
de repere noi, bazate pe teorii psihologice ezoterice;
8.mijloacele de comunicare în masă – tot mai dominante, dar şi accesibile;
9.viitorul – pentru a prevedea contextul în care serviciile educaţionale vor continua să existe la fel sau
într-o altă ipostază;
10.imaginea publică a serviciului educaţional, ca expresie a modului cum sunt receptate prestaţiile proprii
de către diversele segmente ale populaţiei.

Cercetarea de marketing presupune parcurgerea obligatorie a mai multor etape:
Prima etapă constă în identificarea opiniilor publicului-țintă, prin investigarea eșantionului

reprezentativ selectat, având în vedere criterii de vârstă, sex, categoria socio-profesională, după ce, în
prealabil se stabilesc procedurile/ tehnicile utilizate (interviuri, chestionare).39 În calitate de ofertante,
şcolile trebuie să ţină relaţii strânse cu publicul, cu exponenţii colectivităţii umane şi consumatorii
potenţiali. Primul demers al activităţilor de marketing constă în cunoaşterea cerinţelor consumatorilor.
Activitatea de marketing educaţional începe luând în calcul mai întâi publicul-ţintă.40 Serviciul
educaţional îşi poate defini publicul vizat pe baza informaţiilor statistice stocate în diverse publicaţii,

38 Alois Gherguț, Management general și strategic în educație, Ghid practic, Editura Polirom, Iași, 2007, p.213;
39 Newsom, Doug, VanSlyke turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relațiile publice, Ediția a II-a revăzută și adăugită,
Editura Polirom, Iași, 2010, p.143;
40

Ibidem, pp. 144-145;
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studii, rapoarte, sinteze etc. sau prin cercetarea directă. Trebuie să se ia în considerare şi caracteristicile
demografice şi psihosociologice ale consumatorilor, cât şi atitudinea lor faţă de oferta educaţională.

O latură care trebuie avută în vedere în politica de marketing educaţional este satisfacţia faţă de

serviciile educaţionale. Subiecţii pot fi întrebaţi direct dacă sunt sau nu satisfăcuţi de serviciile
educaţionale oferite. Afirmaţiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspiraţii sau la aşteptările lor, dar
şi la experienţele anterioare. Dacă se cunoaşte ce anume aşteaptă publicul de la procesul educaţional,
atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audienţa maximă a ofertei educaţionale.

Politica de marketing cuprinde elaborarea strategiilor și stabilirea obiectivelor.41 Realizarea
strategiei de piaţă a politicii de marketing necesită un complex de activităţi concentrate în jurul
elementelor de bază: produsul/serviciul, preţul, distribuţia şi promovarea, cunoscute sub denumirea de
marketing-mix (mix=mixture (engl.) = amestec, îmbinare, combinare).42 Adică, combinarea elementelor

care compun politica de marketing educaţional.

Oferta și produsele din cadrul serviciilor educaționale care fac obiectul unor campanii de
marketing pot fi promovate/oferite potențialilor beneficiari pe următoarele canale de comunicare:
postere publicitare, pliante, târguri de oferte, campanii în școală, radio, televiziune, ziare, reviste, sit-ul
instituției școlare, etc.

Un rol important îl au târgurile educaţionale organizate de instituţiile de învăţământ. Târgul
educaţional trebuie să ofere celor interesaţi multe informaţii dintr-un domeniu sau altul, prin panouri,
fotografii, grafice, pliante, ghiduri etc. Târgul educaţional este un cadru propice al difuzării directe a
produsului educaţional, un spaţiu potrivit pentru comunicare între instituţia de învăţământ şi viitorii
elevi. Promovarea marketingului educaţional se poate face şi cu prilejul unor evenimente festive, a unor
manifestări cultural-artistice, aniversări etc. În acest caz se tipăresc programe, pliante, ghiduri în care se
poate explica oferta educaţională. Sigla și logo-ul: ,,Împreună pentru o școală mai bună!” - acestea sunt
prezente pe toate materialele de prezentare și suporturile de comunicare ale instituției: pliante, afișe,
oferte, rapoarte, buletine informative.

Având în vedere că rolul comunicării a devenit unul deosebit de important în spațiul public
actual, este evident faptul că instituțiile școlare trebuie să adopte strategii de comunicare în care locul
politicii de marketing trebuie să fie unul prioritar.
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Importanţa educației interculturale

Autor: Prof. Negrea Tamara Roxana
Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm Vâlcea

Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în școala și în societatea românească.
Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a
raportului ”eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin
valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-
inferior.

Fenomenul educaţional este unul social de dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca
subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor, prin comunicare şi exerciţiu, prin modelarea
comportamentului său şi prin integrarea în activitatea şi în relaţiile sociale.

Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea
şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în
resurse pedagogice, iar responsabil de aceste demersuri este cadrul didactic.

Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în comunitățile mici, rurale.
Același lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși indivizi sau grupuri de indivizi.
Această diversitate presupune o nouă abordare a societății și a educației. Interculturalitatea aduce în
societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală.

Educaţia interculturală se referă la teme ca ”acceptarea”, ”conviețuirea cu ceilalți”, ”participarea”,
evitarea prejudecăților și promovarea unei educații democratice interculturale/multiculturale. Când
vorbim de educație interculturală ne referim la un element cheie, și anume interculturalismul.

Educația interculturală poate atinge trei niveluri: curriculum nucleu, curriculum la decizia școlii
sau în cadrul activităților extracurriculare. De asemenea, educația interculturală poate atinge mai multe
direcții: etnică, religioasă, profesională sau rasială. Educația interculturală poate fi implementată cu
succes în orice școală din țara noastră. Școala mea abordează ideile educației interculturale prin
următoarele componente:

- își organizează activitatea într-un mod democratic, dând astfel elevilor posibilitatea să se
exprime liber, să dialogheze ținând cont de ceilalți, lăsându-i să-și asume responsabilități;

- le oferă tuturor elevilor șanse egale, prin participarea la actrivități extracurriculare, evitând
marginalizarea sau izolarea elevilor;

- elevii din cadrul liceului pot experimenta diverse roluri, pot identifica și analiza raporturi de
autoritate în cadrul grupului de elevi sau în cadrul instituției, pot depista abuzurile și pot reacționa la
acestea;

- relațiile dintre elevi s-au îmbunătățit datorită cooperării dintre aceștia;
- școala asigură un anumit prestigiu fiecărui elev, eliminând orice urmă de manifestare

discriminatorie din comportamentul elevilor.
Activitățile extracurriculare propuse și derulate de liceu din perspectiva educației interculturale

sunt următoarele: participarea la diferite evenimente culturale și sărbători locale; invitarea în spaţiul
școlar a unor specialiști; utilizarea frecventă a centrelor de documentare, a bibliotecii școlare; serbări
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caritabile susținute de elevi cu scopul de a-și ajuta colegii suferinzi de diverse boli; parteneriate cu
diferite școli din alte zone sau medii sociale; vizite sau excursii.

Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă. Dacă
ne putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus decât alţii și că fiecare persoană trebuie tratată cu
șanse egale, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor accepta și se vor îmbogăți în urma diversităţii
culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice, este aceea de a le oferi copiilor experiențe de învățare
care să-i familiarizeze cu diferite culturi.
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Suntem ceea ce mâncăm

Autor: Pașcu Anca Maria
Profesor biologie, Colegiul Național Ghoerghe Asachi Piatra-Neamț

Alergăm după sănătate în fiecare zi. Ne dorim alimente sănătoase, investim timp pentru căutarea
sau obținerea lor. Însă știm ce înseamnă alimente sănătoase? La această întrebare voi încerca să răspund
eu în rândurile următoare.

Vedem zilnic oameni care se îmbulzesc la raionul de fructe al supermarketurilor pentru a-și
cumpăra porția de vitamine, respectiv porția de sănătate. Ce bine ar fi dacă toată lumea ar citi și
etichetele în care sunt ambalate aceste fructe, în care suntem informați de către producător că s-au
utilizat diverse substanțe chimice, unele dintre ele periculoase pentru sănătatea oamenilor dacă sunt
consumate cu regularitate sau în cantități mari. Este bine cunoscut exemplul tărilor dinafara Uniunii
Europene care exportă fructe și legume cu nivel crescut de pesticide care pot pune în pericol sănătatea
oamenilor. Un profesor universitar le spunea studenților: „Dragii mei, când vreți să vă cumpărați un
fruct, mergeți în piață și alegeți de pe tarabă doar fructe mici, găurite și cu viermi. Așa veți fi siguri că
sunt sănătoase. Nu vă lăsați impresionați de fructele mari și perfecte în ceea ce privește aspectul.“ Asta
nu înseamnă că toate fructele mari și frumoase nu sunt sănătoase, însă trebuie să știm să le alegem. Un
exemplu de fructe frumoase și sănătoase am întâlnit când eram studentă. Am fost la livada de meri a
profesorului meu universitar, lângă Bacău, unde am văzut mere mari frumoase și sănătoase, căci era
vorba despre o livadă BIO. Totul se realiza acolo, numai cu produse naturale. Ce-i drept acele fructe nu
le prea găsim la noi în magazine pentru că merg la export către Germania și alte state. De ce nu sunt la
noi? Pentru că nu ni le permitem, în general. Prețul lor este mare, uneori foarte mare pentru români.
Nu vom putea obține fructe și legume sănătoase cu costuri mici pentru că această activitate necesită
oameni bine pregătiți, timp, cercetare etc. De aceea, ar trebui ca fiecare individ să aibă o minimă
educație pentru sănătate pe care să o primească în școală. Să știe să facă diferența între alimentele pe care
dorește să le consume, să le cumpere.

Gusturile se formează în copilărie. Atunci realizăm ce este foamea și pofta, descoperim plăcerea
de a mânca. Medicii ne spun că pofta este transmisă de corp. Acesta știe ce substanțe îi lipsesc și ne
transmite asta. Un rol important în formarea gusturilor o au părinții. Ei sunt cei care pregătesc și oferă
alimentele celor mici. Unii părinți citesc mult despre diversificare și alimentație, alții nu. Nu au timp, nu
sunt interesați sau diverse alte motive. Depinde deci în ce familie ne naștem și trăim. Dar, dacă școala ar
avea o orientare către a educa elevii în acest sens, copiii și-ar dezvolta propria experiență de calitate. În
școlile noastre se învață despre alimente și alimentație sănătoasă în cadrul orelor de biologie sau a
opționalelor de educație pentru sănătate. Din experiență pot spune că elevii sunt dornici să afle, dar mai
ales să experimenteze diverse situații referitoare la alimentație.

„O alimentație sănătoasă înseamnă consumarea a diferitelor alimente aparținând grupurilor
alimentare de bază: proteine, precum carnea, ouăle si legumele; lactate; cereale, precum pâinea si pastele
făinoase; grăsimi si dulciuri. Deși pare simplu, nu este întotdeauna ușor să se stabilească un regim
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adecvat fiecărui individ. Uneori se consumă mai mult dintr-un singur grup alimentar (preferat) și se
evită consumarea altora sau se optează pentru comoditate în defavoarea calității.75% dintre bolile de
astăzi sunt consecința alimentației nesănătoase și a stilului de viată dezordonat. Modul în care te
hrănești, originea produselor, obiceiurile alimentare în general au o importanță majoră în echilibrul
organismului.

Alimentația reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se hrănește
într-un mod nesănătos, mănâncă prost și mult. Așa se face că o persoană din două suferă de exces de
greutate (depășirea cu peste 10% a greutății normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a
scheletului și asupra aparatului motor, în special asupra părții inferioare a corpului.

Cea mai mare greșeala făcută în domeniul nutriției, privește absorbția excesivă a hidraților de
carbon, care sunt lipsiți de valoare nutritivă și care se găsesc în: zahăr, dulciuri, faină, băuturi alcoolice.
Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi.“

În concluzie, trebuie să acordăm mai multă atenție acestui domeniu din viața noastră dacă ne
dorim să trăim mai mult și mai bine.

Bibliografie:
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Mass-media în educație

Popescu Ancuța Ionela
Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Județul Dolj

Educația (fr. éducation, lat. educatio), este un ansamblu de măsuri aplicate în vederea formării și
dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor, tineretului sau ale oamenilor, ale
societății etc.

Educația în domeniul mass-media se referă la capacitatea de a accesa mĳloacele de informare, de
a înțelege și de a evalua cu spirit critic diferite aspecte ale acestora și ale conținutului lor. De asemenea,
educația în domeniul mass-media include abilitatea de a comunica într-o varietate de contexte.43

Termenul de „mass-media” a rezultat prin asocierea cuvântului latinesc „media” (mĳloace) cu cel
englezesc „mass” (masă).

Noțiunea de mass-media este folosită în literatura de specialitate pentru a desemna suportul de
difuzare şi de transmitere a mesajelor, precum şi ansamblul instituțiilor care produc sau difuzează
mesajele. Ca urmare a existenței acestor media, individul din societățile moderne are acces la
cunoașterea evenimentelor mondiale prin intermediul televiziunii, în special, şi este pus în legătură cu o
multitudine de informații scrise și audiovizuale acumulate în bănci de informații.44

Se pot remarca astfel 3 categorii de medii:

a) medii autonome: pot fi incluse aici cărţi, reviste, ziare, camera video etc. care pot fi

utilizate individual;

b) medii de comunicare: telefon- care măresc libertatea utilizatorului

c) medii de difuzare: reprezentative sunt radioul şi televiziunea.

Relația dintre mass-media și procesul dezvoltării personalității copiilor a stârnit dintotdeauna
numeroase controverse, deoarece influenţele exercitate asupra lor prezintă o însemnătate aparte. Dacă
adulţii dispun de un fond spiritual relativ cristalizat şi, în consecinţă, sunt capabili să selecteze critic şi să
asimileze conţinutul mesajelor mass-media conducându-se după un sistem propriu de valori deja
constituit, copiii, aflaţi în plin proces de maturizare intelectuală, afectivă, morală şi civică sunt mai uşor
de influenţat în sens negativ.

