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REBUS

Profesor educator AGACHE IONELA

Școala Profesională Specială ,,Emil Gârleanu,, Galați

Completați după indicații orizontalele pentru a găsi cuvântul de pe verticală.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Domeniul Limbă și comunicare – Recunoaște personajul!

Prof.înv.preșcolar: Bențe Maria – Mirabela

Grupa mică ,,Isteții”, G.P.N. nr. 10 Ploiești

Recunoaște personajele din imaginile de mai jos și precizează titlul poveștii din care fac parte. Colorează
personajul care îți place.
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Numerele de la 0 la 10. Recapitulare

Prof.înv.primar, BÎRA ILINCA
Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci

1.Încercuiește litera care indică cifra ce corespunde numărului de elemente din mulțimea dată:

a)8 a)8 a)8
b)9 b)9 b)9
c)7 c)7 c)7

2.Alege numerele mai mari decât 2, dar mai mici decât 7.
a)2,3,4,5,6 b)3,4,5,6,7 c)3,4,5,6

3.Numerele date 0, 9, 4, 6, 8, 1 sunt așezate în ordine crescătoare în varianta
a)9,8,6,4,1,0 b) 0,1,4,6,8,9 c) 0,1,2,4,8,9

4. Ce număr vei scrie în ultimul balon?

a)1 b)8 c)9

5.Scrie numerele care corespund răspunsurilor la următoarele întrebări:

� Câte aripi are o pasăre?

� Dar trei păsări?

� Câte degete ai la o mână?

� Câte zile sunt într-o săptămână?

� Câte picioare are o pisică?

� Câți motani încălțați au ajuns personaje în poveștile scrise de Charles Perrault?

1 3 5 7 ?
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� Câți bani a gǎsit cocoşul moşului din poveste ?

� Câţi iezi avea capra din povestea lui Ion Creangă ?

� Câţi pitici are Albă-ca-Zăpada ?
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Învăţarea colaborativă sprĳinită de calculator

Autor: Bîrlădianu Mihaela
Prof. înv. primar la Școala Gimnazială Șipote

Mediul informatizat de învăţare predispune la o învăţare colaborativă, prin multiplicarea
legăturilor dintre educaţi, prin derularea unor activităţi cognitive ce presupun asamblări sau adiţionări
continue de valori ale cunoaşterii. Învăţarea colaborativă este acea „strategie pedagogică în care se

favorizează interdependenţa cognitivă şi socială între educaţi, luând în calcul diferenţele inter-individuale şi

imprimând un rol activ agenţilor educativi” (cf. Deguerry, 2004).

Conceptul de învățare prin colaborare este defint de alți autori ca fiind o metodă de predare și
învățare în care elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una
și aceeași problemă, pentru a explora o temă nouă sau a lans idei noi, combinații noi sau chiar inovații
autentice.

Învăţarea colaborativă sprĳinită de calculator („Computer-supported collaborative learning”, în

engleză – CSCL) este o ramură apărută în ştiinţa învăţării, preocupată cu studiul modului în care oamenii
pot să înveţe împreună cu ajutorul calculatoarelor. Interacţiunea dintre învăţare şi tehnologie se
dovedeşte a fi destul de complexă. Includerea colaborării, a medierii pe baza calculatorului şi a educaţiei
la distanţă a pus într-o nouă lumină însăşi noţiunea de învăţare şi a ridicat semne de întrebare asupra
celor mai importante supoziţii legate de studierea ei.

Ca studiu al unor forme particulare de învăţare, CSCL este strâns legat de educaţie.
Calculatoarele au devenit importante în acest domeniu, districtele şcolare şi politicienii din întreaga
lume stabilind drept obiectiv creşterea accesului la calculatoare şi Internet al elevilor şi studenţilor. De
asemenea, ideea încurajării studenţilor să înveţe în grupuri mici a devenit din ce în ce mai accentuată în
cadrul ştiinţelor extinse ale învățării. Totuşi, abilitatea de a combina aceste două idei (ajutorul oferit de
calculator şi învăţarea colaborativă, sau tehnologia şi educaţia) pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare
rămâne o provocare pe care CSCL îşi propune să o rezolve.

CSCL este de multe ori inclus în e-învăţământ, adică organizarea instruirii cu ajutorul reţelelor
de calculatoare. Predarea online necesitând cel puțin același efort ca și predarea într-o sală de clasă din
partea profesorior. Aceştia trebuie nu doar să pregătească materiale şi să le facă disponibile pe calculator,
ci trebuie să şi motiveze şi să ghideze fiecare elev/student, printr-o interacţiune continuă şi un simţ de
prezenţă socială. Deşi predarea online le permite elevilor/studenţilor din întreaga lume să participe la
cursuri şi le permite profesorilor să lucreze din orice loc ce are conexiune la Internet, ea necesită de
obicei o creştere semnificativă a efortului depus de profesor pentru fiecare elev/student.

Câteva caracteristici ale lecției bazate pe învățarea prin colaborare:

S-a ajuns la concluzia că lecțiile bazate pe învățarea prin colaborare au câteva caracteristici
generale. Printre acestea se enumeră:

� interdependența pozitivă;



14

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

� răspunderea individuală;
� caracterul eterogen al membrilor și al grupurilor;
� conducerea în comun;
� predarea directă a deprinderilor sociale;
� rolul de observator al profesorului, care însă poate interveni când este nevoie;
� munca eficientă în grup;

Rezultatele învățării prin colaborare

Se crede că rezultatele învățării sunt mai bune atunci când învățarea se realizează prin colaborare.
Johnson și Johnson (1989) susțin că aceste rezultate sunt următoarele:

1. Performanțe superioare și capacitate de reținere sporită;
2. Raționamente de ordin superior mai frecvente, înțelegere mai profundă și gândire critică;
3. Concentrare mai bună asupra învățării și reducerea comportamentului perturbator;
4. Motivație sporită pentru performanță și motivație intrinsecă pentru învățare;
5. Capacitate sporită de a vedea o situație și din perspectiva celuilalt;
6. Starea de confort psihologic, capacitatea de adaptare;
7. Încredere în sine, bazată pe acceptare de sine;
8. Competențe sociale înalte;
9. Atitudine pozitivă față de materiile de studiu, față de studii și școală.
10. Atitudine pozitivă față de profesori, manageri și alte persoane din școală.

În final ce este foarte important, este faptul ca colaborarea virtuală să fie completată de întâlniri
fizice, ce desăvârșesc și încununează ceea ce s-a început prin racroșările evanescene, virtuale.
Consistența și amploarea raportului fizic nu pot fi suplinite prin imaginarea, intuirea sau visarea
acestuia.

Bibliografie:

� Cucoș, C., (2013). Instruirea asistată de calculator. În Manualul ID pentru programul de studii

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza
din Iași.

� Charles Temple, Jannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, (2002), Învățarea prin colaborare,

Chișinău.
� Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. (2006), Învăţarea colaborativă sprĳinită de

calculator: O perspectivă istorică.
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TEST DE ANTRENAMENT PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a

VIII-a MATEMATICĂ

Prof. Blaga Florina Livia

Școala Gimnazială “Iacob și Ioachim Mureșan” Rebrișoara

� Toate subiectele sunt obligatorii.

� Se acordă 10 puncte din oficiu.

� Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p
1. Numărul de zerouri ale numărului x = 23�54�7�9 pe ultimele poziţii este:

a) 2

b) 3

c) 5

d) nu există zerouri

5p
2. O mamă este cu 23 de ani mai în vârstă decât fiul său şi cu 20 de ani mai în vârstă decât fiica sa, iar
împreună au acum 62 de ani. Atunci, vârsta actuală a mamei este:

a) 35 ani

b) 39 ani

c) 42 ani

d) 43 ani

5p

3. Dacă 3
2y3x

y517x
�

�
� , atunci

x
y

este egal cu:

a) 7/12

b) 6/9

c) 8/11
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d) 9/15

5p

4. Egalitatea 4 250188 a��� , a�Z, este adevărată dacă a este egal cu:

a) – 10

b) 4

c) 13

d) 10

5p
5. Minimul expresiei x2 + 10x + 27 este:

a) 1

b) 0

c) – 1

d) 2

5p

6. Fie
6
5

b
a
� . Valoarea de adevăr a propoziţiei “a = 5 şi b = 6” este:

a) adevărată

b) falsă

SUBIECTUL al II- lea

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p
1. Lungimea diagonalei unui pătrat cu latura de 2 cm este de :

a) 20 cm

b) 10 3 cm

c) 10 cm

d) 2 2 cm

5p
2. Dacă lungimile diagonalei unui romb sunt 8 cm şi 6 cm atunci aria rombului este egală cu :

a) 24 cm 2

b) 14 2cm

c) 16 2cm
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d) 48 2cm

5p
3. Dacă ABC este un triunghi dreptunghic în A şi mediana corespunzătoare ipotenuzei este de

70 cm, atunci lungimea lui BC este egală cu :

a) 14cm

b)14 dm

c) 140 m

d) 35 cm

5p
4. Pe laturile AB şi AC ale unui triunghi ABC se consideră punctele D , respectiv E astfel încât

DE // BC , AB =60cm , AD = 12cm , AE =10 cm şi DE = 8 cm .Perimetrul triunghiului ABC este egal cu :

a) 72 cm

b) 80 cm

c) 150 cm

c) 100 cm

5p
5. În dreptunghiul ABCD, AC�BD = {O} şi�OBC = 30�. Atunci măsura�DAC este egală cu:

a) 60o

b) 30o

c) 45o

d) 90o

5p
6. O piramidă patrulateră regulată are feţele laterale triunghiuri echilaterale cu latura de 8 cm. Aria totală a
piramidei este:

a) 1)364( � cm2

b) 64 cm2

c) 128 cm2
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d) 364 cm2

SUBIECTUL AL III-lea

Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p
1. Într-o urnă sunt bile numerotate de la 1 la 40.

(2p) a) Câte pătrate perfecte sunt cuprinse între 0 şi 40.

(3p) b) Care este probabilitatea ca printr-o extragere să obţinem o bilă cu număr pătrat perfect?

5p
2. Fie E(x) = (x – 2)2 – (x + 3)2 + (x – 1)(x + 1).

(2p) a) Calcualţi: (x – 2)2 şi (x + 3)2 .

(3p) b) Atătaţi că E(x) = (x – 5)2 – 31.

5p
3. Fie f: R� R, f(x) = 5x – 1 + f(1)

(2p) a) Arătaţi că f(x) = 5x – 3.

(3p) b) Reprezentaţi grafic funcţia f.

5p
4. Lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic sunt de 8 dm şi respectiv de 15 dm.

(2p) a) Calculaţi lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic.

(3p) b) Să se arate că lungimea razei cercului înscris în acest triunghi dreptunghic este egală cu 3 dm.

5p
5. În figura alăturată este reprezentat un romb ABCD, ale cărui diagonale au lungimile de 60 cm şi respectiv
de 80 cm.

(2p) a) Aflaţi aria rombului.
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(3p) b)

Aflaţi sinusul unghiului � a rombului cu două zecimale.

5p
1. 6. Un paralelipiped dreptunghic are diagonala de 26 cm, lungimea de 8 cm, lăţimea 6 cm.

(2p) a) Să se calculeze lungimea înălţimii paralelipipedului.

(3p) b) Să se calculeze aria totală a paralelipipedului.
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:

� Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL al III-lea

� Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.

� Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

1 2 3 4 5 6

Subiectul I (30p) b a c d d A

Subiectul II (30p) d a b c b a

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a) Pătratele perfecte cuprinse între 0 şi 40 sunt: 1, 4, 9, 16, 25, 36 .

Sunt 6 pătrate perfecte.

1p

1p

b)

cazuridetotalnumarul
favorabilecazuridenumarulEP( )�

Numărul de cazuri favorabile este egal cu 6

Numarul total de cazuri este egal cu 40

20
3

40
6
��P

1p

2p

2.
a) (x – 2)2 = x2 – 4x + 4

(x + 3)2 = x2 + 4 x + 9

1p

1p

b) (x – 1)(x + 1) = x2 – 1

E(x) = (x – 2)2 – (x + 3)2 + (x – 1)(x + 1) = x2 – 4x + 4 – x2 – 6x – 9 + x2 – 1 =

= x2 – 10x – 6 = x2 – 10x + 25 – 31 = (x – 5)2 – 31.

1p

2p

3.
a) Calculăm f(1) = 5 – 1 – f(1)� f(1) = 2.

Deci f(x) = 5x – 3.

1p

1p
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b) Dând două valori lui x găsim două valori pentru f(x)

A(x1, f(x1)) şi B(x2, f(x2));

Reprezentăm cele două puncte într-un sistem de axe de coordonate şi trasăm

graficul funcţiei.

1p

2p

4.
a) În �ABC, �A = 90o avem BC2 = AB2 + AC2

BC2 = 82 + 152 � BC = 17 cm

1p

1p

b) A = p� r�
p
Ar � ( A – aria triunghiului, p – semiperimetrul triunghiului)

A =
2
ACAB �

, deci A = 60 cm2; p =
2

BCACAB ��
=

2
40

= 20 cm;

r = 3 cm.

1p

2p

5.

a) Aromb =
2

2d1 � d ;

Aromb = 2400 cm2.

1p

1p

b)

2d 2
2d12

22
�
�
�

�
�
���

�
�

�
�
��l de unde l = 50 cm

Aromb = l2 � sin�� sin� =
A

2l
romb � sin� = 0,96.

1p

2p

6.
a) d2 = L2 + l2 + h2;

De unde rezultă că h = 24 cm.

1p

1p

b) At = 2(L � l + L � h + l � h)

At = 2 (8 � 6 + 8 � 24 + 6 � 24) = 2(48 + 192 + 144) =

= 2 � 384 = 768 (cm2)

1p

2p
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Lacul de Mihai Eminescu – sinteză comparativă

Autor: Buboi Lorena-Denisa
Prof. Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad

Comparația sintetică din paragrafele care urmează se referă la două lupe care au folosit și, după
caz, folosesc la studiul aprofundat al poeziei eminesciene Lacul, respectiv la formarea și dezvoltarea de
competențe specifice prin realizarea activităților de învățare înglobând conținuturile care sunt vizate
prin această tematică: perspectiva propusă în manualul de limba și literatura română al editurii
Humanitas, publicat în 2011 și perspectiva propusă în manualul aceleiași discipline, dar publicat în 2019,
de către editura Art. Este cunoscut faptul că manualul deservește cu scop auxiliar și oferă un sprĳin în
mod opțional și nu într-un mod imperios, iar perspectivele celor două manuale sunt detaliate aici pentru
a reliefa o schimbare a viziunii în ceea ce privește receptarea textului literar, mai ales a textului liric, a
ceea ce de fapt se accentuează în acord cu programele în vigoare, căci este vorba despre două programe
diferite: cea din 2009, cu care manualul Humanitas se corelează, și cea din 2017, fundament(ală) pentru
manualul Art.

Primele activități privitoare la această poezie, din manualul Art, s-ar derula sub auspiciile unor
metode și mĳloace de învățare moderne, centrate, de fapt, pe elev: sub forma unui brainstorming sau a
unui ciorchine, de pildă, ținând cont că reperul este o emoție – iubirea – și interesul este acela de a vedea
cum se conturează acest sentiment pentru educabili, cu ce poate fi el asociat de aceștia, având drept
suport vizual reproducerea picturii lui Gustav Klimt – Sărutul. Pe de altă parte, în manualul Humanitas
se trece de la activitatea de lectură spre una de descifrare a textului, derulată prin exerciții. Exercițiile
propuse actualizează achiziții anterioare referitoare la noțiunile elementare de lexic: relații de sinonimie
și antonimie, câmp lexical, familie lexicală etc. Este clar că se poate discuta despre două tipuri de
demersuri didactice: un demers modern în care debutul se realizează treptat, printr-o activitate de pre-
lectură și un demers tradițional și, poate, ușor necorespunzător și neconcordant cu necesitățile de azi ale
educabililor, din care această etapă lipsește, astfel că prima lectură a textului vine fără o pregătire
prealabilă a subiectului (asta, desigur, doar în cazul în care profesorul urmărește cu strictețe ceea ce se
propune în manual), fără a genera cel puțin intuitiv un oarecare orizont de așteptare în ceea ce îi
privește pe elevi. Așadar, se poate observa dintru început că actualmente accentul cade asupra laturii
critice a lecturii și, de fapt, asupra unei dimensiuni emoționale, atitudinale a educabilului, în timp ce în
trecut accentul cădea asupra conținutului și nu asupra a ceea ce trebuia să fie format și dezvoltat prin el.
Tot în etapa de descifrare a textului intră și actualizarea informațiilor cu privire la anumite figuri de stil
– aliterație și asonanță sau introducerea unor astfel de noțiuni noi – inversiunea. Oricum, aceste aspecte
sunt precoce în contextul în care opera nu a fost lecturată și analizată îndeajuns pentru a se asigura
măcar parțial comprehensiunea acesteia în ansamblul ei.

În manualul Art prima lectură este urmată de exprimarea impresiilor referitoare la aceasta –
conturarea unui profil, a unei posturi în ceea ce privește modul în care se produce ori se continuă
fuziunea dintre text și lector. Textul liric este un concept nou, introdus în teoria literară în clasa a VII-a,
ceea ce înseamnă că, înainte de a studia conținutul textual, educabilul trebuie să cunoască delimitările
asupra structurii unui text liric, asupra unei poezii, cu ce anume influențează elementele de prozodie
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armonia textului liric atât în conceprea sa, cât și în receptare. Cu alte cuvinte, elevul se familiarizează cu
noutatea – versificație (elemente de prozodie) și apoi text liric. Înainte de a descoperi conceptul de text
liric, se discută despre emoții: ce sunt, ce anume le diferă și le aseamănă cu sentimentele și care este rolul
lor în viața de zi și în textele literare – o abordare experiențială a emoțiilor și o alta artistică, literară
(deși a doua o include pe prima). Din nou, coordonata afectiv-emoțională individuală este în centru. În
vechea perspectivă, se trece de la descifrarea textului la o lectură aprofundată. Această lectură
aprofundată se dimensionează la nivelul cadrului și al atmosferei, respectiv al îndrăgostiților, astfel că
urmărindu-se firul descriptiv, planurile în care se situează descrierea, elementele descrise, liniile
ascendente și descendente ale traiectoriei descrierii, ideea surprinsă ar fi aceea că iubirea celor doi
anulează, pare-se, existența planurilor distincte (acvatic, cosmic, terestru) și le unește pe acestea, natura
devenind, în sine, o oglindă. Manualul Humanitas nu propune o activitate de dobândire de noi
cunoștințe în ceea ce privește textul liric, deoarece aceste lucruri sunt deja cunoscute (manualul
Humanitas este pentru clasa a VIII-a, iar Art pentru clasa a VII-a), ele trebuind numai actualizate. În
timp ce natura are un „portret”, adică este surprinsă într-o oarecare fizionomie a ei, latura omenească
este lipsită de chip, este desemnată, de pildă, printr-un pronume personal de persoana a III-a, scris
înclinat. În mod normal, persoana a III-a exprimă neutralitate, însă scriitura italică a acesteia îi schimbă
cursul, aspect prin care chipul iubitei prinde sens, se conturează, dar doar la nivel spiritual. Aceste
percepții se surprind în ambele perspective, atât în manulul Art, cât și în manualul Humanitas, dar
cumva, prin activitățile din manualul Humanitas nu se creează o etapă de reflecție – educabilii să
priceapă care este rostul iubitei absente și, totuși, atât de prezente, respectiv de ce ar fi un portret fizic al
ei total neesențial și ce este, de fapt, esențial în această poezie. Informațiile legate de teoria literară, în
manulul Art, se înglobează într-un demers de învățare prin descoperire, în care se pornește de la
utilizarea cuvintelor cu sens figurat, explicarea și interpretarea secvențelor în care aceste cuvinte sunt
recurente, vizualizarea componentei estetice a acestor cuvinte și, mai mult decât atât, a celei spirituale,
existente dincolo de cuvinte. Ulterior asimilării sensurilor figurate, a înțelegerii rolului acestora se trece
la numirea figurilor de stil și a procedeelor artistice prin care cooptarea de alte sensuri este posibilă.

Ultima parte din studiul acestui text se definește prin interpretarea și semnificațiile poeziei.
Varianta Humanitas omite sau, cel puțin, înjumătățește partea de reflecție, având în vedere faptul că se
dezbate mai mult proporționalitatea dintre ființa omenească și natură, (diz)armonia interioară și cea
exterioară, pe când în varianta Art se face apel din nou la învățarea prin descoperire și, cu atât mai mult,
la valorificarea culturii generale: simbolismul elementelor cosmice, simbolismul florii de nufăr, o
introducere în semiotica Infernului prin explicitarea întunericului. Noțiunile de teorie literară sunt
importante atât timp cât folosesc la lectura critică – textul liric transmite și ceea ce se transmite se (și)
trăiește la nivel ficțional; esențială nu este structura sa, ci felul în care prin structura sa se accentuează
ideea și emoția comunicate.

Octavia Costea discută despre formarea a doi poli într-un text: un pol artistic și alt pol estetic –
există o diferență între text și operă literară, textul se reinventează la fiecare lectură atât timp cât lectura
este coordonată și ordonată de către cititor către una din dimensiunile antemenționate.1 Ambele
variante (Art și Humanitas) propun dezvoltarea acestor două variabile, însă sub ecouri diferite –
varianta Art este cert dimensionată pe elev, pe nevoia de contopire dintre conștiința lectorială și text, iar

1 Octavia Costea, Didactica lecturii – o abordare funcțională, Iași, Institutul European, 2006, p. 48
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varianta Humanitas este dimensionată pe conținut, pe nevoia de cunoaștere a teoriei literare în
detrimentul aplicării ei. Probabil abordarea ideală constă într-un melanj al celor două variante, cu o
relocare a activităților și o repotrivire a lor. Cert este că nevoile educabililor sunt în continuă fluctuație
(de ce nu chiar inovație!) și adaptarea programelor și a tuturor demersurilor didactice trebuie să se
raporteze la aceste nevoi (perspectiva manualului Art demonstrează că este posibil); fundamental
rămâne pentru cadrul didactic să îi învețe pe elevi să devină oameni abili, cu gândire critică, autonomă,
capabili de a oferi aplicabilitate oricărui aspect teoretic.
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ACTIVITATE

EXTRACURRICULARĂ

Prof.înv.preșcolar:Călugăru Bernandeta

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRCOVACI

DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:

"O zi ȋnchinată marelui poet Național, Mihai Eminescu ..."

ARGUMENT:

Eminescu este mereu actual, căci iubirea trăieşte atâta timp cât omenirea încă este sensibilă la frumos.

Într-o lume în care se pare că nonvalorile tind să ocupe locul câştigat de valorile naţionale

în conştiinţa publică, e nevoie ca elevilor să li se aducă în atenţie adevăratele personalităţi care fac cinste

neamului românesc.

,,Cel mai mare scriitor român pe care l-a ivit până acum timpul. Eminescu a fost o personalitate

copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală,

cultura de nivel european şi farmecul limbajului. Scrisul era viaţa lui: omul cel mai silitor, veşnic citind,

meditând, scriind … poet în toată puterea cuvântului.” (Titu Maiorescu).

SCOPUL:

Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale;

Sărbătorirea zilei poetului național Mihai Eminescu, celebrarea aniversării prin diferite activități în scop

de prețuire pentru opera sa, pe care a dăruit-o pentru eternitate;

Dezvoltarea limbajului şi a expresivităţii acestuia prin recitarea unei poezii eminesciene;

OBIECTIVE :

⮚ Cunoașterea semnificației zilei de 15 Ianuarie;
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⮚ Crearea unor compoziții plastice având ca suport textele poetului;

⮚ Transpunerea în cântec, în imagini, în culoare a operei eminesciene.

GRUPUL ŢINTĂ: grupa mare

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă

ACTIVITĂȚI IMPLICATE ÎN PROIECT:

● Muzică şi mişcare

● Arte vizuale şi abilităţi practice

RESURSE:

Resurse umane:

-educatoarea

-preșcolarii de la grupa mare

Resurse materiale: laptop, coliA4,creioane colorate,portret,carioci,lipici,semințe,hârtie

colorată,panouri pentru expoziție etc.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:

- Anunțarea preșcolarilor despre tipul de activitate ce se dorește a fi implementat la nivelul

grupei mari;

- Stabilirea inventarului de resurse: umane şi materiale;

- Punerea la dispoziție a materialului didactic specific temei abordate;

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor:

Selectarea informațiilor importante cu privire la biografia și activitatea literară a lui

M. Eminescu și memorarea unei poezii eminesciene de către copii.

”Să ne amintim de Eminescu!” –activitate în sala de grupă: prezentarea unui material PPT,

descoperirea de informații despre viața și activitatea poetului;
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”Dor de Eminescu”: concurs de recitări, realizarea unor compoziții/ colaje care să oglindească

viața și opera lui M. Eminescu – 15 ianuarie 2021;

-Audierea unor cântece pe versuri eminesciene;

-Expoziție cu lucrările elevilor;

- Monitorizarea şi evaluarea activităţii;

REZULTATE OBŢINUTE:

-Cunoașterea semnificației zilei de 15 Ianuarie;

-Crearea unor compoziții plastice având ca suport textele poetului;

-Transpunerea în cântec, în imagini, în culoare a operei eminesciene.

-Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale copiilor;

-Realizarea unei expoziții cu lucrări ale copiilor „presărate” cu imagini și pliante specifice;

Modalităţi de evaluare:

- prin aprecieri verbale, aplauze, încurajări, realizarea unei expoziţii cu fotografii din timpul

activităţii;
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Predarea bazata pe atașament

Autor : Cernescu Rodica Madalina
Colegiul Tehnic Mecanic ″ Grivita″

Motto: Nu poti invata copiii sa se comporte mai bine, facandu-i sa se simta mai prost. Cand copiii se simt mai bine,

se comporta mai bine. (Pam Leo)

Una dintre cele mai dificile sarcini pe care o au profesorii din zilele noastre este, fara indoiala,
aceea de a construi un mediu de invatare pozitiv si productiv, creand si folosind strategii care sa
imbunatateasca stima de sine a acelor elevi care intampina dificultati in crearea de relatii interpersonale,
ajutandu-i sa aiba o buna dezvoltare emotionala si cognitiva si optimizand tot procesul de invatare.

Stabilirea unei legaturi de atasament intre elevi, profesori si colegii lor este asociata cu rezultate
scolare mai bune, cu reglarea emotionala, intarirea motivatiei, dezvoltarea de competente sociale,
dorinta mai mare de a accepta provocari si de a fi independent, precum si o rata scazuta a delincventei
juvenile si a abandonului scolar.

In clasa de elevi, legaturile de atasament creaza sentimente de securitate, copiii fiind incurajati sa
exploreze neingraditi si pun bazele interactiunilor sociale armonioase. Ca sa fie eficienti, profesorii
trebuie sa trateze elevii cu incredere, caldura si respect si sa se straduiasca sa faca o diferenta pozitiva in
viata lor.

Relatia profesorului cu fiecare elev este definitorie pentru atingerea standardelor academice,
precum si pentru imbunatatirea starii socio-emotionale a acestuia. In fiecare clasa exista cel putin un
elev care are o relatie de atasament nesecurizanta cu unul sau ambii parinti, lucru care isi pune amprenta
pe modul in care acesta se dezvolta si se raporteaza la relatiile cu ceilalti.

Psihologul John Bowlby descrie 4 stiluri de atasament, determinate de primele experiente in
care ne-am simtit (sau nu) vazuti, ingrijiti, iubiti, sprĳiniti inca din primele luni de viata. Stilul de
atasament este important in dezvoltarea socio-emotionala a copilului si se va manifesta in aproape toate
interactiunile sale ulterioare, inclusiv ca adult. Cele 4 stiluri de atasament identificate de Bowlby sunt :
securizant, anxios, evitant si dezorganizat.

Plecand de la aceste 4 tipuri de atasament, psihologul clinician Kim Goldin a realizat o serie de
trasaturi specifice fiecarui stil, observand elevii in mediul scolar :

a) securizant: puternic,increzator in forte proprii, stima de sine crescuta, independent, rezultate
scolare bune;

b) anxios : are nevoie de continua atentie, se teme de separare, are dificultati in concentrare,
este dependent de sprĳinul profesorului, o slaba intelegere a cauzei si a efectului,, atitudine ostila fata de
profesor daca este frustrat, rezultate slabe la invatatura ;

c) evitant: indiferent, retras sau linistit,doreste sa fie autonom, poate avea relatii de prietenie
lipsite de profunzime, ostilitatea fata de profesor este directionata catre sarcina, accese de furie
inexplicabile, care se termina repede.
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d) dezorganizat: anxietate intensa, nu are incredere in autoritate,, predispus la respingerea
sarcinilor educationale de frica esecului, se poate sa fie incapabil sa accepte sa fie invatat, sau sa permita
altora sa stie mai mult decat el deoarece asta ii declanseaza sentimente de umilinta.

Elevii cu stil de atasament nesecurizant (anxios, evitant, dezorganizat) cauta relatii pozitive,
calduroase, dar nu au abilitatile de a le crea. De aceea profesorul are menirea sa schimbe viziunea
copiilor asupra relatiilor interpersonale si sa le satisfaca nevoile socioemotionale. Pentru a putea face
acest lucru, profesorii ar trebui sa aiba in vedere urmatoarele lucruri :

1. Sa aiba interactiuni pozitive, empatice, calduroase cu elevii ;

2. Sa fie bine pregatiti la clasa si sa aiba asteptari mari de la studenti, sa ofere asistenta elevilor atunci

cand au nevoie, sa se asigure ca elevii au inteles continutul, sa foloseasca metode diferite de predare si sa faca ora

interesanta si atragatoare ;

3. Sa le dea elevilor posibilitatea de a alege ( tema pentru acasa/ proiect, subiectul discutiei, tipul de

activitati etc.) de fiecare data cand este posibil ;

4. Sa implice elevii in stabilirea regulilor si a consecintelor ce decurg din incalcarea acestora si sa evite

masurile coercitive (amenintari etc.) ;

5. Sa promoveze un comportament prosocial si sa ajute elevii sa fie amabili si buni unii cu altii .

Profesorii ar trebui sa complimenteze studentii, sa ii respecte si sa evite sa le raneasca sentimentele. Fraze

precum ″esti o persoana foarte amabila″ sau ″apreciez ca ai facut efortul acesta″ pot creste comportamentul

prosocial al elevilor.

De foarte multe ori, profesorii se confrunta cu situatii conflictuale la clasa , cand elevii se cearta,
sunt victime ale bullyingului, acumuleaza frustrare in urma unei nereusite, parcurg o etapa dificila in
relatia cu parintii, prietenii etc. Pentru a veni in sprĳinul elevilor, profesorii pot urma 3 pasi simpli
pentru reglarea emotionala a elevului. Acestia sunt :

1. Recunoasterea, validarea sentimentelor elevului si etichetarea acestora.

� admiterea faptului ca toate emotiile sunt naturale si normale si nu ni le alegem noi mereu ;
� identificarea semnelor fizice sau verbale a emotiei simtita de elev ;
� privirea situatiei din perspectiva elevului ;
� folosirea de cuvinte pentru a reflecta emotia elevului si ajutarea elevului de a identifica emotia

simtita ;
� povestirea/traducerea experientei emotionale a elevului.
Exemplu : Am observat ca stai retras si te uiti la ceilalti cum se joaca. Cred ca te simti un pic exclus din

activitatile lor. Asa este ?

2. Setarea limitelor unui comportament

� anuntarea limitelor comportamentului acceptat ;
� sublinierea faptului ca anumite comportamente nu sunt acceptate, dar nelezand demnitatea elevului,

aspect crucial in crearea starii de bine a elevului.
Exemplu : Acestea sunt regulile pe care noi trebuie sa le urmam. Nu e ok sa faci acest lucru (sa scrii pe banci, sa

zgarii peretii, sa impingi colegii etc.)

3. Rezolvarea problemei impreuna cu elevul

Cand elevul este calm si intr-o stare relaxata, rationala, exploram emotiile care au determinat
comportamentul/problema/incidentul, cautam impreuna idei si actiuni care ar putea avea un rezultat
mai bun si incurajam elevul sa creada ca poate trece cu bine peste aceasta dificultate si sa isi stapaneasca
mai bine emotiile.
Exemplu : Data viitoare cand te mai simti asa, ce ai putea face ? Cum crezi ca vei reactiona data viitoare cand se

mai intampla?
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Strategii pentru sprijinirea elevilor cu forme de atasament nesigure :

1. Evitantul :

� i se cere sa ajute profesorul cu sarcini specifice ;
� elevul este implicat in jocuri structurate, dar se evita cele cu miza de castigat sau de pierdut ;
� elevul lucreaza in perechi sau in grupuri mici;
� se dau sarcini scrise structurate, cu acces rapid la resurse ;
� se folosesc metafore pentru a descrie emotii.

2. Anxiosul

� structurarea sarcinii in pasi mici ;
� utilizarea unui cronometru pentru a delimita sarcinile si pentru a-l ajuta la concentrare ;
� se folosesc jocuri de societate pentru crearea unui stari de relaxare si confort;
� lucru in grupuri mici pentru a imbunatati abilitatile sociale.

3.Dezorganizatul :

� se ofera feedback pozitiv in clasa frecvent;
� se limiteaza apropierea fizica in situatii de criza ;
� se aplica proceduri de calmare si relaxare : muzica, activitati practice, mecanice ;
� se iau masuri ca tot personalul scolii sa cunoasca nevoile speciale ale elevului si procedurile ce se

impun intr-o situatie de criza.

Bibliografie :

1. Bergin, C.,Bergin, D., (2009) , Attachment in the classroom, Educational psychological review 21:141-
170
2.therapeuticcommunities.org/wp-content/uploads/2018/05/Dr-George-Harris-Attachment –
classroom-strategies-workshop.pdf
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Strategii didactice în online

Autor: Chirvase Valentina
Prof. Școala Gimnazială Nr.3

Nom cessimus discere
2

Caton

În prezent, mediul online a devenit un cadru indispensabil. Determinați de noile schimbări
sociale contemporane, resursele umane (cadrele didactice, elevii, studenți) din învățământul românesc și
nu numai, au îmbrățișat diferite strategii de desfășurare a procesului instructiv-educativ în online.

Prin urmare, fiecare instituție educațională din învățământul preuniversitar a pus la dispoziția
subiecților implicați în demersul educativ, formal, platforme precum: Microsoft Teams, Google
Classroom, etc., care presupun logarea fiecărei persoane cu un user name și cu o parolă, cu ajutorul
internetului și a dispozitivelor tehnice.

Deoarece strategiile clasice, tradiționale, sunt valoroase în demersul didactic, ele pot fi adaptate
contextului actual de desfășurare a lecțiilor, activităților de educație plastică, respectiv educație vizuală,
astfel încât elevii să poată participa interactiv la propriul proces de cunoaștere.

Pentru că arta se adresează sensiblității și creativității eu-lui, vom adapta două metode:
modelarea și modularea culorii, la mediul online, astfel încât feedback-ul să se reflecte în valorizarea de
către elevi a obiectului esteticii.

Modelarea culorii presupune amestecul acesteia cu alb pentru a obține lumină și cu negru pentru
a reda umbra. Modelarea contribuie în mod decisiv la redarea realității (în zona luminoasă are loc un
amestec treptat cu alb, în zona medie va rămâne aceeași culoare locală, iar în zona de umbră culoarea se
va amesteca cu negru).

Modularea culorii este o altă dimensiune a tratării picturale, ce se reflectă în „crearea unor vibraţii
coloristice prin suprapunerea tușelor de culoare ce produc anumite senzaţii vizuale de percepere a
volumului şi a spațiului într-un tablou”3. Altfel spus, „modularea este un procedeu modern de redare a
volumului, bazat pe calitățile culorii.”4.

Prin tehnica sfumato Leonardo da Vinci a obținut transparențe extraordinar de fine, rafinate, cu
treceri graduale lumină-umbră. Așadar, pe o suprafață plană, modularea formelor poate fi și acromatică,
crescând astfel expresivitatea datorită contrastului clarobscur.

Procedee picturale prin care se poate realiza modularea
5:

a) prin suprapunere transparentă = evidențierea formelor prin pictarea elementelor cu acuarele în
straturi, peste culori deja uscate;

2 Să nu încetăm a învăța; Săndulescu-Verna C., Materiale și tehnica picturii, Ed. Marineasa, Timișoara, 2000, p. 32
3 https://www.manuale.edu.ro/
4 Idem
5 Idem
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b) prin divizarea tușei de culoare = crearea unor vibrații coloristice prin suprapunerea tușelor de
culoare, ce produc anumite senzații vizuale de percepere a volumului și a spațialității unui tablou;

c) prin reprezentarea tonalităților cromatice (ton în ton) = repetarea unei singure culori, în diferite
ipostaze, cu ajutorul degradeurilor.

Metoda modelării și modulării - Studii
- Școala gimnazială nr.3, Piatra Neamț -

Etapizare Jocul formelor în programul Microsoft PowerPoint

Toate aceste informații ce vor fi receptate de elev, trebuie să fie asimilate în concordanță cu
imagini demonstrative digitale, dar consolidate prin diferite activități multimedia menționate în
manualul digital de educație plastică, ori create de către cadrul didactic, formatori, etc. Principiul
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corelării teoriei cu practica mereu va conduce la o comprehensiune a noțiunilor și deprinderilor într-un
timp mai scurt, dar și la „educarea” simțului artistic.

Adaptarea acestor strategii didactice la contextul actual, online, are ca scop facilitarea unui
demers didactic favorabil înțelegerii elevilor, captarea interesului și a atenției lor, prin apropierea
conținuturilor și metodelor interactive de zona lor de confort, prin intrumente digitale agreate de tânăra
generație care stăpânește foarte bine tehnologia.

BIBLIOGRAFIE

Achiței, Gh.,Frumosul dincolo de artă, Ed. Meridiane, București, 1988.
Ailincăi, C., Introducere în gramatica limbajului vizual, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
Argan, G. C., Arta modernă, Ed. Meridiane, București, 1982.
Bartoș, J., Compoziția în pictură, Ed. Polirom, Iași, 2009.
Bartoș, J., Structuri compoziționale, Ed. Artes, Iași, 2005.
Frontisi, C., Istoria vizuală a artelor, Larousse, Ed. Rao, București, 2005.
Cucoș, C., Pedagogie – ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, București, 2014.
Gheorghe, C., Estetica artelor vizuale: suport de curs, Ed. Artes, Iași, 2010.
Little, S., …isme, să înțelegem arta, Ed. Rao, București, 2007.
Nae, C., Arta după sfârșitul artei. Danto și redefinirea operei de artă, Ed. Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, Iași, 2010.
Piaget, J., Inhelder B., Psihologia copilului, Ed. Cartier, Chișinău, 2005.
Radu, A., Educația plastică la orice vârstă, Ed. Ars Docendi, București, 2008.
Săndulescu-Verna, C., Materiale și tehnica picturii, Ed. Marineasa, Timișoara, 2000.
Șușală, I., Culoarea cea de toate zilele, Ed. Albatros, București, 1982.
Tofan, C., Limbajul artei, Ed. Artes, Iași, 2005.
Site-uri:
https://www.manuale.edu.ro/
https://www.microsoft.com
https://classroom.google.com
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PROIECT EDUCAȚIONAL

MÂNDRUDE ȚARA ȘI ȘCOALAMEA

Autor:Prof. înv. primar Costina Mariana
Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa

ARGUMENT:

Când spunem România ne referim în general la mai multe lucruri: ne gândim la oamenii
prietenoşi şi deschişi la orice tip de conversaţie, ne gândim la mâncarea tradițională pe care o preţuim
atât de mult; ne gândim la minunatele peisaje pe care această ţară le poate oferi: oraşul Alba-Iulia,
Cascada Bigăr – o minune a naturii, Cetatea Sighişoarei, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Transfăgărășanul şi
ar mai fi o grămadă de enumerat.

Românii se pot mândri cu o istorie demnă, țara noastră a avut conducători dârzi, care nu au
plecat capul în faţa duşmanilor. Datorită lor suntem astăzi aici şi putem afirma cu mândrie că iubim
Romania, așa cum este ea.

Ne putem mândri de asemenea cu nume ce au făcut istorie în cinematografie şi teatru: Sergiu
Nicolaescu, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu, Florin Piersic şi mulţi, mulţi alţii.

Nici la categoria muzică nu am dat-o-n bară : George Enescu, Ciprian Porumbescu, Dinu Lipatti;
iar la literatură nu îi putem uita pe Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Mircea Eliade,
Emil Cioran.

Ştiinţa a fost şi ea promovată peste granițele ţării de inventatori români ca Nicolae Constantin
Paulescu, românul ce a descoperit insulina, Henri Coandă, Traian Vuia şi Aurel Vlaicu care au fost
pionierii zborului, Emil Racoviță care este fondatorul biospeologiei iar lista poate continua.

Să nu uităm şi de sport. Numele ţării noastre a fost pe buzele a mii de oameni atunci când Nadia a
luat nota „ 10.00 ” la Olimpiada de la Montreal. Să-i amintim și pe Ilie Năstase, Lia Manoliu, Iolanda
Balaș, Gabriela Szabo, Cătălina Ponor.

În câteva zile, mai precis pe data de 1 decembrie 2021 vom sărbători Ziua României eveniment care
an de an ne-a unit pe toți şi ne-a făcut să simțim românește. Propun ca de 1 Decembrie, să ieșim din case,
să ne strângem cu zecile, sutele şi să strigăm cât putem de tare „Sunt mândru, că sunt român!”

Aceeași provocare și pentru data de 04.12.2021, când sărbătorim Ziua Școlii. Să strigăm toți

într-un glas: „Sunt mândru, de școala mea!” Fie ca cele două sărbători să ne facă mai buni

români, să apreciem ce avem și să ne mândrim cu țara în care locuim și cu școala în care ne

pregătim pentru viitorul nostru și al țării.

SCOPUL :

- dezvoltarea, consolidarea și manifestarea sentimentului patriotic ;
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre România ;
- înțelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre momentele cele mai importante
pentru poporul nostru;
- stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii și cântece patriotice;
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- exprimarea imaginației creatoare prin desene, postere și eseuri;
-schimb de experiență ciclul primar /ciclul preșcolar;

OBIECTIVE :

- să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE ;

- să caute pe internet informații care oglindesc acest mare eveniment ;
- să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE, Școlii;
- să înveţe cântece specifice;
- să manifeste imaginație creatoare privind evenimentele aniversate în desene, pictură, postere ,
machete, scrierea de eseuri ;
- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.
GRUP ȚINTĂ:

- elevii clasei a III-a ;
-preșcolarii de la Grădinița PN Iscroni;

- parinții;
LOCUL DE DESFĂȘURARE:
Școala Gimnazială „ Sfânta Varvara” Aninoasa
Grădinița PN Iscroni
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 22 NOIEMBRIE 2021- 03.12.2021
RESURSE MATERIALE:

- internet-Didactic- Twinkl-WordArt; cărţi de istorie şi literatură din biblioteca școlară; imagini ;
aparat foto; steguleţe/ ecusoane; poezii, cântece; demicarton, lipici, ace de siguranță,videoproiector,etc. ;
RESURSE UMANE:

-elevi; părinți; profesori;
SURSE DE FINANTARE : autofinanțare
FACTORI IMPLICAȚI :

-Școala ; Grădinița ;
REZULTATE ASTEPTATE :

- implicarea activă a elevilor în procesul de inițiere și derulare a proiectului – activitate de incluziune,
schimb de experiență;
- manifestarea sentimentului de dragoste de țară /școală și a simțămintelor patriotice de către
participanții direcți și indirecți ;
MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE :

-expoziție de postere/machete/aplicații practice și desene ;
-imagini surprinse în timpul derulării activităților ;
- diseminarea în cadrul comisiilor metodice ;

PRODUSE ALE PROIECTULUI :

-ecusoane aniversare ;
-stegulețe ;
-desene/machete/aplicații practice ;
-postere ;

MODALITATI DE REALIZARE :

- recital de poezie și cântece ;
-realizarea de postere pe tema „ Ziua României”-„Ziua Școlii” ;



36

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

-vizionarea unor materiale video , PPT ;
- discuții libere pe tema „Mândrii de țara și școala mea !”
IMPACTUL PROIECTULUI :

-se dorește a fi unul pozitiv pentru toți factorii implicați în prezentul proiect.

PROGRAM ACTIVITĂȚI

Nr.crt. ACTIVITATEA LOC DE

DESFĂŞURARE

PERIOADA

RESPONSA-

BILI

1.

Pregătirea activităților, stabilirea planului de desfășurare a
evenimentelor cu ocazia Zilei Naționale a României și Zilei Școlii.
Alegerea și repetarea poeziilor și a cântecelor pentru pregătirea
activităților propuse.

Sala de clasă/grupă

22 nov. 2021
Costina
Mariana
Lasconi
Emeșe

2.

Realizareadedesene/aplicații/costrucții/machete/eseuri/postere
pe tema „ Ziua României”/„Ziua Școlii”. Sala de clasă/grupă

23-
24.11.2021
Costina
Mariana
Vîlceanu
Raul
Lasconi
Emeșe

3.
Expoziție de postere/machete ,, Mândru de țara și școala mea’’
realizată de elevii clasei a III-a și preșcolari. Holul Scolii

Holul grădiniței
25 nov. 2021
Costina
Mariana
Sidoriac Ioan
Lasconi
Emeșe

4. MARCAREA FESTIVĂ A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
-Vizionarea de materiale video și PPT;
-Vizionarea expozițiilor de postere/desene/machete/ aplicații și
prezentarea unui eseu de către un elev de clasa a III-a;
-Recital de poezie și interpretare de cântece dedicate marelui
eveniment;

Sala de clasa/grupă
special amenajata
de elevi pentru
aniversarea
evenimentului

26 nov. 2021
Costina
Mariana
Lasconi
Emeșe

6. MARCAREA FESTIVĂ A ZILEI ȘCOLII
-Prezentare „Școala mea ,azi!”;
-Realizarea unui poster „Școala mea mâine!”
-Citirea de poezii dedicate școlii;
-Interpretarea și audierea de cântece despre și pentru școală,clasa
a III-a;
-Expoziție machete/aplicații și interpretarea de câtece despre

Sala de clasă
Clasa a III-a

Preșcolari Iscroni

03.12.2021
Costina
Mariana
Vîlceanu
Carmina
Raluca
Lasconi
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școală ,preșcolari; Emeșe

7. Surprinderea momentelor importante din activități cu ajutorul
aparatelor foto și împărtășirea lor prin postarea acestora pe
pagina școlii/a clasei/a grupei.

Sala de clasă/grupă 03..12. 2021
Costina
Mariana
Lasconi
Emeșe

Produsele activității :
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Strategia didactică

Crețu Claudiu Costinel

Liceul Tehnologic Motru

Strategia didactică semnifică modalităţi de abordare a predării, învăţării şi evaluării printr-o combinaţie

optimă a metodelor, mĳloacelor şi tehnicilor de instruire, precum şi a formelor de organizare, prin care

să se poată realiza obiectivele, finalităţile stabilite la parametri superiori de performanţă. Cu acest scop,

propunem spre analiză un scurt inventar definiţional.

În opinia cercetătorilor, strategia didactică reprezintă: • „un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-

învăţare în mod deliberat structurate sau programate, orientate în direcţia atingerii, în condiţii de

maximă eficacitate a obiectivelor prestabilite” ; • „ansamblul mĳloacelor puse în lucru pentru a atinge

scopul fixat începând de la organizarea materială şi alegerea suporturilor până la determinarea sarcinii

de învăţare şi a condiţiilor de realizare. Toate acestea vor depinde de obiectivele propuse a fi atinse şi de

fazele formării trăite de subiect”; „o acţiune decompozabilă într-o suită de decizii operaţii, fiecare decizie

asigurând trecerea la secvenţa următoare pe baza valorificării informaţiilor dobândite în etapa

anterioară. În acest sens, strategia devine un model de acţiune, care acceptă posibilitatea schimbării

tipurilor de operaţii şi succesiunea lor” ; „un grup de două sau mai multe metode şi procedee integrate

într-o structură operaţională, angajată la nivelul activităţii de predare–învăţare–evaluare, pentru

realizarea obiectivelor pedagogice generale, specifice şi concrete ale acesteia, la parametri de calitate

superioară” .

Prin urmare, strategia didactică interactive presupune combinarea optimă a metodologiei şi tehnicilor

pot fi valorificate de către profesor pentru a asigura eficienţa procesului de învăţământ. Proiectarea unei

strategii de instruire vizează: • Sistemul metodologic (metode şi procedee didactice); • Resursele

materiale ale instruirii (mĳloace şi materiale didactice); • Formele de organizare a activităţii didactice

(modalităţi specifice de proiectare a interacţiunii profesor – elev: frontală, individuală, pe grupe sau

combinată).
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Ţinându-se cont de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor, în procesul didactic distingem

următoarele tipuri de strategii didactice:

� strategii inductive (conduc elevii de la analiza unor fapte concrete la elaborarea unor noţiuni

noi, de la particular la general, de la efecte la cauze etc);

� strategii deductive (conduc elevii de la definiţii şi noţiuni la exemple şi aplicaţii concrete, de la

general la particular);

� strategii analogice (bazate pe modelare, pe reconstituirea unor copii cât mai fidele ale unor

obiecte sau evenimente ale unei realităţi ce nu poate fi cunoscută direct);

� strategii mixte (apărute prin combinarea celorlalte tipuri)

După gradul de dirĳare sau nondirĳare a învăţării, strategiile didactice pot fi:

� strategii algoritmice (prescriu pas cu pas comportamentele elevilor şi ale profesorilor, dirĳarea

învăţării este strictă);

� strategii semi-algoritmice (învăţarea este semi-independentă, alternând momentele desfăşurate

sub conducerea profesorului cu momentele de învăţare independentă);

� strategii nealgoritmice (nu prescriu dinainte desfăşurarea procesului de predare-învăţare, ci

solicită creativitatea, munca independentă a elevilor, abordarea euristică a materialului de

parcurs).

Stăpânirea unei game largi de strategii didactice şi aplicarea lor adecvată condiţionează eficienţa

activităţii oricărui profesor.
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Fișa de lucru

Indicativul prezent al verbelor de grupa I

Crețu Emanuela

Colegiul Național „ George Coșbuc”

Nivel : A1+, A2

Timp de lucru : 40 minute

1. Complète par un pronom indiquant la personne.

....………… échanges souvent tes vêtements.

………… désirez parler au docteur.

Habite-t-………… près de chez toi ?

………… gravent leur nom sur le bracelet.

.………… étale le beurre sur leurs tartines.

………… jouons sur la plage.

………… exposes tes œuvres dans cette galerie depuis longtemps.

2. Écris à la personne correspondante du singulier ou du pluriel.

Vous chaussez vos bottes.
➜

Il efface son ardoise.
➜

Nous calculons rapidement.
➜

Ils aiment jardiner avec leur grand-père.
➜

Nous mangeons trop rapidement.

➜

Elle joue dans le jardin.
➜

Nous préparons une tarte aux abricots .
➜

Ils bavardent avec leurs amis.➜
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Autismul. Educația și incluziunea copiilor cu autism

Prof. înv. primar, Crișan Rodica

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare

Autismul este o tulburare de dezvoltare neuropsihiatrică a copilăriei. Autismul este tulburarea
centrală din cadrul unui întreg spectru de tulburări de dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul
tulburărilor autismului/autiste sau de tulburări pervazive de dezvoltare.

Aceste tulburări prezintă o largă varietate de manifestări, presupuse a fi rezultatul unor
disfunctionalități de dezvoltare ale sistemului nervos central sau genetice. Cauzele specifice nu sunt încă
cunoscute.

Tulburările de Spectru Autist (TSA) și autismul sunt termeni generali, folosiți pentru a denumi
un grup de tulburări complexe ale dezvoltării creierului. Aceste tulburări sunt caracterizate, în proporții
diferite, de dificultăți în interacțiunea socială, în comunicarea verbală sau nonverbală, precum și de
comportamente repetitive.

TSA pot fi asociate cu dizabilități intelectuale, dificultăți în coordonarea motorie și a atenției și,
de asemenea, cu probleme fizice de sănătate precum tulburări de somn și gastrointestinale.

Autismul este o tulburare de origine neurobiologică ce afectează copilul până la vârsta de 3 ani,
până la această vârstă deficienţele sunt evidente şi poate fi stabilit un diagnostic. Autismul implică toate
palierele de dezvoltare: cognitiv, comportamental, motricitate grosieră, motricitate fină, socializare,
autoservire și limbaj.

Autismul nu este o boală, ci o tulburare de comportament, din acest motiv diagnosticul nu poate
fi pus prin analize de sânge, analize ADN sau alte investigaţii clinice. Singurul mod prin care un medic
psihiatru în pediatrie pune diagnosticul de autism este prin analizarea comportamentului copilului.
Autismul se caracterizează prin capacitate scăzută de a interacționa pe plan social, comportament
stereotip si repetitiv. Autismul afecteaza modul în care copilul percepe si procesează informatia
senzorială.

Conform DSM V (Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale), criteriile de
diagnosticare sunt:

1. Deficite persistente în comunicarea socială și interacțiunea socială în toate contextele, în toate
cele trei arii de mai jos:

- Deficite în reciprocitatea socio-emoțională: pornind de la manifestări de apropiere socială
anormală și imposibilitatea menținerii unei conversații din cauza lipsei de reciprocitate afectivă,
emoțională, de interese și ajungând până la absența totală de inițiativă în interacțiunile sociale.
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- Deficite în comportamentele de comunicare nonverbală folosite în interacțiunea socială:
pornind de la comunicare nonverbală și verbală foarte slabă (anormalități în contactul vizual, limbaj
corporal) sau deficite în înțelegerea și folosirea comunicării nonverbale și până la absența completă a
expresiilor faciale și a gesturilor în comunicare.

- Deficite în dezvoltarea și menținerea relațiilor sociale (în afara relațiilor cu anturajul,
îngrĳitorii): pornind de la dificultăți de adaptare ale comportamentelor în funcție de contextele sociale
diferite, dificultăți în participarea la jocuri imaginative și la formarea prieteniilor până la absența totală a
interesului pentru ceilalți oameni.

2. Comportamente, interese și activități restrictive, repetitive (stereotipe), manifestate în cel puțin
două dintre următoarele arii:

- Vorbire, mișcare motorie și utilizare de obiecte în mod stereotip (repetitiv): precum simple
mișcări stereotipe, ecolalia, utilizarea repetitivă a obiectelor, utilizarea de secvențe idiosincratice.

- Atașament excesiv la rutină, comportamente și vorbire ritualizate sau rezistență excesivă la
schimbare: de pildă ritualuri motorii, insistență în a mânca aceeași mâncare, în a merge pe același drum,
folosirea acelorași întrebări sau apariția stresului la mici schimbări.

- Interese fixiste, restrictive manifestate cu o concentrație maximă, o intensitate anormală:
precum atașament/ preocupare puternică pentru obiecte neobișnuite, interese excesive manifestate cu
perseverență.

- Hiper - sau hiporeactivitate la stimuli senzoriali sau un interes neobișnuit pentru caracterul
senzorial al mediului (de pildă, indiferență la durere/căldură/frig, reacții neobișnuite la anumite sunete
sau texturi, atingere sau mirosire excesivă a obiectelor, fascinație pentru lumină sau pentru învârtirea
obiectelor).

În pofida progresul științific, a interesului deosebit, a eforturilor și cercetărilor continue nu s-a
reușit identificarea unei cauze specifice a autismului, existând mai multe teorii care încearcă explicarea
autismului, dar niciuna nu explică pe deplin cauzele. Se presupune că există multiple cauze de natură
neurobiologică, diferite funcţii ale creierului la persoanele cu autism se pare că funcţionează diferit faţă
de cei care nu au autism. Se știe faptul că autismul are o cauză genetică, dar situaţia exactă este neclară.
Încă se studiază legătura dintre genetic şi autism.

Drept cauze ale apariţiei autismului se presupun a fi şi factorii de mediu, de exemplu: toxine,
metale grele, poluanţi în atmosferă şi apă, boli în perioada prenatală sau postnatală, reacţii la anumite
vaccinuri, intoleranţe alimentare etc. Însă niciuna dintre teorii nu este pe deplin validată. Se cunoaşte
însă că nu părinţii sunt aceia care, prin modul în care relaţionează cu copiii cauzează autismul acestora.
Copiii fie se nasc cu această tulburare, fie cu potenţialul de a o dezvolta în anumite condiţii, nu se ştie cu
exactitate care.

Integrarea unui elev cu tulburare de spectru autist în învăţământul de masă necesită adoptarea
unor strategii prin care să se faciliteze adaptarea elevului la mediul şcolar. Un factor important în crearea
unui mediu pozitiv între elevul cu autism şi colegii săi, este educarea celor tipici despre tulburarea
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copilului. Cercetările actuale arată că, copiii cu dezvoltare tipică au atitudini pozitive şi toleranţă faţă de
elevul cu autism, atunci când au informaţii clare despre tulburare. Când sunt educaţi despre autism şi au
strategii specifice despre cum să interacţioneze cu copilul cu autism, ei vor avea interacţiuni sociale
pozitive şi frecvente.

Curricula copiilor autişti trebuie să cuprinda discipline despre comunicare şi învăţarea expresiilor
faciale ale emoţiilor. Sau, în paralel cu curricula obişnuită, copilul trebuie să participe la terapie specifică.
Stilul educaţional trebuie adaptat la nevoile de bază ale sindromului autist, iar această adaptare se referă
în primul rând la formularea clară a cerinţelor, structurarea cerinţelor şi structurarea spaţiului şi
timpului.

În general, primii paşi în integrare se fac cu ajutorul unui profesor de sprĳin sau a părintelui care
asistă la ore. Acesta este liantul între educator/învăţător/profesor, colegi şi copil. El este un purtător de
cuvânt al copilului, el poate aduce la cunoştinţă învăţătorului opţiuni cu privire la îmbunătăţirea
relaţionării cu copilul.

Atunci când este vorba despre integrarea copilului cu autism la grădinița sau școala este important ca
familia sa aibă o părere cat mai obiectiva despre nivelul real de dezvoltare al copilului si care este mediul
cel mai potrivit unde copilul poate evolua si se poate simți confortabil, unde specificul instituției
(speciala sau de masa) sa sprĳine continuarea procesului recuperator.

Părinții își doresc ca să fie orientați către o școală de masă, integratoare, însă este important de văzut
care sunt serviciile reale de care dispune școala, care este numărul elevilor dintr-o clasă, nivelul de
pregătire si de deschidere al învățătorilor față de aceasta problematica, prezenta unui facilitator/ asistent
personal la ore, care sunt așteptările părinților de la copil/ învățător/ profesor de sprĳin etc.

Scopul integrării educaţionale în cazul unui copil autist nu este de a ajunge la performanţe foarte
mari, ci de a-l dezvolta multilateral astfel ca, ajungând la maturitate să poată trăi şi munci împreună cu
semenii săi.

Copiii cu dizabilități incluși în învățământul de masă își dezvoltă și consolidează latura cognitivă,
motorie, de limbaj, socială şi emoţională prin socializare, dezvoltând și deprinderi mai bune de
comunicare, pot lega prietenii cu copiii tipici și învăța prin intermediul modelelor servite de aceștia, pot
afla despre diferențele dintre oameni și își pot lărgi orizontul preferințelor, pot căpăta mai multă
încredere în sine și un simț al valorii personale datorat achizițiilor dobândite în școală, își pot dezvolta
inteligența emoțională, pot învăța cum să reacționeze pozitiv la schimbări, își construiesc
interdependența și dezvoltă capacitatea de a depăși obstacole, pe lângă învățarea a noi cunoștințe si
abilități.

Educaţia incluzivă presupune un proces continuu de îmbunătăţire a instituţiei şcolare , având ca
scop exploatarea resurselor pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din
cadrul unei comunităţi. „Incluziunea” se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa sau de
dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele
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servicii speciale de care are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale
şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii. Incluziunea educaţională se defineşte
prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ a tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa lor etnică,
socială, religie, naţionalitate sau handicap şi este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii
– condiţie normală a convieţuirii umane.

Educaţia incluzivă se centrează în special pe învăţarea strategiilor necesare rezolvării
problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare este
realizat în spiritul respectului şi acceptării și iubirii celor din jur. Unul dintre cele mai importante
aspecte ale învăţământului actual este nevoia de adaptare la necesităţile copiilor. O astfel de metodă de
adaptare este tocmai educaţia incluzivă, o educaţie ce se axează pe includerea acelor copiii care au fost
marginalizați şi care implică în procesul de învăţare şi de luare a deciziilor, părinţii, profesorii şi
reprezentanţii administraţiilor instituţiilor de învăţământ. S-a dovedit că educaţia incluzivă constituie
un teren de pregătire ideal pentru viitoarea integrare a copiilor în societate. Educaţia incluzivă este un
proces complex, îndelungat, care necesită analize, schimbări şi îmbunătățiri continue pentru a asigura
bazele unei culturi incluzive. Educația incluzivă presupune programe de educaţie care asigură accesul şi
participarea tuturor copiilor, valorizează diversitatea şi acordă importanţă fiecărui copil. Beneficiile
acestui tip de educaţie îi vizează atât pe elevi cât şi pe părinţii acestora: toţi părinţii îşi doresc ca copiii lor
să fie acceptaţi de ceilalţi, să aibă prieteni şi să ducă o viaţă normală. Şcoala incluzivă poate transforma
acest vis în realitate pentru mulţi dintre copii, în mod special cu autism. Copiii dezvoltă o înţelegere
pozitivă atât a propriei persoane, cât şi a altora. Atunci când frecventează clase ce reflectă asemănări şi
deosebiri între persoane reale, ei învaţă să aprecieze diversitatea. Toți copiii trebuie să înveţe împreună,
când acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia.
Școala incluzivă trebuie să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ
adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosirea optimă a resurselor etc. Trebuie să se asigure
un continuum al sprĳinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală. De asemenea,
este bine ca elevul cu autism să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De aceea, cadrul didactic
trebuie să stabilească foarte clar cum şi cât timp va antrena copilul cu autism în activitate, ce sarcini
didactice le va propune pentru ca acesta să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare.
Învățătorul sau profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu autism la lecţie, să
găsească momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu autism în
cea a colegilor de clasă. Pentru a avea cu adevărat o clasă incluzivă care să funcţioneze, este necesară
pregătirea acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi
adaptat diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a
programului zilnic, tehnici, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici speciale de predare,
adaptare curriculară individualizată.

Este deosebit de important ca procesul educațional să corespundă capacităților și nevoile de
dezvoltare ale copilului, astfel încât acesta să își dezvolte potențialul cât mai aproape de dezvoltarea
normală și să devină o persoană cât mai autonomă și integrată din punct de vedere social și profesional
atunci când va ajunge la vârsta adultă.
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Prin urmare, oferind autismului un spațiu mai mare în curriculum-ul școlar este posibilă
îmbunătățirea abilităților de gândire în perspectivă și stimularea potențialului creativ al tuturor
copiilor în clasa incluzivă.

Orice cadru didactic ar trebui să aibă în vedere faptul că un copil cu autism prezintă deficite la
nivelul interacțiunilor sociale, deficite de comunicare și limbaj, dar mai ales bizarerii comportamentale
(stereotipii, autoagresivitate). Pentru ca integrarea să fie una de succes, copilul cu tulburări din spectrul
autist trebuie să fie înțeles, iubit și privit ca fiind egal în colectivitate, iar cadrul didactic este cel mai în
măsură să creeze mediul propice dezvoltării acestuia din punct de vedere social, comportamental și
emoțional.

Cadrul didactic poate să vină în întâmpinarea nevoilor copilului cu tulburări din spectrul autist
prin: utilizarea unui program de predare-învățare foarte structurat, comunicarea trebuie să fie clară,
concretă, constantă, cu propoziții simple, sarcinile de lucru trebuie să fie individualizate; acestea trebuie
să fie ușor de înțeles, iar timpul de rezolvare nu trebuie lungit foarte mult; combinarea activităților de
scriere, rezolvare, cu cele fizice. Evitarea pedepselor sau criticilor; adoptarea unei atitudini pozitive, de
respect în raport cu copilul; evitarea ”creionului roșu”, a sublinierii rezultatelor incorecte ale copilului;
întărirea răspunsurilor corecte; mimica, gesturile și intonația trebuie supradimensionate; se recomandă
utilizarea suportului vizual în comunicare (imagini, pictograme): acesta atrage și menține atenția, reduce
anxietatea, concretizează conceptele folosite.

În fiecare caz aparte, cadrul didactic trebuie să observe reacţiile copilului şi își pună următoarele
întrebări: Ce materiale sunt preferate? Care materiale nu se potrivesc deoarece copilul refuză să le
accepte? Sunt adecvate situației educaționale ale copilului procedeele, metodele folosite (de exemplu,
dacă este terminat cursul de alfabetizare)? Care sunt stereotipiile, temele şi preferinţele ce se potrivesc în
crearea unui acces individual la învăţare? Care sunt abilităţile şi capacităţile deosebite ale copilului? Cum
pot fi folosite proiectele de predare, în formă modificată după caz, astfel încât copilul să fie motivat să
participe la lecţie?

În concluzie, pentru ca un copil cu autism să se dezvolte frumos și în cadrul învățământului de masă,
este necesar un mediu care să nu îi adâncească și mai mult distanța față de normalitate, un loc în care să
nu se simtă agresat de diversitatea stimulilor, un dascăl care să adapteze planul educațional în funcție de
nevoile lui fizice și psihice ale copilului special, în care programul să fie bine structurat și puternic
individualizat și care să-i ofere posibilitatea de recuperare pe toate ariile de dezvoltare.
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Învățare activă, conștientă și eficientă prin strategii didactice moderne

Prof. înv. primar, Crișan Rodica

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare

Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la
cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele
şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular de metode, tehnici, mĳloace de
învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un
plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării. În elaborarea acestui plan de lucru,
profesorul ţine cont de o serie de factori care condiţionează buna desfăşurare a acţiunilor de
predare/învăţare/evaluare, variabile ce ţin de elev, de curriculum, de organizarea şcolară şi chiar de
profesorul însuşi. Important este ca profesorul să prevadă implicarea elevilor în realizarea acestui plan
de lucru, în calitate de subiecţi activi ce contribuie la construirea propriei cunoaşteri. Strategia didactică
devine rodul unei participări colaborative desfăşurate de profesor împreună cu elevii, aceştia
completând planul de lucru cu propriile interese, dorinţe de cunoaştere şi de activitate intelectuală.
Astfel, aceştia pot să-şi manifeste dorinţa de a învăţa prin cooperare, în echipă, colectiv sau individual,
pot să opteze pentru anumite materiale didactice pe care să le folosească, pentru anumite metode,
tehnici sau procedee de lucru.

Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor și nivelului lor de pregătire reprezintă o
provocare continuă și un efort permanent de creativitate didactică din partea profesorului. Pentru a
asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi acţionale, pentru a-i
„instrumenta” în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul socio- profesional, este esenţială
construirea unor strategii didactice bazate pe acţiune, aplicare, cercetare, experimentare. Astfel, li se va
crea elevilor ocazia de a practica o învăţare de calitate, de a realiza achiziţii durabile, susceptibile de a fi
utilizate şi transferate în diverse contexte instrucţionale. Beneficiind de o îndrumare competentă, având
suportul unor profesori care îi respectă şi sunt interesaţi continuu de ameliorarea nivelului lor de
achiziţii şi competenţe, elevii vor avea posibilitatea să realizeze obiectivele învăţării şi să finalizeze cu
succes această activitate. În plus, şi şansele lor de reuşită socială vor spori considerabil.

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare susţinută între
elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective prestabilite.
Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe rolurile de
organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. Demersul didactic este conceput astfel
încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev. Rolul profesorului rămâne unul capital, însă,
renunţând la vechile practici educaţionale rigide şi uniforme, el devine organizator al unui mediu de
învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea
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competenţelor. Proiectând şi realizând activităţi de predareînvăţare-evaluare bazate pe strategii
didactice

Strategia didactică este: „un ansamblu de acțiuni și operații de predare – învățare, în mod deliberat
structurate sau programate, orientate în direcția atingerii, în aceste condiții de maximă eficacitate, a
obiectivelor prestabilite”; ,,un model de acțiune care acceptă posibilitatea schimbării tipurilor de operații
și succesiunea lor”; „un grup de două sau mai multe metode și procedee integrate într-o structură
operațională, angajată la nivelul activității de predare-învățare-evaluare, pentru realizarea obiectivelor
pedagogice generale, specifice și concrete ale acesteia, la parametri de calitate superioară”; „un ansamblu
de procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor și elevi în vederea predării și învățării
unui volum de informații, a formării unor priceperi și desprinderi, a dezvoltării personalității umane”;
„aspectul dinamic, activ, prin care cadrul didactic dirĳează învățarea”.

Ioan Cerghit subliniază faptul că “strategiile schiţează evantaiul modalităţilor practice de atingere
a ţintei prevăzute şi au valoarea unor instrumente de lucru.” (2002, p.273). El atribuie conceptului de
strategie didactică patru conotaţii care se întregesc reciproc: “mod integrativ de abordare şi acţiune”;
“structură procedurală”; “înlănţuire de decizii”; “o interacţiune optimă între strategii de predare şi
strategii de învăţare”(Idem. p. 274) Acelaşi autor priveşte strategiile didactice ca: -“adoptare a unui
anumit mod de abordare a învăţării (prin problematizare, euristică, algoritmizată, factual –
experimentală etc.); -“opţiune pentru un anumit mod de combinare a metodelor, procedeelor,
mĳloacelor de învăţământ, formelor de organizare a elevilor”; -“mod de programare (selectare, ordonare
şi ierarhizare) într-o succesiune optimă a fazelor şi etapelor (evenimentelor) proprii procesului de
desfăşurare a lecţiei date” (1983, p. 59); Indicând un sens orientativ al traseului optim de parcurs în
atingerea obiectivelor strategiile didactice se caracterizează prin flexibilitate , adaptându-se la situaţiile şi
condiţiile apărute spontan.

Prin intermediul noilor strategii didactice centrate pe elev, acesta va înceta sa mai fie receptor
pasiv de informații sau de cunostințe. Acesta va deveni activ, comunicativ, cooperant, motivat,
formându-și competențe specifice de procesare a datelor, de cercetare, de experimentare, de generare de
idei și păreri personale, de interpretare, de argumentare, de sistematizare si de concluzionare si chiar de
aplicare a acestora în diverse contexte. Totodată, va prinde încredere în propriile forțe, își va crește
stima de sine, își va asuma responsabilitatea rezolvării temelor de lucru individuale sau de grup și va
deveni constiincios, își va dezvolta spiritul de echipă si întrajutorare, iși va cultiva spiritul participativ,
va deveni un ascultător activ, va empatiza. Elevul va fi capabil să investigheze realitatea, să reflecteze, să
ia decizii, să argumenteze, să negocieze, să dea și să primească feedback, să-și dezvolte gândirea critică, să
fie creativ, să aibă spirit civic, să se autoevalueze sau să evalueze alte persoane, să fie independent și
autonom în învățare, să iși dezvolte un stil de învățare propriu și să fie motivat, competențe pe care le
va putea transfera în orice domeniu de activitate în care se va integra socio-profesional.

Strategiile didactice trebuie să promoveze o învățare activă, o colaborare între elevi și profesor,
între elevii din aceeași echipă/grupă, pentru atingerea obiectivelor/scopurilor prestabilite. Profesorul va
deveni observator, monitor, motivator, ghid, consultant, suporter, coordonator, facilitator, mediator,
organizator al activității de învățare, trecând în rolul secundar al demersului didactic. Astfel că,
strategiile didactice interactive, îl vor situa în centrul atenției pe elev și nevoia de realizare a acestuia.
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Renunțând la vechile practici rigide, chiar monotone și plictisitoare, cadrul didactic are un rol
foarte important. El va fi cel care va asigura mediul propice de învățare, adaptat particularităților si
nevoilor beneficiarilor direcți ai educației, făcând mai ușoare învățarea, formarea și dezvoltarea
competențelor. Procesul instructiv-educativ trebuie conceput şi desfăşurat, astfel încât să-i convingă pe
elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni
la civilizaţia modernă, pregătind elevii să înţeleagă valoarea diversităţii .

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează şi
organizează influenţele mediului, dezvoltă creativitatea, imaginatia, gândirea, motivația, spiritul de
independență, atenția, voința, dar mai ales rafinează personalitatea.

Creativitatea, in termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi concepte
noi sau asocieri originale intre concepte şi idei deja existente.

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară
extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se
schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe
cunoaştere.

Bibliografie:

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

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

3. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2002.
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Fișe elevi CES

Prof. înv. primar, Crișan Rodica

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’ Baia Mare
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Test de evaluare la limba germană, nivel A1.1

Autor: Lăscoiu-Martin Dana

Prof. Școala Gimnazială „Regina Maria”, Arad

1. Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuz an!

Anton: Entschuldigung... Wie heißt du?
Jan:Ich heiße Jan Ludwig.
Anton: Häh? Jan oder Ludwig?
Jan:Mein Nachname ist Ludwig.
Anton: Ach so... Wo wohnst du, Jan?
Jan:Ich wohne in Weimar. Aber... naja. Ich wohne jetzt in Frankfurt. Bei Oma.
Anton: Bei Frau Köster? Cool! Aber, Jan... Wo ist deine Mama?
Jan:In Rio de Janeiro, in Brasilien. Bei Papa.
Anton: Ja?! Wie alt bist du?
Jan:Ich bin 12 Jahre alt. Und du?
Anton: Ich bin 13.