Prin urmare, este necesară o reflectare asupra naturii ambivalente ale efectelor mass-mediei
asupra indivizilor în general şi a tinerilor în special, precum şi o evaluare a potenţialului său de a
constitui un mĳloc eficace de educare şi modelare a generaţiilor tinere.

Între educaţie şi sistemul mass-media există legături indisolubile, care s-au întărit continuu în

ultimul timp, îndeosebi o dată cu dezvoltarea reţelelor informatice. Interacţiunile dintre cele două
domenii constituie o preocupare pentru pedagogi, şi nu numai pentru ei, deoarece impactul comunicării

43 Coman Mihai, Introducere în Sistemul Mass-media - Editura Polirom, Iasi, 1999, pag 76.
44 Bondrea Aurelian, Sociologia opiniei publice și a mass-media, Ed. Fundaţiei ,,România de mâine”, Bucureşti, 1997, pag. 185
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de masă asupra personalităţii umane nu poate fi ignorat. În condiţiile diversificării nevoilor educative în
lumea modernă, mĳloacele mass-media pot reprezenta veritabile resurse ale învăţării.

Legătura dintre copii, mass-media şi educaţie poate fi înfăţişată sub două aspecte : formarea

copiilor de mĳloacele de comunicare şi formarea copiilor pentru a avea o atitudine corespunzătoare faţă

de mass-media.45 Apare un fel de reciprocitate care indică responsabilitatea mĳloacelor de comunicare

ca industrie şi necesitatea unei participări active şi critice a cititorilor, spectatorilor şi ascultătorilor. În

acest cadru, formarea adecvată pentru folosirea corectă a mĳloacelor de comunicare este esenţială

pentru dezvoltarea culturală, morală şi spirituală a copiilor.

În perspectiva educaţiei, rolul şcolii se modifică. Ea nu mai impune un anumit tip de informaţii,

iar profesorul nu mai poate reprezenta singurul mod de obţinere al informaţiilor, fiind concurat de o

multitudine de posibilităţi de informare. Internetul se contituie într-un mediu educaţional informal care

a căpătat în prezent o pondere mai însemnată în procesul de formare al individului, decât şcoala. Astfel,

mĳloacele de comunicare de masă devin mĳloace de informare şi formare, deci de educaţie. Termenii

Internet și internet provin din împreunarea artificială și parțială a două cuvinte: interconnected =

interconectat și network = rețea. În ziua de astăzi internetul este susținut și întreținut de o mulțime de

firme comerciale. A început ca o simplă reţea de calculatoare şi a devenit cel mai eficient mĳloc de

comunicare.

În toata lumea, învăţământul trece prin transformări importante iar internetul este o parte

majoră a acestor transformări şi asta nu se aplică nu numai învăţământului de calculatoare. Învăţământul

de calculatoare este prezent, de altfel, dincolo de discuţiile legate de utilitatea internetului, în orice

facultate "respectabilă" cu profil de calculatoare sau informatică din lume. Internetul este în acelaşi timp

un obiect de studiu (prin tehnologiile sale) şi o sursă de documentare semnificativă.

Transformările au loc acum în celelalte şcoli, care încep să utilizeze internetul ca un mĳloc de

documentare şi de expresie. Apariţia şi răspandirea tot mai semnificativă a învăţământului la distanţă

este o parte importantă a mutaţiilor care au loc în învăţământ. Existenţa Internetului deschide

extraordinar de mult porţile şcolilor pentru "studenţi" de toate vârstele şi gradele de pregătire.

Dacă interesul tinerilor va fi orientat către informaţii "nepotrivite" atunci oriunde or să se ducă vor

căuta acest tip de informaţie. Dacă vor avea discernământ, dacă li se va cultiva gustul pentru altceva,

atunci vor căuta acel altceva.

Una dintre problemele internetului o reprezintă jocurile violente de pe calculator, producătorii

lor fiind interesaţi mai mult de latura economică, de profitul obţinut. O altă problemă este şi aceea că

aceste jocuri de multe ori devin ca un drog, ele creează dependenţă. Totodată internetul pe lângă

beneficiile sale bine cunoscute oferă prin intermediul site-urilor speciale informaţii legate de

pornografie, vânzarea de droguri etc.

45 Albulescu,Ion, Educaţia şi mass-media/ comunicare şi învăţare în societatea informaţională, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2003, p. 9
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Deoarece are puterea de a oferi numeroase modele de comportament, mass-media se află într-o

poziţie ambivalentă: pe de o parte, este solicitată să exercite o acţiune educativă neutră (în sensul

formării unor oameni informaţi, cultivaţi, conştienţi de poziţia şi răspunderile lor sociale), iar pe de altă

parte, este "curtată" de grupuri cu interese politice ori economice pentru resursele ei persuasive, pentru

puterea ei de a influenţa comportamentul indivizilor.46

Aportul educativ al mass-mediei se realizează prin transmiterea de informaţii, impunerea de

valori, atitudini, modele comportamentale, având, astfel, un rol deosebit în constituirea codului socio-

cultural al subiectului.47 Însă, spre deosebire de instruirea care se realizează riguros şi planificat în

sistemul clasic de învăţământ pe baza unor programe şcolare şi sub îndrumarea unui personal calificat,

mĳloacele de comunicare în masă oferă informaţii în mod spontan şi difuz, transformându-se într-o

formă de educaţie de completare realizată în mod neinstituţionalizat, în timpul liber de care dispune

subiectul.
Așadar alături de şcoală şi de alte instituţii implicate, mass-media ocupă un rol important în

sistemul factorilor educativi, adăugând noi dimensiuni eforturilor generale de formare şi dezvoltare a
personalităţii umane.
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În lumeaminunată a filmului,

opțional din sfera educație pentru timp liber

profesor învățământ primar, Rău Loredana Monica
Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, Curtici

Educația pentru timp liber, latură a noilor educații include următoarele componente: culturală,
artistică, turistică și socială și reprezintă o acțiune educativă transversală ce se realizează prin diferite
activități de dezvoltare integrală a elevilor. Un model de curriculum centrat pe nevoile elevilor este
modelul Time Wise elaborat de L. Caldwell din Pennsylvania. Acest model se bazează pe dezvoltarea
intereselor prin elaborarea unui plan de acţiune, gestionarea timpului liber pentru echilibrul personal şi
varietatea divertismentului.

În această direcție am elaborat și opționalul ,,În lumea minunată a filmului’’
Opțional: În lumea minunată a filmului
Clasa a III-a și a IV-a
Durata: 2 ani

Conform planului-cadru de învăţământ, aprobat cu numărul 3371/ 12.03.2013, disciplina
opțională este încadrată în Curriculum-ului la decizia școlii, cu 0-1 ore pe săptămână.

Opționalul În lumea minunată a filmului, a apărut ca urmare a nevoilor elevilor de dezvoltare a
competențelor de receptare corectă a mesajelor transmise de filmele vizionate de aceștia, cât și
dezvoltarea gustului pentru film, ca artă și valorificarea acestor competențe pentru mai târziu, devenind
adulți preocupați de valori umane fundamentale.