R F
a. Jans Vorname ist Ludwig.
b. Jan wohnt jetzt in Frankfurt.
c. Anton wohnt in Weimar.
d. Antons Mama ist in Rio de Janeiro.
e. Jan ist 12 Jahre alt.

2. Wie begrüße ich?

3. Beantworte die Fragen und stell dich vor:

a. Wie heißt du?
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b. Wie alt bist du?

c. Wo wohnst du?

d. Woher kommst du?

4. Was passt zusammen? Verbinde !

17 sechzehn

4 zwanzig

13 dreizehn

20 siebzehn

16 vier

5. Lies den Text. Ergänze die Lücken mit dem Verb in der richtigen Form (sein, kommen,

wohnen).

Anton: Und wer bist du?

Lena: Ich bin Lena, Jans Cousine.

Anton: Woher kommst du, Lena?

Lena: Ich komme aus Österreich.

Anton: Und wo wohnst du?

Lena: Ich wohne jetzt in Ingelheim, bei Mainz.

Anton: Wie alt bist du?

Lena: Ich bin 13.

Anton: Ja? Ich auch.

Lena _____________ Jans Cousine.

Sie _____________ aus Österreich.

Sie _____________ jetzt in Ingelheim, bei Mainz.

Sie _____________ 13 Jahre alt.
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6. Ergänze mit ä, ö, ü oder ß.

Rum__nien, die T__rkei, __sterreich, Tsch__ss!, Grü__ dich!, Gro__britannien, M__nchen, Z__rich,
f__nf, ich hei__e.

7. Stell Luca vor!

Name: Luca / Land: Italien / Ort: Rom / Alter: 11

Bibliografie:

Lehrwerk: Art Maximal A1.1, Art Klett Verlag 2018
Arbeitsheft: Art Maximal A1.1, Art Klett Verlag 2018



59

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

PREGĂTIRI PENTRU COLINDĂ - Proiect de activitate

integrată

Autor: Dascalina Raluca Mihaela
Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu program prelungit nr 42, Constanța

NIVELUL / GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Primiți cu colinda?”
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Am plecat să colindăm”
ELEMENTE COMPONENETE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADE: ”Pregătiri pentru

colindă”

DȘ: ”Trăistuța cu forme geometrice” – joc didactic compunere numărul 5
DOS: ”Sorcova” – activitate practică

� ALA 2:

”Sorcova” – colind tradițional
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

-Motricitate grosieră fină în contexte de viață familiare;
-Activare și manifestare a potențialului creativ;
-Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat.
COMPORTAMENTE VIZATE:

-Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
-Manifestă creativitate în activități diverse;
-Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.;
-Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația;
SCOPUL ACTIVITĂȚII:

-Verificarea nivelului de însușire a deprinderii de a număra și de a utiliza corect numerele și cifrele în
limitele 1-5, precum și numeralul ordinal;
-Dezvoltarea unui nivel optim de elaborare a unor deprinderi motorii cu diferite grade de complexitate
(în limitele specifice vârstei).
OBIECTIVE:

-să numere corect în limtele 1-5 în ordine crescătoare;
-să formeze grupe de obiecte pe baza unui criteriu dat, folosind materialele puse la dispoziție;
-să raporteze numărul și cifra la cantitatea corespunzătoare de obiecte și grupele formate;
-să utilizeze un limbaj matematic adecvat pentru a verbaliza acțiunile efectuate cu materialul pus la
dispoziție;
-să denumească materialele și ustensilele puse la dispoziție, mânuindu-le cu atenție și combinându-le în
vederea realizării temei propuse;
-să ruleze elementele decupate anterior, încadrându-le corect în spațiul de lucru.
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REGULILE JOCULUI DIDACTIC:

-Jocul începe cu activitatea frontală, copiii selectează jetoanele identice, formează mulțimile și asociază
cifra cu numărul elementelor;
-Pentru formarea echipelor preșcolarii aleg câte o bulină colorată și se grupează în funcție de culoare;
-Împărțiți în 5 echipe, copiii răspund sarcinii didactice.
ELEMENTE DE JOC: Alegerea bulinelor, aplauze, recompense, numărătoarea.
SARCINA DIDACTICĂ: Formarea mulțimilor de obiecte identice, numărarea acestora și asocierea
cifrei cu numărul corespunzător.
STRATEGII DIDACTICE:

-Metode și procedee: jocul didactic, povestirea, conversația, exercițiul, observația, explicația,
demonstrația, problematizarea.
-Resurse materiale: traistă tradițională, jetoane colorate, foarfece, lipici, sârmă plușată, hârtie
creponată, stinghii lemn, sorcovă.
-Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru educație timpurie 2019;
- Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care optează

Curriculum pentru educație timpurie 2019;
- Scrisoare metodică pentru anul școlar 2020-2021.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Activitatea zilei debutează cu Intâlnirea de dimineață unde copiii au posibilitatea de a-și
împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit și buna dispoziție. Așezați în semicerc, copiii observă
planșa-trăistuță pe care vor lucra și ascultă cu atenție explicarea jocului ”Trăistuța cu forme

geometrice” – vor lucra frontal, formând mulțimi de elemente identice, se vor împărți în 5 echipe și
vor decora trăistuțele, apoi frontal vor număra și vor asocia cifra cu numărul elementelor lipite. Pentru
jocul de probă, conținutul primei trăistuțe o voi așeza pe măsuță. Preșcolarii vor veni, în urma unei
numărători ”1,2,3,4, la panou vine o fată!” / ”1,2 m-am ridicat, la panou vine un băiat!” și vor alege jetoanele ce
reprezintă același articol vestimentar din costumul tradițional românesc, le vor lipi în spațiul indicat, le
vor număra și vor asocia cifra cu numărul de elemente. Vor fi formate mulțimi de obiecte în limitele 1-5.
(Dirĳarea învățării – expunerea conținutului). Pentru executarea propriu-zisă a jocului, copiii
sunt invitați să aleagă din coșuleț o bulină colorată și vor forma echipele în funcție de culoarea aleasă
(albastru, roșu, galben, verde, roz). Grupați în echipe, preșcolarii vor observa materialele din
trăistuțe – jetoanele de diferite forme și culori, dar și locul unde le vor lipi. Se va explica și demonstra

modul de lucru – vor alege toate elementele identice (cercuri, pătrate, ovaluri) și le vor lipi pe trăistuță,
asociind culoarea și forma jetonului cu locul acestuia.

Înainte de a începe lucrul în echipe, preșcolarii execută exerciții de încălzire a musculaturii

fine a mâinilor: ”Mișcăm degețelele/ Batem tare palmele/ Răsucim încheietura/ Și dăm mingea dura-dura.”

Preșcolarii vor selecta și vor lipi toate jetoanele, observând astfel compunerea numărului 5
(dirĳarea învățării –fixarea cunoștințelor). La complicarea jocului se revine la activitatea
frontală, preșcolarii expunând fișele-trăistuță decorate și așezându-le în semicerc. Conform numărătorii,
din fiecare echipă va veni câte un copil care va număra și va asocia cifra cu numărul elementelor,
obținând la sfârșit scheme de compunere a numărului 5. Pentru a verifica dacă preșcolarii au înțeles
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modul de compunere al numărului 5, vom face câteva exerciții de mișcare cu numărat. Dacă noi facem 2

pași pe loc, câți trebuie să mai facem pentru a fi 5? Încă 3. Voi alege câțiva copii care vor executa un număr de
sărituri/rotiri iar colegii vor număra și vor spune câte trebuie să mai execute pentru a fi 5. (asigurarea

feedback-ului și obținerea performanței). În încheierea activității, preșcolarii sunt invitați să ia câte
o bulină și s-o ofere colegului cu care a interacționat bine pe parcursul activității, asigurându-mă că toți
copiii vor primi câte una. (evaluarea activității)

Jocul se termină iar preșcolarii pornesc spre baie în șir indian, în frunte cu ”ajutorul zilei”,
cântând ”Cum se spală Nicușor/ Cu săpun la spălător/ Și cu apă plici, plici, plici/ Hai copii veniți aici!”.

Copiii se întorc în clasă cântând colindul ”Domn, domn, să-nălțăm” și se așază la măsuțe unde
activitatea practică continuă cu observarea materialelor și confecționarea unei sorcove. Se va explica

și demonstra modul de lucru – vor înfășura bățul în staniol iar florile pregătite prin răsucirea hârtiei
creponate pe sârma plușată le vor prinde pe băț. Copiii vor fi încurajați să se ajute reciproc pentru a
finaliza lucrarea.

Trecerea către activitatea ALA 2 se face prin versurile ”Noi cu toții am lucrat/ și lucrul am

terminat/ bucuroși să ne-nvârtim/ să cântăm acum pornim.” Preșcolarii vor cânta colindul ”Sorcova” -
sorcovele realizate la activitatea practică folosindu-le în interpretarea colindului.
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INFLUENȚA CURRICULUMULUI SUBLIMINAL ÎN ȘCOALĂ.

STUDIU DE CAZ

Prof. dr. Diac Alexandru Adrian

Școala Gimnazială ,,Cornel Regman” Daneș, jud. Mureș

Școala este principala instituție care oferă educație în orice țară civilizată, iar educația care se face în
școală nu este una întâmplătoare, ea făcându-se într-un mod organizat și reglementat de documentele în vigoare,
și, din păcate, adesea constrângerile aduse de aceste documente și supraîncărcarea dascălilor cu hârtii mai mult sau
mai puțin inutile, îi fac pe aceștia să uite că rolul lor nu este doar acela de a reproduce anumite informații care să
fie preluate, învățate, și apoi reproduse, la rândul lor, de către elevi. Rolul dascălului în procesul de predare-
învățare- evaluare este unul mult mai profund și mai important decât cel amintit, căci, dincolo de asta, trebuie
conștientizat că dascălul nu lucrează cu niște roboței care să reproducă tot ceea ce spune el, ci lucrează cu oameni
în formare, care trebuie să-și formeze și dezvolte nu doar cunoștințele intelectuale, ci și să învețe să-și descopere
și să-și controleze emoțiile, gândurile, stările și sentimentele, care sunt extrem de variate în cadrul procesului de
învățământ parcurs de elev de la vârsta preșcolară, până la ieșirea de pe băncile facultății și, poate, mult mai încolo.

Se poate deduce din cele ce mai sus că dascălii se concentrează prea mult pe curriculumul oficial și pe
conținuturile impuse de acesta, și țin mai puțin cont de aspectele care îl pregătesc pe elev pentru viață, acordând o
mai puțină atenție curriculumului ascuns, definit ca ,,învăţarea nonacademică, implicită, susţinută de mediul
şcolar existenţial, spre deosebire de curriculumul evident sau intenţionat care este produsul mediului şcolar
cognitiv.”6

Climatul de studiu, relațiile interpersonale stabilite între profesor și elev precum și recompensele și
sancțiunile sunt aspecte ale unui curriculuim ascuns care influențează procesul de predare-învățare-evaluare și,
mai mult, au un aspect definitoriu în formarea și dezvoltarea personalității elevilor. Dintre aspectele legate de
acest tip de curriculum regăsite în literatura de specialitate, reținem următorul aspect: ,,Curriculumul ascuns are
în vedere obiective şi procese neexprimate în documentele curriculare oficiale, dar prezente în organizarea
activităţii didactice fie la nivelul comportamentului didactic al partenerilor la educaţie, fie la cel al
conţinuturilor.”7

Ca parte a unui curriculum subliminal, relaţia pe care profesorul o are cu elevii este deosebit de
importantă pentru dezvoltarea psiho-afectivă a acestora, în toate ciclurile de învățământ. O relație autoritară,
centrată strict pe cadrul didactic, care îl exclude pe elev și îl face să se simtă inferior, este clar dăunătoare pentru
aceștia, în timp ce una democratică este percepută ca fiind benefică. Un grup de elevi condus autoritar va refuza să
învețe sau să se supună anumitor norme, iar dacă totuși o va face, acțiunile elevilor vor fi bazate pe frica de
pedeapsă și, poate, de a lua o notă mai mică. În schimb, un grup de elevi coordonat democratic, de un profesor
care le cere elevilor părerea cu privire la activitățile curriculare și chiar extracurriculare va fi perceput de aceștia ca

6 Bârzea C., Educaţia pentru cetăţenie democra�că. Perspec�va învăţării permanente. Consiliul Europei, 2000. p.14.
7 D. Georgescu, M.Cerchez, M. Singer, L. Preoteasa, Cerghit, I.,Vlăsceanu,L., Curs de pedagogie, Editura Corint,
Bucureș�, 1999, p. 8
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fiind apropiat de ei și vor simți că au și ei un rol în a-și stabili parcursul. Un exemplu care susține opiniile
anterioare am întâlnit și în experiența de la clasă. Am predat într-un an școlar la două clase paralele de a cincea,
una cu elevi motivați, disciplinați, care nu au făcut nicodată probleme, și alta, cu elevi nedisciplinați, fără rezultate
bune la învățătură. Bineînțeles că încă de la început stilul meu de abordare a fost diferit. Astfel, la clasa mai bună
am adoptat un stil democratic, iar la cea mai puțin bună, unul autoritar, din dorința de a-i ține în frâu, atitudini
care s-au reflectat de-a lungul anului școlar în procesul de predare- învățare- evaluare, mai cu seamă la evaluarea
finală, când fiecare elev din ambele clase trebuia să mai primescă o notă. Clasa cu rezultate mai bune a primit o
temă la alegere din materia anului în curs, pe care să o aprofundeze, să o comenteze, să elaboreze produse de
portofoliu cu privire la aceasta, să pună în scenă un text literar etc, în timp ce clasei celeilalte i-am indicat tematica
pentru un test de evaluare finală, din cauză că mulți elevi nu ar fi venit cu tema făcută. Rezultatele nu au întârziat
să apară și au fost în ton cu atmosfera de la fiecare oră. Aproape toți elevii clasei mai bune au primit nota maximă,
în timp ce rezultatele testului au fost dezastruoase. Se vede, așadar, cât de mult contează climatul din timpul orelor
și stilul abordat de profesor în conducerea clasei.

Strâns legate de climatul de studiu sunt relațiile pe care un profesor le stabilește cu elevii săi, atât în
timpul orelor de curs, cât și în afara acestora. Un profesor care dezvoltă relații strânse, calde, care empatizează cu
elevii săi va fi mai apreciat decât unul care se rezumă la a reproduce informații pe care mai apoi elevii să le
memoreze și, la rândul lor, să le reproducă, în procesul de evaluare. Un exemplu în acest sens în voi expune în
cele ce urmează. Se obișnuiește ca de ziua lor de naștere elevii să aducă la școală, din proprie inițiativă, sucuri,
prăjituri și altele pentru a-i servi pe colegi, care le urează ,,la mulți ani”, după care consumă cele oferite de
persoana sărbătorită, fapt care cel mai adesea se petrece în timpul orelor de curs și se întinde pe o durată
semificativă a acestora. La fel s-a întâmplat și într-una din orele de la clasa unde sunt diriginte, clasă care în acea
oră trebuia să susțină un test de evaluare anunțat din timp. La rugămințile lor, am acceptat ca un elev să fie
sărbătorit în acea oră, iar după acel moment elevul mi-a spus că a muncit foarte mult împreună cu mama lui
pentru a face un tort deosebit și că, cu omseară înainte, a alergat prin ploaie pentru a merge să cumpere sucul
oferit colegilor. Cu siguranță că dacă nu aș fi acceptat ca acel elev să își țină ziua în acea oră, momentul ar fi fost
umbrit de lipsa bucuriei de a fi sărbătorit și nu ar mai fi simțit că eforturile sale sunt apreciate. La final, toată clasa
mi-a mulțumit și a promis că se va pregăti temeinic pentru testul care fusese amânat, fapt care s-a și întâmplat.
Așadar, relațiile de acest gen între profesor și elevi de dovedesc a fi benefice, chiar dacă, inițial, s-ar fi putut
considera că o asemenea activitate perturbă procesul de evaluare.

Recompensele și sancțiunile din cadrul procesului de predare- învățare-evaluare au și ele un rol deosebit
în formarea și dezvoltarea psiho-afectivă a elevilor, însă consider că acestea trebuie reglementate anterior
acordării lor, poate chiar de comun acord cu elevii. Recompensele și sancțiunile îi motivează pe elevi și îi fac să fie
mult mai atenți la comportamentul lor și la detaliile care țin de procesul de de predare- învățare-evaluare, ei astfel
conștientizând că ceea ce fac nu este zadarnic. Pentru a fi stimulați, ei trebuie să fie mereu recompensați pentru
lucruile bune pe care le întreprind, pentru eforturile pe care le depun, dar și sancționați atunci când greșesc
pentru a realiza că toate acțiunile lor dintotdeauna sunt și se vor supune unor norme. Faptul că am stabilit de la
bun început cu elevii mei că cei care își vor face tema mereu vor primi puncte în plus, diplome la final de
semestru, iar cei care nu vor face asta vor avea puncte în minus și vor rămâne după ore pentru a lucra suplimentar,
ceea ce s-a dovedit a da rezultate, este doar un exemplu din experiența mea, care atestă că recompensele și
sancțiunile îi motivează pe elevi și ajută la dezvoltarea.
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În concluzie, așa cum am încercat să arăt prin exemplele oferite, climatul de studiu, relațiile
interpersonale stabilite între profesor și elev precum și recompensele și sancțiunile sunt aspecte ale unui
curriculuim ascuns care influențează procesul de predare-învățare-evaluare și, mai mult, au un aspect definitoriu
în formarea și dezvoltarea personalității elevilor și este recomandat ca în practică se se pună mai mult accent pe
acestea, prin înțelegera faptului că, dincolo de cunoștințele pe care elevii trebuie să le acumuleze, ei trebuie ca în
primul rând să fie pregătiți pentru viață.
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METODE DE SUSTINERE SOCIO-EMOTIONALA A ELEVILOR,

UTILIZATE IN CADRUL ACTIVITATILOR ONLINE

Prof. inv. primar Gabriela Dragulin

Scoala Gimnaziala “H. M. Berthelot” Ploiesti

Ce sunt abilitățile socio-emoționale?

Abilitățiile socio-emoționale reprezintă un set de aptitudini care ne ajută să resimțim
constructiv emoțiile, să le exprimăm într-un mod adecvat contextului socio-cultural, să le reglăm și, în
acest fel, să dezvoltăm relații sănătoase cu cei din jurul nostru. Aceste abilități presupun în primul rând
identificarea și înțelegerea propriilor emoții, citirea și înțelegerea emoțiilor altor persoane, gestionarea
emoțiilor proprii și manifestarea lor într-un mod adecvat.

Deși, de cele mai multe ori, atunci când învățăm despre emoție și cogniție, cele două procese
psihice sunt tratate separat, emoția și cogniția sunt două procese interdependente, care ne ajută să
analizăm situațiile și să răspundem comportamental.

Cercetările de top arată faptul că emoțiile și gândurile noastre contribuie la direcționarea și
menținerea atenției asupra unor informații relevante din mediu, la luarea deciziilor și la învățare. Iar
abilitățiile socio-emoționale și cele cognitive trebuie dezvoltate concomitent, pentru ca adolescenții și
copiii să poată face față situațiilor complexe pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

Se intampla deseori ca cele două procese, emoție și cogniție, sa fie tratate separat, probabil
pentru simplificarea prezentarii. Din punct de vedere al modului în care funcționăm ca indivizi și al
modului în care se dezvoltă și funcționează creierul nostru, această simplificare este departe de realitate.
Structurile creierului implicate în procesarea cognitivă a informației influențează emoțiile și invers.

Dezvoltarea emoțională este în strânsă legătură cu dezvoltarea creierului, ambele fiind un
rezultat al experienței personale de viață a fiecarui individ. Astfel, sănătatea emoțională a copiilor,
adolescenților și adulților se află în strânsă legătură cu caracteristicile sociale și emoționale ale mediului
în care ei trăiesc. Daca, de exemplu, un copil isi manifesta supararea sau furia in prezenta parintilor,
acestia ar putea folosi ocazia pentru a il intreba pe copil ce simte, ascultând activ ce spune cel mic și
încercând să găsească împreună soluții pentru a rezolva problema care a cauzat furia. O astfel de relație
și comunicare este un mediu sigur și optim în care copilul să-și poată dezvolta abilitățiile socio-
emoționale. Pe de altă parte, atunci când un copil provine din familii în care părinții trec printr-un
proces de separare, pot aparea tensiuni și conflicte care afecteaza copilul, iar cei doi adulți nu au
intotdeauna la indemana abordari prin care să le medieze. Ca urmare, copilul acumuleaza frustrari, furie
și durere. De cele mai multe ori, copilul nu știe să vorbească despre emoțiile sale și nu are un set de
strategii de reglare emoțională care să îi ajute să facă față situațiilor atât de complicate. Uneori ajunge să
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se izoleze de restul colegilor și să se închidă în lumea sa, iar alteori încearcă să-și descarce întreaga furie,
având un comportament agresiv față de colegi.

Dezvoltarea relațională a abilităților emoționale și cognitive se bazează pe apariția, maturizarea
și interconectarea anumitor zone din creier. Oamenii de stiinta au observat ca atunci când resimțim și
ne reglăm emoțiile, se manifestă o interconectare a circuitelor neuronale din diferite zone ale creierului,
care comunică în timp real și foarte rapid, pentru ca noi să ne putem adapta eficient la o situație.
Funcționalitatea și conectivitatea acestor regiuni ne ajută să integrăm toate informațiile.

Dar de ce sunt abilitățiile emoționale așa de importante? Este deja stabilit faptul că longevitatea,
sănătatea fizică si psihica sunt influențate de calitatea relațiilor sociale pe care le avem cu alte persoane.
Relațiile cu alte persoane, mai mult decât statutul financiar sau social, ne fac fericiți și mulțumiți de
propria viață.

În prezent, există zeci de cercetări care indică faptul că, pentru a avea succes în viață și a fi
mulțumiți de propriile vieți, avem nevoie de abilități socio-emoționale. Un nivel ridicat de dezvoltare a
abilitățiilor socio-emoționale este asociat cu o stare crescută de bine și o performanță academica ridicată,
în timp ce un nivel scăzut de dezvoltare al competențelor emoționale este asociat cu probleme personale,
sociale și academice.

Bazându-ne pe aceste realitati, este responsabilitatea noastră, in calitate de cadre didactice, să
acordăm atenție nu doar pregătirii scolare a copiilor, ci și abilităților lor socio-emoționale.

Cum putem dezvolta aceste abilități?

Părinții si educatorii sunt cei care ii pot ajuta pe copii să își dezvolte abilitățiile socio-emoționale
îndrumându-i să isi identifice emotiile și să vorbeasca despre ele. Totodată, vorbind despre emoții,
ajutăm copiii să își dezvolte vocabularul în această zonă.

Școala reprezintă contextul ideal în care elevii pot să își dezvolte aceste abilități. Vrem să creștem
copii și tineri care să nu fie controlați de factori externi, care să gândească și să ia decizii critic și
autonom, conform propriilor valori și principii, și să își asume consecințele acestor decizii. Vrem să
creștem copii care să arate compasiune și empatie pentru cei din jur, să aibă încredere în ei, să viseze si
să aibă curajul să lupte pentru visurile lor. Personal, nu cred că putem face acest lucru, dacă nu îi ajutăm
să se dezvolte social și emoțional.

În această perioadă, mai mult ca oricând, profesorii încearcă să identifice cele mai
eficiente metode de predare și consolidare a conținuturilor educaționale, cu sau fără ajutorul
tehnologiei, astfel încât să asigure tuturor elevilor șanse egale la educație.
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ÎNVĂŢAREA SOCIO – EMOŢIONALĂ ÎN ŞCOALA ONLINE

În demersul nostru de a transmite conținuturile educaționale elevilor, într-un timp
cât mai scurt și într-un mod cât mai ușor, ne confruntam cu riscul de a minimaliza
importanța învățării socio-emoționale (SEL), a acestui ,,alt mod de a fi inteligent”, cum
spunea psihologul Daniel Goleman, care adauga ca “intr-un sens foarte real, avem doua
minti, una care gandeste si una care simte”.

În literatura de specialitate, invățarea socio-emoțională este definita ca procesul prin

care copiii și adulții dobândesc cunoștințele, atitudinile și abilitățile necesare pentru a-și
înțelege și gestiona emoțiile, pentru a-și atinge obiectivele, pentru a se adapta situațiilor
cotidiene și pentru a interacționa cu alte persoane într-un mod sănătos. Ea este alcătuită din
cinci componente:

1. Conștiința personală – reprezintă abilitatea de a recunoaște și înțelege propriile nevoi și

emoții, dar mai ales modul în care acestea se traduc prin comportamentul nostru.

2. Managementul personal – reprezintă abilitatea de a ne autoregla sentimentele și

comportamentele pentru atingerea obiectivelor setate.

3. Conștientizarea socială – reprezintă modul în care empatizăm și ne raportăm la

experiențele, comportamentele și credințele celorlalți.

4. Abilități de relaționare – se referă la abilitatea de a dezvolta interacțiuni sociale

sănătoase, bazate pe ascultare activă, rezolvarea conflictelor și comunicare.

5. Luarea deciziilor responsabile – se referă la alegeri sănătoase, sigure, care respectă

codul moral și asumarea consecințelor.
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Promovarea învățării socio-emotionale în școli, și mai nou în școlile virtuale,
prezintă o serie de beneficii precum:

* Îmbunătățirea rezultatelor școlare;
* Crearea unui climat educațional pozitiv;
* Promovarea unui stil de viață sănătos;

* Pregătirea pentru piața muncii;
* Reducerea bullying-ului;

* Creșterea încrederii în sine;
* Reducerea problemelor comportamentale;
* Reducerea stresului emoțional;
* Reducerea comportamentelor infracționale;
* Dezvoltarea unor relații familiale și profesionale pozitive;

Cantitatea de timp petrecută în această perioadă de elevi cu cadrele didactice în
mediul online, trebuie valorificată prin interacțiuni de calitate și prin crearea unor contexte

favorabile pentru dezvoltarea acestei competențe.

Indiferent de mijloacele folosite pentru comunicarea cu elevii, este important să ne
construim procesul instructiv-educativ în jurul dezvoltării acestei competențe, deoarece
elevii nu s-au născut învățați să-și managerieze emoțiile, să-și rezolve problemele și să
socializeze, iar pe unii dintre aceștia nu a avut cine sa ii învețe.
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Vă propun mai jos o serie de activități pe care le putem desfășura cu elevii noștri,

atât online, cât și offline, prin care să promovam dezvoltarea acestei competențe.

1. Ne conectam cu elevii! – Înainte de a începe lecția propriu-zisă, este bine să cream o
legătură cu elevii, să-i întrebam cum se simt și care sunt așteptările lor de la această zi.
Elevii vor vedea că empatizam cu ei, le valorizam opiniile și ne adaptam noilor situații.
2. Promovam lucrul în echipă pentru a-i învăța să coopereze, să comunice, să negocieze și
să-și argumenteze opiniile. Chiar atunci când situația nu permite o întâlnire față-în-față,
există o mulțime de aplicații în care elevii își pot partaja ecranele dispozitivelor și pot
dezvolta diverse proiecte.
3. Utilizam citate/ idei care sa le dezvolte încrederea in ei, sa ii motiveze si sale stimuleze

gândirii în cadrul orelor.
4. Organizam jocuri de rol. Acestea sunt întotdeauna o idee bună pentru a crește inteligența
emoțională.
5. Promovam board game-urile la școală și acasă. Acestea reprezintă o modalitate excelentă de

a-i învăța pe elevi să gestioneze diverse situații și de a lua cele mai bune decizii.
6. Încurajăm elevii sa își monitorizeze propriului progres, să găsească cele mai bune
modalități de monitorizare a progresului personal la o anumită disciplină, de exemplu cu

ajutorul unui jurnal/ tabel. În acest fel, elevii vor deveni conștienți de propria învățare, își
vor conștientiza propriile nevoi, lacune și abilități.
7. Cerem parerea elevilor cu privire la diverse probleme și le promovam ideile.
8. Încheiem ziua la fel cum am început-o, prin a-i întreba pe elevi cum s-au simțit, ce a mers
bine și ce nu.



70

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

Activitatea cadrului didactic de a dezvolta abilităţile socio-emoţionale ale elevilor din ciclul
primar este o activitate laborioasă, individualizată ce necesită multă creativitate şi răbdare, însă, odată

conturate trăsăturile pozitive de caracter, se pun bazele unei dezvoltări sănătoate şi armonioase ale
viitorului adult.
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STEM Bridge- un proiect marca Științescu

Daniela Mihaela Dumitraș

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași

1. Introducere

Proiectul, derulat în anul școlar 2018-2019, a urmărit îmbunătăţirea
calităţii educaţiei, prin organizarea atelierelor de inovaţie şi creativitate, în
cadrul cărora elevii să fie încurajaţi spre studiul aplicativ, lucrul în echipǎ
şi abordarea interdisciplinarǎ a temelor de actualitate mondialǎ, învățând
unii de a alții, cât și unii cu alții, dorindu-se a fi o legătură metaforică între
domeniile STEM, cât și între acestea și sufletul de copil atras de joc și
mister. Acesta a oferit elevilor o altă modalitate de a înțelege, a învăța și
de a aplica științele în cadrul unor activități cross-curriculare şi transdisciplinare, care să pună accent pe
creativitate, inovație și pe bucuria de a realiza ceva plăcut și util.

2. Cuprins

Obiectivele proiectului au fost crearea unei machete a Stației de epurare a apelor uzate Dancu, aplicarea
cunoștințelor pentru construirea diferitelor dispozitive: macara hidraulică, motor Stirling, fântâna lui Heron, pile
electrice, grădini suspendate, podul lui da Vinci, etc., studiul experimental din punct de vedere chimic, fizic,
biologic, matematic și crearea unui suport teoretic complex, care să integreze interdisiplinar cunoştinţele necesare
pentru abordarea temelor proiectului, cât și dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă și a abilităţilor de a
rezolva probleme practice, integrând creativ elemente teoretice din diferite domenii.

Figura 1. Podul lui da Vinci
Figura 2. Atelier pile electrice

Fiecare beneficiar a fost ajutat să înţeleagă mai bine cine este şi ce ştie, dar şi să caute răspunsuri la întrebări
fundamentale, precum De ce şi cum sunt anumite lucruri? sau Pot fi şi eu un cercetător sau un deschizător de
drumuri? Astfel, noţiunile teoretice au câştigat credibilitate în ochii elevilor, orele de ştiinţe au devenit mai
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atractive pentru elevi invitându-i la cunoaştere şi experiere, iar proiectul Ştiinţescu le-a oferit acestora o
alternativă de a petrece împreună timp de calitate.

Figura 3. Întâlnire cu specialiști Figura 4. Atelier Colțul verde

În cadrul proiectului, grupul de elevi implicați au construit macheta Stației de epurare a apelor uzate, 3

poduri ale lui da Vinci din materiale diferite, 5 machete ale macaralei hidraulice, o machetă a fântânii lui Heron,
un motor Stirling și 3 tipuri de pile electrice.

De asemenea, s-a realizat un ghid de experimente la superlativ, organizând și expoziția Cel mai interesant
experiment.

Figura 5. Experiment Flăcări colorate Figura 6. Colaborare cu Facultatea de chimie

Figura 7. Experiment Vulcanul Vezuviu Figura 8. Experiment Șarpele Faraon

A fost creat și îngrĳit colțul verde și ne-am întrecut în prepararea unei creme de gălbenele.

Planul experimental propus [1-4] a fost despre:

- pasta de dinți pentru elefanți (experiment puternic spumant datorită oxidantului H2O2);
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- „apa” care îngheață instant (soluția suprasaturată de acetat de sodiu cristalizează la atingere);

- filtrul de epurare a apei reziduale (pâlnie cu mai multe straturi filtrante);

- indicatori acido-bazici din varză roșie (antocianidele din varză se colorează diferit în funcție de pH);

- superslime (amestecul aracet-borax și alte componente formează un polimer foarte elastic);

- lichidul ne-newtonian (amidonul alimentar cu apă devine dur la acționarea unei forțe de compresie);

- arborele de argint (reacție de substituție)

- de la doza de aluminiu la spuma în flăcări (doza de aluminiu mărunțită cu soluție de sodă caustică
generează hidrogen, iar spuma formată de detergent cu acesta arde spectaculos);

- flăcări colorate (la adaosul în flacără a diferitelor săruri se vor obține diverse culori ale flăcării);

- vulcanul chimic cu bicromat de amoniu (un vulcan cu erupții galben verzui spectaculoase);

Figura 9. Experiment Licurici în eprubetă Figura 10. Experiment Apa plimbăreață

- vulcanul Vezuviu cu o picătură de apă (amestecul de Zn cu azotat și clorură de amoniu sub forma unui
munte va erupe la adăugarea unei picături de apă);

- șarpele faraon înflăcărat (amestecul zahăr, carbonat acid de sodiu și etanol supus arderii se gonflează,
creând senzația apariției unui șarpe);

- aprinderea spontană a spirtierei (KMnO4 amestecat cu acid sulfuric formează un oxidant puternic, iar la
contact cu etanolul de pe fitilul spirtierei, acesta se aprinde spontan);

- arbori din cristal (folosind detergent, sare și amoniac, cartonul prinde viață);

- curcubeul cu zahăr (are la bază densitatea diferită a soluțiilor de diferite concentrații);

- apa plimbăreață (cu ajutorul șervețelelor îmbibate, apa colorată divers va trece dintr-un vas în altul);

- semaforul chimic (în reacția KMnO4 cu zaharoza și soda caustică apare virajul culorii de la violet la verde
și apoi brun);

- cerneala invizibilă (iodul trădează mesajul scris de o soluție de acid citric);

- lampa cu lavă care erupe (o pastilă efervescentă agită cele două faze ale amestecului apă colorată -ulei);
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- coagularea proteinelor din lapte (spirtul medicinal ajută și la coagularea sângelui, laptele se coagulează cu
o linguriță de oțet etc.);

Figura 11. Experimente la evenimentul Noaptea

Științescu

Figura 12. Experiment Nisipul care

nu se udă

- gheizerul de Coca-Cola (bomboanele Mentos produc nucleația rapidă, provocând un jet puternic);

- paharul plin ochi, în care mai încap lucruri (datorită forțelor de coeziune între moleculele de apă, în
pahar mai încap chiar și 50 de agrafe de birou, fără ca apa să se reverse);

- piperul sperios (tensiunea superficială a apei este distrusă de o picătură de detergent);

- cum să creștem cristale (soluții suprasaturate de piatră vânătă sau sare amară cristalizează în timp);

- schimbarea sensului săgeții (reflexia și refracția repetată prin pereții paharului plin cu apă creează
modificarea imaginii);

- batista cameleon (batista îmbibată cu clorură de cobalt hexahidrat și uscată are culoarea albastră, iar
umezită este roz- suflând spre batista albastră aceasta se face roz);

- balon umplut cu bicarbonat de sodiu (cu acid acetic se degajă CO2);

Figura 13. Experiment Balon umplut cu

bicarbonat de sodiu

Figura 14. Activitate STEM Bridge- prin ochi

de copil- Școala specială Păunescu

- nisipul care nu se udă (utilizând un spray hidrofob, nisipul nu se mai umezește);

- cum să urci apa în pahar (cu ajutorul unei lumânări, datorită aerului consumat la ardere);

- desenul dansator (markerul pentru whiteboard conține un polimer insolubil în apă și antiaderent).
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Pentru sprĳinirea proiectului am colaborat cu ApaVital Iași, cu Institutul de Chimie Macromoleculară Petru
Poni Iași, cu Facultățile de chimie și fizică de la UAIC, respectiv cu Muzeul de mineralogie, în cadrul Zilelor
porților deschise.

Figura 15. Activitatea Familia Științescu caută

ucenici- cu copii ai angajaților

Figura 16. Premierea la concursuri

Diseminarea a fost realizată pe canalele de comunicare: presă, facebook, simpozioane, concursuri, Festivalul
Internațional al Educației- Science Camp, Festivalul Științelor și experimentelor, Ziua Științescu, Noaptea
Științescu, STEM Bridge-prin ochi de copil- Școala specială Păunescu, Familia Științescu caută ucenici- cu copii ai
angajaților.