Am structurat acest opțional pentru doi ani școlari, clasele a III-a și a IV-a din dorința de
surprinde cât mai multe aspecte legate de această tematică foarte îndrăgită de elevi. Consider, că prin
competențele generale propuse, competențele specifice vizate și activitățile desfășurate, voi contribui la
formarea unui ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini care vor familiariza elevii cu principalele
aspecte din lumea filmului pentru copii.

Atât familia, cât și școala, prin opționalul ales au rolul de realizare a educației în domeniul
filmului pentru copii, principalul criteriu fiind alegerea filmelor de calitate superioară. Piața
cinematografică fiind invadată de multe filme de calitate îndoielnică, am considerat necesar să formez
elevilor capacitatea de a selecta filme valoroase, dar și capacitatea de înțelegere dincolo de acțiunea
filmului.

Lectura asociată cu filmul, conferă acestei arte un plus și îi determină pe elevi să citească cu mai
multă plăcere.
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Competențe generale
1. Receptarea mesajelor transmise prin intermediul filmelor
2. Realizarea legăturii dintre carte și filmul produs pe baza cărții
3. Utilizarea unor tehnici simple de realizare a unor filme scurte
4. Promovarea și prezentarea produselor realizate
5. Dezvoltarea gustului pentru film, ca element de artă

Competențe specifice
1.Receptarea mesajelor transmise prin intermediul filmelor

1.1 identificarea mesajelor în urma vizionării unor filme pentru copii
- vizionarea de animații și filme pentru copii
- formularea mesajului transmis prin intermediul filmului
- prezentarea sub formă de desen a mesajului recepționat
- mini dezbatere pe tema filmului ales

1.2 exprimare propriei păreri legate de subiectul filmului vizionat
- exprimarea acordului/dezacordului cu privire la acțiunile personajelor
- exerciții de exprimare a reacțiilor, emoțiilor
- jocuri diverse de exprimare a părerilor, jocul Colțurile

- realizarea legăturii dintre acțiunea filmului și întâmplări personale, Jurnalul cu dublă intrare

- identificarea respectării sau încălcării unor reguli de comportament civic
1.3 manifestarea interesului pentru participarea la dialoguri legate de filmele vizionate

-participarea la dialoguri cu tematică diversă
- propunerea de filme și teme de dezbatere

2. Realizarea legăturii dintre carte și filmul produs pe baza cărții
2.1 selectarea filmelor care au la bază o carte cunoscută
- alegerea volumelor care urmează să fie citite
- identificarea filmelor care au fost produse pe baza textului cărții
2.2 identificarea elementelor comune și a diferențelor între textul literar și filmul bazat pe

acesta
- lectura unor texte literare pe baza cărora s-au produs filme
-vizionarea acestor filme
- formularea de întrebări și răspunsuri care privesc legătura dintre carte și film
- prezentarea cărților citite și a filmelor vizionate în familie

3.Utilizarea unor tehnici simple de realizare a unor filme scurte
3.1 - identificarea etapelor în realizarea unui film scurt/videoclip

- propuneri de teme pentru diverse clipuri video
- stabilirea unui plan care cuprinde etapele de realizare a videoclipului

3.2 aplicarea diferitelor mĳloace tehnice de realizare a filmării
- utilizarea unor aplicații simple film maker disponibile pentru copii
- folosirea mĳloacelor digitale în vederea realizării clipurilor video
- mânuirea unor aparate simple, aflate la îndemâna copiilor

4.Promovarea și prezentarea produselor realizate
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4.1 promovarea prin diferite mĳloace mass-media a filmelor realizate
- formarea echipei care se ocupă cu promovarea
- alegerea paginilor de internet unde se pot promova produsele
- redactarea textului de promovare

4.2 participarea la concursuri cu această tematică
- organizarea și desfășurarea unui mini festival de film al clasei
- jurizarea clipurilor participante la concurs
- acordarea de premii

5.Dezvoltarea gustului pentru film, ca element de artă
5.1 cunoașterea și utilizarea unor modalități de selectare a filmelor în funcție de calitatea

acestora
- studierea unor site-uri de specialitate cu recenzii pentru filme, în vederea alegerii filmelor

de calitate
- clasificarea filmelor

5.2 identificarea elementelor artistice prezente în filme
- recunoașterea unor elemente artistice în cadrul unor scene de film
- exprimare prin diferite modalități a emoțiilor produse de aceste elemente

Conținuturi:
Filme cu tematică diversă: filme de animație, filme motivaționale, filme românești, seriale (filmele
selectate din această listă) https://dappon1959.wordpress.com/2018/03/05/top-20-de-filme-educative-
pentru-copii-cu-varste-intre-8-14-ani/

Texte literare care au fost surse de inspirație pentru filme: Charlie și Fabrica de ciocolată de Roald
Dahl, Matilda, de Roald Dahl, Minunea de R.J. Palacio, Cronicile din Narnia, de C.S. Lewis
Filme inspirate din cărți pentru copii
Tehnici simple de realizarea a filmelor (Inshot, GoProQuik)
Promovarea produselor realizate
Concursuri de filme
Modalități de selectare a filmelor în funcție de calitatea lor
Elemente artistice în film

Sugestii metodologice:
Metodele și strategiile didactice vor fi adaptate competențelor specifice care au fost stabilite. Vor

fi create situații de învățare în concordanță cu conținuturile alese pentru fiecare temă. Accentul se va
pune pe libera exprimare a opiniilor elevilor, buna dispoziție și o stare de relaxare. Vor fi utilizate
metode ca: dezbaterea, conversația, lectura, observația, analiza, Colțurile, Jurnalul cu dublă intrare, critica
de film, concursul. Mĳloace necesare: laptop (computer), proiector, conexiune la internet, aparate de
filmat pentru amatori.

Forme de evaluare:
Observarea sistematică, autoevaluarea, interevaluarea, aprecierea produselor finale
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Importanța educației

Autor: Șalabină Daniel Marian
Profesor la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi

Ȋnceputul secolului al XXI-lea, dar şi al mileniului III este puternic marcat de o societate care, în
ansamblul său, este fondată pe cunoaştere şi informaţie şi care ar putea fi denumită generic „societatea
cunoaşterii”.

Sintagmei „societatea cunoaşterii” i se asociază o altă sintagmă cu ecou afectiv pentru noi,
slujitorii şcolii, „societate educativă”. Foarte multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru, bune sau rele,
ne duc cu gândul la educaţie.

Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale
societăţii, dar şi ale individului, pe tot parcursul vieţii sale. Seneca, de exemplu, consideră că şi „bătrânii
trebuie să înveţe”, Comenius susţine că „pentru fiecare om, viaţa este şcoală, de la leagăn până la
mormânt”, iar Nicolae Iorga precizează că „învăţat este omul care se învaţă necontenit pe dânsul şi
învaţă necontenit pe alţii”. Deci, educaţia devine o necesitate a societăţii contemporane, reprezentând un
principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului nostru.