Figura 17. Activitatea Festivalul

Științelor și experimentelor

Figura 18. Activitate Ziua

Științescu

Figura 19. Finanțatori Proiect

STEM Bridge

3. Concluzii

Proiectul Științescu STEM Bridge a oferit colegiului contextul derulării unui proiect transdisciplinar, care a
reunit o echipă alcătuită din profesori de chimie/fizică, biologie, religie, științe sociale module de specialitate-
alimentație și consilierul educativ (profesor coordonator al activităților extrașcolare), alături de 10 elevi voluntari,
formați în proiectul anterior. Astfel, lucrul în colaborare al acestor profesori și elevi nu numai că a oferit o
abordare complexă a tematicii proiectului pentru îmbunătăți nivelul de înțelegere ai elevilor, ci și oportunitatea
consolidării unei echipe la nivelul corpului profesoral și al consiliului elevilor.

Isachi Alexandra- 15 ani: Proiectul Științescu m-a făcut să îmi placă mai mult chimia, fizica și biologia, să o îndrăgesc

mai mult pe doamna profesoară și să am încredere în propriile mele capacități. Școala noastă este mai vie de când a început

proiectul.



76

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

4. Bibliografie

[1]. Dumitraş, D.M., Ghid de superexperimente științifice, ed. Stef, Iași, 2019.

[2]. Dumitraș, D.M., Științescu de la Eco2, ed. Stef, Iași, 2018.

[3]. Roesky, H. W., Experimente chimice spectaculoase, ed. Mistral, 2016.

[4].Gardener, R., Perles, K., Easy Genius Science Projects with Chemistry, Pp 55-57, 2017.



77

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE-CONTRIBUȚII LA
DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR

Prof.Dumitrescu Lucica –Liceul de Arte

,,Margareta Sterian”, Buzau

În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii
învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii
umane, formarea personalităţii autonome şi a creativităţii, prin diversificarea şi optimizarea activităţii
educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice şi
comunităţii locale.

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice,
care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative
operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale,
proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat.

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute
de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de
disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului
social.

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze
punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor /
tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii
diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă,
direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea
creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul
de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini
psihice care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi valoroase pentru societate. Şcoala
trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui,
ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate,
să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de
comunicare liberă.

Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a
unor priceperi şi deprinderi, implicând, în ansamblu, o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor. Modernizarea şi perfecţionarea
procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au
numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi
manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru şi educatorul îşi poate afirma
spiritul novator, creativitatea didactică.

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă; urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
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către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care
îndeplinesc niste condiţii :
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ;
- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ;
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ;
- urmăresc un scop educativ ;
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi
încredere.

Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduce la dezvoltarea creativităţii
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care
face parte.

Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că
aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire
pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai
mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca formatori nu putem să-i
facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu
succes a altor activităţi. Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de
implicare a copiilor, multe acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact
comunitar (acţiuni ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). Realizarea
acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea
creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru
copii.Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele
didactice şi elevi.

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg.În sens restrâns, termenul se referă la toate
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara
programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări
etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie
extradidactică.

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta
şi priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în
modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii.

Activităţile extracurriculare de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi mişcare,
îmbracă forme multiple :serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate educaţionale, proiecte
educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a
elevilor, de dezvoltare a personalităţii şi creativităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită
de televizor sau de calculator .

Excursiile sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Astfel de activităţi
asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul
formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoală. Am
constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor,
dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei pot reprezenta
cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte .
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Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în
şcoală. Aceasta este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.Ea
permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui
număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună.

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite
teme.Vizionarea spectacolelor, a filmelor, sau a emisiunilor tv sunt forme de activitati prin care
elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans, determinând
astfel şi dezvoltarea creativităţii.

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă, întrucât realizarea lor se face şi din punct
de vedere interdisciplinar. Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor specifice, dar şi în stimularea potenţialului creativ al copiilor, prin organizarea şi
derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările elevilor.

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în
modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care
să permită stimularea creativă a elevilor.Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii,
aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.
Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa
de învăţare formală.Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se
cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi
sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică.
Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac
parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formativ cât şi informativ.
Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creator în cadrul
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire,
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.

BIBLIOGRAFIE:
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

Prof.Dumitrescu Lucica –Liceul de Arte
,,Margareta Sterian”, Buzau

În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii
umane, formarea personalităţii autonome şi a creativităţii, prin diversificarea şi optimizarea activităţii
educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice şi
comunităţii locale.

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, care
trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative
operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale,
proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat.Prin structură, obiective

şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi
internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilitatea educaţiei de
adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului social.Şcoala trebuie să se afle în
dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de legătură între nevoile
educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare
economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan,
ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei
generaţii.

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă

au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea
creativităţii, observându-se că el cultivă, mai ales, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul de
libertate favorabil imaginaţiei creatoare.Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice
care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi valoroase pentru societate.Şcoala trebuie să
stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi
curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii
elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare
liberă.Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a

unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar
dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de
cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare
cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi
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extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru şi educatorul
îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă,
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea,
şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. Aceste
activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care îndeplinesc niste

condiţii :
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ;
- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ;
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ;
- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ ;
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi
încredere.

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi

priceputa îndrumare a dascălilor, aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în
modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii.
Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi
completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi
informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. Elevii devin capabili să
înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze
şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un
limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile
specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor,

dobândesc atât rol formativ cât şi informativ. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de
vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creator în cadrul
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să
evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
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POSTULATE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE EDUCAȚIONALE

STUDIATE DIN PERSPECTIVĂ INTERCULTURALĂ

Prof. înv. primar DUȘCĂ DIANA FLORINA
Școala Gimnazială nr. 24, Timișoara

Prin raportare la psihologia interculturală, un rol important îl ocupă determinarea valorilor
sociale, dar și examinarea comportamentului care există într-un anumit colectiv, spre exemplu: în
diferite etnii, comunități, culturi, societăți. Pentru o mai bună înțelegere a influenței sociale, vor fi
definiți următorii termeni: efectul simplei expuneri, conformismul, obediența și complianța.

1. Efectul simplei expuneri (mere-exposure effect) este unul dintre cele mai întâlnite
postulate ale psihologiei sociale. Psihologul social Robert Zajonc observă că pe măsură ce suntem expuși
la un stimul negativ, pozitiv sau neutru, de o intensitate scăzută, ajungem să apreciem un lucru tot mai
mult. Spre exemplu, cu cât privim un obiect mai mult, cu atât ajungem să-l placem, să-l apreciem mai
repede, indiferent că este vorba despre un obiect sau despre o ființă. În urma studiilor effectuate, se
compară rezultatele din trei zone: SUA, Belgia și Brazilia. ,,În SUA s-a observat în timpul
experimentului o focalizare imediată asupra stimulilor furnizați de mediu, spre deosebire de Belgia sau
Brazilia, unde s-a înregistrat o încetineală, o rezervă perceptivă considerabilă în evaluarea contextului”
(Gavreliuc: 74). În Belgia și în Brazilia se obțin rezultate aproximativ la fel, doar în cazul în care
individului îi este oferit un stimul pentru a îndeplini sarcina. ,,Există cultură în care subiecții învață să
fie centrați pe stimuli purtători de informație validă, iar la polul opus există societăți ce nu îi furnizează
individului o informație validă prin stimuli rutinieri la care este expus, tiparele perceptive evocate
modelând specific mecanismul simplei expuneri” (Gavreliuc: 75).

2. Conformismul. Acest concept vizează asemănarea sau similaritatea de comportament şi
aspect.

Conformismul vizează, de asemenea, și capacitatea individului de a-și modifica percepțiile
sau concepțiile în funcție de apartenența la un grup sau în funcție de influența pe care o exercită ceilalți
asupra sa. Asch are un rol important în discutarea acestei chestiuni. Acesta a fost influențat de tezele
Gestaltului care vizau idea că schimbarea părților care alcătuiesc un întreg, produc modificări întregului.
Se ajunge la concluzia că părerea se schimbă sub presiunea majorității. Asch nominalizează trei tipuri de
distorsiuni: distorsiunea de acțiune (subiectul poate resimți respingerea din partea grupului), distorsiunea
de judecată (deși obiectul e judecat corect, subiectul are nelămuriri cu priviință la acesta), eroarea de

percepție (se modifică grila perceptivă în urma presiunii majorității). Aceste tipuri de distorsiuni
generează două tipuri de influență: informațională (conflict cognitiv) și normativă (conflict
motivațional).

3. Obediența. Se aduc în discuție experimentele lui S. Milgram (1974) prin intermediul
cărora se aplicau șocuri electrice celor care comiteau erori și care erau complici ai experimentatorului.
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Acest experiment aducea în vedere supunerea individului în fața unei autorități. Experimentul a avut la
bază identificarea surselor cauzale ,,ale comportamentelor delirante proprii Holocaustului, în care
oameni altfel obișnuiți au dovedit o cruzime terifiantă și o lipsă de responsabilitate” (Gavreliuc: 84).
Milgram, tânăr cercetător pe atunci, a încercat să-și imagineze o situație de interacțiune dintre călău și
victimă în lagăr.

Experimentul produs de Milgram, alături de mentorul său Asch, consta în trimiterea
subiecților într-o camera unde se așezau pe un scaun electric. Aceștia trebuiau să rezolve sarcina: citeau
trei cuvinte inductoare și trei cuvinte asociative posibile (după ce citiseră într-o sală alaturată acea lista o
singură data). Au fost vizate următoarele două variabile: ,,rata obedienței (cât la sută dintre subiecți
aplică șocul maxim de 450 V) și scorul maxim mediu al șocului aplicat (în medie, cât de mare a fost șocul
aplicat de participanții la studiu)” (Gavreliuc: 147). După o scurtă analiză a rezultatelor obținute în
cadrul experimentelor, se observă că dacă subiectul este de gen feminin, gradul de obediență scade.
Pentru a nu se confunda cei doi termeni: obediență și conformism, Milgram observă câteva distincții:
obediența presupune o anumită ierarhie, în timp ce conformismul presupune o presiune exercitată de la
egal la egal. Obediența este reprezentată de un comportament impus, în timp ce conformismul
presupune și imitație.

Ulterior, Milgram a încercat să ,,sondeze influența specifică a unor factori diverși care pot
potența sau inhiba obediența” (Gavreliuc: 152). Experimentul psihologului viza un elev și trei monitori
(unul citește lista de cuvinte, unul notează răspunsurile, al treilea aplică șocurile electrice, iar ultimul este
naiv). Scenariu este creionat în felul următor: un elev greșește de 30 de ori (din 40 de asociații), iar cei
trei subiecți prezenți vor rosti cu voce tare pedeapsa.

S-a pus apoi accentul pe distanța dintre călău și victimă. În acest caz s-au luat în vedere
următoarele condiții: distanță maximă, elevul și monitorul erau separați de un perete, în care elevul nu
poate fi auzit, distanța medie, monitorul poate auzi strigătele elevului, dar nu îl poate vedea pe acesta,
proximitate, elevul și monitorul se află în aceeași sală, condiția de contact.

În urma acestei clasificări s-a ajuns la concluzia că nici ,,slabiciunea și vulnerabilitatea
persoanei nevinovate din fața sa, vizualizarea suferinței și nici măcar implicarea directă în provocarea
durerii, nu elimina obediența monitorului” (Gavreliuc: 152).

Un ultim experiment realizat de către Milgram a fost cel în care experimentatorul devine
victimă, a avut loc, așadar, o inversare de roluri. Cercetătorul este cel care substituie locul elevului.
Elevul sau învățacelul este condus și în acest fel de autoritate, deoarece la orice semnal din partea
cercetătorului, elevul oprește șocurile electrice. S-a contatat că nici statusul educational, nici starea
materială nu explică gradul de obediență al indivizilor. Dincolo de aceste experimente care vizează
manifestarea obedienței, autoritarismul se află în corelație cu cea din urmă. Dogmatismul cognitive este
principal caracteristică a personalității autoritare.

4. Complianța. În locul termenului de obediență, literatura română propune termenul de
complianță ( S.Chelcea). Termenul ultim precizat este ,,lipsit de încărcătură afectivă și semantic puternic
peiorativă din limba română pentru termenii de obediență, supunere, subordonare. Se prezintă o
multitudine de cazuri în care subiecților le sunt aplicate șocuri electrice, fiecare reacționând într-un
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anumit fel. Complianța este o formă de influență socială în care individul acceptă o rugăminte, o sarcină,
deoarece un eventual răspuns negativ e considerat riscant (ex. Acest produs este de cea mai bună calitate, nu

îl puteți refuza, Pot să te rog ceva?”(Popovici: 54). Pasul următor al experimentului vizează grupuri diferite
de subiecți alcătuiți fie doar din barbați, fie doar din femei. Se observă faptul că atunci când subiectul
este femeie, gradul de obediență scade.

Conturarea succintă a termenilor: efectul simplei expuneri, complianță, obediență și
conformism ajută la o mai bună înțelegere a comportamentelor exercitate în cadrul unui colectiv.
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SCHIMBĂRI INOVATIVE:

IMPLICAREA COPIILOR PRIN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

Prof.înv.prim. E Balog Gyöngyvér-Iudita

Şcoala Gimnazială Nr.1 Uileacu de Beiuş, jud.Bihor

Pentru a susţine participarea la educaţie a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi, apare educaţia
incluzivă-proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, cu scopul exploatării resurselor
existente, mai ales a resurselor umane.

Principiile acestei educaţii sunt:

-diferenţele dintre oameni sunt normale;

-diferenţele conduc la progres;

-diferenţele presupun respect, nu toleranţă şi nu milă.

Deci, putem observa, această educaţie îşi doreşte o societate pentru toţi, în care fiecare se simte parte a
acesteia. Totodată presupune ca şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi să se adapteze
nevoilor elevului. Astfel educaţia incluzivă de deosebeşte mult de educaţia integrată, care este un proces
de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, proces prin care elevul se adaptează şcolii, în
timp ce acesta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată.

Unitatea şcolară în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă mĳlocul cel mai eficient de
combatere a atitudinilor de discriminare poate fi numită şcoală incluzivă, copiii din astfel de şcoli
beneficiează de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaţionale.

În astfel de şcoli inclusive, numeroasele şi variatele necesităţi ale elevilor trebuiesc recunoscute şi trebuie
oferite soluţii pentru fiecare dintre ele ţinând cont de stilurile şi de ritmurile de învăţare diferite,
conform Declaraţiei de la Salamanca.

Sistemul educaţional românesc se confruntă încă cu o serie de probleme cu privire la aplicarea la scară
largă a educaţiei incluzive: atitudinile cadrelor didactice, metode rigide, curriculum rigid, medii
inaccesibile, multe abandonuri şcolare şi repetenţii, lipsa implicării părinţilor.

Totalitatea tehnicilor şi strategiilor prin care se doreşte implementarea unei structuri solide a
învăţământului şi a unei metode de abordare a educaţiei bazate pe nevoile şi capacităţile reale ale
elevului, nu trebuie să se adreseze doar învăţământului de masă, obişnuite şi implicit elevilor acesteia, ci
şi copiilor care prezintă deficienţe sau dificultăţi de orice natură.
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Ca un răspuns la aceste nevoi apare noţiunea de cerinţe educative speciale, pentru a înlocui inadaptarea
şcolară şi dificultăţile de natură educaţională, fără a deveni o noţiune etichetatoare, pentru a fi cât mai

sugestiv şi a respecta noile viziuni asupra dreptului la educaţie.

Potrivit lui T. Vrăsmaş ,, Noţiunea de cerinţe educative speciale desemnează necesităţile educaţionale

complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată
particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe ( tulburări de învăţare), precum şi o
intervenţie specifică prin reabilitare/recuperare corespunzătoare.”

Percepută ca o fază de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale, într-o abordare nouă
incluziunea se referă la o altă manieră de abordare a educaţiei pentru toţi. Observaţiile la nivel de clasă
confirmă faptul că, nu toţi copiii pot face faţă în mod susţinut şi performant cerinţelor şcolare, dar că, în
acelaşi timp, folosind metodele potrivite de predare-învăţare-evaluare şi respectând ritmul propriu al
fiecărui copil, toţi copiii pot înregistra performanţe, chiar remarcabile faţă de aşteptările iniţiale.

Şcoala incluzivă oferă astfel tuturor accesul la educaţie de calitate, cadrele didactice folosind o serie de
activităţi în centrul cărora este elevul, scopul acestora fiind o învăţare eficientă, activ-participativă şi
creativă.

În activitatea mea didactică, de 33 de ani, chiar dacă nu foloseam termenul de elevi cu cerinţe educative
speciale, am întâlnit elevi cu situaţii dificile, pe care am reuşit să-i implic şi să-i responsabilizez pentru
învăţare. Responsabilitatea de a învăţa este a elevului. Mediul şcolar trebuie să-i permită să se angajeze

în învăţare, dar el este cel care acţionează. O implicare activă în procesul de învăţare mi-a demonstrat
faptul că elevilor le place să fie implicaţi activ, în acest caz ei manifestând o capacitate mărită de
înţelegere, conştientizând împlinirea pe care o simt în urma depunerii unui efort în învăţare.

Deschiderea pentru împărtăşirea ideilor este o metodă care necesită curaj, ei realizează că se dedică clasei
întregi, şi se simt împliniţi. Şi nu în ultimul rând aş evidenţia ascultarea activă, prin care elevii devin
capabili să-şi examineze şi să-şi corecteze propriile idei, să ofere şi să preia cunoştinţe.

În concluzie, participarea directă în procesul propriu de formare îi face pe elevi să deprindă abilităţi de
cooperare, care-şi dovedesc pe viitor utilitatea în societate şi la locul de muncă.
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BULLYINGUL ȘI EFECTELE ASUPRA CELOR 5 BUTOANE

EMOȚIONALE

FAINAREA ALINA IULIANA, PSIHOLOG ȘCOLAR

COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, TECUCI, GALAȚI

1. Ce cunoaștem despre bullying?

- Bullying-ul este o formă de comportament agresiv, în care o persoană provoacă, în mod
intenționat și repetat, un disconfort unei alte persoane ;

- Are la bază o percepție a unui dezechilibru de forțe. De multe ori, victima este percepută drept
vulnerabilă (provenind din alt mediu social, este percepută ca ‘diferită’ etc) și/sau având
dificultăți în a face față acestui comportament. Pe de altă parte, prin intimidare bully-ul se simte
în control.

- Bully-ul” trăiește într-un mediu nesigur acasă și poate el însuși este victima abuzului în familie
- În cele mai multe cazuri, efectele bullyingului sunt la nivel emoțional;
- Aceste consecințe pot fi pe termen scurt, mediu și lung, depinzând de durata bullying-ului,

suportul familial/școlar și de reziliența individuală;
- Modificări comportamental- emoționale bruște: refuz școlar, furie, izolare socială,

tristețe.Acestea sunt cele mai cunoscute ”simptome”;
- Atât victima cât si ‘bully-ul’ au nevoie de ajutor multidisciplinar: psihologic, școlar și familal;
- Victimele ar trebui să fie ajutate să proceseze traumele emoționale și să își recapete încrederea în

sine;
- Acest lucru se poate face dacă se simt în siguranță, atât la școală cât și acasă. Bully-ul ar trebui să

fie ajutat să înțeleagă de ce nu este acceptabil un astfel de comportament, dar și să aibă ocazia să
discute despre propriile probleme;

- Este datoria tuturor să identifice, raporteze și să oprească bullying-ul (elevi, profesori, părinți și
autorități).

2. Modelul SCARF sau cele 5 butoane emoționale

Acronimul SCARF provine de la 5 butoane din creierul nostru care, atunci când sunt apăsate
(voluntar sau involuntar), influențează în subconștient comportamentul nostru în diverse
situații sociale:

� Status (Statut) – importanța noastră relativă față de ceilalți;
� Certainty (Certitudine) – abilitatea noastră de a prezice viitorul;
� Autonomy (Autonomie) – senzația de control asupra lucrurilor care ni se întâmplă;
� Relatedness (Familiaritate) – sentimentul că suntem într-un mediu cunoscut;
� Fairness (Corectitudine) – cât de corecte ni se par schimburile dintre oameni.

Statut- sunt valoros;
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Certitudine- știu unde mă aflu și ce se va întâmpla;

Autonomie- am de făcut o alegere;

Familiaritate- aparțin unui grup, unei comunități;

Corectitudine- sunt corect/ă cu cei din jur pentru că și ei sunt corecți cu mine.

I. PRIMUL BUTON EMOȚIONAL: STATUT

Statutul este despre importanța relativă. Oamenii dețin o reprezentare a statutului în
relație cu ceilalți, când sunt în conversații, iar acest lucru afectează mentalul și procesează în
multe feluri (Zink, 2008). Creierul gândește despre stare folosind circuite similare ca cele pentru
procesarea numerelor. Percepția unei reduceri potențiale sau reale a statutului poate genera un
răspuns puternic la amenințări.

� Orice formă de apreciere pe care o arăți unui alt coleg este o formă de a apăsa pozitiv
butonul de Statut. Desigur, aprecierea trebuie să fie sinceră și credibilă pentru a avea
efect.

� Poate fi surprinzător de ușor să îi ameninți accidental cuiva simțul statutului. O
amenințare de statut poate apărea prin donare de sfaturi sau instrucțiuni , sau pur și
simplu sugerarea anumitor opinii.

� Cercetările sugerează că statutul poate fi mărit prin mai multe căi durabile. De exemplu,
copii simt o creștere a statutului când învață și progresează și când se acordă atenție
acestei îmbunătățiri.

� De exemplu, când depășești cel mai bun timp la un moment dat la o sarcină sau activitate
sportivă, circuitul de recompensă dintr-un sentiment de a fi „mai bun decât” este activat,
dar în acest caz, persoana respectivă este „mai bun decât” este el însuși în trecut.

� În cele din urmă, statutul se referă la poziția relativă a unei persoane într-o comunitate,
de importanță, cum ar fi un grup profesional sau un club social pe baza a ceea ce este
valorizat.

Care sunt efectele pe plan emoțional?

� Noi, românii, avem în general dificultăți cu feedback-ul pozitiv. Cadrele didactice, părinții,
colegii de clasă, bunicii sau rudele apropiate; toți contribuie la formarea statusului unui copil.
Stoparea comparațiilor între copii și valorizarea pe baza competențelor/ aptitudinilor concrete
vor conduce la un status bun. Asftel, chiar dacă vor fi vicmime ale bullyingului, vor avea scutul
emoțional care nu-i va face vulnerabili.

� Așadar, e bine să nu uiți să spui unui coleg/ copil “Bravo!” atunci când a făcut ceva ce merită
apreciat. Și dacă faci asta în mod public, cu atât mai bine!

� Este important spre exemplu de a decide aspectul despre calitatea muncii, care este mai
importantă decât cantitatea lucrării.

AL II- LEA BUTON EMOȚIONAL: CERTITUDINEA

Creierul uman are nevoie de predictibilitate. Încrederea într-o persoană are un efect pozitiv
asupra interacțiunilor viitoare dintre cei doi. Astfel că un bun coleg/ prieten îți oferă certitudine că va fi
alături de tine într-o situație mai puțin favorabilă.
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� Fără predicție, creierul trebuie să utilizeze în mod dramatic mai multe resurse, implicând
cortexul prefrontal, consumator de energie, pentru a procesa o experiență demoment.
Chiar și o cantitate mică de incertitudine generează o „eroare”.

� În lipsa certitudinii, atenția este disturbată și astfel persoana nu se mai gândește la
obiective ci la eroarea cauzată de lipsa acesteia.

� Descompunerea unei situații complexe în pași mici o face mai ușor de înțeles. Un alt
instrument cheie presupune stabilirea clară a așteptărilor față de ceea ce s-ar putea
întâmpla în orice situație, ca rezultate dezirabile.

� Îndeplinirea așteptărilor generează o creștere a nivelului de dopamină în creier, ca
răspuns la recompensă (Schultz, 1999). Revenind la ceva bine cunoscut persoana se simte
bine pentru că hărțile mentale ale mediului pote fi amintite cu ușurință.

� Orice fel de schimbare semnificativă generează incertitudine, dar beneficiul este acela că
activează procesul gândirii, respectiv rezolvarea de probleme.

� Lipsa de certitudine ne produce durere.
Efecte pe plan emoțional

Percepția certitudinii poate fi crescută chiar și în timpul vremurilor profund nesigure sau
conflictuale.

� Interacțiunea față în față, trimiterea de mesaje text, gustări cu colegii, videoclipuri, plimbările
pe jos și discuțiile ... Toate acestea sunt căi creative pe care le puteți folosi, care se deosebesc de
e-mailurile sau notele obișnuite. De asemenea, arată că sunteți serios în legătură cu comunicarea
și sunteți dispus să depuneți un efort în aceasta. La rândul său, acest lucru ridică statutul
destinatarului, ceea ce știm deja că este un lucru bun.

� Rețineți că este vorba atât de mult despre stilul de comunicare, cât și de frecvența de comunicare
care contează.

� In mintea unui copil , certitudinea poate fi asigurată de un adult, coleg cu care comunică,
empatizează și care îl ajută să își rezolve problema. La ciclul primar, chiar și la cel gimnazial,
copiii au nevoie de fapte concrete, care să susțină certitudinea anumitor sentimente precum de
siguranță sau iubire.

AL III- LEA BUTON EMOȚIONAL: AUTONOMIE

Autonomia este despre a avea un sentiment de control. Mai multă autonomie este plăcută, mai
puțină autonomie este dureroasă. O reducere a autonomiei poate genera un răspuns puternic de
amenințare. Activitatea în grupul clasă necesită o reducere a autonomiei. În culturi sănătoase, această
potențială amenințare tinde să fie contracarată. Când se simte o lipsă de control, sau de experiența apare
incapacitatea de a influența rezultatele. Evaluările de performanță sunt un exemplu tipic,în care un copil
ar putea simți o lipsă de autonomie.
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Efecte pe plan emoțional

O creștere a percepției autonomiei conferă multe satisfacții. Creierul are nevoie să simtă că este
în control! Și nu doar în relațiile cu colegii.

o Afirmația „Iată două opțiuni; care ar putea funcționa, pe care ai prefera-o? ” va tinde să provoace
un răspuns mai bun decât „Iată ce trebuie să faceți acum”.

o Oferirea unei autonomii semnificative într-un grup poate fi dificilă. Cu toate acestea, chiar și o
percepție subtilă a autonomiei poate ajuta, având portaluri de învățare auto-direcționate, unde
ajung să-și proiecteze curriculum-ul de învățare și să se conducă singuri.

o Reguli solide permit stabilirea limitelor în care indivizii își pot exercita creativitatea și
autonomia lor. O politică solidă ar trebui să permită luarea deciziilor individuale, fără
consultarea sau intervenția liderilor. Astfel se conectează autonomia cu gestionarea situațiilor
conflictuale.

AL IV- LEA BUTON EMOȚIONAL: FAMILIARITATEA

Echivalează în esență cu un sentiment de apartenență și siguranță. Familiaritatea presupune a
decide dacă alții sunt „în” sau „În afara” unui grup social; indiferent dacă cineva este prieten sau dușman.
Conceptul de a fi în interiorul sau în afara grupului este probabil un produs secundar al vieții în
comunități mici de acum milioane de ani, unde străinii aveau probabil probleme și trebuiau evitate.

In lipsa de securitate socială, interacțiuni, corpul generează un răspuns de amenințare. Decizia
că cineva este prieten sau dușman apare rapid și are impact asupra funcționării creierului. De exemplu,
informații de la persoane percepute ca „ca noi” este procesată folosind circuite similare ca pentru
propriile gânduri. Cu toate acestea, întâlnirea cu cineva necunoscut tinde să genereze un răspuns
automat de amenințare. Acest lucru explică de ce cineva se simte mai bine la o petrecere știind mai
degrabă trei oameni decât unu.

Efectele pe plan emoțional

Celebrele “bule” despre care tot vorbim zilele astea nu sunt altceva decât expresii ale acestei nevoi
psihologice fundamentale, familiaritatea. Aceasta este vizibilă în multe domenii: în organizații (“cei de la
bșcoală” vs. “cei de acasă”), în sport (steliști vs. dinamoviști) sau chiar în organizarea politică (“e român
de-al nostru”).

� În orice context, se pare că este bine să se încurajeze conexiuni sociale. Un raport Gallup a arătat
că organizațiile care încurajează conversațiile „mai reci de apă” au crescut productivitatea și
performanța. Așadar îl amintești hărțuitorului că este parte din grup și activăm butonul
familiaritate. facem apel la conștiința sa.

� Grupurile mici par a fi mai sigure decât grupurile mari.
� Conceptul de familiaritate este strâns legat de încredere.Copilul care are încredere în cei care par

să fie din grupul său, cine s-a conectat cu, el generând emoții de abordare. Și când cineva face
ceva nedemn de încredere, obișnuitul răspunsul este să vă retrageți.
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� Cu cât oamenii au încredere mai mare unul cu altul, cu atât este mai puternică colaborarea și cu
atât mai mult emoțiile sunt împărtășite.

AL V-LEA BUTON EMOȚIONAL: CORECTITUDINEA

Corectitudine poate face parte din explicația motivului pentru care oamenii experimentează
recompense interne pentru munca voluntară pentru a-și îmbunătăți comunitatea. Percepția că o
anumită acțiune sau decizie este incorectă generează un răspuns negativ puternic în sistemul limbic, care
declanșează automat ostilitate greu de controlat de neocortex (creierul rațional). Oameni care îi percep
pe ceilalți ca fiind nedrepți, nu simt empatie pentru durerea lor și, în unele cazuri, se va simți
recompensat atunci când alții nedrepți sunt pedepsiți . De aceea, transparența asupra deciziilor este
extrem de importantă.

Efectele pe plan emoțional

Corectitudinea se obține având același set de reguli și așteptări reciproce. Amenințarea cauzată de
nedreptatea percepută poate fi redusă prin creșterea transparenței și creșterea nivelului de comunicare și
implicare în problemele . Stabilirea așteptărilor clare în toate situațiile. Un sentiment de nedreptate
poate rezulta din lipsa unor reguli de bază clare, așteptări sau obiective. Permiterea elevilor de a-și
identifica propriile reguli poate ajuta, de asemenea. Într-un context educațional, o sală de clasă care
creează regulile, este acceptat un comportament și este probabil să experimenteze mai puțin conflict.

Tips and ticks pentru educație

Educația copiilor care se simt amenințați, deconectați, social,respinși sau tratați nedrept este o bătălie
ascendentă. De exemplu, educatorii pot crea un mediu de învățare favorabil subliniind în mod specific
modul în care oamenii se îmbunătățesc, care crește sentimentul de statut. Acest lucru este deosebit de
important atunci când învățând ceva nou, poate crea un răspuns la amenințare. Educatorii pot crea, de
asemenea, certitudine prezentând clar contururile a ceea ce se învață și oferă o percepție de o oarecare
autonomie prin introducerea alegerii în clasă, opțiunilor.

� Cheia aici este ca educatorii, formatorii și antrenorii să aprecieze starea de abordare ca starea
necesară pentru învățare și depuneți efort și atenție pentru a menține acest lucru către stat.

� Modelul SCARF te poate ajuta să-ți îmbunătățești relațiile cu colegii sau orice alte interacțiuni
sociale. Dacă înțelegi mai bine cum funcționează creierele noastre, poți să pui mai multă atenție
pe nevoile celorlalți și să-ți înțelegi mai bine reacțiile tale în anumite situații. Ai astfel
posibilitatea să-ți adaptezi comportamentul tău, influențând într-un final și comportamentul
celor din jur.
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CONCLUZII

Înțelegerea domeniilor din modelul SCARF și găsirea unor strategii personalizate pentru a utiliza eficient

aceste perspective, poate ajuta oamenii să devină elevi,lideri, manageri, facilitatori, antrenori, profesori și chiar

părinți mai buni. A fi conștient este esențial pentru integrarea modelului SCARF. Pe măsură ce ne mișcăm prin

viață, pe măsură ce ne deplasați prin clasă, pe măsură ce petrecem timpul, să fim atenți la impactul pe care îl

avem asupra celorlalți!
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREŞCOLARI

Fazakas Imola Matilda,

Şcoala Gimnazială Nr.1 Deja

Limbajul este o formă de activitate specific umană, care constă în folosirea limbii în procesul de

comunicare şi de gândire. Limba este principalul mĳloc de comunicare între membrii unei comunităţi şi,

joacă un rol important în viaţa societăţii şi a indivizilor. În munca mea de zi cu zi

observ că preşcolarii vorbesc foarte puţin, au un vocabular sărac, vorbirea lor e de neînţeles, sau chiar

nu vorbesc cu cei din jur. Cum se explică acest lucru? Scurt: acasă vorbesc puţin. Ca educatoare, lucrând

în mediul rural, am descoperit că dezinteresul, efectele mediului lasă urme negative asupra copilului

preşcolar. În ziua de azi, din păcate părinţii nu au timp să se ocupe de copii, de competenţele lor de

comunicare, să răspundă la întrebările acestora cu care se confruntă. Din acest motiv întâlnim la

grădiniţă copii, care au un vocabular foarte sărac, nu se pot exprima corect gramatical. Anturajul familial

al copiilor poate fi foarte variată prin limbaj, ocupaţie, educaţie, şi prin modul de viaţă, stilul de viaţă al

acestora. Cadrul social în care trăieşte copilul influenţează foarte mult achiziţia de limbaj, folosirea

corectă a limbajului, expresivitatea.Pentru însuşirea unui limbaj corect, rolul educatoarei este hotărâtor,

mai cu seamă dacă mediul familial din care face parte copilul este mai puţin abilitat să-l educe în acest

sens; se ştie că la acestă vârstă copilul învaţă mult prin imitare. Familia reprezintă, pentru copil, modelul

pe care îl va imita, sau, dacă în familie el nu întâlneşte modele de dorit, este cu atât mai mult datoria

grădiniţei, a educatoarei, să ofere aceste exemple. Mai mult, aceasta va trebui să insiste pentru ca

preşcolarii să-şi însuşească un vocabular bogat, deprinderi de a-l folosi corect din punct de vedere

gramatical şi o conduită verbală în acord cu normele unei exprimări corecte.

Pornind de la aceste obsevaţii, mi-am propus ca obiectiv prioritar, cu precădere, insistarea şi dezvoltarea

limbajului copiilor, formarea unui vocabular activ, bogat şi expresiv, sistematic, pas cu pas. Formarea

unor deprinderi corecte de comunicare constituie o activitate permanentă şi continuă în grădiniţă, atât

în activităţile specifice de educare a limbajului, cât şi în cele liber creative, în fiecare moment al zilei
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educatoarea îndrumând copiii să folosească un limbaj bogat, nuanţat şi expresiv.

Comunicarea dintre copii reprezintă o cale naturală pentru aceştia de a învăţa lucruri noi unii de la

ceilalţi. Ţinând cont de ceea ce spunea pedagogul francez Celestin Freinet: „Problema principală a

educaţiei rămâne nu atât conţinutul învăţământului, cum s-ar crede astăzi, cât modul de a provoca setea

de cunoaştere a copilului …” rămâne ca noi, dascălii, să găsim cele mai potrivite modalităţi de

eficientizare a demersului didactic, astfel încât să stimulăm apetitul pentru dezvoltare personală.

Grădinița și implicit educatoarea are rolul de a conduce primii pași ai copilului de drumul integrării

sociale, inclusiv prin dezvoltarea competențelor de comunicare.

Primul şi cel mai important scop este crearea unui cadru plăcut, care conferă un mediu plăcut

copiilor. Într-un cadru plăcut, optim, un copil se deschide mai uşor, devine mai comunicativ, mai

îndrăzneţ. Copilul trebuie să simtă că este acceptat, iubit, îndrăgit. Am ales perlele

literaturii, poezii, zicători, poveşti, jocuri didactice, precum şi materiale didactice adecvate. Prin

intermediul jocurilor didactice, jocurilor-exerciţiu, preşcolarii pot fi familiarizaţi cu relaţiile semantice

dintre cuvinte, adică legăturile realizate pe baza sensului cuvintelor în raport cu forma. Am amenajat în

sala de grupă colţul “Bibliotecă”, unde am pus pe rafturi cărţi de colorat, enciclopedii, cărţi cu poveşti, pe

care copiii le răsfoiau cu mare plăcere. Prin acest lucru îi putem încuraja, le putem oferi iubirea de carte,

de a avea un vocabular bogat, divers. În acelaşi timp îi putem încuraja şi pe cei care sunt mai retraşi, mai

inhibaţi. Materialele puse la dispoziţia copiilor vor constitui un punct de reper pentru educatoare în

sugerarea de contexte noi, care să permită copiilor însuşirea şi exersarea unor achiziţii în domeniul

limbajului, cultivarea independenţei în vorbire şi stimularea creativităţii în exprimarea orală.

Am pus un mare accent pe întâlnirile de dimineaţă, deoarece aici copiii au avut ocazia să-şi

exprime trăirile, sentimentele,experienţele. Jocurile de grup totodată contribuie la dezvoltarea

vocabularului copiilor. Copiii trebuiau să termine propoziţiile începute, să ghicească acele animale,

plante, mĳloace de transport, anotimpurile pe care le-am descris, precum şi jocurile cu antonime. Aceste

momente de joacă i-au ajutat şi pe acei copii să comunice, care sunt de obicei mai tăcuţi, mai retraşi.