Cel mai important criteriu care impune şi justifică educaţia este factorul social schiţat de
accelerarea schimbărilor, dinamismului, mobilitatea profesiilor, evoluţia ştiinţelor, criza modelelor
raţionale şi de viaţă, precum şi creşterea gradului de democratizare a vieţii sociale.

Necesitatea educaţiei este impusă şi de o serie de factori individuali, cum ar fi necesitatea
integrării dinamice a omului în societate, nivelul crescut al aspiraţiilor individuale, sentimentul
demnităţii personale, nevoia de încredere în viitor şi în progres.

Scopul fundamental al educaţiei este de a menţine şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii si progresul.
Educaţia ca proces de modelare a personalităţii, realizat de familie, şcoală, societate are ca scop

pregătirea educatului pentru educaţie. Autoeducaţia evidenţiază faptul că omul nu reprezintă un produs
inert al unor forţe externe sau interne. Omul este în mare măsură rezultatul voinţei proprii. Pregătirea
pentru educaţie se realizează prin întreg procesul educaţional. Educaţia care precedă autoeducaţia oferă
tânărului direcţia devenirii sale, ii formează deprinderile şi priceperile, indispensabile unui caracter
independent şi îi cultivă încrederea în sine.

Menirea şcolii, a activităţii profesionale constă în a provoca în conştiinţa educatului nevoia de
educaţie. Prin intermediul educaţiei, copilul asimilează şi interiorizează – transformându-le în
comportamente, modele, norme, valori, atitudini, cunoştinţe şi asigură trecerea de la realitatea pur
biologică, la cea socială, umană. Pe această bază, având ca premisă predispoziţiile ereditare, se edifică
personalitatea copilului.

Educaţia pregăteşte tânăra generaţie de elevi pentru valori autentice, pentru muncă şi viaţă, îi
cultivă şi îi dezvoltă calităţile sale – inventivitate, originalitate, cutezanţa in abordarea unor complexe
probleme ştiinţifice şi tehnice – în supleţea gândirii, putere de muncă raţional desfăşurată, stil de muncă
eficient.

Educaţia formează culturi ştiinţifice solide – fapte, noţiuni şi scheme conceptuale, necesare ca
tânărul să poată citi şi discuta informaţiile ştiinţifice, întâlnite în literatura curentă, să poată interpreta
cu uşurinţă şi siguranţă fenomenele ştiinţifice obişnuite.
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Educaţia conferă activităţi de formare, dezvoltare a personalităţii umane:
a) Formare-dezvoltare a conştiinţei morale, care vizeaza optimizarea raportului omului cu

lumea şi cu sine;
b) Formare-dezvoltare a personalităţii „prin ştiinţă şi pentru ştiinţă”, prin dobândirea unor

cunoştinţe, capacităţi si atitudini cognitive, generale şi specifice, cu o largă susţinere
afectivă, motivaţională, caracterială;

c) Formare-dezvoltare a personalităţii umane, prin intermediul valorilor ştiinţei aplicate,
exprimate în termeni de utilitate, productivitate, eficienţă

d) Formare-dezvoltare a personalităţii umane, prin intermediul valorilor generale ale
frumosului existent în natură, societate, artă;

e) Formare-dezvoltare a personalităţii, prin intermediul valorilor sănătăţii umane.

Educaţiei îi revine rolul de a forma specialişti, care se cer într-o societate a cunoaşterii.
Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului XXI:

� Responsabilitate şi capacitate de adaptare la locul de muncă şi în comunitate;
� Competenţe de comunicare – realizarea unor comunicări eficiente verbale, scrise, şi

multimedia într-o varietate de forme şi contexte;
� Creativitate şi curiozitate intelectuală – dezvoltarea, implementarea şi comunicarea

ideilor noi, deschidere şi receptivitate la nou;
� Gândire critică si sistemică – înţelegerea conexiunilor dintre sisteme, exersarea

legăturilor şi realizarea unor alegeri complexe;
� Informaţii şi abilităţi media – accesarea, analizarea şi administrarea continuă a

informaţiilor prin integrarea media în educare, în diverse forme şi medii;
� Capacităţi de colaborare şi interpersonale – colaborarea productivă cu toţi membrii

echipei; conduita empatică; respectarea altor puncte de vedere;
� Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor - capacitatea de a depista, formula,

analiza şi rezolva problemele;
� Autoformare – monitorizarea continuă a propriilor nevoi de învăţare, transferul

cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul;
� Responsabilitate socială – acţionarea în mod responsabil, ţinând cont de interesele

comunităţii; demonstrarea unui comportament etic la locul de muncă şi în comunitate.
Educaţia oferă o imagine globală asupra universului cunoaşterii şi acţiunii umane. Un univers

nou, lipsit de timp şi spaţiu, univers reproiectat în conştiinţa umană sub forma intuiţiei, un univers fără
cauză şi efect, un univers al incertitudinilor, dar pulsând de energie şi mişcare este cunoscut de elevi şi
tânăra generaţie şi integrat în cultura lor ştiinţifică.

Educaţia pregăteşte tineretul pentru a înţelege imperativele ştiinţei şi conduita oamenilor de
ştiinţă, îşi asumă nobila misiune a întrebărilor care luminează conştiinţa şi incită la căutarea
adevărurilor, făcând din social, din comunitatea oamenilor de ştiinţă parteneri de dialog.

Educaţia se circumscrie unui spaţiu şi timp ce re-creează climatul favorabil activităţilor de creaţie
ştiinţifică, stimulează prin cooperare sau respectul puterii de sacrificiu pe care ştiinţa o cere, înţelegerea
şi practicarea cotidiană a virtuţilor ce definesc o ordine morală proprie, de la care tânăra generaţie să se
inspire, la care să aspire sau chiar să o amplifice prin propria conduită.
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Educaţia vizează o ordine, o armonie, o frumuseţe intelectuală proprie ce incită conştiinţa la
modestie, măsură, reflecţie şi contemplarea frumuseţii interioare a naturii, toate de natură să reducă
teama de ştiinţă, să impuna o moralitate aparte, plasate la nivelurile cognitiv şi volitiv.

Ȋn toate timpurile şi orânduirile sociale a existat o atitudine favorabilă, de încredere în forţa şi
rolul educaţiei. Astfel, Democrit a afirmat că în fiecare individ, educaţia poate crea „o a doua natură”.
Kant susţine că „în educaţie stă marele secret al perfecţiunii naturii omeneşti”, Comenius arată că, „nu
se afla alt mĳloc mai puternic sub soare pentru îmbunătăţirea vieţii omeneşti decât o educaţie a
tineretului”.
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Calitățile testului de evaluare

Autor: Cobe Simona-Lucia
Prof: Școala Gimnazială „Dacia”- Oradea

În demersul instructiv– educativ integrat, rolul învățătorului este covârșitor. El are nobila
misiune de a pregăti elevul pentru „a învăța să știi” și „a învăța să fii”, pentru autonomie, pentru
autoeducație și autoevaluare.