Am pus mare accent jocurilor de cunoaştere, deoarece prin aceste jocuri s-au cunoscut copiii mai bine

între ei, au învăţat, şi-au însuşit şi unele reguli, precum să se respecte reciproc, să se ataşeze unii de alţii,

să-şi exprime sentimentele, să aibă încredere de sine În cadrul povestirilor, repovestirilor,
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memorizărilor, lecturilor după imagini, convorbirilor stimulăm copiii să-şi însuşească o exprimare

corectă şi să-şi exprime impresiile într-un limbaj cât mai corect şi expresiv. Pentru mine e o adevărată

satisfacţie, că aceşti copii şi-au intercalat în dicţie structurile, sintagmele frumoase luate din poveşti, pe

care le folosesc de zi cu zi, deci educarea limbajului putem afirma că e pe o cale bună.

Acţiunea de îmbogăţire şi activizare a vocabularului preşcolarului nu este nici simplă, nici

uşoară, dar este frumoasă şi nobilă, dacă avem în vedere cultivarea limbii materne.Metodele de predare

colaborative şi de cooperare sunt metode de predare în care copiii lucrează împreună, în perechi sau în

grupuri mici, învaţă să lucreze ca o echipă, comunică direct între ei faţă în faţă. În cadrul acestor metode,

preşcolarii îşi împărtăşesc ideile, se ajută unii pe alţii să înţeleagă şi să găsească soluţii, stau unii lângă

alţii, explică celorlaţi ceea ce ştiu, discută împreună fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat.

Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă preşcolarului posibilitatea de a se „mişca” în mediul

înconjurător cu uşurinţă şi de a-şi experimenta propriile achiziţii de limbaj. Pe

baza experienţelor, recomand tuturor cadrelor didactice, care lucrează la grădiniţă, ca prioritate să fie

dezvoltarea vocabularului copiilor, şi iubirea, cultivarea limbii materne.

Desfăşurarea sistematică a activităţilor de educare a limbajului, pe baza unei proiectări bine

gândite, în concordanţă cu recomandările programei instructiv educative din grădiniţa de copii, printr-o

continuitate de cerinţe şi o perseverenţă continuă începând cu grupa mică şi terminând cu grupa mare,

garantează atingerea scopurilor propuse, iar rezultatele se evidenţiază în reuşita şcolară.
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Metoda didactică- Instruirea asistată de calculator

Frunză Gabriela
Grădinița cu Program Prelungit Nr.24, Iași

Educaţia trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în
societatea în care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi mai mult decât atât, însăşi
procesul de instruire trebuie să se adapteze noilor condiţii.

În ziua de azi, cadrele didactice încearcă să realizeze lecțiile, activitățile cât mai atractive pentru
copii. Având acces la tehnologie și fiind dotați cu diferite dispozitive ce ne pot facilita modul de
transmitere a informațiilor ar fi păcat să nu ne folosim de ele și să ne îmbunătățim modul de predare. De
aceea consider ca învățarea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică. Înainte în școli
calculatoarele erau folosite strict pentru orele de informatică. Însă acum, datorită evoluției tehnologiei
se constată o preocupare concretă pentru utilizarea calculatorului în învăţare, în special în cadrul ariilor
curriculare Matematică şi ştiinţe, Limbă şi comunicare, dar nu sunt excluse nici celelalte arii.

„Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă de
învăţământ, care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în
contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii
contemporane .” (Vlădoiu, 2005, p. 3).

„Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi disponibilităţile
tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a informaţiei) conferă acestei metode
didactice calităţi privind :
- informatizarea activităţii de predare– învăţare– evaluare;
- îmbunătăţirea IAC prin intermediul unor acţiuni de: gestionare, documentare, interogare;
- simulare automatizată interactivă a cunoştinţelor şi capacităţilor angajate în procesul de
învăţământ, conform documentelor oficiale de planificare a educaţiei.” (Vlădoiu, 2005, p. 3).

„ Metoda IAC valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de
dirĳare euristică şi individualizată a activităţilor de predare– învăţare–evaluare :
- organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui
student;
- provocarea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea unor
lacune, probleme, situaţii problemă;
- rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea informaţiilor;
necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului;
- realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme , module de studiu, lecţii,
grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare ;
- asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului.” (Vlădoiu, 2005, p.3).

Preşcolarii sunt preocupaţi şi atraşi mai ales de facilităţile grafice şi sonore ale
calculatorului, dar treptat, ei conştientizează faptul că îl pot utiliza ca instrument de învăţare şi sunt
dornici să facă acest lucru în oricare moment al zilei.

În planul dezvoltării personalităţii copiilor, influenţa calculatorului este benefică
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deoarece, are efecte pozitive în planul stimulării intelectuale şi psiho-motorii prin varietatea şi
multitudinea cerinţelor pe care copilul le poate rezolva în timp limitat.

Avantajele folosirii calculatorului constau în faptul că stimulează dezvoltarea proceselor psihice
în primul rând a gândirii logice, prin stabilirea de raţionamente transductive-analogice, îi ajută să-şi
însuşească algoritmi simpli şi le dezvoltă capacitatea de preluare şi rezolvare a sarcinii în timp foarte
scurt.

În concluzie, calculatorul este o necesitate în viața copiilor noștri, dar depinde de părinți și cadre
didactice cum învață copii să îl utilizeze și cum aleg să-l foloseasă.
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Modele ale managementului clasei de elevi

Gheorghioiu Dorina
Școala Gimnazială Principele Radu Adjud

Fiind una dintre cele mai vechi arte și cele mai noi științe, managementul este prezent în multe
domenii răspunzând unor necesități crescânde de organizare, coordonare, conducere dar și de reușită a
activității din societatea post-modernă. Managementul înseamnă a face față unor complexități,
bazându-se pe o bună organizare a complexelor conglomerate, aducând consistență unor dimensiuni
fundamentale precum calitatea sau profitabilitatea.

Managementul educațional se conturează ca o știință interdisciplinară compusă din psihologie,
pedagogie, sociologie, filozofie, economie, științele comunicării, științele rezolvării conflictelor.
Încearcările de abordare multifactorială a managementului clasei de elevi – gestionarea situațiilor de
criză educațională, din care se pot desprinde importante concluzii, cu valoare teoretică si practică,
detașându-se spre exemplu, un mod nou de a privi, înțelege și utiliza rolul de manager (cu puternice
tente de lider) al învățătorului și profesorului, pentru creșterea eficacității activităților comune ale
educatorilor și elevilor, constituie o prioritate a învățămâtului actual.

Intr-o epocă apropiată, unii pedagogi, au incercat sa evalueze rolul factorului relațional în
educație. Prin cuvintele pedagogului Leroy s-au desprins concluziile urmatoare:"...copilul ființă umană,
situat într-un anumit mediu, este profund influențat de acesta (factor relațional); comportamentul său
diferă după cum trăiește solitar sau în colectiv și depinde, îintr-o mare măsură de natura relațiilor cu
partenerii. Maturizarea nu aduce decât potențialități pe care interacțiunile sociale trebuie să le
actualizeze".

Din perspectivă educaţională, conceptul de management cunoaşte cel puţin două ipostaze:
management educaţional, ca un concept mai larg ce este intim legat de politica educaţională şi care se
bazează pe elemente strategice, şi management şcolar, localizat în special la nivelul formal al educaţiei şi
care, în opinia R. M. Niculescu „se raportează la conducerea activităţii şcolare din punct de vedere
instituţional, în raport cu managementul educaţional care se referă la conducerea actului educaţional
în ansamblul manifestărilor sale”. R. Iucu defineşte managementul clasei ca un „domeniu de cercetare în
ştiinţele educaţiei, care studiază atât perspectivele de abordare a clasei (didactică şi psihosocială), cât şi
structurile dimensionale ale acesteia, în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în
situaţii de criză microeducaţională (indisciplină, violenţă, nonimplicare etc.) şi a evitării consecinţelor
negative ale acestora, prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale”. Managementul clasei de elevi a făcut
obiectul de studiu a numeroase cercetări care, în timp, au favorizat delimitarea a două mari
paradigme explicativ-conceptuale: paradigma normativă şi paradigma interpretativă. Astfel,
paradigma normativă promovează analize funcţionaliste şi sistemice care se soldează cu formularea
unor ipoteze generale ce verifică teoriile la nivelul ansamblului social şi care analizează doar izolat
indivizii din cadrul grupului. Ideea de bază a acestei paradigme vizează reglementarea conduitei umane
prin norme explicite şi instituţionalizate. La polul opus, paradigma interpretativă este axată pe
individ, analizat din perspectivă socială, şi porneşte de la ideea că orice colectivitate este
constituită din persoane ce derulează acte conştiente ce nu pot face obictul unor teorii generale. Deşi



99

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

diferite ca abordare, în realitate cele două paradigme oferă două perspectivie viabile de analiză a clasei de
elevi, care au generat apariţia a numeroase studii în domeniu.

Managementul clasei de elevi are funcții identice cu cele ale managementului educațional: de
proiectare, organizare, coordonare,consiliere, conducere, evaluare a activițății educaționale și a
factorilor educaționali la nivelul clasei de elevi, fiind o reflectare a managementului educațional la
specificul clasei de elevi.

Principiile managementului clasei sunt: îmbunătățirea condițiilor învățării; prevenirea stressului
profesorilor și elevilor; creșterea timpului petrecut în sarcina de învățare; diminuarea timpului destinat
controlului comportamentelor distructive; implicarea elevilor în activități care să le solicite participarea
activă. Rolul de conducător asumat de educator în impunerea și urmărirea respectării regulilor, asociat
cu gradul de libertate acordat elevilor, au constituit nucleul controverselor pedagogice în interpretarea
disciplinei școlare. Permisivismul și autoritarismul au constituit controverse de-a lungul istoriei și sunt
construite în teorii distincte în cadrul pedagogiei moderne și contemporane.

Teoria disciplinei permisive îsi are originea în concepția lui J.J. Rousseau, conform căreia
constrângerea exterioară înăbușă manifestările spontane ale copiilor, potrivit tendințelor și trebuințelor
lui naturale și construirea personalității sale. Concepția lui a fost reluată în secolul nostru în cadrul
teoriei ,,educației noi” ai cărei reprezerntanți au fost: j.Dewey, Maria Montessori, E. Claparede și care-și
propune să reformeze educația din școală în concordanță cu cerințele elevului.

Teoria disciplinei autoritare se referă la faptul că natura umană este prin esenţa ei predispusă spre
manifestări negative şi pentru atenuarea şi frânarea lor sunt necesare măsuri severe de constrângere.
Reprezentantul acestei teorii este germanul Herbart, care introduce conceptul de guvernare, incluzând o
serie ce acțiuni, menite să disciplineze copilul și să-l determine să respecte ordinele și dispozițiile
educatorului.

În concluzie, autoritatea și libertatea sunt două laturi complementare ale disciplinei, iar
menținerea echilibrului dintre ele, reprezintă funcționalitatea optimă a acesteia. Mecanismele de-a
preveni, interveni și rezolva problemele disciplinare presupun anumite intervenții ale cadrului didactic,
strategii manageriale. Succesul unui management al clasei presupune și prevenție înainte de dezvoltarea
situației problematice.

Cadrele didactice cu experiență argumentează faptul că un obiectiv important în primele zile de
școală este acela de a institui un bun control asupra clasei de elevi. Din perspectiva managementului
clasei de elevi, dimensiunea inovatoare reprezintă o condiție esențială a optimizării interacțiunilor și a
microdeciziilor educaționale în universul grupului. Independența atitudinală și de intervenție a cadrului
didactic în situații de criză este dependentă de capacitățile inovatoare ale acestuia. Inovarea în planul
relațional al clasei de elevi nu este numai rezultatul presiunii forțelor sociale inovatoare ci și presiunile
elevilor care acționeza din interior.

Noţiunea de management al instruirii intervine când profesorul se află în postura de a coordona
spaţiul, materialele, echipamentele aferente, kinetica şi proxemica elevilor, precum şi a materialului de
studiu propriu-zis, integrate într-o arie curriculară sau într-un program de studiu.

Situațiile de criză educațională în clasa de elevi se referă la principalele tipuri de criză, în funcție
de gradul de dezvoltare în timp, gradul de relevanță, după numărul subiecților implicați. Fenomenele
școlare în interiorul clasei pot constitui adevărate crize și anume: între elevi constând în certuri
injurioase; profesori- părinți ( denigrări, mituiri); inter-clase ( prin conflicte deschise între colective).
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Factorii care generează conflicte școlare: educația deficitară din familiile elevilor, evitarea părinților de-a
comunica cu profesorul. Evaluarea eficienței managementului clasei se referă gradul de implicare a
elevilor în activitățile clasei și la volumul de timp alocat activităților de învățare.
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PROIECT DIDACTIC

Prof. Înv. primar: Gurgu Claudia Monica

Școala Gimnazială Nr .2, Motru/Gorj

Unitatea de învățământ :
Profesor învățământ primar:
Clasa: a IV-a
Data:
Disciplina: Istorie
Subiectul lecţiei: Romanii
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoștințe

Competențe specifice:
- Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
- să precizeze principalele ocupații ale romanilor
- să indice regiunile învecinate ale romanilor
- să identifice limba și credința romanilor.

Strategia didactică :

a. Metode şi procedee : explicaţia,conversaţia, rebus, știu-vreau să știu-am învățat.
b. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală şi individuală.
c. Resurse: capacităţile receptive ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timp (45 de minute).
d. Mijloace de învăţământ: marker, cretă , caiete, tablă, manualul.

Material bibliografic:

Istorie, manual pentru clasa a IV-a, Editura Corint

SCENARIUL DIDACTIC

I. Moment organizatoric: notarea absenţelor, pregătirea celor necesare pentru lecţie.
2min

II. Verificarea temei 3 min

Se va verifica tema elevilor și se va preciza ca fiecare elev să se corecteze dacă a greșit.
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III. Reactualizarea cunoștintelor 5min

Se poartă o conversație despre lecția anterioară:

Unde locuiau grecii?

Cu ce se ocupau grecii?

Ce formă de guvernare au inventat grecii?

Ce înseamnă colonie?

Dați-mi exemple de trei colonii grecești de pe malul Mării Negre.

IV. Captarea atenției 5min

Se face pe baza unui rebus ( Anexa 1) obținând pe verticală A-B titlul lecției ,,ROMANII ”.

V. Anunţarea titlului şi enunţarea obiectivelor operaţionale 3 min

Elevii sunt anunţaţi că pe parcursul acestei ore vor învăța noţiuni despre ,, Romani” ,

Eu scriu pe tablă data şi titlul lecţiei, ,, Romanii ’’,iar elevii le scriu pe caiete.

VI. Dirĳarea învăţării 20min

Solicit elevilor informații pe care ei le au despre romani,completând prima coloană din
ANEXA 2, apoi citim textul din manual și completăm coloanele 2 și 3 din ANEXA 2, iar elevii răspund
la următoarele întrebări:

a) Unde locuiau?

b) Ce limbă vorbeau?

c) Care era credința?

d) Ce ocupații aveau?

e) Pe ce continente s-a extins Imperiul Roman?

f) Pe ce s-a Bazat Imperiul Roman?

g) Cine era Traian?

VII.Evaluarea 5 min

Elevii primesc o fișă de evaluare ( Anexa 1)

VIII. Asigurarea retenţiei şi a transferului 5 min

Elevii primesc tema pentru acasă. (ex. 4 de la pagina 26)
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ANEXA 1

REBUS

1. Cultivau măslini;
2. Geții credeau într-un zeu pe nume…………;
3. Colonie grecească de pe malul Mării Negre;
4. Dacii purtau brătări de…………….;
5. Cuvânt cu sens asemănător pentru ,,popor”
6. Știința care studiază trecutul unui popor este……..;

7. Sursele istorice pot fi nescrise sau…………..;

ANEXA 2

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT

A

B

1.

2.

3.

7.

6.

5.

4.
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FISĂ DE EVALUARE

Citește cu atenție afirmațiile următoare. Încercuiește litera corespunzătoare sau scrie răspunsul corect:

1. Romanii locuiau în Grecia. A / F
2. Popoarele Imperiului Roman vorbeau limba ……………….
3. Romanii credeau în mai mulți zei. A / F
4. Principalele ocupații ale romanilor erau: meșteșugurile, ……………… și comerțul.
5. Traian nu a fost regele romanilor. A / F
6. Imperiul Roman s-a întins în regiunile învecinate, în Europa, ….……… și Africa.

ANEXA 3
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Proiectarea didactica - de la artă la știință

Prof. înv. preșcolar IOANA ANDREEA GEORGIANA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38, Ploiești

Proiectarea didactică este o activitate ce nu trebuie să lipsească din preocupările cadrelor
didactice, deoarece reprezintă etapa premergătoare oricărui act didactic. Pornind de la definiția
tradițională potrivit căreia, proiectarea didactică este programarea materiei de studiu pe unități de timp
și de activitate, a planului calendaristic, elaborarea planului de activități, astăzi, conceptul este mult mai
larg fiind caracterizat ca fiind ansamblul acțiunilor și operațiilor angajate în cadrul activităților de
educație/instruire conform finalităților asumate la nivel de sistem și de proces în vederea asigurării
funcționalității sociale a acestuia.

În contextul altual de modernizare și optimizare a școlii românești, activitatea de proiectare
pedagogică valorifică acțiunile și „operațiile de definire anticipativă a obiectivelor, conținuturilor,
strategiilor învățării, probelor de evaluare și mai ales ale relațiilor dintre acestea în condițiile unui mod
de organizare al procesului de învățământ.”

În concordanță cu aceste principii, cu cerințele Noului Curriculum, dar și cu situația atipică de
pandemie, cadrele didactice trebuie să conceapă și să planifice o serie de demersuri educaționale care
necesită o lectură atentă și permanentă a programei preșcolare, în scopul de a selecta obiectivele,
resursele necesare, demersurile și de a identifica tipurile de activități de învățare care conduc la atingerea
acestora.

Toate activitățile desfășurate în grădiniță, indiferent de durata și dimensiunea lor trebuie atent
proiectate și planificate. De aceea, înainte de a proiecta o unitate de învățare sau o anumită activitate
trebuie parcursi următorii pași:
1. Reluarea conținutului Curriculum-ului pentru învățământ preșcolar, cu consultarea unor surse

suplimentare de documentare care pot sprĳini înțelegerea ( Scrisori metodice).
2. Stabilirea țintelor pentru perioada următoare, selectarea obiectivelor pentru centrarea demersului

didactic pe acestea și nu pe conținut.
3. Selectarea resurselor didactice necesare, avându-se în vedere și utilizarea resurselor online, a celor

din natură, etc.
4. Stabilirea conținuturilor și a modalităților de abordare, prin raportare continuă la obiective și

strategii.
5. Consultarea permanentă a unor surse de documentare-informare pentru a asigura caracterul

științific al conținuturilor și al demersurilor didactice.
Succesul oricărei activități didactice proiectate este condiționat de claritatea și ordonarea

obiectivelor pe care le ormărește, procesul de învățământ fiind orientat spre realizarea unor obiective,
spre producerea unor schimbări controlate și dirĳate, fiind caracterizat prin intenționalitate.

De asemenea, proiectarea necesită încă de la început, stabilirea și consemnarea unui inventar de
probleme - ce știu și ce nu știu copiii despre... Pe parcursul derulării activităților planificate, inventarul
se poate completa și consemna la ambele categorii, reflectând profunzimea abordărilor și preocupărilor
cadrului didactic pentru detalii. Toate activitățile proiectate și desfășurate în grădiniță au un pronunțat
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caracter educativ, accentul fiind pus pe următoarele aspecte: ce au copiii de învățat din aceea activitate în
afară de cunoștințe, ce rol își poate asuma copilul în situații similare cu cele prezentate, cum contribuie
la formarea copilului ca personalitate complexă, cu atitudini și comportamente civilizate.

Așadar, în acest context de norme și cerințe științifice, educatoarea este cea care oferă proiectării
didactice o amprentă personală, transformând această activitate complexă într-o adevărată artă.

În condițiile actuale, educatoarea nu mai poate fi considerată de societate o simplă
supraveghetoare a copilului preșcolar, deoarece această profesie devine o permanentă provocare la
perfecționare și la adaptare.

Principalele dimensiuni ale rolurilor și cerințelor față de educatoare sunt:
- Participarea și implicarea motivațională în actul educativ;
- Creativitatea soluțiilor și atitudini creative în fața rezolvării problemelor de zi cu zi;
- Să fie reflexivă, pentru că trebuie să considere și să reconsidere permanent ceea ce observă la copii și să
analizeze cu atenție toate detaliile;
- Să fie deschisă, datorită faptului că trebuie să accepte permanent noul, soluțiile variate și flexibile care
să corespundă nevoilor diverse ale copiilor;
- Să fie parteneră, mergând împreună cu colegele sale, cu părinții, cu specialiștii și cu membrii din
comunitate care îi pot sprĳini efortul educativ:
- Să fie empatică, presupunând că în orice decizie educațională ține seama de trăirile copiilor și își aduce
permanent aminte că a fost și ea copil;
- Să fie flexibilă în planificări, decizii și activități, în așa fel încât să păstreze intact spiritul educativ și să
ofere mereu soluții viabile, nu artificiale;
- Să fie o facilitatoare constructivă, oferind alegeri diferite copiilor și lăsându-i pe ei să aleagă din ocazii
și materiale diverse.

Ținând cont de aceste lucruri teoretice și destul de metodice, educatoarea își pune cele patru
întrebări în trei etape diferite: la începutul anului/semestrului, la începutul unității de învățare/temei și
înainte de desfășurarea fiecărei activități. Cu toate acestea, programa oferă educatoarei o mare libertate
în privința conținuturilor, a acelor valori culturale care, prin asimilarea și interiorizarea lor, generează
achizițiile psihice preconizate. Conținuturile pe care preșcolarii și le însușesc prin joc sau prin învățare
dirĳată reprezintă mĳloacele principale de realizare a obiectivelor proiectate. De calitatea selectării,
organizării, prelucrării și transmiterii lor depinde în ultimă instanță dezvoltarea preșcolarului, iar cadrul
didactic trebuie să își arate adevărata vocație în acest sens.

Proiectarea activității se materializează în proiectul didactic, iar pentru a fi cu adevărat eficiente,
toate proiectele (proiectul anual/ semestrial, proiectul temei și proiectul activității trebuie să se
caracterizeze prin integralitate (să cuprindă toate componentele procesului didactic), realism (pentru a fi
realizabil sub aspectul strategiei, timpului), simplitate (pentru a putea fi cu adevărat folosit), flexibilitate
(pentru a permite restructurările determinate de condițiile concrete).

Dacă proiectarea a fost realizată ținând cont de toate aceste aspecte, activitățile desfășurate
capătă acea notă de firesc și naturalețe care nu stresează și nu dă emoții negative copiilor, îmbrăcând o
formă frumoasă, coerentă și logică, asemeni unei povești, gândită și spusă bine, dar de fiecare dată altfel.
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JOCURI MATEMATICE

Autor: Ionescu Nicoleta
Prof. Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași

MELCUL

Scopul jocului:

� dezvoltarea capacităţii de orientare;

� consolidarea operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire.

Materiale: fişe cu desenul de mai jos.

Regula jocului: copiii sunt împărţiţi pe două echipe şi alcătuiesc, cu numerele scrise pe melc,

adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri. Dacă un coechipier greşeşte calculele (structurate în adunări,

scăderi, înmulţiri şi împărţirii scrise pe coloană), trece următorul la tablă. Jocul continuă până se

epuizează toate căsuţele.

Recompensă: echipa care termină toate exerciţiile (în cele patru variante, corespunzătoare celor

patru operaţii aritmetice) în timp record, va primi un fanion verde.

ŞARPELE ANACONDA

Scopul jocului:

� formarea deprinderilor de calcul rapid şi corect;

� dezvoltarea spiritului competitiv.

Materiale: fişe cu desenul alăturat.

Regula jocului: pornind de la capul şarpelui, fiecare elev va face operaţiile aritmetice în ordinea în

care apar ele, iar rezultatul final îl va scrie pe coada şarpelui. Copiii vor fi împărţiţi pe echipe. Pentru

fiecare rezultat final corect, elevii vor primi câte un punct.

Recompensă: echipa cu cele mai multe puncte va deveni campioană si va primi un jeton cu

reprezentarea unui șarpe.
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CROS

Scopul jocului:

� formarea rapidităţii în calcul;

� educarea flexibilităţii gândirii.

Materiale: fişe de muncă independentă.

Regula jocului: învăţătorul împarte copiii pe trei grupe de nivel. La comanda „Start!” copiii

completează căsuţele libere. Castiga echipa care rezolva prima fișă corect și în întregime.

Recompensa: echipa câștigătoare va primi o diploma „Micul mate”.

8 x 9 = + 26 = – 194 =

41 x 7 = + 26 = – 194 =

8 x 6 = + 21 = – 41 =
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PROIECTELE ERASMUS+ ÎN CONTEXT PANDEMIC

Elena-Daniela PECOU

Școala Gimnazială „Elena Văcărescu” - București, România

Proiectul Erasmus+ Winter - ”Well being of teachers and educators - Satisfaction factors and applicable

methods for maintaining and increasing the well-being of employees in social-pedagogical education and teaching for

staff retention and recruitment“, coordonat de Adolf-Reichwein-Schule, Germania, a debutat în anul 2019 și

urmează a se încheia la începutul anului 2022. Acest proiect, inițial prevăzut a se încheia în 2021, a fost prelungit
cu 1 an, din cauza situației create de pandemia Covid-19.

Scopul proiectului este acela de a afla care sunt factorii determinanți și metodele aplicabile pentru

menținerea și creșterea stării de bine a angajatilor în general și a profesorilor/ educatorilor/ angajaților din
mediul educațional în special.

Proiectul presupune, practic, o cercetare a acestui concept general - starea de bine la locul de muncă -
care include tot ceea ce ține de sănătatea fizică, psihică și mentală a angajaților, a factorilor care influențează
starea de bine la locul de muncă, a importanței stării de bine la locul de muncă precum și identificarea soluțiilor
adoptate de angajatori (companii, instituții, firme etc.), în vederea menținerii/îmbunătățirii stării de bine a
angajaților la locul de muncă.

Proiectul reunește șase instituții școlare – de la nivel preșcolar la cel liceal – precum și o instituție care
activează în domeniul asistenței sociale. Sunt implicați parteneri din patru țări din Uniunea Europeană:
Germania (Vitos-Teilhabe și Adolph Reichwein Schulle), Finlanda (Riveria), România (Școala

Gimnazială ”Elena Văcărescu” și Gradinița nr. 50, ambele din București), Suedia (Baldergymnasiet) și

Lituania (Saules Gojus - Vilnius și Varpelio - Klaipeda). Au avut loc mobilități în Germania (2019), Suedia
(2020) și Finalanda (2021). Întâlnirea din România s-a desfășurat online, din cauza restricțiilor impuse în timpul
pandemiei Covid-19, iar cea din Lituania este programată pentru luna februarie 2022.

Întrucât bună parte din proiect s-a desfășutat sub auspiciile schimbărilor aduse în educație în timpul
pandemiei Covid-19, toti partenerii au fost invitați să răspundă la șapte întrebări, aflate în strânsă legătură

cu tema proiectului. Primele trei s-au axat pe experiențele și provocările cu care s-au confruntat instituțiile
partenere și angajații acestora, de la începutul pandemiei, în timp ce ultimele patru s-au aplecat mai îndeaproape
asupra stării de bine a profesorilor/educatorilor. Răspunsurile oferite au evidențiat atât puncte comune, cât și
deosebiri între instituțiile partenere.

3. Cum ați descrie, pe scurt, experiențele dumneavoastră, în calitate de profesor/educator, în

timpul pandemiei Covid-19?

„Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul trebuie să continui să mergi înainte.”–

Albert Einstein
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Multe dintre cadre didactice intervievate au declarat că aceeastă perioadă a debutat cu nesiguranță și
îngrijorare – chiar teamă, precum și cu necesitatea de adaptare rapidă la noile condiții de lucru.

Toate țările au avut în comun o succesiune a diferitelor faze ale pandemiei – atât condițiile de lucru cu
elevii, cât și modalitățile de colaborare instituțională s-au modificat în permanență, în funcție de condițiile
epidemiologice existente în regiunea/țara respectivă, într-o anumită perioadă.

Numeroși profesori și elevi s-au confruntat la început cu dificultăți tehnice, odată cu trecerea la
învățământul la distanță, cauzate, în principal, de lipsa formării și a experienței în utilizarea platformelor
educaționale online, dar și de lipsa echipamentelor și dispozitivelor necesare pentru buna desfășurare a școlii la
distanță. Departamentele tehnice din școli au fost uneori suprasolicitate, iar colegii s-au ajutat între ei, pentru a
putea face față cu succes noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare.

Atât profesorii, cât și educatorii au fost nevoiți să își adapteze tehnicile de predare la noua realitate. În
„perioada online”, relațiile cu elevii au fost, pentru mulți dinspre respondenți, mai dificil de stabilit. După cum au
punctat respondenții din Lituania și Finlanda, s-a observat o scădere a interesului pentru studiu în special în
rândul elevilor de vârste mici, care au fost privați de prezența și ghidarea asigurate de cadrul didactic în clasă. Unii
elevi au fost dependenți de ajutorul părinților/reprezentanților legali, iar cea mai mare nevoie de susținere în
timpul desfășurării cursurilor la distanță s-a observat în rândul elevilor defavorizați.

Odată cu revenirea la școală, purtarea măștilor de protecție a reprezentat o nouă provocare. În unele
instituții școlare, masca a fost obligatorie în permanență în toate spațiile atât pentru elevi cât și pentru întregul
personal. În altele, elevii de vârste mai mici - de exemplu preșcolarii – au fost exceptați de la purtarea măștii. În

Germania, a existat posibilitatea înlăturării măștii pe perioada șederii pe scaun, însă unii profesori au continuat

să poarte mască pe toată durata predării, iar în zilele cu multe ore vorbirea și respiratul s-au realizat cu dificultate.
După încheierea perioadei de izolare la domiciliu, în unele instituții școlare s-a implementat sistemul hibrid – unii
elevi participau fizic la ore, în timp ce alții asistau online, respectiv clasele au fost divizate în două grupe, iar
lecțiile s-au organizat pentru ambele grupe. În România, a existat o perioadă în care preșcolarii, elevii din școala

primară și anii terminali participau la ore cu prezență fizică, în timp ce toți ceilalalți aveau cursuri exclusiv online.
Indiferent de forma de organizare a cursurilor, numeroase cadrele didactice s-au confruntat de multe ori cu un
grad ridicat de solicitare, mergând uneori până la epuizare.

Școala Adoplh Reichwein din Germania a punctat în răspunsul său faptul că, odată cu necesitatea efectuării

testelor Covid în școală, de mai multe ori pe săptămână, profesorii s-au simțit uneori ca lucrând și în domeniul
medical pe lângă cel educațional. De asemenea, în ciuda comportamentului disciplinat din școli, s-a observat o
creștere a dezaprobării față de cei care nu doresc să se vaccineze anti-Covid însă și o experiență pozitivă în
legătură cu „school-teams-health”, care au funcționat bine și și-au oferit sprĳinul, ori de câte ori a fost nevoie.

În ciuda neajunsurilor, ca experiență plăcută, respondenții din Suedia au identificat mediul de lucru mai

calm, de acasă, caracterizat de mai puține distrageri și de mai puțin stres. Cu toate acestea, timpul petrecut în fața
ecranelor a crescut considerabil, la fel ca cel alocat pregătirii de materiale potrivite pentru școala online.
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4. Cu ce provocări v-ați confruntat?

„Nu mă tem de furtuni, pentru că mă învață să îmi conduc corabia” - Louisa May Alcott

Provocările de ordin practic enumerate de parteneri au constat în accesarea și descoperirea platformelor
de învățare/predare și aplicarea celor mai potrivite metode pentru a menține viu interesul elevilor. La nivel
interuman, provocarea cea mai mare a constat în gestionarea emoțiilor elevilor și cadrelor didactice, deopotrivă,
dar și în motivarea elevilor pentru învățare.

O altă provocare a fost legată de urmărirea și aplicarea multiplelor modificări legislative apărute de-a
lungul pandemiei, în funcție de evoluția situației sanitare.

Unele cadre didactice au fost nevoite să lucreze și în timpul liber, pentru a-și pregăti temeinic materialele
pentru școala online. De asemenea, au fost profesori care au resimțit tristețea de a nu putea să își vadă colegii, la
școală.

În cazuri extreme, presiunea asupra cadrelor didactice a fost accentuată de acuze din partea părinților
referitoare la o atenție insuficientă acordată nevoilor individuale ale elevilor.

Nu în ultimul rând, coordonarea proiectului Erasmus+ și a mobilităților, în timpul pandemiei, a
reprezentat o mare provocare.

5. Care au fost aspectele pozitive ale pandemiei Covid-19?

„Viața este un naufragiu, dar nu trebuie sa uităm să cântăm în bărcile noastre de salvare.” – Voltaire

Din toată această perioadă, au rezultat și câteva aspecte pozitive, începând cu faptul că atât cadrele
didactice, cât si elevii au deprins noi competențe digitale. Au fost explorate noi platforme online, multe dintre
acestea interactive (de exemplu: Wordwall, Genially, Kahoot).

Discuțiile telefonice și întâlnirile online au eliminat timpul petrecut în trafic, iar munca de acasă s-a
desfășurat într-un mediu calm, cu mai puține distrageri. Unele cadre didactice au resimțit chiar un nivel mai
scăzut al stresului și au reușit să își îmbunătățească limba engleză, prin folosirea platfomelor și materialelor scrise
în această limbă.

S-au realizat prezentări interesante, online, iar consumul de hârtie a fost mai redus. Pe alocuri,
colaborarea dintre elevi s-a îmbunătățit, grație schimbului online de idei, mai eficient și a nevoii de a se ajuta
reciproc.

Într-una din instituțiile partenere „turul școlii” s-a organizat online, variantă ce s-a dovedit chiar mai
eficientă decât tradiționala zi a „porților deschise”, când se crea mare aglomerație.

Normele de igienă în instituțiile școlare au fost îmbunătățite și mediatizate.

Unul dintre parteneri a organizat activități pentru angajați, care s-au putut realiza de acasă, pentru a-i
determina să aibă grĳă mai multă de ei înșiși. Prin intermediul programului ”Teilhabe bewegt”, participanții au fost
rugați să trimită înregistrări cu activitățile sportive realizate – de exemplu capturi de ecran cu distanța parcursă,
numărul de pași sau cea mai reușită poză. Câștigătorii chiar au primit mici premii.

Nu în ultimul rând, au fost situații în care școala online a ajutat la stabilirea unor relații mai strânse cu
părinții elevilor, iar beneficiile școlii „față în față” au devenit mai evidente, pentru toți cei implicați.



113

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

6. Cum a afectat pandemia starea de bine a profesorilor/educatorilor?

„Noi știm ce suntem, dar nu știm ce putem fi.” – William Shakespeare

Pandemia a avut o serie de efecte asupra stării de bine a cadrelor didactice. În timp ce unii au fost afectați
de sedentarism, alții au început să fie mai atenți la propria sănătate și să facă mai des mișcare.

Profesorul, aflat întotdeauna printre elevi și colegi, s-a „trezit” dintr-o dată singur, izolat, în fața unui
monitor, fiind nevoit să gestioneze clasele de elevi din cu totul altă postură. Unele cadre didactice nu au mai simțit
aceeași apartenență la insituțiile școlare în care își desfășoară activitatea. Aflați între încurajările colegilor de
breaslă și presiunea exercitată de numeroși părinți, respectiv de mass media, școala online a reprezentat pentru
unii profesori un moment în care s-au gândit să demisioneze.

Cei care s-au bucurat de participarea activă a elevilor în timpul orelor online au depășit mai ușor perioada
decât cei care au sesizat interes mai scăzut pentru acest tip de cursuri – și chiar absenteism - din partea elevilor. Și
evaluarea online a fost uneori viciată, nearătând nivelul real cognitiv/operațional al elevilor.

Odată cu revenirea la școala cu prezență fizică, respectarea tuturor regulilor sanitare, purtarea măștii,
intrarea bruscă în contact cu un număr mare de oameni, după ridicarea măsurii izolării la domiciliu, organizarea
cursurilor în noile condiții de desfășurare au adus pentru mulți profesori/educatori o stare de oboseală accentuată,
mergând până la epuizare.

Lipsa activităților culturale, deși de înțeles, în această perioadă, a accentuat stresul și starea de iritare.