În practica pedagogică, se impune o manieră diferită de abordare a evaluării rezultatelor școlare,
un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învățare – evaluare mai eficient,
centrat pe elev. Se impune ca activitățile de evaluare să fie proiectate din perspectiva nevoilor de
formare ale educabilului. Evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive
si să susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învățare. E imperios necesar
ca învățătorul să cunoască metodele si instrumentele de evaluare si să le aplice în funcție de
particularitățile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și instrumentelor de evaluare
va pune în valoare aspectul creativității, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui
elev, rezultatul final vizat fiind formarea de abilități, atitudini, competențe, priceperi si deprinderi
necesare integrării sociale a acestuia.

În evaluarea activității desfășurate la clasă, foarte utile sunt testele care, indiferent câte alte
metode moderne vom folosi, rămân principalul mĳloc de obținere a unor date edificatoare cu privire la
progresul/regresul elevilor.

În literatura de specialitate, testul este o probă complexă cu ajutorul căreia se verifică si se
evaluează nivelul asimilării cunoștințelor si al capacităților de a opera cu ele, prin raportarea
răspunsurilor la o scară etalon, elaborată în prealabil (I. Nicola, 1994, p. 335). El este o probă
standardizată, care asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare.

Principalele calități ale unui test sunt: validitatea; fidelitatea; reprezentativitatea; obiectivitatea;
aplicabilitatea. Demersul metodic al unui test are în vedere (M. Stanciu, 2003, p. 301-302): proiectarea
testului, aplicarea testului, evaluarea răspunsurilor, analiza rezultatelor testului, valorificarea rezultatelor
testului.

Validitatea reprezintă modul în care testul respectiv măsoară ceea ce este destinat să măsoare.
Astfel, în cadrul unui test nu trebuie să existe elemente de interferență. În literatura pedagogică sunt
evidențiate mai multe tipuri de validitate:
- validitatea de conținut
- validitatea de construct
- validitatea concurentă
- validitatea predictivă
- validitatea de fațadă

Fidelitatea unui test reprezintă calitatea acelui test de a produce rezultate constante în cursul aplicării
sale repetate. Fidelitatea unui test este influențată de următorii factori ( Stoica, A. ):
- lungimea testului (cu cât este mai lung, cu atât crește fidelitatea)
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- dispersia scorurilor (cu cât împrăștierea scorurilor este mai mare, cu atât testul este mai fidel)
- obiectivitatea testului (testul format din itemi obiectivi are o fidelitate mai mare)
- schema de cotare (o schemă de cotare ambiguă scade fidelitatea testului).

Între validitatea unui test și fidelitatea sa există o strânsă legătură, fiind principalele caracteristici
ale unui instrument de evaluare. De cele mai multe ori pot apărea situații în care o creștere a validității
conduce la o oarecare scădere a fidelității unui test, și invers. Pentru a rezolva această situație trebuie să
ținem seama de scopul în care a fost proiectat testul și, ca o regulă generală, de faptul că validitatea
trebuie să prevaleze fidelității.

Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanță între aprecierile făcute de evaluatori independenți
unul de celălalt, în ceea ce privește un răspuns bun pentru fiecare dintre itemii testului; fiecare evaluator
trebuie să utilizeze aceeași schemă de notare.

Aplicabilitatea reprezintă calitatea testului de a fi administrat și interpretat cu ușurință; în acest sens,
Ausubel, D. și Robinson, F. au stabilit următoarele criterii de selectare a unui test cu o bună
aplicabilitate:

· importanța conținutului pe care îl măsoară
· concordanța dintre forma și conținutul testului și nivelul de vârstă al celui testat
· costurile, inclusiv de timp, necesare pentru administrarea testului
· obiectivitatea în notare și interpretarea rezultatelor.

La elaborarea testului trebuie identificate cu atenție „ieșirile” pe care dorim să le măsurăm,
obiectivele operaționale, tipurile de itemi utilizați să corespundă acestor finalități, gradul de dificultate,
lungimea și timpul limită aferent rezolvării cerințelor, formulările și formatul testului și baremele de
notare.

La modul ideal, testul trebuie să reflecte nivelul de realizare a achizițiilor si obiectivelor propuse
în etapa de predare; itemii testului trebuie să se axeze pe conținuturile si deprinderile/abilitățile cele mai
importante ale disciplinei.

Spunem că un test este valid dacă rezultatele sale sunt corespunzătoare și utile pentru luarea
deciziilor în raport cu nivelul achizițiilor elevului. (Gronlund si Linn,1990). Tehnic vorbind, validitatea
de construct se referă la corelarea interpretării rezultatelor cu nivelul real al acumulărilor prin învățare.
Validitatea poate fi dificil de determinat. Ceea ce trebuie avut în vedere este validitatea conținuturilor -
care conținut al testului este reprezentativ în raport cu cunoștințele si deprinderile atinse în procesul de
predare.

Spunem că un test este relevant (sigur) dacă reflectă cu acuratețe și consistență
performanțele elevului. Cea mai bună măsură a siguranței unui test este dată de aplicarea testului de
două ori aceluiași grup de elevi si obținerea aceluiași punctaj. Cele ce influențează relevanța unui test
sunt: întrebările ambigue, indicații imprecise, criterii de măsurare incomplet specificate. De asemenea,
testele reduse ca timp-cerințe nu au un nivel de siguranță acceptabil. Este important ca într-un test să
existe echilibrul între cerința de a acoperi principalele idei- concepte si nivelul de receptare a
importanței acestora în derularea procesului de predare.

Itemul reprezintă „cea mai mică componentă identificabilă a unui instrument de evaluare și care
cuprinde o sarcină de rezolvat în concordanță cu un obiectiv operațional” (M.Stanciu,2003, p. 295).
Itemii apar mai ales în testele scrise.
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Între obiectivele de evaluare și itemi există o legătură foarte strânsă. De aceea, trebuie formulat
obiectivul pe care îl testează itemul, înainte de construirea itemului.
Teoria și practica evaluării evidențiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificați
itemii. Unul dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al gradului de obiectivitate oferit în corectare.
În funcție de acest criteriu, itemii pot fi clasificați în trei mari categorii: itemi obiectivi; itemi semi-
obiectivi; itemi subiectivi.

1. itemi obiectivi- cu alegere duală (A/F- adevărat/fals);
- itemi de tip pereche - prima coloană-premisele - a doua coloană-răspunsurile;
- itemi cu alegere multiplă - alegerea răspunsului corect din răspunsurile alternative

listate în item;
2. itemi semi-obiectivi - cu răspuns scurt - întrebare-răspuns sau de completare a unei afirmatii ca să

capete valoare de adevăr;
3. itemi subiectivi – cu răspuns deschis - recomandați pentru evaluarea în domenii trans, inter și

multidisciplinare;
– rezolvarea de probleme, itemi de tip eseu.

Studiile arată că elevii se adaptează în mod diferit la diferite metode de evaluare, astfel că
utilizarea unor metode combinate de evaluare nu face decât să producă o evaluare mai apropiată de
realitate. Spre exemplu, itemii cu răspuns scurt si cei cu alegere multiplă sunt bineveniți în evaluarea
elevilor ce înțeleg conținuturile în detaliu si specificitatea lor, în timp ce întrebările de tip eseu măsoară
înțelegerea, capacitatea de a integra si a sintetiza și abilitatea de a aplica informațiile la situațiile noi.

Prin folosirea variată a metodelor de evaluare se poate evidenția măsura în care elevul poate
utiliza cunoștințele acumulate în contexte noi, în contexte problematice deschise, cum poate judeca și
decide, cum își dezvoltă un comportament rațional cu reducerea comportamentelor de tip reproductiv.
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Ce trebuie să știe copiii despre bani?

Autor: Tibori Raveca
Învățător Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu

Un înțelept spunea cândva că, “Nu contează câți bani ai, contează ce știi să faci cu ei.“ Deși se
vorbește atât de mult despre bani, sunt mulți cei care au o concepție greșită. Din acest motiv, principiile
finanțelor personale ar trebui învățate de la vârste cât mai mici. Educatia financiara este esențială pentru
dezvoltarea armonioasa a viitorului adult. Cu cât dezvoltăm inteligenţa financiară a copiilor noştri mai
devreme, cu atât mai mult le oferim ocazia să devină responsabili financiar și le oferim un start mai bun
în viață.

Discuțiile despre bani și explicarea conceptelor și principiilor financiare la vârste mici nu sunt
deloc ușoare, însă sunt necesare dacă ne dorim să avem copii educați financiar și care să facă alegeri
financiare inteligente.

Șapte pași pentru educarea financiară a copiilor

1. Banii se câștigă prin muncă

Copiii trebuie să afle încă de mici că banii se câștigă prin muncă. Când nu sunt acasă, părinții
merg la serviciu, muncesc și câștigă bani. Părinții trebuie să fie foarte atenți pe ce dau acei bani pentru
că, dacă îi dau pe lucruri inutile, riscă să nu mai aibă pentru lucruri cu adevărat importante.

2. Care sunt cheltuielile importante?

Este important să le explicăm copiilor că banii câștigați sunt folosiți pentru diferite cheltuieli:
cheltuieli cu locuința (chirie/ rată, întreținere, electricitate, apă, gaz, diverse taxe, electrocasnice,
mobilier, produse de igienă etc), cheltuieli cu educația copiilor (rechizite, haine, încălțăminte, materiale
școlare, activități extrașcolare), cheltuieli cu transportul (benzină, abonamente transport în comun),
cheltuieli cu mâncarea, medicamentele etc.

Pentru a îi ajuta să înțeleagă, putem să le dăm un exemplu. Mersul la joacă în parc poate părea
gratuit pentru un copil. De fapt, pentru a merge în parc ai nevoie de bani pentru haine și încălțăminte
(nu poți merge dezbrăcat și desculț), bani pentru transport (dacă mergi cu autobuzul sau mașina), bani
pentru cheltuit în parc (dacă vrei să cumperi apă, suc sau vreun joc etc). Pe lângă toate acestea, părinții
plătesc taxe la primărie pentru ca primăria să plătească salariile celor care îngrĳesc parcul.

Este important să îi ajutăm pe copii să înțeleagă că avem nevoie de bani pentru foarte multe
lucruri, nu doar pentru jucării și dulciuri.

3. Diferența dintre vreau și îmi trebuie

Pentru că avem nevoie de bani pentru cheltuieli importante, este esențial să îi împărțim cum
trebuie și să îi folosim pentru nevoi, în cea mai mare parte. Le explicăm copiilor că nevoile sunt lucruri
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fără de care nu putem trăi, iar dorințele sunt lucruri pe care ni le-am dori, ne-ar bucura, dar care nu ne
sunt neapărat necesare.

De exemplu, avem nevoie de o pereche de încălțăminte Să vrei o pereche de încălțăminte care
costă cât salariul unuia dintre părinți este mai mult decăt o nevoie, este o dorință. Este important să le
explicăm copiilor că dorințele nu sunt interzise, că putem să ne dorim lucruri mai costisitoare, dar
pentru acestea trebuie să punem bani deoparte, adică să economisim.

4. Punem bani deoparte, adică economisim

Este esențial să înțeleagă copiii că a economisi înseamnă a pune bani deoparte în pușculița sau la
bancă, pentru a-ți putea îndeplini un vis sau o dorință sau, chiar dacă nu ne dorim nimic, pentru situații,
în care apar cheltuieli neprevăzute.

Dacă ne dorim o tabletă care costă 600 de lei va trebuie să economisim. Din banii primiți cu
diverse ocazii (bani de buzunar în cazul copiilor mai mari, cadouri de sărbători, de ziua de naștere etc),
va trebui ca o parte să meargă în pușculiță pentru visul de a-mi lua o tabletă, iar restul îi folosesc pentru
nevoi. Astfel, copilul își dă seama că, cu cât economisește mai mult cu atât dorința i se va îndeplini mai
repede.

5. Priorități și regula zgârcitului

Copiii trebuie să înțeleagă că înainte de a cumpără ceva trebuie să se gândească de două ori dacă au
cu adevărat nevoie de acel ceva și că cel mai bine este să amâne să îl ia, pentru a vedea dacă e ceva
important sau pur și simplu e o dorință de moment. Putem să discutăm amiabil despre alte lucruri pe
care le-au cumpărat și pe care nu și le-au mai dorit la foarte scurt timp după aceea.

6. Valoarea banilor

Pentru ca cei mici să înțeleagă valoarea banilor putem să îi lăsăm să plătească ei mici cumpărături
(o pâine, o ciocolată sau o jucărie). Este important să vadă că fiecare lucru costă și chiar dacă nu înțeleg
ce înseamnă exact valoarea respectivă, cu siguranță vor vedea că dăm bani pentru fiecare produs. Din
acest motiv trebuie să fim atenți ce cumpărăm și la ce renunțăm, pentru că banii sunt limitați, iar
dorințele noastre pot fi nelimitate.

7. Regula pașilor mici

Îi învățăm pe copii să pună deoparte sume mici pentru a înțelege cum se formează obiceiurile
bune și disciplina financiară: lucrurile bune pe care le faci zilnic te vor duce acolo unde îți dorești. Dacă
pui deoparte în fiecare zi chiar și o sumă mică de bani (50 bani, 1 leu) vei strânge o suma frumușică în
câteva luni.

Putem să comparăm acest lucru cu performanțele școlare: dacă vrei să ai rezultate foarte bune
trebuie să înveți în fiecare zi, indiferent cât de greu îți poate părea, însă până la urmă vei obține
rezultate bune. Visurile se îndeplinesc mai ușor dacă facem zilnic pași mici către acel vis. Un leu în
fiecare zi ne va aduce mai aproape de îndeplinirea unei dorințe.
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Pe lângă ceea ce îi învățăm pe copii, este importantă şi atitudinea noastră faţă de bani pentru că
vor învăţa din exemplul pe care li-l oferim. Comportamentul nostru nu trebuie să fie contradictoriu cu
ceea ce îi învățăm, pentru că vor deveni confuzi şi vor refuza să accepte orice regulă pe care noi, ca
părinți, nu o respectăm.