7. Ce ați făcut pentru starea dumneavoastră de bine în această perioadă?

Răspândește lumină, iar întunericul se va risipi de la sine.” – Disiderius Erasmus

Mecanismele de asigurare a unei stări de bine în această perioadă au prezentat atât asemănari, cât și
diferențe, pentru instituțiile implicate în proiect.

Întâlnirile cu colegii, online sau față în față, au adus o notă de optimism pentru toată lumea. Acolo unde
s-au creat legături mai strânse cu colegii, elevii și părinții acestora din urmă, starea de spirit a fost mai pozitivă. De
asemenea, timpul de calitate petrecut în familie și-a adus aportul la menținerea echilibrului psihic.

S-au făcut diverse încercări, unele au avut succes, altele mai puțin. Una din instituții a organizat periodic
întâlniri online scurte, de 15 minute, pentru a discuta despre starea de bine, a indentifica eventualele probleme și
a oferi sprĳinul necesar. Un alt partener a încercat implementarea programului online cu „pauze active”, însă
ideea nu a avut succesul scontat. Pe de altă parte, pregătirea și servirea mesei de prânz acasă au adus beneficii
asupra sănătății tuturor.

Unii profesori au găsit soluții inovatoare din punct de vedere ergonomic, în perioada online, cum ar fi
înlocuirea tradiționalului birou cu masa de călcat.

Hidratarea corespunzătoare, benefică mai ales în timpul perioadelor îndelungate de purtare a măștii,
plimbările, mișcarea de orice fel au fost de mare ajutor. Mersul pe bicicletă până la școală a devenit pentru unii
profesori obișnuință - însuși coordonatorul proiectului pedalează 20 de kilometri până la școală.

Rutina zilnică a suferit pentru mulți modificări. Pauzele bine organizate, precum și aerisirea
corespunzătare a sălilor de clasă și păstrarea nemodificată a componenței claselor au contribuit la menținerea
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unui confort psihic. Ideea că masca și imunizarea ajută la prevenirea îmbolnăvirii i-au ajutat pe unii profesori să
fie mai relaxați.

Acolo unde școala a oferit servicii de genul consilierii psihologice, ședințelor de meditație sau
programelor sportive, cadrele didactice au apelat cu entuziasm la acestea, cu atât mai mult cu cât inițiativele
personale pentru starea de bine au fost cvasiinexistente.

Pentru creșterea stării de bine, partenerii au participat online la o ședință de aerobic, sub coordonarea
unui profesor de educație fizică din una din școlile partenere.

Toate mobilitățile realizate s-au bucurat de reacții pozitive din partea tuturor participanților și chiar și
atunci când activitățile s-au realizat online, echipa noastră europeană a rămas unită, spre bucuria și mulțumorea
celor implicați, începând cu coordonatorul proiectului.

Contul de Instagram (Wintererasmus) a fost actualizat periodic cu poze care au arătat activitățile realizate
pentru creșterea stării de bine.

8. De ce aveți nevoie pentru a vă asigura o stare de bine în perioade stresante?

„Există întotdeauna flori pentru cei care doresc să le vadă.” – Henri Matisse

Nevoile cadrelor didactice în perioade stresante sunt de multe ori identice cu ale oricărui alt om -
interacțiuni de calitate cu cei dragi, mâncare sănătoasă, sport, comuniune cu natura, activități culturale, hobby-uri,
activități de relaxare, întâlniri informale cu colegii de serviciu.

Unii profesori au solicitat chiar și amenajarea unei încăperi, în încinta școlii, în care să se poată
relaxa/odihni/medita.

Telemunca, atunci când aceasta este posibilă, precum și un mai bun control asupra propriului timp și o
mai mare libertate în crearea activităților didactice și a instrumentelor de evaluare pot fi elemente care să crească
starea de bine în rândul cadrelor didactice.

Planificarea adecvată a timpului, care să evite munca în exces și cursurile de instruire sunt alte
instrumente care pot răspunde nevoilor profesorilor/educatorilor.

În perioadele stresante, poate mai mult ca oricând, suportul emoțional primit din partea conducerii
instituției școlare contează într-o mare măsură pentru cadrele didactice. Profesorii/educatorii au nevoie să se
simtă văzuți, ascultați, înțeleși, valorizați.

De asemenea, pentru asigurarea unei stări de bine, este necesar să se păstreze legătura cu colegii, să se facă
schimb de idei și de experiență. Astfel, o parte din stresul provocat de această situație extraordinară este înlăturată,
fiind înlocuită de sentimentul că nimeni nu este singur și fiecare se poate baza pe sprĳinul echipei. Pe de altă parte,
implicarea activă a elevilor în școala online îi ajută pe profesori să nu își piardă motivația și să se bucure de
activitatea didactică chiar și în condiții nefavorabile.
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9. Ce experiențe dobândite în timpul pandemiei vă vor ajuta pe viitor să faceți față situațiilor

stresante?

„Ca să poți vedea stelele, e nevoie deun anumit grad de întuneric.” – Osho

Am realizat că putem „duce” mai mult decât ne imaginam, că nu putem controla totul și că avem o
capacitate uimitoare de adaptare și ne-am adus aminte că simțul umorului ne este un bun aliat.

Am descoperit utilitatea materialelor, evaluărilor și întâlnirilor online și beneficiile telemuncii. Mulți au
redescoperit bucuria lucrurilor mici și au căutat ajutor în activități care li s-au potrivit: meditație, rugăciune,
gânduri pozitive, yoga etc.

Unii profesori au devenit mai încrezători în propriile forțe, alții mai organizați și mai atenți la
prioritizarea sarcinilor de lucru. Stăpânirea platformelor și aplicațiilor digitale constituie un atu în activitatea cu
elevii.

Este important să rămânem optimiști, să transmitem din optimismul nostru către elevi si să ne dorim să
intrăm în legătură unii cu alții, atât la nivel local, cât și la cel european.

Și, în ciuda oricăror evenimente potrivnice și provocări neprevăzute, să ne aducem aminte mereu de
menirea noastră, a profesorilor/educatorilor, precum și de faimoasele cuvinte ale lui Nelson Mandela: „Educația
este cea mai importantă armă care poate fi folosită pentru a schimba lumea.”

Toate răspunsurile partenerilor la cele șapte întrebări, de mai sus, conțin informații valoroase, aflate în
corelație nemĳlocită cu tema proiectului. Cercetarea conceptului de stare de bine, la locul de muncă, a fost cu atât
mai utilă și de actualitate în contextul pandemic, pe care nimeni nu l-ar fi putut intui la debutul proiectului.

Revenind la scopul proiectului, partenerii au colaborat cu succes pentru atingerea acestuia. În timpul
mobilităților și întâlnirilor online s-au identificat și aprofundat atât factorii determinanți, cât și cele mai potrivite
metode pentru menținerea și creșterea stării de bine a angajatilor, în general și a profesorilor/ educatorilor/
angajaților din mediul educațional, în special. În acest scop, au fost desfășurate activități variate, la nivelul
instituțiilor partenere, dublate de cele organizate de invitații organizatorilor fiecărei întâlniri/mobilități –
reprezentanți ai companiilor private locale și ai autorităților publice, deopotrivă. La finalul fiecărei întâlniri a fost
elaborat cîte un raport, de către fiecare partener. Însuși acest articol tehnic conține o sinteză a factorilor și
metodelor pentru menținerea și creșterea stării de bine a profesorilor/educatorilor/angajaților din mediul
educațional.

Proiectul Winter - ”Well being of teachers and educators - Satisfaction factors and applicable methods for

maintaining and increasing the well-being of employees in social-pedagogical education and teaching for staff

retention and recruitment“ a evidențiat, o dată în plus, utilitatea programelor Eramus+, avantajele cooperării între

partenerii europeni, cât și multiplele efecte pozitive avute asupra dezvoltării profesionale și personale a
participanților.
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CG6. Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau
prin generalizarea algoritmilor

COMPETENŢE SPECIFICE:

CS1. Identificarea proprietăţilor operaţiilor cu care este înzestrată o mulţime
CS2. Evidenţierea asemănărilor si a deosebirilor dintre proprietăţile unor operaţii definite
pe mulţimi diferite
CS3. Determinarea şi verificarea proprietăţilor unei structuri algebrice
CS4. Verificarea faptului că o funcţie dată este morfism sau izomorfism
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CS5.Transferarea, între structuri izomorfe, a datelor iniţiale şi a rezultatelor pe baza proprietăţilor
operaţiilor, corelarea proprietăţilor unor structuri algebrice prin intermediul unei funcţii bĳective

STRATEGII DIDACTICE

Principii didactice:

- Principiul participării şi învăţării active
- Principiul asigurării progresului gradat al performanţei
- Principiul explicativ-demonstrativ(conversaţia şi exerciţiul)
- Principiul conexiunii inverse (feed-back)

Metode de învăţare/instruire:

- Conversaţia euristică
- Explicaţia
- Exerciţiul
- Problematizarea
- Descoperirea dirĳată

Forme de organizare a clasei:

- Frontală
- Individuală

Forme de evaluare:

- Observaţia
- Prin lucru individual

Resurse materiale:

-Materiale didactice: fişe de lucru,manual, proiect didactic
-Mĳloace de învăţământ: tabla, creta

Resurse procedurale:

- Investigaţia ştiinţifică
- Observarea sistematică a elevului
- Rezolvarea de probleme/ situaţii problemă

Resurse psihologice:

Capacitatea de învăţare de care dispune clasa: elevii posedă cunoştinţe legate de legi de
compoziţie, gupuri, inele, funcţii surjective, injective, bĳective, compunerea funcţiilor.

Elevii prezintă interes pentru lecţie deoarece li s-a descris câmpul de aplicabilitate al acesteia
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Secvenţele activităţii

didactice

Activitatea

profesorului

Activitatea

elevului

Metode Procedee

de evaluare

Moment organizatoric

(2 min.)

Se verifică prezenţa

şi se captează atenţia

elevilor.

Elevii se pregătesc

pentru oră.

Conversaţia Observaţia

Reactualizarea şi

verificarea cunostintelor
anterioare

(4min)

Se verifică prin sondaj

tema de acasă

Se reamintesc
definițiile noțiunilor de
grup, monoid, inel,
funcţie injectivă,
surjectivă şi bĳectivă.

Elevii răspund la

întrebări.

Conversaţia

Explicaţia

Analiza

răspunsurilor

Anunţarea competenţelor

şi prezentarea conţinutului

lecţiei noi

(21min)

Profesorul anunţă

competenţele lecţiei, titlul
lecţiei şi prezintă

conţinutul.

Elevii urmăresc

noţiunile prezentate

la tablă, notează

în caiet şi răspund la

întrebări.

Expunere

Conversaţia

Explicaţia

Observaţia

Analiza

răspunsurilor

Fixarea şi consolidarea

noilor cunoştinţe şi

realizarea feed-back-ului

(21min)

Profesorul distribuie

elevilor fişe de lucru.

Se rezolvă la tablă

exerciţii simple din fişa

de lucru ca aplicaţii la
noţiunile prezentate.

Elevii răspund la

întrebări, rezolvă

exerciţiile de pe

fişa de lucru.

Se prezintă la tablă.

Explicaţia

Problematizarea

Invăţarea prin

descoperire

Analiza

răspunsurilor

de pe fişe

Tema pentru acasă

(2min)

De rezolvat problemele
rămase de pe fişele de
lucru

Notează tema. Expunere

Explicaţia

Observaţia
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Activități extrașcolare – între online și tradițional

Maior Cristina Diana

prof.înv.primar- clasa a II-a B, Școala gimnazială „ REGELE FERDINAND” –SIBIU

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea

neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de la școală, ci au
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, lucru în echipă,
optimism, creşterea sentimentului de încredere în forțele proprii, creşterea stimei de sine .

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi
descopere plăcerea de creație. Grĳa faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor
acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, încredere,
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Având
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună, cu însufleţire şi dăruire alături de
colegi sau prieteni, creându-și echipe, grupuri în care se pot afirma ca și lideri- de ce nu???

Vă prezint câteva activități extrașcolare, realizate în cadrul școlii( din cauza pandemiei de
coronavirus), realizate de elevii mei, in acest an școlar 2020-2021 ,copii din clasa a II-a B, de la Școala
gimnazială „ Regele Ferdinand” din Sibiu. Aceste activități au adus multe zâmbete pe fețele copiilor,

multă încredere în forțele lor, socializare în cadrul grupului de lucru , întărirea relațiilor de colegialitate
și ,mai ales COMUNICAREA între colegi, lucru cel mai important de care au dus lipsă în acest an „
altfel”.

ZIUA APEI- 22 MARTIE 2021

„Albinuțele vesele” din clasa a II-a B, au realizat desene, vizionat PPT despre importanța apei , au
compus poezii, au creat un ciorchine cu informații pe care ei le cunosc despre apa ( „ La ce ne gândim
când spunem cuvântul „apa”? ).
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ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE- 25 MARTIE 2021

Elevii clasei s-au pregătit cu desene, au creat poezii , au pregătit un mesaj de mulțumire pentru
polițiștii români pe care l-au transmis unui echipaj de poliție rutieră care ne-a vizitat la școală în urma
unui apel la 112.

Reacția copiilor a fost: WOW !A venit Poliția !!!

ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI- 27 MARTIE 2021.

Elevii clasei a II-a B s-au pregătit și pentru această zi și au creat un moment de teatru, desene, idei
așternute pe tablă despre ce cred ei că înseamnă Teatrul și ...au trimis desenele și momentul teatral celor

două teatre importante din Sibiu, cu care ne mândrim de câte ori avem ocazia: Teatrul Național „Radu
Stanca” și Teatrul de Copii „ Gong”. Mare le-a fost mirarea managerilor teatrelor deoarece nu se așteptau
la un asemenea cadou .

Pentru copii aceste experiențe i-au făcut să se simtă utili, importanți, mesageri de iubire și
recunoștință , să simtă că cineva le recunoaște munca, efortul depus și implicarea.

COPIII : „ – Doamna, ce bine e să faci surprize !”

Zâmbetul și fericirea de pe chipul lor a spus TOTUL !!!

Elevii clasei a II-a B, de la Sibiu , vă mulțumesc că ați citit aceste rânduri .
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Exemple de activități interactive in cadrul orelor de limba

franceză

Prof. Manole Delia Magdalena
Colegiul National Pedagogic Carol I

Predând limba franceză, despre care se știe că este limba culturii, limba iubirii, limba coloșilor
din filosofie, dar și din literatură, această limbă atrage după sine provocări în rândul majorității
profesorilor care o predau, având in vedere avantajul pe care limba engleză și l-a garantat deja. Ca atare,
inovațiile didactice iau naștere din dorința de a seduce elevul întru limba iubirii, care, din păcate ocupă
un loc secund în rândul priorităților lingvistice cotidiene.

Una dintre strategiile didactice este aceea de a depăși dimensiunea abstractă a actului predării.
Învățarea unei limbi străine presupune verbalizare, deci înfruntarea temerilor de a ne exprima și
înfrângerea timidității în ceea ce-i privește pe elevi. Jocurile de rol constituie un bun prilej de a pune în
scena latura pragmatica a unei limbi străine studiate. Elevii reușesc să se transpună în contextul cerut, iar
deficiențele lexico-gramaticale sunt tolerate, pentru a nu descuraja elevul să se exprime oral și pentru
căpătarea fluenței într-o limbă care nu este cea maternă.

Pentru a exploata dimensiunea ludică în cadrul orelor de curs, am conceput un joc asemenea
celui de societate cunoscut sub numele de Monopoly. Jocul creat este numit Francopholie – pas d’ennui.
Pentru a-l juca, este nevoie ca elevii să formeze grupe omogene ca nivel de cunoștințe, pentru a evita
discrepanțele majore. Sunt exploatate atât conținuturile lexicale, cât și cele gramaticale, precum și
realizarea orală de mesaje scurte în limba franceză. Jocul conține zar și pioni, iar indicarea răspunsului
corect asigură avansarea pe planșa jocului. Acest tip de activitate atrage după sine competitivitatea,
colaborarea și spiritul de echipă, exploatează educația non-formală, deoarece elevii sunt așezați în cerc,
pot discuta, așadar depășesc barierele formalului. Pe de altă parte, jocul constituie o buna modalitate de
actualizare a cunoștințelor, de verificare, dar și de evaluare. Din punct de vedere psihologic, potrivit
feedback-ului elevilor în urma activității, evaluarea de acest tip aduce cu sine mai puțin stres. Jucându-se,
elevii pierd din vedere noțiunea de evaluare și se concentrează să răspundă corect, fiind în joc
competiția și dorința de a acumula cât mai multe puncte.

Un alt exemplu de inițiativă didactică inovatoare a fost desfășurată cu ocazia Zilei europene a
limbilor străine, care se marchează în fiecare an pe data de 26 septembrie, prin activități didactice
desfășurate la nivelul școlii.

Activitățile au fost concepute şi desfãşurate cu elevi ai claselor IX a, elevii au format ȋn prealabil
echipe pentru a realiza desene/ilustraţii/machete/puzzle-uri care au fost ulterior expuse ȋn şcoalã.

Activitãţile propriu-zise au constat ȋn:
1) Document audio „Hello 30 different languages” – care a vizat sensibilizarea elevilor cãtre limbi strãine
şi pronunţarea formulelor de salut ascultate;
2) Dialog plurilingv – au fost selectaţi elevi care au reprezentat diverse limbi strãine, precum: limba
francezã, limba englezã, limba spaniolã, limba italianã, a fost inclusã şi limba maternã, respectiv limba
românã.
3) Diseminare informatii cu privire la plurilingvism, conceptul de intercomprehensiune si despre
limbile romantice cu aplicatii.
4) „Poveste / Storytelling ” – exerciţiu de exprimare scrisã, care a vizat plurilingvismul.
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Pornind de la o fraza ale cãrei cuvinte erau ȋn : limba românã, limba francezã, limba englezã,
limba spaniolã şi limba italianã, elevii au continuat povestea, păstrând diversitatea limbilor utilizate ȋn
cadrul aceleiaşi fraze.

În urma activităților derulate, potrivit feedback-ului elevilor, activitățile au fost percepute ca
fiind interactive, antrenând exprimarea concomitentă a mai multor limbi străine de circulație
internațională. Pe de altă parte, aceștia au fost foarte interesați să descopere formule de salut în alte
limbi decât cele cunoscute de ei. Caracterul interdisciplinar al activității le-a permis acestora să
descopere țări și capitale europene noi, dar și drapelele aferente. Pentru a sensibiliza elevii în vederea
aprofundării studiului limbii franceze, le-am introdus noțiunea de plurilingvism și intercomprehensiune,
concept care ne ajuta să înțelegem alte limbi care fac parte din aceeași familie de limbi, prin intermediul
limbii materne, respectiv prin intermediul cuvintelor „transparente”. Elevii au înțeles că grafia limbii
franceze diferă de cea a limbii române, dar că la nivel fonetic, pronunția este aceeași, iar primul exemplu
a fost cuvântul trotoar, provenit din limba franceză „trottoir”, deprinzând deja câteva reguli de fonetică.

În ceea ce privește evaluarea, în afară de clasicele lucrări scrise și conversația existentă la fiecare

oră, respectiv evaluarea formativă, mi-am obișnuit elevii cu quiz-uri care-mi servesc pentru a evalua
învățarea.

Quiz-ul presupune trei sau patru itemi ai căror rezolvare nu necesită prea mult timp. Pentru a-
mi determina elevii să-și însușească abilitatea de a lucra repede și eficient, aceștia lucrează în contratimp,
iar primii cinci elevi care rezolvă quiz-ul primesc un abțibild cu o față zâmbitoare . Când acumulează
șase abțibilduri, primesc nota zece. Această bonificare stimulează foarte bine elevii, iar implicarea lor
creşte vizibil, chiar dacă se ştie deja că nota nu reflectă întotdeauna realitatea şi notarea poate fi
subiectivă, însă în orice caz, această metodă stimulează competiţia în rândul elevilor, aşadar calea spre
reuşită.

Diversitatea în ceea ce priveşte metodele de învăţare şi de predare au declanşat feedback-ul
elevilor mei, în sensul că apreciază dimensiunea ludică a activităţilor din timpul orelor de limba franceză
şi se implică activ şi creativ în rezolvarea sarcinilor propuse.

SITE-URI

http://www.francaisfacile.com/

http://francparler.com/

http://www.didactic.ro/

http://www.tv5.org/

http://roumanie.vizafle.com/

http://www.francophonie.org/
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COPIII RĂSAR ASEMENEA FLORILOR

Prof.înv.presc. Marin Mirela

Grădinița Înșir`te mărgărite

,,Un copil este ca o sământă de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, de-pinde de
grădinarul care o va îngrĳi, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi de

soare prea tare. E atât de plăpândă…Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în
urma ta?”

Irina Petrea

Copiii, care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiți de dragostea părintească. Se înalță vegheați de
căldura familiei unde învață primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce este bine și ce este rău, cum să se
poarte frumos. Apoi în primul colectiv,grădinița, cunosc regulile jocului cu alții, bucuria victoriei sau tristețea
fără început și fără sfârșit.

După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi

educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se

întrepătrundă.

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprĳin în propria activitate, o

educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi

mediul necunoscut iniţial.

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. O
educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În primul rând,
ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului.

Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experienţele
negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde din
importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul
educativ desfăşurat în grădiniţă.

În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este necesar ca
programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare strânsă între instituţia
familială și cea preşcolară. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect
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importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniței va fi
conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă.

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală:
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Educatoarea trebuie să
cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu
vârste cuprinse între 3-6/7 ani.

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în aceasta instituţie nu va avea rezultate bune, dacă nu
se va sprĳini şi nu va colabora cu familiile copiilor. Nu putem educa în mod just un copil fără a-l observa atent,
fără a-l studia, fără a-i înţelege personalitatea.

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin
schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, educatoarea poate ajuta
familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea
lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. Complexitatea problemelor lumii contemporane cere
deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în parteneriatul educaţional. Implicarea, ca agenţi ai educaţiei, a
diferitelor instituţii şi persoane din comunitate dezvoltă în prezent o imagine complexă şi dinamică a influenţelor
educaţionale. Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de
specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprĳinul celor ce întâmpină dificultăţi
în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor.

Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii problemelor cu care se confruntă copilul
trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurinţă. În general ele sunt prilejuite de acele momente în
care copilul este introdus ori este extras din programul grădiniţei.

Altfel spus, cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea de a comunica cu părinţii sunt: când
părinţii aduc copiii la grădiniţă; la sfârşitul programului, când părinţii îşi iau copiii de la grădiniţă; cu prilejul
diferitelor evenimente festive ce se organizează la nivelul grădiniţei: sărbători diverse, festivităţi de început de
ciclu ori la sfârşit de ciclu preşcolar; vizite la domiciliu, lectorate cu părinţii, consultaţii pedagogice.

Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi familiei în favoarea
copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie.

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, îndeplinirea
sarcinilor şi susţinerea spirituală şi materială a activităţii didactice a copilului. Cealaltă dimensiune se referă la
alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte pot fi
întâlniri colective dintre cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire la
diferite conţinuturi şi metode şcolare.

Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. Cu cât părinţii
vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu atât va fi mai coerentă influenţa ambilor factori educaţionali şi a
ambelor medii educaţionale. Cu cât colaborarea dintre educator şi părinţi este mai strânsă cu atât mai bine ambii
actori vor cunoaşte mai bine copilul.
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Dialogul educatoare-părinte se poate organiza, fie individual prin consultaţii, cu fiecare familie, fie în
adunările organizate cu părinţii; se informează reciproc, ceea ce contribuie atât la buna desfăşurare a procesului
educaţional din grădiniţă, cat şi la o buna educaţie în familie. Dar, dialogul deschis bazat pe încrederea reciprocă
cere timp pentru a fi clădit.

Participarea părinţilor la activităţi ale grupei reprezintă un alt prilej de cunoaştere a părinţilor, dar şi un
mod prin care aceştia sunt familiarizaţi cu programul grupei, cu conţinutul şi metodele didactice, cu materialele
didactice şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare a situaţiilor
problematice, cu semnificaţia respectului faţă de copil. Relaţia părinte-educatoare astfel contribuie la constituirea
unor relaţii pozitive între familie-grădiniţă, la o coerenţă a practicilor educaţionale şi a cerinţelor referitoare la
copil.

Părinţii pot împărtăşi: idei legate de anumite preocupări, neînţelegeri, sau obiective specifice referitoare
la copilul lor.

Parteneriatul grădiniță-familie, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi factorii implicaţi:
educatoare, părinţi, copii. Acesta se poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi părinţii desfăşurate în cadrul
formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi asociaţia părinţilor. În cadrul acestor întâlniri părinţii
trebuie implicaţi în luarea unor decizii menite să asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic
corespunzător pentru menţinerea sănătoasă a copilului.

În realizarea unui parteneriat eficient grădiniţă – familie, este indicat ca educatoarea să implice familia în
anumite activităţi instructiv-educative. Părinţii trebuie sprĳiniţi să-şi cunoască copiii, să le identifice nevoile şi să
sprĳine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Formele de colaborare nemĳlocită diferă în funcţie de scopul
urmărit şi formele concrete de realizare. Conferinţele şi referatele prezentate cu anumite prilejuri pe teme de
dezvoltare a personalităţii specifice vârstei, pe relaţii intra şi inter familiale, au scopul de a face cunoscute noţiuni
de interes şi exemple de bune practici. Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor fac posibilă o mai bună
cunoaştere prin prisma rezultatelor muncii lor, participarea la activităţi demonstrative îi ajută să cunoască
metodele şi procedeele folosite şi le sugerează anumite modalităţi concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a
jucăriilor precum şi observarea modului de comportare al copilului în colectivitate.

Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu
numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea
activităţilor din grădiniţă. Astfel copiii sunt mai siguri pe sine, trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii
apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult. Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea
efectivă şi prin emoţiile trăite alături de copiii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelegemai bine,
de a-i observa şi de a fi ferm convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a
copiilor lor prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat.

Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în maremăsură şi de cadrele didactice,
dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,,împreună educăm, împreună învățăm’’pentru a
avea ,,copii fericiţi – părinţi fericiţi’’.
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Migrația în România

Autor: psiholog Misici Dubravca

Profesor consilier Liceul Tehnologic de Vest Timisoara

Migrația nu reprezintă un fenomen nou, ea a existat dintotdeauna în diferite forme de
manifestare. Cu toate acestea, în România s-a dezvoltat cu precădere după anul 1989. Odată cu dispariția
regimului comunist, țările din Estul Europei, printre care și România, au încercat să scape de trecut prin
integrarea în Uniunea Europeană. Au urmat o serie de negocieri, care au constat în schimbarea
legislației, a strategiei de apărare, a politicilor publice, inclusiv politicile privind migrația.

Primul val de emigranţi români a pornit imediat după revoluţia din 1989, însă semnificative,
pentru majoritatea celor care au plecat în anii 1990, au fost evenimentele din Piaţa Universităţii şi
represiunea brutală a studenţilor, evenimentele de la Târgu-Mureş, care au îndurerat prin nivelul de
sălbăticie şi lipsa totală de empatie dintre o comunitate şi alta. Aşadar, dezamăgirea radicală privind
regimul politic din România şi viitorul ţării pe termen lung i-a determinat pe mulţi dintre cei prezenţi
în acele zile istorice în Piaţa Universităţii (studenţi şi intelectuali) să ia calea exilului.

În anul 1990 s-a înregistrat un număr enorm de emigranţi, 96.929 de oameni, parțial, datorită
deschiderii graniţelor, dar, mai ales, datorită factorilor enumeraţi mai sus și a senzaţiei persistente că va
urma o tranziţie îndelungată, dacă nu chiar o revenire la un regim comunist cu o faţă aşa-zis „umană”, cu
mici libertăţi controlate de regim.

Un al doilea val migraţionist a apărut pe fondul unei creşteri economice globale şi a unei
prosperităţi vizibile în ţările occidentale. Contextul politic era precar, din nou, în România. În timp ce
alte ţări est şi central-europene erau angajate deja în negocieri avansate pentru aderarea la Uniunea
Europeană, în România procesul de aderare era mai lent.

Începutul anilor 2000 se caracterizează, pe de o parte, de un boom economic, dar şi de un aer
ceva mai respirabil decât în anii precedenţi. Românii simţeau că se pot apropia de Europa şi exista o elită
care aspira extrem de puternic către un stil de viaţă şi valori europene. Ei sunt cei care au plecat cu burse
de studii, mulţi dintre ei au rămas, dar alţii s-au întors, sperând că vor contribui la schimbarea la faţă a
României, dintr-o ţară subjugată de prea lunga şi atroce perioadă comunistă, care punea România în
coada statelor europene aspirante şi pregătite pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Mediul natural a constituit întotdeauna un factor al migrației, deoarece oamenii fug din calea
dezastrelor naturale, cum ar fi inundațiile sau cutremurele. Potrivit Organizației Internaționale pentru
Migrație, „migranții din motive de mediu sunt cei care, din cauza unor schimbări bruște sau progresive
ale mediului înconjurător care le afectează viața sau condițiile de viață, sunt obligați să își părăsească
locuințele temporar sau permanent, și care se deplasează în interiorul țării lor sau în străinătate”. Se
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poate spune că mediul natural, din unele părți ale României, coroborat cu alți factori precum sărăcia,
guvernarea sau securitatea umană au contribuit la migrația românească.

Italia și Spania sunt, de departe, țările de destinație cele mai importante pentru emigranții
români. Aceste state absorb, împreună, anual, între 60 și 80 de procente din numărul total al
emigranților români. La mare distanță urmează Germania, aflată pe locul trei, devenind pentru români
în ultima vreme mai atrăgătoare ca țară de imigrație. În unele regiuni și sectoare economice, situația
românilor pe piața muncii din Germania diferă de media la nivel federal. Problemele apar în mod
concentrat în acele zone și ramuri economice, iar imigranții români din aceste zone problematice se
confruntă cu situații de muncă precare. Românii muncesc preponderent în domeniul construcțiilor
(21,2%), în gospodării private și îngrĳirea la domiciliu (17,5%). Aceștia lucrează pe posturi cu un nivel
inferior de calificare.

Probleme precum munca la negru, spații mizerabile de cazare și condiții nedemne sau chiar
exploatatoare de muncă sunt alte dificultăți întâmpinate de românii în străinătate. Există cazuri de
încălcare a drepturilor lucrătorilor români. În astfel de cazuri, adesea nu se clarifică de la bun început
dacă există contracte de muncă și sub ce formă sunt acestea, precum și cum pot beneficia de asigurări
sociale, de standarde reglementate de lucru și de drepturi la locul de muncă. Atunci când lucrătorii
români încap pe mâna unor intermediari, subcontractanți, firme care lucrează cu agenții de muncă
temporară sau chiar patroni care vor în mod deliberat să ocolească standardele de lucru, drepturile
lucrătorilor români sunt adesea eludate.

O altă dificultate majoră întâmpinată de imigranții români este necunoașterea limbii din țara
unde emigrează. Datorită acestui neajuns, românii se confruntă cu situații dificile, neavând asigurate
astfel de cursuri de limbă.

Referitor la accesarea serviciilor medicale, sociale sau de alt fel, imigranții români în țările de
destinație nu apelează la acestea foarte des. Cei care au nevoie, de exemplu, de asistenţă medicală caută
singuri informații în ceea ce priveşte dreptul la îngrĳire medicală şi procedura de obţinere a serviciului
respectiv.

Despre accesibilitatea şi calitatea studiilor din țările în care au emigrat, românii au o părere, în
general, mai puțin bună, deoarece le este greu să se descurce mai ales la început din cauza problemelor
de limbă și comunicare.

Există un consens general asupra faptului că emigrația temporară poate să contribuie la
îmbunătăţirea aptitudinilor emigrantului în urma experienţei câştigate prin munca în străinătate. În
acest context, oamenii care se întorc în țară, după o experiență de muncă în străinătate, contribuie la
creșterea nivelului de calificare în firmele și companiile românești. De asemenea, tinerii care au absolvit
studiile în străinătate vin cu o mare gamă de informații pe care firmele românești le pot valorifica la
maxim. Cu cât persoana a absolvit un nivel de şcolarizare mai înalt, cu atât mai mari vor fi şi veniturile
în România, iar prin aceasta crește nivelul de trai al oamenilor din țară.
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O altă consecință pozitivă este data de investițiile din banii câştigaţi în afara ţării. Oamenii își
achiziţionează bunuri durabile: 50% din români cumpără bunuri de uz gospodăresc, 37% optează pentru
extinderea/modernizarea caselor, iar 16% pentru achiziţia de maşini etc.

Experiența din străinătate şi antreprenoriatul sunt două componente foarte corelate. Experienţa
în muncă, câştigată în străinătate, alături de spiritul antreprenorial sunt corelate atunci când o persoană
doreşte să dezvolte o afacere. Pe măsură ce migrantul acumulează capital financiar, uman şi relaţional şi
îşi satisface nevoile de bază, va avea tendinţa să investească în activităţi productive, devenind
antreprenor, ceea ce reprezintă un punct pozitiv pentru economia țării. Pentru o parte a migranţilor
români, munca peste graniţă reprezintă o strategie intermediară pentru strategia antreprenorială, lucru
relatat de legătura puternică dintre experienţa acumulată pe teritoriu străin şi orientarea antreprenorială,
ambele la nivel comportamental şi de intenţie. Cel mai important efect pe termen scurt este reducerea
şomajului și creșterea nivelului de trai din România.

Consecinţele negative ale emigrării românilor sunt devastatoare, pe termen lung, pentru
România, pe mai multe planuri. Dincolo de impactul economic, asupra forţei de muncă, asupra
îmbătrânirii populaţiei, asupra capacităţii statului de a susţine un număr mare de pensionari raportat la
numărul populaţiei rezidente rămase active, suntem deja în faţa unui fenomen social cu impact profund
la nivelul familiei şi a relaţiilor în familie şi comunitate. Există un număr îngrĳorător de copii
abandonaţi de către părinţi, de sinucideri în rândurile minorilor, de abuz de alcool şi violenţă domestică,
agresiuni sexuale cu minori, abandon şcolar, marginalizare şi sărăcire, traume emoţionale care afectează
dezvoltarea acestor copii abandonaţi de părinţi şi capacitatea lor de a creşte şi a se dezvolta în adulţi
funcţionali, integraţi în comunitate şi responsabili. Aceşti copii, fără politici adecvate, vor fi
marginalizaţi şi pierduţi pentru societate.

Partea extrem de negativă a valurilor de emigrare o constituie și faptul că au plecat preponderent
oamenii cu studii superioare, intelectualii, astfel cum vedem în studiul sociologic citat, şi anume medici,
ingineri, arhitecţi, economişti, profesori, artişti. În marea lor majoritate, aceşti oameni nu s-au mai
întors în România niciodată.

În concluzie, am putea spune că ceea ce rămâne o cauză constantă a emigraţiei româneşti este
situaţia politică şi economică a ţării şi totala inadecvare dintre elita politică, reprezentanţii aleşi şi
aşteptările cetăţenilor. Discrepanţa dintre aşteptări şi realitate este în continuare mare, emigrarea
românilor îşi menţine din caracteristicile iniţiale – pleacă cei cu studii superioare sau cei care deţin studii
tehnice, pe care le pot folosi în orice altă ţară.
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PROIECT EDUCAŢIONAL

„MICII GRĂDINARI !"

Prof. înv. Preşcolar: Mîțiu Lavinia Carmen

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de colţ”, Loc. Brad, Jud. Hunedoara

Argument: Grĳa faţă de mediu trebuie să fie o componentă esenţială a dezvoltării morale, spirituale,
sociale şi culturale, a generaţiilor actuale. La vârsta preşcolară este foarte importantă deoarece le transmite
copiilor cunoştinţe despre mediul înconjurător, le formează deprinderea de a proteja şi ocroti natura. Cultivarea
interesului preşcolarilor pentru protejarea mediului înconjurător şi estetizarea mediului în care îşi desfăşoară
activitatea, dezvoltarea unui comportament eco-civic faţă de natură. Conştientizarea importanţei plantării şi
îngrijirii florilor, protejarea mediului înconjurător.

Scopul proiectului: Formărea unui comportament ecologic care să permită copiilor să acţioneze în folosul
naturii şi înţelegerea mediului înconjurător, necesitatea adoptării unui comportament eco-civic faţă de natură.
Estetizarea curţii grădiniţei prin plantarea de flori. Sensibilizarea copiilor cu referire la viaţa florilor,
îngrijirea acestora şi importanţa lor.

Obiective:

-să-şi însuşească şi să respecte etapele plantării unui flori;

-să planteze florile, respectând indicaţiile primite;

-să denumească acţiuni prin care pot contribui la menţinerea curăţeniei şi a sănătăţii mediului înconjurător;

-să conştientizeze importanţa plantării florilor;

-să recunoască şi să folosească în mod corect uneltele de lucru;

-să denumească elementele componente ale florilor;

-să cânte cântece despre flori;

-să cultive sentimentelul de respect şi preţuire a mediului înconjurător;

-să deseneze flori de toamnă;

-să formareze o conduită ecologică la copii.

Grup ţintă: preşcolari, cadre didactice, părinţi, bunici.

Locul de desfăşurare: Grădiniţa

Resurse:
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-Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, reprezentanţii Grădiniţei;

-Materiale: răsad de flori, unelte pentru grădinărit.

Timp:Un an şcolar

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

NR.

CRT.

TEMA LUNA LOCUL
DESFĂȘU-
RĂRII

PARTICI-PANŢI MIJLOACE DE
REALIZARE/

RESURSE
MATERIALE

MODALITĂŢI DE
EVALUARE

1. Elaborarea
proiectului
educaţional

Octombrie Grădiniţă - cadre didactice; - computer

- imprimantă

- hârtie A4

-portofoliul
activităţii;

2. ,, Flori de
toamnă!”

Noiembrie Grădiniţă -preşcolari;

-cadre didactice
grădiniţă;

- concurs de
desene ;

-hârtie;

-creioane colorate.

- albume foto;

-expoziţie;

- publicare pe site-ul
grădiniţei,

3. „Cum se
formeaza
planta?”

Martie Grădiniță
(sala de
grupă)

-preşcolari;

-cadre didactice
grădiniță

-Experiment;

- seminţe;

-pungi pentru
germinare.

- albume foto;

- publicare pe site-ul
grădiniţei;

4. ,,Fantezii
florale”

Aprilie Grădiniţă
(curtea
grădiniței)

-preşcolari;

-cadre didactice
grădiniţă

-Plantare;

-răsad de flori;

-unelte pentru
grădinărit;

- albume foto;

- publicare pe site-ul
grădiniței.

5. ,,De ce iubim
florile?”

Mai Grădiniţă
(sala de

-preşcolari;

-cadre didactice

-Discuţii -enciclopedii, atlase;
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Rezultate aşteptate:

În urma derulării proiectului preşcolarii:

- sunt interesaţi şi au o atitudine pozitivă faţă de natură;

- sunt familiarizaţi cu aspecte legate de ocrotirea şi îngrijirea florilor;

- asigurarea unei colaborări eficiente între grădiniţă- familie;

Impactul pe termen scurt:

- atitudinea pozitivă a preşcolarilor faţă natură şi plantele din jurul lor;

-informarea părinţilor cu privire la activităţile legate de acest proiect .

Monitorizare:

- materiale de informare a părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii/ a lectoratelor cu părinţii;

- rapoarte, portofolii ale activităţilor.

- chestionare;

Evaluare:

- Expoziţii cu lucrări realizate de copii în cadrul activităţilor;

- Albume foto;

- Înregistrări din cadrul activităţilor;

- Galerie foto- site-ul grădiniţei;

- Raport final al proiectului.

grupă) grădiniţă;

6. ,,Sărbătoarea
florilor!”

Iunie Grădiniţă

(scenă)

-preşcolari;

-cadre didactice
grădiniţă;

-părinţi.

-Scenetă cu caracter
ecologic;

-costume
reprezentând flori;

- albume foto;

- publicare pe site-ul
grădiniţei;
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Mediatizare/Diseminare:

- Publicarea unor aspecte relevante din cadrul activităţilor, pe site-ul grădiniţei;

- Prezentarea activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute, în cadrul şedinţelor cu părinţii, simpozioane.

Bibliografie:

-Curiculum pentru învăământul preşcolar- 2008

-Aurelia Beruşcă, „Ghid de bune practici – Activităţi extraşcolare şi extracurriculare, pentru învăţământul primar
şi preşcolar”, Editura LBW, Bucureşti, 2013.
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU PROMOVAREA

LECTURII ÎN GRĂDINIŢĂ

Prof. Înv. Preşcolar:

Nicolescu Anca, G.P.P. nr. 38, Ploieşti

Când rostesc cuvântul „lectură” îmi vin în minte cuvintele lui Mircea Eliade: „Lectura este, pentru omul
modern, un viciu sau o osândă.Citim ca să trecem examenele, să ne informăm sau citim din profesiune.Mă
gândesc însă că lectura ar putea implica şi funcţii mai nobile, adică mai fireşti.” Şi nu pot să nu afirm la rândul meu
faptul că trăim într-o societate în care locul lecturii este luat de noile tehnologii, de noile site-uri de socializare,
unde majoritatea dintre noi petrecem timp pentru a ne relaxa, pentru a evada din cotidian. Efectele produse de
aceste sunt din ce în ce mai vizibile mai ales în rândul tinerilor.

În grădiniţe, cadrele didactice încearcă să utilizeze metode cât mai moderne, încearcă să ţină pasul cu
noile tehnologii pentru că observă că micuţii preşcolari nu mai sunt foarte atraşi de ceea ce odată ne captiva şi ne
lăsa cu gura căscată, la propriu. Este foarte bine să încercăm să evoluăm, să fim la curent cu noutăţile însă parerea
mea este că trebuie să fim într-atât de creative încât să îmbinăm elementele noi cu cele tradiţionale astfel încât
scopul propus să se materializeze.

După cum ştim, micuţii preşcolari copiază foarte mult comportamentele adulţilor din jurul lor (părinţi,
cadre didactice, bunici, vecini, etc). Consider că primul pas pe care trebuie să il facem este să încercăm, pe cît
putem să „educăm” în acest sens adulţii (cei cu care nteracţionăm şi noi şi copiii). Cel mai bine ar fi ca la sesiunile
de consiliere, să-i îndrumăm să ofere copiilor un model în acest sens. S-ar putea crea în acest sens un club de
lectură. În fiecare lună (la început, după care la două săptămâni) să rugăm părinţii să citească copiilor o anumită
carte (de preferat este ca această carte să fie aleasă de catre cadrul didactic şi să respecte particularităţile de vârstă
ale copiilor dar şi să se încadreze în una din temele pe care doreşte să le abordeze în viitorul apropiat). După
aceea se aprofundează în cadrul activităţilor povestea, împlicând toţi copiii. Aceştia vor fi recompensaţi cu diverse
stimulente în funcţie de creativitatea şi de posibilităţile cadrului didactic.

Următorul pas ar fi să punem la dispoziţia copiilor o întreagă bibliotecă, amenajată într-un loc mai retras
pentru a oferi mai multă linişte celor care doresc să rasfoiască o carte. Stiu! Micuţii nu ştiu să citească! Nu ştiu să
citească cuvintele scrise, însă, dacă avem grĳă, îi putem învăţa să citească imagini, să facă conexiuni şi să lege totul
frumos. Biblioteca trebuie să ofere cărţile la nivelul copiilor, să conţină cărţi accesibile vârstei şi să cuprindă teme
din rândul celor abordate în cadrul activităţilor zilnice şi nu numai. Odată oferite pentru a fi studiate, la liberă
alegere, se va face un instructaj privind utilizarea acestora. Părinţii pot fi îndrumaţi să pună şi acasă la dispoziţia
copilului, în camera acestuia, o bibliotecă iar în ceea ce priveşte conţinutul acesteia, puteţi oferi o listă cu diverse
cărţi educative din care aş recomanda să nu lipseasca poveţtile terapeutice pentru copii care reprezintă un
adevărat elixir în rândul poveştilor.

Poate ca v-aţi dat seamă că micuţilor le place să le citim poveşti, le place să ne vadă cum ne „transformăm”
în personajul său preferat... Lucrul acesta este foarte important! Aşadar, modelaţi-vă vocea, încercaţi să vă
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imaginaţi că sunteţi rând pe rând povestitor, personaj poziviv sau negativ, faceţi pauze atunci când doriţi să
creşteţi suspansul, citiţi mai repede atunci când totul pare că se petrece rapid, vorbiţi în şoaptă atunci când micuţii
se foiesc şi întotdeauna duceţi povestea la sfărşit. Cititul nu e doar un mod în care petrecem timp de calitate
alături de copii ci este la fel de important pentru dezvoltarea copiilor, ca şi jocul.

Pentru stimularea dorinţei de cunoaştere, copiii pot fi încurajaţi să facă schimb cu alţi colegi de grădiniţă.
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VEVERIȚA ȘI IEPURAȘUL

Prof. înv. preșc. Ogrean Mihaela Carmen
Grădinița cu Program Normal Nr.6 Târnăveni, Jud.Mureș

Adelina era o fetiță cu ochi de albastrul cerului, cu părul bucle de aur, căreia îi plăceau
nespus de mult poveștile.

- Mami, te rog să îmi spui o poveste!
- Bine, ascultă! Povestea se numește ”Veverița și ariciul”.
Pe un deal, la marginea unui sat, se întindea o pădure minunată. Fagi înalți, brazi cu acele

lor veșnic verzi, stejari bătrâni și falnici conturau un peisaj feeric.
Totul era minunat. Păsărelele vesele ciripeau, mângâind cu zborul lor crengile copacilor,

fluturașii multicolori, gândăceii și alte insecte colindau nestingherite. În stejarul scorburos din
mĳlocul pădurii și-a făcut căsuță o veveriță. Aceasta era foarte fericită în căsuța ei. Era liniște de
jur împrejur, iar ghindă avea din belșug de la stejarul în care locuia. În vecinătatea căsuței sale, mai
jos, într-un tufiș avea culcușul un iepuraș.

- Veverițo, te rog coboară din stejar ca să ne jucăm împreună! A spus iepurașul.
- Ce vrei să ne jucăm?
- Haide, să ne jucăm de-a v-ați ascunselea.
- Bine, a spus veverița.
Astfel a început joaca. Se ascundea iepurașul după o tufă, iar veverița sărind din creangă în

creangă îl căuta. Apoi se ascundea veverița și iepurașul, ridicându-se în două lăbuțe, cerceta
crengile copacilor pentru a o zări. Așa se jucau ei și erau foarte veseli și zglobii.

Într-una din zile, iepurașul i-a propus veveriței să meargă să cerceteze pădurea. Au
colindat ei prin pădure toată ziua, iepurașul țopăia și veverița legănându-se sărea de pe o creangă
pe alta, însoțindu-l pe iepuraș.

În călătoria lor au văzut o poieniță plină de flori, unde zumzetul albinelor îți mângâiau
auzul, copaci înfloriți care cu parfumul lor te îmbiau să faci un popas la umbra răcoroasă.

Prietenii noștri au hoinărit toată ziulica prin pădure, minunându-se de liniștea și armonia
care domnea aici. S-au întâlnit cu fel de fel de animale, care toate erau prietenoase, chiar dacă
unora dintre ele li se dusese vestea că ar fi feroce.

Când ziua era pe sfârșite, veverița și iepurașul au hotărât că este momentul să se întoarcă
acasă. Când s-au apropiat de căsuțele lor, veselia le-a fost perturbată de niște sunete ciudate.

- Ce este oare?
Niște oameni, tăiau cu drujbele lor copacii din mĳlocul pădurii, printre care era răpus la

pământ și stejarul cel bătrân, scorburos și falnic, unde își avea căsuța veverița.
- Vai, au doborât stejarul!
Copacul a căzut peste tufișul unde își avea culcușul iepurașul, distrugându-l. Acum

iepurașul și veverița erau foarte triști. Se tânguiau mult că au rămas fără căsuțe.”
Adelina, după ce a ascultat povestea, era tristă.
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- Mami, s-a terminat povestea? Nu-mi place cum s-a terminat.
- De ce?
- Pentru că veverița și iepurașul sunt nefericiți. O să le spun oamenilor să nu mai

distrugă pădurea și să o protejeze întotdeauna.
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Lectura pentru elevi-o responsabilitate

Papazi Stefania-Adina,

C.N. „I.L. Caragiale”, București

Accesul la forma școlară a lecturii este însoțit de pierderea plăcerilor simple și imediate ale
primei lecturi, calificate frecvent ca naivă, situație în care gestul de a citi dispare dedesuptul actului de a
învăța. A limita acest fenomen la simpla constatare și a reduce cauzele lui la dependența de calculator a
generației internaute de astăzi reprezintă o formă de impostură din partea unui profesor de literatură, al
cărui triplu rol de didact, cititor și „consilier de lectură” (în accepțiunea pe care Liviu Papadima o dă
cuvântului) implică în mod obligatoriu conștientizarea necesității unui efort constant de a transforma
elevii pasivi în practicanți ai unor acte de lectură asumate intelectual, cognitiv, afectiv.

Ca profesor de limba și literatura română, consider că una dintre ipostazele crizei culturii este
criza lecturii didactice/școlare în general și a lecturii de beletristică în special. În încheierea Istoriei critice

a literaturii române, prof. Nicolae Manolescu vorbește despre una dintre fețele acestui fenomen:
„Educația actuală, la toate nivelele, pleacă de la principiul flatării prostești a așteptărilor și dorințelor
acelor tineri care n-au decât dorințe superflue și nu așteaptă nimic important în latură spirituală,
satisfăcuți dacă obțin repede, fără efort, fără școală, situații sociale care să le permit a trăi bine din punct
de vedere material și a-și vedea răsplătită din plin nevoia de sex sau de divertisment. Pentru prima oară
România cunoaște o generație pentru care timpul n-are decât dimensiunea prezentului, și încă un
prezent presupus, în mod desigur inconștient, ca fiind etern”8. Un reflex al pragmatismului actual, al
confuziei valorilor, al reierarhizării axiologiilor îl reprezintă, cu certitudine, nu doar nepracticarea
lecturii, ci și așa-zisa lectură nedirĳată aparent inofensivă, la vârste la care formarea gustului nu este o
chestiune fără repercusiuni.

Numeroși factori pot fi invocați în generalizarea acestei atitudini a elevilor din present.
Utilizarea necontrolată/nedirĳată a computerului, prin accesarea site-urilor și exploatarea lor în mod
accidental și unidirecționat în sensul plagierii informațiilor, poate deveni o cale sigură de anihilare a
personalității creatoare, a inteligenței asociative, a puterii de disociere între informațiile corecte și cele
eronate. De aceea, evitarea temelor comune, standardizate, conceperea alături de elevi a unui plan de
elaborare a eseurilor/studiilor de caz, selectarea și chiar recomandarea anumitor site-uri pot preveni
transformarea elevilor în simpli utilizatori ai computerului.

Un alt factor îl reprezintă inhibarea cititorului potențial/real de către avalanșa de volume
existente pe piață: catitatea de informație poate descumpăni. De asemenea, concurarea lecturii de carte
școlară de către cărți utilitariste ia amploare într-o societate care valorizează pragmatismul. Astfel,
cărțile de autoeducare, ghidurile, mirajul găsirii soluțiilor unor probleme în câțiva pași, codul rutier fac
parte din lecturile de texte nonliterare care se bucură de succes în rândul tinerilor.
În plus, practicarea de către elevi a lecturii de identificare explică preferința pentru best-seller în
defavoarea capodoperei. Elevilor le este greu să descopere eternul uman dincolo de contextualizarea
istorică, socială a unui text epic sau dramatic, refuzând din start lectura doar pentru că ea propune o

8 Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, Pitești, 2008, p. 1453
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lume „străină”. La polul opus, romanele lui Dan Brown sau John Green, precum si distopiile sau genul
fantasy câștigă teren. Senzaționalul, aventura, exploatarea acțiunii în defavoarea individualizării prin
detalii și descrieri, supremația dialogului sunt ingrediente care camuflează pseudovaloarea estetică. Nu
în ultimul rând, lipsa unor modele familiale reprezintă de alegere și practicare a lecturii constituie, de
asemenea, un factor care nu trebuie neglĳat în sociologia lecturii.

În acest context, discrepanța dintre dezideratele urmărite de programa școlară și realitatea
practicării lecturii poate fi considerabil diminuată în primul rând prin cultivarea unor forme de lectură
cursivă, alternativă la cea metodică. Inițierea în școli a unor cercuri de lectură și/sau scriere creativă
duce la eliminarea prejudecății conform căreia un cerc de lectură ar fi elitist și nu s-ar adresa decât celor
deja „pasionați” de literatură. Astfel, negocierea listei de lecturi prin crearea ei împreună cu cerchiștii,
desfășurarea unor activități ludice, de lectură predictivă și scriere creativă, alegerea unor activități
corelate inteligențelor multiple, interacțiunea, alternarea diferitelor coduri de comunicare asigură
componența eterogenă a cercului, astfel încât lectura „de plăcere” devine un deziderat tangibil.

În al doilea rând, un element care are drept consecință direct criza lecturii în școală este
idolatrizarea (de către profesori/manualele școlare) scriitorilor până la a-i transforma în mituri mai
puternice decât opera lor, astfel încât reacția firească a elevului este de refuz a unui model care vine de la
o generație în vârstă. Aglomerarea programelor, comoditatea profesorului în alegerea unor texte care să
răspundă orizontului de așteptări al elevilor (ca primă fază în decalnșarea interesului pentru text în
general) și perpetuarea metodelor tradiționale de predare-învățare sunt fațete ale aceluiași proces,
presupunând redefinirea întregii perspective didactice în predarea orelor de literatură. În studiile de
didactică franceză, se face o distincție între „lectura cursivă” și cea „metodică”, prima sintagmă fiind
sinonimă conceptului de lectură în libertate, fără orientare și ritm impus, cu forme de evaluare
necanonice, iar a doua sintagmă desemnând lectura dirĳată de procesul instructiv-educativ, în școală,
prin bibliografii obligatorii și / sau suplimentare. Astfel, cele două tipuri de contact cu textul nu trebuie
văzute ca alternative, ca opțiuni care se exclude reciproc, ci ca etape ale aceluiași proces: lectura
metodică/recomandată pregătește elevul pentru lectura cursivă.

Astfel, dezideratele programei școlare rămân la stadiul utopiei câtă vreme atitudinea pasivă a
elevului rămâne dublată de pasivitatea profesorului blazat de constatarea dezinteresului pentru lectură al
unei generații pragmatice. Este bine-venită, în acest sens, noua programă școlară pentru clasele de
gimnaziu, în care autorii contemporani sunt intercalați cu cei canonici și în care scriitoarele femei sunt
cotate ca eligible. În speranța continuării acestei initiative și la rediscutarea programei de liceu, nu ne
rămâne decât să adaptăm programei lista lecturilor suplimentare, în așa fel încât să dezvoltăm
competențele de lectură, înțelegere si interpretare a textului, dar mai ales „le plaisir du texte”.

Bibliografie:

1. Paul Cornea – Lectura ca deschidere și mizanscenă, în Lectura. Repere actuale, Casa Cărții de Știință,
2004

2. Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române,Ed. Paralela 45, Pitești, 2008,
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LEGENDA CURCUBEULUI

De Petrescu Zamfira-Maria

Profesor pentru învățământ preșcolar

Grădinița cu Program Săptămânal „Agricola” Bacău

A fost odată ca niciodată o zi de toamnă cu soare. Insectele zburau pentru a-și face provizii,

păsările cântau simțind că trebuie să plece în curând, fructele se coceau în pomi la Soarele cald, Norii se

plimbau pe cer, acoperind în joacă din când în când Soarele, doar ca să îl necăjească. Uite așa apărea

Ploaia, când Norii acopereau fața Soarelui și acesta îi înțepa cu razele sale ca să plece, dar Norii se

storceau de căldură, facând să cadă picături care umezeau pământul și ajutau legumele să crească.

Dar în urma hârjonelii dintre Nori și Soare mai apărea cineva: Curcubeul. Dar nu apărea așa cum

îl știm noi, colorat și viu de mai mare dragul să îl privești, ci era așa de transparent că vedeai prin el, și

așa de slab că abia se ținea pe picioare. Și fiind așa supărat, a început să plângă:

- Of, de ce nu pot fi și eu colorat ca celelalte animale sau flori sau insecte? Până și fructele

strălucesc în soare după ploaie mai mult decât strălucesc eu... Of, că tare mă simt singur și trist... Și parcă

nimeni nu aude că plâng și nimeni nu vede că sufăr!

- Te-am auzit eu, spuse un măr roșu. Poți lua culoarea mea, că am destulă.

Și a mers Curcubeul până la măr, l-a atins și a absorbit niște culoare roșie, însă i-a ajuns doar pentru

o parte din el, că tot a rămas restul transparent.

- Nu e suficient, începu să lăcrimeze Curcubeul, dar îți mulțumesc, Mărule, că m-ai ajutat cum ai

putut. Măcar arăt puțin mai bine.

Însă Mărul nu stătu pe gânduri și plecă după ajutoare fără să îi zică Curcubeului. Peste câtva timp,

Mărul se întoarse cu o mulțime de fructe și legume.

- Am auzit că ei supărat, spuseră ele în cor, așa că am venit să te ajutăm! Vino lângă noi ca să ne

absorbi culoarea!

Și se duse curcubeul lângă cel mai apropiat fruct: o bobiță de Cătină, care i-a colorat o parte în

portocaliu, apoi a venit o Gutuie grasă și pufoasă care i-a făcut o linie galbenă, apoi a venit o frunză

verde, printre ultimele rămase, și i-a oferit culoarea ei, apoi a venit o Afină, și i-a oferit culoarea albastră,
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apoi a venit un ciorchine de Strugure bogat, aproape că era negru, și i-a oferit culoarea indigo, o culoare

care nu este nici albastru, nici mov, și a ajuns și ultimul ajutor, o Vânătă puternică, cu coaja lucioasă, i-a

oferit culoarea ei, un violet superb. Curcubeul acum avea atâtea culori că nu îi mai trebuia nimic, era atît

de fericit că era atât de frumos și deosebit, încât nu știa cum să le mulțumească fructelor și legumelor.

- Vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul vostru! Acum sunt fericit! Nu mai sunt transparent, sunt

roșu și portocaliu/oranj și galben și verde și albastru și indigo și violet!

- Cu plăcere! spuse Mărul. De acum te poți numi și altfel pentru că ai atâtea culori. Pe scurt, te

poți numi ROGVAIV.

- Puteți să îmi spuneți oricum, iar oamenii când mă vor vedea după ploaie, își vor aminti de voi

pentru că am culorile voastre și pentru m-ați ajutat când am avut nevoie!

Și de atunci, după ce Soarele încălzea Norii și aceștia transpirau de căldură picături de ploaie, apărea

frumosul Curcubeu care le aducea aminte oamenilor că după orice ploaie vine curcubeul și iar prietenii

ne fac viața mai frumoasă.

Sfârșit!
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Educaţie pentru mediu – proiect educativ

Profesor pentru învăţământul primar Potorac Silvia

Şcoala Gimnazială “Elena Văcărescu”

Bucureşti

Scop

Formarea atitudinii ecologice şi a conduitei ecologice la copiii din clasele primare, prin implicarea
acestora în acţiuni specifice

Obiective

• Identificarea de către copii a elementelor din natură care asigură viaţa sănătoasă a omului

• Dezvoltarea la elevi a interesului pentru cunoaştere, a spiritului de investigare, de cercetare a
fenomenelor lumii vii

• Formarea conştiinţei ecologice şi a unui comportament ecologic

• Desfăşurarea de acţiuni care vizează ecologizarea unor zone din mediul înconjurător

• Crearea unor atitudini pozitive faţă de alimentaţia sănătoasă şi practicarea exerciţiului fizic

• Realizarea unor materiale ( desene, afişe, creaţii literare, fotografii etc) care să disemineze şi
către alţi copii informaţiile însuşite

Participanţi

• Elevii clasei pe care o conduc

• Alţi elevi din şcoală

• Familiile copiilor( părinţi, bunici)

• ONG-uri şi Asociaţii care promovează protejarea mediului înconjurător

• Alte cadre didactice

Perioada de desfăşurare

Clasa pregătitoare-clasa a IV-a ( 4-5 ani )

Resurse

• Resurse financiare- sponsorizări ale părinţilor, donaţii

• Resurse materiale -materiale reciclabile( hârtie, carton, plastic ); camere de filmat, aparate foto

• Resurse informaţionale- Internet- Youtube( filme educative)
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Activităţi:

Excursii în pădure

� Excursie la Rezervaţia de bujori de la Comana: copiii au observat schimbările care se produc în

natură în timpul anotimpului primăvara; au fotografiat diferite specii de plante întâlnite în
pădure, dar şi plantele şi păsările din Delta Neajlovului. În finalul activităţii, grupaţi pe echipe, au
răspuns unor întrebări dintr-un chestionar.

� Excursie pe Valea Prahovei: elevii au observat stratificarea pădurilor în funcţie de altitudine; s-a
vizitat Muzeul Cinegetic de la Posada, făcând astfel legatura între flora şi fauna din diferite
forme de relief.

� Excursie la Salina Slănic Prahova: copiii au vizitat salina şi au aflat astfel despre una dintre
resursele naturale ale ţării noastre; cu aceasta ocazie, s-au purtat discuţii şi despre alte resurse
naturale epuizabile şi despre comportamentul chibzuit pe care trebuie să îl aibă omul în vederea

păstrării cât mai îndelungate a acestora.

Ecologizarea unui părculeţ, a curţii şcolii: în cadrul unor activităţi special organizate, copiii au

ecologizat grădina şi curtea şcolii, dar şi o porţiune din Parcul Ioanid. Lucrând împreună, şcolarii au

observat ce cantităţi de deşeuri se adună dintr-un părculeţ şi şi-au propus ca, de acum, ei înşişi să fie
exemple pentru alţi copii şi chiar adulţi.

Realizarea de afişe despre efectele negative ale poluării: în cadrul orei de ştiinţe, s-a discutat

despre poluare şi efectele acesteia pentru mediul înconjurător şi, implicit, pentru viaţa şi sănătatea
omului. Organizaţi pe grupe sau individual, elevii au realizat proiecte intitulate “Aşa DA! Aşa NU!”
ilustrând aspecte pozitive versus aspecte negative legate de protecţia apelor. S-a organizat o mică
expoziţie pentru diseminarea informaţiei şi către copiii din alte clase.

Desene despre alimentaţia sănătoasă: s-au purtat discuţii despre alimentele pe care e bine să le

consumăm pentru a rămâne sănătoşi şi despre alimentele nocive. S-a discutat şi despre piramida
alimentelor, care a fost reprezentată şi prin desen.

Micii bucătari: activitatea a urmărit pregătirea unor preparate simple( salate de legume cu sau fără

carne, salate de fructe), punându-se accent pe ideea că fructele şi legumele trebuie să fie prezente zilnic
în alimentaţia noastră. O altă idee subliniată a fost aceea că este mult mai sănătoasă mâncarea preparată
în casă faţă de cea preparată în magazine.

Parada costumelor ECO: folosind materiale reciclabile, elevii au realizat costume frumoase şi viu

colorate, participând la parada- concurs organizată la nivelul şcolii. Activitatea a fost foarte reuşită, prin
participarea unui număr mare de copii, dar şi prin implicarea părinţilor.

Macheta” Oraşul meu verde”: copiii au realizat machete ale oraşului nostru reprezentând elementele

principale ale zonei în care este situată şcoala noastră. S-a lucrat în echipe, multe materiale au fost
procurate cu sprĳinul părinţilor. Macheta câştigătoare a fost cea care a ilustrat cel mai bine dorinţa
elevilor de a avea mai mult verde în jurul nostru.
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Macheta “Iarna în Bucureşti”: ilustrează oraşul nostru foarte curat, îmbracat în haina albă de zăpadă.

Din nou s-au utilizat numeroase materiale reciclabile, ideea centrală fiind reprezentarea unui oraş curat,
mult mai curat decât acum.

Plantare de pomişori, flori, seminţe : în anotimpul primăvara, am realizat activităţi practice de

plantare a unor flori sau pomişori în grădina şcolii, ori pentru a împodobi clasa cu flori plantate de noi
în ghivece. Fiecare elev şi-a urmărit şi îngrĳit planta, asigurându-i lumina, apa, căldura necesare
dezvoltării.

Participare la Proiectul naţional “Şcoala arborilor”: în cadrul acestui proiect s-au desfăşurat mai

multe activităţi cu tematică ecologică, derulate pe parcursul unui an şcolar. Cele mai interesante şi
reuşite au fost ilustrate în cartea realizată în finalul anului. Copiii au desenat, au decupat, au fotografiat,
au adunat hârtie si plastic pentru reciclare, au participat la atelierul “Moara de hârtie” de la Comana.

Activităţi sportive în aer liber: în cadrul diferitelor ieşiri în parc sau în pădure, au fost organizate

momente de joacă în mĳlocul naturii, întreceri şi concursuri sportive. S-a subliniat importanţa mişcării
în aer liber, pentru sănătatea omului.
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Fișă de lucru

Adjectivul

Clasa a V-a

prof. Șcheianu Mădălina-Roxana
Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna

1. Subliniază cu roșu în horoscopul alăturat, adjectivele prin care sunt descrise

caracteristicile zodiei lui Mihai Eminescu.

Capricorn

(20 decembrie-19 ianuarie)

Persoana născută în zodia Capricorn are sufletul nobil și sensibil, de aceea este o fire romantică. Totodată,

reprezintă tipul omului hotărât, inteligent și independent. Capricornul este ingenios și muncitor.

2. Subliniază cu verde substantivele determinate de adjectivele identificate anterior.

3. Indică genul și numărul substantivelor de la exercițiul 2. Precizează genul și numărul

adjectivelor de la exercițiul 1. Ce observi?

4. Scrie forma potrivită a adjectivului din paranteză. Inversează apoi locul adjectivului

cu cel al substantivului. Ce observi?

Fetele și băieții au fost……………….(încântat);
fetele încântate=…… băieții încântați=……
Colegele și colegii sunt………………(surprins);
colegele surprinse=…. colegii surprinși=……

5. Din ce parte de vorbire este obținut cuvântul născută de la exercițiul 1?

6. Observă literele scrise colorat. Ce crezi că reprezintă?

frumos
frumoasă

frumoși
frumoase

7. Ce observi cu privire la forma adjectivului cumsecade din textul de mai jos?

Mihai Eminescu era un student cumsecade. Acesta studia filozofia la Viena. Acolo, a cunoscut o

fată cumsecade, pe nume Veronica Micle.
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8. Numește funcția sintactică a adjectivelor din următoarea strofă.
Lumea senină,

Luna cea plină

Și marea lină

Icoană-i sunt. (Mihai Eminescu-Prin nopți tăcute)

9. Precizează între ce părți de vorbire se află cuvintele scrise colorat. Ce rol crezi că au?

În lacul cel verde și lin

Resfrânge-se cerul senin,

Cu norii cei albi de argint,

Cu soarele nori sfâșiind.

(Mihai Eminescu-Frumoasă-i)

10. Analizează adjectivele din textul de mai jos, după modelul dat.

Lara Croft este o eroină dintr-un joc virtual. Ea este o tânără aventurieră. Arheolog de profesie,

are o minte iscoditoare. După un accident aviatic, rămâne singura supraviețuitoare.

„virtual“ – adjectiv propriu-zis, variabil, se acordă în gen și număr cu substantivul „joc“ (neutru,
singular), în propoziție este atribut

Bibliografie:

1. Sofia Dobra, Cartea mea de gramatică: clasa a V-a, Editura Art Educational, București, 2018.



149

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

Evaluarea interactivă ca evaluare formativă

și evaluare formatoare

prof. înv. primar COBE SIMONA-LUCIA

Școala Gimnazială „DACIA” – Oradea, Bihor

Evaluarea este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire şi
educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanţă, instrumentele pentru control şi, pe de
altă parte, rezultatele evaluării constituie baza reluării procesului instructiv-educativ. Este importantă
stabilirea încă din faza de proiectare a tipurilor de efecte urmărite la elevi.

După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica
trei strategii de evaluare:

� evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul
la care se situează elevii;

� evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în
rândul tuturor elevilor;

� evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire;
M. Scriven definește conceptul de evaluare formativă ca fiind acea “evaluare internă axată pe proces

care constă într-o apreciere globală sau sectorială a schimbărilor ce se produc în timpul unei activități de
formare, care permite persoanelor responsabile de conducerea activităţii de formare să orienteze, să
îmbunătățească și să ducă la bun sfârșit această activitate.” (Meyer, Genevieve, 2000)

Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia “interesează din ce în ce mai mult
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite.” (Idem) Dezvoltându-se
pe terenul inovaţiei pedagogice, evaluarea formativă sprĳină realizarea unei pedagogii diferențiate care
“permite o reglare interactivă” în cadrul căreia “formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci şi de
procesul care conduce la acest rezultat.” (Idem)

Evaluarea formativă este sistematică și însoțește desfășurarea procesului de instruire. Se realizează la
intervale mici de timp, de exemplu la sfârșitul fiecărei unități de învățare, pentru a se constata gradul în
care elevii și-au însușit materia, ori pentru a fi identificate lacunele și dificultățile care apar în învățare.
Are rol în diagnosticarea și ameliorarea rezultatelor învățării, permițând clarificarea anumitor noțiuni
prin revenirea la conținut. Totodată, acest tip de evaluare îi permite cadrului didactic să mediteze asupra
actului de predare și, dacă este nevoie, să schimbe strategia didactică. Mai mult decât atât, prin
comunicarea rezultatelor evaluării elevilor este asigurat feedback-ul imediat.

Dezvoltând interesul pentru autoevaluare, noțiunea de evaluare se transformă: din evaluare formativă

în evaluare formatoare, respectiv din evaluarea centrată pe control în evaluarea centrată pe învățare.
Noile direcții de dezvoltare a evaluării în pedagogia postmodernistă, reclamă transferul de la

evaluarea centrată pe control, la evaluarea centrată pe învăţare sau altfel spus, de la evaluarea
centrată pe inițiativa profesorului de a controla, la cea care pune accentul pe iniţiativa elevului de a
reflecta la propriul proces de cunoaștere, învățând din greșeli.
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Strategiile de evaluare centrate pe învăţare, precum şi cele dialogate, formative şi formatoare se
înscriu în rândul strategiilor de evaluare interactivă. Evaluarea interactivă presupune existenţa unui
parteneriat între agenţii educaţionali, care are la bază procese de colaborare şi de negociere constructivă
şi care vizează responsabilizarea educatului şi mobilizarea iniţiativelor acestuia în cadrul proceselor de
învăţare şi evaluare. Scopurile principale ale evaluării interactive sunt cel de stimulare a capacităţii de
autoevaluare a subiectului implicat în proces, de conştientizare a necesităţii acesteia şi de sporire a
încrederii în forţele proprii ale educatului.

Conceptul de evaluare se transformă atât la nivel macrostuctural cât şi microstructural. La
nivelul procesului de învăţământ interesează nu numai desfăşurarea evaluării didactice, ci şi formarea şi
dezvoltarea capacităţii elevilor de autoevaluare. Astfel dezideratele educaţionale cuprind un registru nou
de competenţe, spre deosebire de atribuţiile tradiţionale centrate pe transmiterea de informaţii şi
evaluarea însuşirii informaţiilor transmise. Astfel pilonii educaţiei viitorului ar putea fi următorii:

Să înveți cum să:

� înveți

� faci

� devii

� (auto)evaluezi

Evaluarea didactică interactivă reprezintă o modalitate de verificare și examinare a
comportamentelor obiectivate, în care intervenția profesorului se concretizează în interesul pedagogic și
sprĳinul prompt, sistematic și continuu acordat elevilor, în vreme ce implicarea acestora îmbracă forma
autoevaluării și respectiv interevaluării.

Autoevaluarea ajută elevii să-și dezvolte capacitățile de autocunoaștere, să-și valorizeze atât
cunoștințe, cât și atitudini și comportamente. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da
încredere în sine și îi va motiva pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Elevul ajunge să își
evalueze propriile capacități învățând mai întâi să-și aprecieze rezultatele în activitatea de învățare.
Autoevaluarea este evaluarea efectuată de către elev a ceea ce el a realizat și/sau a comportamentului său.
Co-evaluarea se realizează de către mai mulți elevi. Caracterul formativ rezultă din faptul că ea îi oferă
elevului un ghid metodologic despre învățare și un instrument de motivare și responsabilizare.

Autoevaluarea permite elevului aprecierea propriilor performanțe în raport cu obiectivele
prestabilite. Este din ce în ce mai folosită, având scopul de a-i ajuta pe elevi:
- să își dezvolte capacitățile de autocunoaștere și de autoevaluare;
- să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învățării și standardele
educaționale;
- să își dezvolte un program propriu de învățare;
- să își autoevalueze și să își valorifice atitudini și comportamente.

Strategiile didactice interactive de predare-învățare, corelate cu cele evaluative conduc împreună
la eficientizarea activității desfășurate de profesor cu elevii săi, motiv pentru care am optat să prezint
câteva metode de evaluare interactivă.