Niciodată nu este prea devreme pentru a începe educaţia financiară a copilului…

Bibliografie: Ligia Georgescu Goloșoiu, Educație Financiară. Banii pe înțelesul copiilor – Caiet
de lucru și carte de educație financiară pentru copii
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Importanţa formării unui comportament ecologic al elevilor

Prof. Voinea Raluca

Colegiul Național „ B.P.Hasdeu”-Buzău

Realităţile zilelor noastre arată că trăim în perioada celor mai mari descoperiri şi transformări
ale civilizaţiei omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi, uneori, cu nebănuite efecte asupra vieţii. Fiecare
naţiune poartă în suflet “flori-de-colţ” pe care le respectă şi le protejează, fie ca ele se numesc: limbă,
cultură, tradiţii. Însă un popor, oricare ar fi el, îşi defineşte identitatea naţională printr-un ansamblu
armonios între acestea şi mediul natural specific care îi aparţine. Bogăţia fizică şi spirituală a oricărei
comunităţi este posibilă numai într-un mediu sănătos, de aceea problema protejării mediului, neglĳată
mult prea mult timp, a devenit o problemă acută a oricărei naţiuni, cu atât mai mult cu cât, fiecare
“culegem” din ce în ce mai des roadele nepăsării noastre îndelungate. Educaţia în domeniul ocrotirii
mediului şi acţiunile ecologice încep încă din grădiniţă, urmărindu-se prin reprezentări grafice, prin
desene şi lucrări tehnologice,formarea noţiunilor de mediu social, natural şi familial. Treptat, copilul îşi
lărgeşte orizontul cunoaşterii şi întrebările lui devin din ce în ce mai logice şi chiar problematice ,ceea ce
ne duce cu gândul la imensa capacitate de gândire a celor mici.,la cunoscuta şi proverbiala lor curiozitate.
În şcoală, noi, cadrele didactice avem o şi mai mare posibilitate de aprofundare a cunoştinţelor despre
sol, apă, aer, vieţuitoare, lanţ trofic etc., rolul acestor elemente în viaţa locuitorilor TERREI.

De când există omul pe Pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea 1-a protejat, respectându-
şi legile, regenerându-se nestingherită. Insă în această relaţie, omul a fost personajul negativ. Din cauza
egoismului său, astăzi natura este în pericol.La început, omul se mulţumea cu ce-i oferea natura. Dar a vrut
din ce în ce mai mult. Nu i-au fost de ajuns animalele vânate doar pentru hrană, a vânat tot mai mult, până
ce specii întregi au dispărut. Apoi a început să distrugă pădurea, casa animalelor sălbatice. Insă nu s-a gândit
că-şi pune şi viaţa lui în pericol. Oare nu ştia că pădurea este plămânul planetei şi fără oxigen un om moare în
câteva minute, că tăierea necontrolată a pădurilor duce la scăderea cantităţii de oxigen, la producerea
alunecărilor de teren, cu urmări catastrofale în viaţa oamenilor, primejduind viaţa animalelor care trăiesc aici
sau provocând dispariţia lor?

Cele mai mari plante de pe Pământ sunt copacii care joacă un rol foarte important în viaţa planetei.
Ei acoperă aproape un sfert din suprafaţa Terrei, ajutând la menţinerea curată a atmosferei, întrucât absorb
din aer cantităţile imense de dioxid de carbon şi eliberează oxigen. Pe lângă aceasta, rădăcinile arborilor
fixează solurile fertile şi împiedică spălarea, de către apa ploilor, a solurilor de pe pante, în timp ce masa
uriaşă de vapori de apă eliberată de copaci are un efect evident asupra climei.

De la început omul şi-a construit casa în apropierea apei. Avea nevoie de apă, avea nevoie de
peşti şi de plantele care trăiesc pe lângă ape. Fără hrană un om poate trăi cam 40 de zile, dar fără apă nu
supravieţuieşte decât 6-7 zile.

Insă omul iarăşi a uitat că apa este un element indispensabil supravieţuirii sale şi a devenit propriul
său duşman.
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Otrăvirea apelor cu substanţe rezultate de la unele fabrici şi de la complexele de creştere a
animalelor conduce la moartea plantelor şi peştilor, la transformarea lor într-un lichid tulbure, periculos
pentru viaţă.

In zonele poluate riscul ca oamenii să se îmbolnăvească este mult mai mare. Substanţele
toxice aruncate la întâmplare ajung în ape sau în sol, pătrund în plante, sunt consumate de oameni şi
animale. Au fost compromise păşuni, câmpii, munţi, păduri şi o dată cu acestea au dispărut şi unele animale.

De-a lungul timpului omul a fost atras de jocul de-a stăpâni natura, devenind vrăjitorul cel rău,
punând-o în pericol cu propria lui nesăbuire. Din cauza poluării, s-ar putea ca el să alunge primăvara şi
toamna, să alunge ghioceii şi berzele.

Oricât ne-am strădui , prin mĳloace moderne, să ne formăm un mediu ambiant cât mai plăcut cu
aer condiţionat-rece sau cald, lumina cât mai difuză şi muzica electronică în surdină,oricât i-am invidia
pe cei ce trăiesc în oraşe ultra sofisticate, cu blocuri la care te uiţi ca după avioane, cu siguranţă nu pot fi
mai fericiţi ca noi.

Ia închipuiţi-vă, de exemplu ,că vă plimbaţi liniştiţi într-o pădure de brazi după o uşoară
ploaie de vară, când răşina curge ca mierea pe trunchiurile bătrâne răspândind o mireasmă îmbietoare;
sau, mai simplu, imaginaţi-vă că mergeţi desculţi prin iarba verde şi mătăsoasă ce se întinde cât vezi cu
ochii, că staţi întinşi pe un braţ de iarbă abia cosită şi priviţi cerul limpede şi albastru…albastru…Soarele
şi păsările întregesc tabloul. Oare e nevoie de mai mult să fii fericit?

Deseori mergem în parcuri să ne relaxăm, dar ne izbim de nepăsarea şi răutatea unor oameni care
distrug: aruncă hârtii, rup florile şi copacii...

O grădină cu flori parfumate, o pădure verde cu păsări şi animale, un munte împădurit, un izvor
limpede, un parc cu alei îngrĳite înseamnă oare un vis? Orice inimă, indiferent cât de mică, are nevoie de aer
curat pentru a trăi.

Iată, aşa se poate începe o lecţie despre mediul înconjurător stârnind o mare curiozitate, dragoste
şi interes fată de natură, dar nu numai atât, căci n-ar fi îndeajuns.

Copiii au nevoie să "simtă" ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult, duşi în excursii şi
drumeţii, la diverse acţiuni ecologice, pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura decât calculatorul
şi internetul.

Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai o gândire şi un comportament ecologic.