� Diagrama Veen-Euler

Presupune compararea de către elevi a două elemente, idei concepte, evenimente, obiecte. Sunt
evidențiate atât elemente comune, cât și cele care le diferențiază. Se reprezintă sub forma a două cercuri
care se intersectează. În primul cerc se notează elementele specifice primului obiect, în al doilea cerc cele
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ale celuilalt obiect, iar în zona de intersecție elementele comune celor doi temeni. Metoda se poate aplica
și în etapa de evaluare. Elevii identifică asemănările și deosebirile dintre doi termeni în funcție de
criteriile precizate de profesor sau elaborate chiar de către ei. Este folosită pentru a-i ajuta pe elevi să-și
sistematizeze cunoștințele, să diferențieze informațiile asemănătoare. Cunoștințele elevilor sunt mai
precise și se păstrează în timp. Metoda poate fi folosită cu succes în evaluarea cunoștințelor de limba
română, istorie, geografie, științe, educație plastică.

� Cvintetul

Este un instrument de evaluare a înțelegerii textului și de exprimare a creativității elevilor. Se
realizează individual, în perechi sau în echipă. În cinci versuri se sintetizează un conținut de idei.

Este un instrument rapid și eficient de reflecție, de sinteză, rezumare a conceptelor și a
informațiilor. Operarea cu noțiuni de limba română (substantiv, adjectiv, verb) sprĳină elevii în
elaborarea creației artistice în versuri.

� Metoda proiectului

Proiectul este o activitate personalizată, elevii pot decide asupra conținutului, dar și în privința
formei de prezentare. Se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni. Începe în
clasă prin precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru, continuă în clasă și acasă și se
încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre rezultatul obținut și expunerea produsului realizat.
Poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup. Proiectul tematic valorizează experiența
cotidiană, informațiile și interesele elevilor, stimulează acumularea de cunoștințe, dezvoltă capacitățile și
abilitățile de comunicare, colaborare și ajutor determinând învățarea reciprocă.
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DEMERSUL DIDACTIC AL GEOGRAFIEI PENTRU

CUNOAŞTEREA ORIZONTULUI LOCAL ŞI METODOLOGIA

ELABORĂRII MONOGRAFIEI SATULUI

Prof.înv.primar Șobraneț Carmen Oana

Școala Gimnazială nr. 40 ”Aurel Vlaicu”, Constanța

Orizontul local studiat în lecţiile de geografie din ciclul primar

Formarea reprezentărilor şi însuşirea noţiunilor geografice reprezintă o componentă derivată a

curriculum-ului şcolar, fiind dependentă de obiectivele cadru şi unităţile de conţinut ale programei şcolare, în

funcţie de care manualele şcolare abordează, în text şi imagini, diferiţi termeni.

Primele noţiuni şi reprezentări geografice se formează la elevii claselor primare, începând cu obiectele

Ştiinţe şi Geografia României. Familiarizarea elevilor cu primele informaţii geografice porneşte de la observaţiile

directe în mediul înconjurător, când au posibilitatea să perceapă sensul noţiunile de orizont, puncte cardinale,

plan, semne convenţionale, hartă, forme de relief, ape curgătoare, ape stătătoare, aşezări omeneşti, climă şi vreme,

resurse, industrie, agricultură, turism.

Problema care se pune în predarea geografiei la ciclul primar, este aceea a definirii conceptelor ce trebuie

achiziţionate, printr-un demers didactic bine organizat, prin adaptarea şi transformarea cunoştinţelor de nivel

elevat în cunoştinţe şcolare şi, mai ales, prin reconstituirea cunoştinşelor în funcţie de obiectivele şi strategiile

didactice vizate.

Aplicaţiile pe teren reprezintă un studiu complex al tuturor aspectelor geografice, în scopul depistării

particularităţilor teritoriale şi al corelării lor cu noţiunile teoretice pe care elevii şi le însuşesc la orele de curs.

Lecţiile aplicative în orizontul local constituie temelia însuşirii conştiente a noţiunilor geografice , a

fixării lor, generalizând la elevi un puternic ataşament faţă de locurile natale. Noţiunile şi elementele geografice

locale formează fondul prim, din care se extrage material de comparare şi exemplificare pentru toate clasele. Elevii
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capătă deprinderi de cercetare şi interpretare, putând să tragă concluzii cu privire la folosirea judicioasă a cadrului

natural, la dezvolatrea unor obiective economice. Pentru aceasta, devine obligatorie cercetarea pe teren, efectuată

mai întâi de cadru didactic. Din orizontul local, învaţătorul, trebuie să extragă acele elemente caracteristice care

vor fi înscrise în diferite trasee de aplicaţii practice.

Hărţile topografice, datele statistice, informaţiile de la forurile locale şi de la localnici, lucrările cu

caracter metodic sunt de un real folos în obţinerea unor rezultate corespunzătoare.

Pentru cunoaşterea orizontului local, învăţătorul trebuie să folosească metode de învăţare adaptate la

particularităţile de vârstă ale elevilor.

Geografia este una dintre cele mai vechi ştiinţe, apărute din necesitatea omului de a explica lumea şi modul

de viaţă. În timp, simultan cu evoluţia civilizaţiei umane şi de multe ori fie cauză, fie efect al salturilor calitative

ale acesteia, geografia s-a îmbogăţit continuu şi, mai ales, în ultimul secol a devenit dintr-o ştiinţă mai mult

descriptivă, o ştiinţă mai mult aplicativă, o adevărată tehnologie de ameliorare a relaţiei om natură bazată pe un

suport teoretic vast şi bogat. Se poate trage concluzia că există un adevărat complex de ştiinţe geografice situat la

intersecţia marilor sisteme de ştiinţe ale naturii şi ale societăţii. În consecinţă, geografia este deopotrivă ştiinţă a

naturii, investigând geosferele naturale, dar şi a societăţii, studiind tot mai mult, în ultimele decenii, antroposfera.

Dezvoltarea geografiei ca ştiinţă este dependentă de calitatea utilizării termenilor, care formează suportul

de formulare a noţiunilor incluse în aparatul ştiinţific naţional. În atenţia profesorului de geografie trebuie să stea,

permanent, necesitatea sistematizării şi omogenizării aparatului terminologic cerut de programa şcolară, în

concordanţă cu terminologia utilizată în manualele şcolare, unde figurează numeroase noţiuni fară definire şi

explicare sau definite necorespunzător.

La modul general ştiinţa reprezintă un sistem de informaţii acumulate în timpuri istorice şi validate în

practică, ce sunt exprimate sub formă de noţiuni, concepte, principii, reguli şi sunt studiate prin metode de

cercetare, ipoteze de lucru şi orientări ale cercetătorilor.

Geografia ca ştiinţă studiază relaţiile dintre geosfere şi dintre interiorul acestora, având ca obiect de

studiu mediul înconjurător în diversitatea, complexitatea, unitatea şi interdependenţa lui.

Cercetarea ştiinţifica din geografia actuală se caracterizează prin explozia informaţională care obligă la o

nouă abordare a geografiei, tot mai puţin ca o disciplină a memoriei într-o disciplină a gândirii logico-matematice,

cibernetice, mai puţin naţionale.
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Punctele nevralgice ale noii paradigme ale geografiei şcolare ţin cont de relaţia dintre geografia ca ştiinţa

şi geografia ca obiect de învăţământ şi sunt consacrate noilor dimensiuni: a globalitaţii, a integrării regionale, a

interdisciplinarităţii şi a geoncologiei.

Există un just raport între geografie ca ştiinţă şi geografie ca obiect de învăţământ, care rezidă în faptul că

elaborarea conţinutului geografiei în şcoală se realizează în funcţie de logica şi conţinutul ştiinţei, dar şi în strânsă

relaţie cu logica didactică.

Geografia ca obiect de învăţământ reprezintă un sistem de informaţii, elemente, acţiuni şi operaţii,

sarcini şi probleme cu care trebuie să opereze conştient elevii, spre a ajunge la esenţializarea şi generalizarea

informaţiei, dar şi la aplicarea în practica didactică. Studierea geografiei în sistemul de învăţământ presupune

folosirea unui volum imens de informaţii selectat din fundamentul teoretic al geografiei ca ştiinţă. Dacă în

geografia ca ştiinţă cunoştinţele se distribuie liniar, în conţinutul obiectului de învăţământ ele se redau sistemic

prin sinteza cunoştinţelor vechi şi noi într-o teorie unitară, modernă. De aceea sunt selectate informaţiile ce

concordă cu obiectul fundamental al educaţiei, cele care asigură formarea unei culturi generale şi de specialitate în

conformitate cu cerinţele psihopedagogice ale demersului cognitiv.
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Cine sunt vecinii mei?

Autor: Prof. înv. preșcolar Spafiu Andreea Nicoleta

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Călimănești

Joc didactic matematic- Grupa mare

Obiective:

să recunoască cifrele de la 1 la 8;

să numească vecinii numerelor în concentrul 1-8.

Sarcina didactică: găsirea unui număr mai mic și mai mare față de numărul dat.
Elemente de joc: aplauzele, surpriza, bulinele autoadezive.

Materialul didactic: cartonașe cu numere, coș cu bucăți de lemn, buline
autoadezive, tavă sau suport pentru joc.

Regulile jocului: copiii sunt împărțiți în două echipe. Pe rând sunt
chemați să rezolve cerința enunțată de către educatoare. Pentru fiecare răspuns
corect, copilul este aplaudat și primește o bulina. Câștigă echipa care a strâns cât
mai multe buline.

Desfășurarea jocului: educatoarea așează pe tavă un număr de obiecte.
Copilul solicitat numără obiectele și pune cartonul cu cifra potrivită. Un alt
copil din echipa lui găsește vecinul mai mare și vecinul mai mic al numărului de
obiecte de pe tavă.

Complicarea jocului: copiii vor completa individual șiruri de numere de
la 1 la 8cu numerele care lipsesc.

Valoarea formativă a jocului didactic: acest joc didactic matematic a
ajutat copii în consolidarea numerelor în concentrul 1-8, dar și în raportarea
numărului la cantitate prin analizatori vizuali și tactili.
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Terra și Sistemul Solar

Lecție desfășurată în școala online

Prof. înv. primar Spiridon Mihaela

Liceul Tehnologic Carol I, Valea Doftanei

Învățământul la distanță desemnează o nouă experiență de învățare pe care elevii mei au

experimentat-o cu succes. La început învățarea online am simțit-o ca pe o provocare, care ulterior a

devenit o necesitate În primele lecții on-line am folosit platforma Zoom.us, apoi am folosit Google

Classroom, Cisco Webex și WhatsApp. Cu ajutorul diferitelor instrumente (laptop, tablete și telefoane

mobile) mi-am propus să asigur o comunicare clară, explicită și fermă, astfel încât obiectivele să fie duse

la îndeplinire. În proiectarea activității didactice am elaborat o proiectare integrată, care să faciliteze

învățarea, să contribuie la dezvoltarea creativității elevilor și la asigurarea stării lor de bine. Astfel la

disciplina geografie, clasa a IV-a, la lecția Terra și Sistemul Solar, desfășurată pe parcursul a trei ore,

unde scopul era de a dezvolta interesul pentru cunoașterea Sistemului Solar și a Terrei, am folosit

diverse metode tradiționale îmbinate cu metode interactive și am observat o mai bună implicare din

partea lor și o mai bună capacitate de asimilare a informațiilor noi.

Lucrul cu manualul – este o metodă didactică în cadrul căreia învățarea are ca sursă esențială

și ca instrument de formare a elevului, cartea școlară sau alte surse similare.

Elevii au vizionat și ascultat cantecelul pe care îl găsiți aici:

https://www.youtube.com/watch?v=noiwY7kQ5NQ

apoi au citit în ritm propriu și conștient textul din carte – Terra și Sistemul Solar

Ca de fiecare dată PAXI a fost alături de noi: https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU&t=259s

După citirea textului și vizionarea filmulețului, elevii au avut ca sarcină descrierea Sistemului Solar,

descriere pe care au făcut-o oral și care a putut fi completată de către colegi, deci nu a lipsit conversația.
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Expunerea am folosit-o pentru vizionarea lecției pe eduonline.roedu.net

https://eduonline.roedu.net/repository/pl-prim-4-geo-11-4%20lectii/

Copiii au fost încântați de lecție, mai ales la final când au avut joculețe și o evaluare disctractivă.

Expunerea face parte din metodele expozitive euristice care oferă informații, determină urmărirea

conținutului logic și sugerează căile pentru a ajunge la adevăr.
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În ultima oră am discutat despre ,,Terra- planeta vieții”, iar copiii au modelat cu ajutorul

plastilinei planeta Pământ, pe care au pus continentele, oceanele, polii și Ecuatorul, le-au denumit si le-

au notat pe caiete. Prin joculețul ,, Eu știu că Tu ce știi?”, elevii și-au reamintit cunoștințe despre

medii de viață și despre poluare, învățate la științe ale naturii. Am folosit jocul Kahoot, creat de mine în

prealabil, pentru fixarea cunoștințelor și realizarea feed-back-ului.

Bineînțeles că am rezolvat diferite sarcini aflate în manual (copiii au observat hărțile din manual), deci

observația ca metodă, apare însoțită de explicație, ultima fiind element de dirĳare a observației spre scopul

propus. Explicația, ca procedeu, are rol deosebit în cadrul observației, datorită faptului că prin

intermediul cuvântului se stabilește scopul observației, sunt actualizate cunoștințe și integrate în cadrul

observativ.

Elevii au avut ca temă descrierea Terrei, temă pe care au încărcat-o pe Classroom sau mi-au

trimis-o pe WhatsApp.



160

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 10, IANUARIE 2022

Descrierea oferă profesorului posibilitatea de a reda exact realitatea geografică, să redea imaginea

unor obiecte, fenomene sau procese naturale sau sociale și presupune o observare dirĳată și interpretată.

Descrierea este realizată pe baza observației prezentând aspectele exterioare specifice observației și faptelor

geografice. Cuprinde rezultatele observației vizuale și ale experimentului sub formă de reprezentări ale obiectelor

și faptelor dintr-un spațiu prin simboluri, grafice, scheme, matrice, etc. Metoda devine mai eficientă dacă se

transformă într-o metodă activă și se cere elevilor să descrie dirĳat sau liber, un peisaj, un proces, un obiect sau

fapt geografic. Exemplu: descrieți relieful Subcarpaților, descrieți o ploaie torențială, o secetă, obiective turistice

din orașul București, etc. Pentru a atinge scopul acestei lecții, consider că descrierea trebuie realizată prin

exerciții și prin conversație. Succesul acestei metode constă în faptul că elevul folosește termeni geografici

învățați, îi motivează să afle cât mai multe informații despre subiectul descris, dezvoltă spiritul de observație și

gândirea critică. Alte metode activ participative includ descrierea, cum ar fi metoda Cubul sau diagrama Venn -

Euler. Pentru a crea lecții atractive am folosit diferite aplicații și platforme cum ar fi: Wordwall, Quizizz, Mozaic

3D, Jigsawplanet, Word Art,etc.

Concluzia este că pentru a se îndeplini obiectivele propuse într-o lecție, metodele (căile de

urmat) trebuie alese cu grijă, deoarece reprezintă elementul ce integrează conținuturi, situații de

învățare, mĳloace de învățământ, un mediu de instruire în care sunt incluse formele de organizare și

participare a elevilor.

Bibliografie:

Dulamă, Maria Eliza, Modele, strategii și tehnici didactice activizante cu aplicații în geografie, Editura

Clusium, Cluj-Napoca, 2002

Ilinca N., Didactica geografiei, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2006
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MAMA

STAN ADELA GEORGETA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”PROF.UNIV.DR.GHEORGHE BELEIU "

POIANA VADULUI, JUD.ALBA

Mamă dragă,te iubesc

Zi de zi ți-o dovedesc.

Sunt cuminte și învăț bine,

Să fii mândră de mine.

Îți promit că mă fac mare

Și- o să am grijă de fiecare

Și de mama și de tata,

De bunica,de bunicu

Și de frățiorii mei

Că mă-mpac bine cu ei.

Dacă febra mă doboară

Mama tot mă înfășoară.

Când sunt supărat un pic

Mă împacă dându-mi un pupic.

Dacă dintele mă doare

Mama îmi știe leacul.

Tu ești zâna minunată

Cu bagheta fermecată.
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PROBABILITATEA REALIZARII UNUI EVENIMENT

ȘAPTE APLICAȚII CAPTIVANTE PENTRU ELEVII DE CLASA a 6-a

Autor: Temelescu Adrian
Prof. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni

Teoria probabilităților este o ramură a matematicii ce studiază legile după care evoluează fenomenele

aleatoare. Dezvoltarea aceste teorii are ca punct de plecare principal jocurile de noroc (jocul de zaruri) dar teoria

probabilităților a dobândit o importanță majoră cu aplicații extinse, spre exemplu, în meteorologie. Introducerea

conceptului de probabilitate se face în clasa a 6-a ca aplicație a raportului. În cele ce urmează prezint șapte aplicații

de calcul al probabilității realizării unui eveniment, aplicații ce au captat atenția elevilor și au stârnit entuziasmul

acestora în ceea ce privește studiul rapoartelor și proporțiilor, fapt pe care l-am observat în cadrul orelor de

matematică.
Probabilitatea realizării unui eveniment este raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul

cazurilor posibile.
numărul cazurilor favorabileP
numărul cazurilor posibile

�

Aplicația 1: Care este probabilitatea ca la aruncarea unui zar pe fața de sus să apară 6? Dar 5?
Răspuns: În ambele situații avem un singur caz favorabil, pe o singură față a zarului este înscris 6

respectiv 5. În ambele cazuri
1P
6

� .

Aplicația 2: Care este probabilitatea ca la aruncarea unui zar pe fașa de sus să apară un număr natural
impar.

Răspuns: Cum trei fețe ale zarului sunt inscripționate cu numere impare avem:
3 �3 1P
6 2

� � .

Aplicația 3: Care este probabilitatea ca la aruncarea unui zar să apară pe fața de sus un număr din
mulțimea �1; �2;3;4;5;6 .

Răspuns:

6P 1
6

� �

Evenimentul cu probabilitatea de realizare egală cu1 se numește eveniment sigur.
Aplicația 4: Care este probabilitatea ca la aruncarea unui zar pe fața de sus să apară 7?

Răspuns: Cum pe nici o față a zarului nu este inscripționată cifra 7 avem
0P 0
6

� � .

Evenimentul cu probabilitatea de realizare egală cu 0 se numește eveniment imposibil.
Putem spune că 0 � P �1 .
Aplicația 5: Într-o urnă sunt 15 bile albe, 10 bile roșii; 25 bile negre. Determinați probabilitatea ca la

extragerea din urnă a unei bile aceasta să aibă culoarea:
a. albă;
b. neagră;
c. roșie;
d. verde
e. albă sau neagră;
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f. albă sau roșie sau neagră;
Răspuns: Numărul cazurilor posibile este dat de numărul total de bile 15�10� 25 � 50 ,

a.
�515 3P(A)

50 10
� �

b.
�2525 1P(N)

50 2
� �

c.
�1010 1P(R)

50 5
� �

d.
0P(V) 0
50

� � . Eveniment imposibil.

e. Numărul cazurilor favorabile este dat de suma bilelor de culoare albă și

neagră.
�2525 1P(A;N)

50 2
� � .

f.
50P(A;R;N) 1
50

� � . Eveniment sigur.

Aplicația 6: Determinați probabilitatea ca la extragerea unei cărți dintr-un pachet de 52 de cărți de joc
aceasta să fie:

a. As.
b. Popă de treflă.
c. O carte de inimă roșie.
Răspuns:

a. Cum într-un joc de cărți sunt patru ași atunci numărul cazurilor favorabile este 4 și avem
�44 1P

52 13
� � .

b.
1P
52

� .

c. Cărțile dintr-un pachet de joc sunt inscripționate în mod egal cu unul dintre semnele treflă,

inimă neagră, romb și inimă roșie. Deci numărul cazurilor favorabile este 13 și avem
�1313 1P

52 4
� � .

Aplicația 7: Determinați probabilitatea ca la extragerea unei piese dintr-un joc de rummy aceaste să fie:
a. Inscripționată cu 7.
b. Inscripționată cu 10 roșu.
c. Jolly.
Răspuns:

Într-un joc de rummy sunt câte 8 piese de inscripționate cu aceeași valoare, câte două din cele 8 având
aceeași culoare din patru culori posibile și doi Jolly. În total sunt 106 piese în jocul de rummy.

a.
�28 4P

106 53
� � .

b.
�22 1P

106 53
� �

c.
�22 1P

106 53
� �
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Răspunde repede și bine ca să o salvăm pe Ariel!

Autor: ȚIFUI JENI MĂDĂLINA

Profesor înv.preșcolar la Grădinița cu program prelungit nr.42, Constanța

Joc didactic interdisciplinar: Domeniul Limbă și Comunicare și Domeniul Științe – Activități
matematice

❖ DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

✔ Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor (comunicarea expresivă);
✔ Cunoștiințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și

cunoașterea mediului apropiat;

❖ COMPORTAMENTE VIZATE:

✔ Îşi coordonează muşchii în desfăsurarea unor activităţii diversificate, specfice vârstei;
✔ Participă la activitățile de grup și de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor;
✔ Utilizează structuri orale simple;
✔ Pronunță corect sunetele specifice limbii române;
✔ Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
✔ Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația;
✔ Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea de situații noi;
✔ Indentifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații problemă;

❖ SCOPUL ACTIVITǍŢII:

✔ Formarea deprinderilor de exprimare corectă a mesajului oral, în cadrul activității de joc;
✔ Consolidarea deprinderilor elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și

cunoașterea mediului apropiat;

❖ OBIECTIVE:

O1 - să denumească corect viețuitoarele marine ilustrate pe fețele cubului ;
O2 - să identifice forma corectă de plural a viețuitoarelor marine ilustrate pe jetoane;
O3 - să numere corect viețuitoarele marine în intervalul 1-5;
O4 - să raporteze cantitatea la numărul corespunzător, ilustrat pe jetonul ales;
O5 - să asocieze corect numărul la cantitatea corespunzătoare fiecărei mulțimi de viețuitoare marine
date;
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O6 - manifestarea interesului și curiozității pentru lucruri noi, prin participarea atât la activitatea
individuală cât și la cea de grup;
O7 - să răspundă motric la sarcinile date;

SARCINA DIDACTICĂ: este enunțată de educatoare înaintea fiecărei probe;

REGULILE JOCULUI: educatoarea formulează sarcina de lucru și cu ajutorul baghetei magice se alege
câte un reprezentant din fiecare echipă care să dea răspunsul. Pentru fiecare răspuns corect, echipa
primește pe panou o bulină roșie (1 punct), iar începerea unei probe este marcată prin sunetul
clopoțelului. Un coechipier este ales ca să afișeze la panou bulina câștigată de echipa sa.
ELEMENTELE JOCULUI: surpriza, aplauzele, întrecerea, sunetul clopoțelului, închiderea și
deschiderea ochilor, bagheta magică, numărătoarea „Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada
lui scria – vei raspunde dumneata!”

❖ STRATEGII DIDACTICE:

✔ Metode şi procedee: jocul, conversația euristică, conversația examinatoare, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, cubul, Turul galeriei, metoda „mâna oarbă”;

✔ Resurse materiale: cutii/scrisori cu sarcinile jocului, cub cu imagini ale viețuitoarelor marine,
jetoane pentru jocul „ Eu spun una...tu spui multe...”, jetoane cu imagini pentru sarcinile activității
matematice, șabloane de dimensiuni mari – acvariu și submarin, buline roșii, peștișori mari din
spumă, sfoară, suport de carton, boxa portabilă, stimulente – pești confecționați din baloane
colorate.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe și individual

Jocul didactic interdisciplinar se va desfășura conform următorului scenariu:

Momentul organizatoric se va desfășura astfel:

Copiii intră în grupă pentru jocul interdisciplinar DLC și DȘ (A.M) pe tranziția:
„ Pe mare călătorim și cu toții noi vâslim, 1-2, 1-2, în bărcuțe stăm și noi.”- recitativ ritmic

Captarea atenției
Pentru acest joc am primit un cufăr... Haideți să vedem ce avem în cufăr și să aflăm ce sarcini trebuie să

îndeplinim ca să o salvăm pe Ariel!

Este un joc! Este un joc cu mai multe probe! Oare ce probe trebuie să rezolvăm? Voi scoate din cufăr pe rând,
indicațiile pentru probele jocului interdisciplinar „Răspunde repede și bine ca să o salvăm pe Ariel!”.

Anunțarea temei și enunțarea obiectivelor

Astăzi ne vom juca împreună jocul “Răspunde repede și bine ca să o salvăm pe Ariel!” . Trebuie să parcurgem în

ordine mai multe probe și la sfârșitul jocului dacă am răspuns repede și bine vom îndepărta tentaculele caractiței

Ursula și o vom salva pe Ariel.
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Dirĳarea învățării: Cu ajutorul acestor medalioane cu Sebastian și Flounder, pe care le-ați primit la întâlnirea de

dimineață, o să ne împărțim în două echipe. Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi câte o bulină
roşie. Echipa care va acumula un număr mai mare de buline, va fi câştigătoare. Pentru fiecare răspuns
corect echipa îşi încurajează reprezentantul prin aplauze și un coechipier pune la panou bulina câștigată.
Copiii vor fi antrenați în observarea materialului didactic.

Explicarea jocului: Se prezintă sarcinile și regulile jocului și se explică modul de desfășurare pentru fiecare
probă în parte.

Jocul de probă: Copilul care este atins de bagheta magică, își va atașa submarinul din carton, după umăr și
va traversa marea și se va opri la prima viețuitoare marină din drumul lui și va descoperi sub ea un plic,
ce conține sarcina jocului și materialele necesare fiecarei probe. Acesta va executa sarcina și dacă va da
răspunsul corect va fi recompensat cu o bulină roșie și aplaudat de colegii săi. Sarcinile jocului sunt
extrase din plicuri şi citite de către educatoare.

Jocul propriu-zis:

Proba nr.1 : “Viețuitoare marine jucăușe”

Copilul aruncă cubul cu imagini ale viețuitoarelor marine și are sarcina de a recunoaște și denumi corect
viețuitoarea marină din imagine, după modelul: “Aceasta/acesta este o/un....“ și răspunsul corect este
recompensat cu o bulină roșie și aplaudat. Vor răspunde câte trei copii din fiecare echipă.

Proba nr.2: “Eu spun una, tu spui multe…”

Cu ajutorul baghetei, se aleg câte 4 copii din fiecare echipă care vor avea sarcina de a spune care este
forma corectă de plural a viețuitoarelor marine: broasca țestoasă, pește, căluț de mare, balenă, rechin,
delfin, caracatiță și scoică.

Proba nr.3: „Câți peștișori sunt în acvariu?”

Pe panou va fi afișat un acvariu și peștișori.. Câte doi copii din fiecare echipă vor număra în intervalul 1-
5, peștișorii din acvariu aflați la momentul respectiv.

Proba nr.4: “Ce număr se potrivește mulțimii?”

Pe panou se vor afișa pe rând mulțimi cu diferite viețuitoare marine. Câte doi copii din fiecare echipă
vor veni pe rând, la panou ca să numere corect câte elemente sunt într-o mulțime și apoi să asocieze
corect numărul la cantitate.

Proba nr.5: “Hrănește rechinul cu tot atâția pești cât îți arată cifra”

Fiecare echipă va avea sarcina de a hrăni propriul rechin cu tot atâția pești cât le arată numărul ilustrat
pe jetonul ales si astfel să asocieze corect cantitatea la număr. Vor fi aleși cu ajutorul numărătorii din
Oceanul Pacific, câte doi copii din fiecare echipă.

În încheierea jocului interdiscipinar, se numără bulinele fiecărei echipe și se anunță echipa câștigătoare
și este apreciat efortul depus de copii. Se îndepartează tentaculele caractiței pentru sarcinile rezolvate în
cadrul jocului și se recompensează copiii cu stimulentele promise, peștii confecționați din balon.
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Unitate în diversitate în învăţământul românesc, integrare

versus incluziune

Prof. înv.primar Vadai Ramona
Colegiul Naţional ,,Onisifor Ghibu” Oradea

MOTTO:

“Există un singur fel de a înţelege oamenii,anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor,de a-i

lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi,să se zugrăvească ei înşişi în ei...”

(Charles Augustin Saine – Beune)

1. Familiarizare cu noţiunile de integrare şi incluziune

,,Şcoala trebuie să includă toţi copiii, şi pe cei proveniţi din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau

culturale, copiii din grupurile îndepărtate sau nomade, copii ai străzii sau care lucrează, copiii cu deficienţe sau

talentaţi” (Forumul Mondial pentru Educaţie, Dakar, 2000).
În România

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul comunităţii” (HGR nr.1251/ 2005, bazată pe o carte publicată de
UNICEFşi MEC din 1999).

În condiţiile actuale, şcoala trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru a putea răspunde unei mai
mari diversităţi a copiilor.

Învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerinţelor elevilor şi nu
invers. Altfel spus, este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune.

Integrare – adaptarea elevului la cerinţele şcolii.
Intergrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează, sau nu, politicilor,

practicilor şi curriculei existente în şcoala respectivă.
Incluziune – adaptarea şcolii, oferind servicii educaţionale speciale, pentru a veni în întâmpinarea

nevoilor de învăţare şi de participare a tuturor elevilor, la toate activităţile.

Incluziunea se măsoară prin creşterea gradului de participare şi reducerea gradului de excluziune,
sub orice formă s-ar putea manifesta.

Într-o şcoală a viitorului, ar trebui respectat dreptul tuturor copiilor la învăţătură, indiferent de
starea lor fizică, intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă, culturală.
Principiul discriminării ar trebui eliminat, precum şi cel al izolării copiilor cu nevoi speciale. În România
însă, principiul incluziv este încă timid. Experienţa ţărilor europene demonstrează cu rezultate concrete
că acest lucru este realizabil. Pentru că incluziunea este unul dintre punctele de bază ale şcolii viitorului,
ar trebui îndeplinite o serie de obiective:

- valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;
- creşterea participării tuturor elevilor la educaţie, reducerea celor excluşi din cultură;
- restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă diversităţii

elevilor din localitate;
- reducerea barierelor în învăţare;
- înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţământ, nu ca pe o problemă

ce trebuie depăşită;
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- recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria localitate;
- creşterea rolului şcolii în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea

performanţelor;
- cultivarea unor relaţii de susţinere între şcoli şi comunităţi.

2. Filosofia incluziunii

Educaţie incluzivă este o provocare pentru schimbarea atitudinilor, a mentalităţilor, a politicilor şi
practicilor de excludere şi segregare, înseamnă:

� Educaţie pentru toţi
� Educaţie pentru toţi, împreună
� Educaţia tuturor este la fel de importantă
Şcoala incluzivă va crea o societate pentru toţi în care fiecare se simte parte a acesteia
Principii:

Diferenţele dintre oameni sunt normale!
Diferenţele conduc la progres!
Diferenţele presupun respect, nu toleranţă şi nici milă!

Şcoala incluzivă:

� Este mediul în care se învaţă acceptarea diversităţii fizice, psihice, economice, sociale, culturale.
� Este şcoala care pune accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile dintre elevi;
� Este şcoala în care se utilizează cu precădere învăţarea prin cooperare, elevii/copiii sunt

încurajaţi să se ajute unii pe celalţi;
� Este şcoala care propune curriculum diferenţiat pentru nevoi speciale şi grupuri diferite;
� Este şcoala în care se folosesc în mod curent resursele comunităţii, părinţii, pentru a transmite

elevilor lecţii, cu exemple reale, despre oameni şi culturi diferite.
3. Designul universal al şcolii incluzive

Când ne referim la design-ul universal al unei şcoli, avem în vedere două aspecte:
1. aspectul fizic (clădiri, terenuri, săli de clasă)
2. aspectul instrucţional

1. În ceea ce priveşte aspectul fizic, clădirile, terenurile, sălile de clasă trebuie să fie accesibile pentru
toţi copiii, indiferent de particularităţile lor psiho-fizice. Bineînţeles, sloganul şcolii va fi :,,Şcoala pentru
toţi!” şi va fi dotată cu: rampe de acces, balustrade, lifturi, cabinete şi săli de clasă special dotate,
laboratoare, sala de sport, toalete, mobilier modular etc. Pe lângă dotările amintite, voi enumera în
continuare mĳloacele necesare unei şcoli în funcţie de dizabilităţile copiilor care învaţă în ea:

� Pentru copiii cu dizabilităţi de vedere: instrumente de feedback senzorial (tactil, auditiv), ori
instrumente electronice (miniradare portabile montate pe rana unor ochelari speciali) foarte utile atât în
orientare, cât şi în instruirea pentru mobilitate şi orientare

� Pentru copiii cu dizabilităţi de auz: aşezarea băncilor în formă de semicerc, scaunul profesorului
fiind la aceeaşi înălţime cu cel al elevilor, permiţând astfel citirea labiala, utilizare cu precădere a
mĳloacelor vizuale, casete video subtitrate

� Pentru copiii cu dizabilităţi fizice: diferite dizpozitive speciale adaptate nevoilor copilului:
dizpozitiv de manevrare a computerului cu capul, dispozitive de prindere a creionului, hârtie cu linii
spaţiate, huse speciale pentru tastaturi, manete de accesare a computerului (pentru un singur picior,
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pentru cap, pentru bărbie), folosirea dictafoanelor pentru a lua notiţe, echipamente ajutătoare pentru
educaţie fizică şi sport (palete/mingi mai uşoare, mingi de forme diferite şi din materiale speciale etc.).

2. Referindu-ne la aspectul instrucţional, ne putem pune următoarea întrebare: ,,Ce putem face

pentru a fi mai incluzivi?”

Voi încerca să dau câteva posibile răspunsuri:
Să acţionăm astfel încât toată lumea să se simtă valorizată şi binevenită în şcoală

Creaţi un mediu şcolar primitor care transmite mesajul că toată lumea este valorizată, astfel
încât elevii şi părinţii să se simtă bine primiţi

Faceţi clădirile şcolii accesibile pentru copii cu dizabilităţi
Puneţi accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile cu alţi elevi
Folosiţi metode de predare care încurajează învăţarea prin cooperare astfel încât elevii să-şi

poată ajuta colegii
Organizaţi periodic expoziţii cu lucrările elevilor pentru a demonstra că şcoala este mândră

de performanţele obţinute de către aceştia
Să ne informăm

o Informaţi-vă cu privire la alte culturi şi stiluri de viaţă, în special cele ale minorităţilor
naţionale din România. Dacă în zonele limitrofe şcolii nu locuiesc multe comunităţi minoritare pentru a
putea obţine informaţii de primă mână, încercaţi să contactaţi asociaţiile culturale, ONG-uri şi ambasade.

Dobândiţi abilităţi: învăţaţi cum se lucrează cu copii cu diverse nevoi şi abilităţi.
Informaţi-vă cu privire la diverse dizabilităţi. Organizaţi în şcoală ateliere de lucru şi

invitaţi să ia cuvântul persoane cunoscătoare ale domeniului. Puteţi solicita ONG-urilor ce activează în
domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilităţi şi asociaţiilor de părinţi să vă ajute în identificarea
persoanelor potrivite.

Să ne revizuim metodele de predare

Oferiţi un curriculum diferenţiat pentru nevoi şi grupuri de vârste diferite
Oferiţi un curriculum intercultural – unul care foloseşte perspective culturale diferite şi

încurajează elevii să reflecteze şi să analizeze critic modul în care acţionează prejudecăţile şi
discriminarea.

Identificaţi zone ale curriculumului în care puteţi îngloba perspectiva multiculturală.
Elaboraţi planuri individuale de învăţare pentru elevi.

Să colaborăm cu comunitatea

Aveţi în vedere şcoala ca o resursă a comunităţii şi promovaţi un sentiment de solidaritate
printre elevi şi părinţii lor

Vorbiţi cu părinţii şi cu elevii despre nevoile lor şi luaţi legătura cu o serie de ONG-uri cu
experienţă în domeniu pentru a afla despre modalitatea în care şcoala îşi poate îmbunătăţi oferta pentru
grupurile care sunt în mod obişnuit excluse.

Bibliografie:

1.Gherguţ, Alois,(2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale (strategii diferenţiate şi incluzive în
educaţie), Editura Polirom, Iaşi
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Activități creative extrașcolare

Văleanu Cristina – prof. înv. primar
Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu

Intrarea în școlaritate creează funcției imaginative noi solicitări și condiții. Descrierile, tablourile,
schemele utilizate în procesul transmiterii cunoștințelor solicită participarea activă a proceselor
imaginative. Este foarte mult solicitată imaginația reproductivă, copilul fiind pus adesea în situația de a
reconstitui imaginea unor realități ( evenimente, plante, fapte istorice din trecut, animale, personaje,
figuri geometrice dispuse în spațiu) pe care nu le-a cunoscut niciodată.

Pot fi distinse două stadii ale dezvoltării imaginației de-a lungul micii școlarități:
� unul inițial, definitoriu pentru primele două clase, caracterizat prin aspectul însă

imperfect, sărac în detalii al imaginilor create. Experiența de viață încă limitată îl face pe
copil să lunece spre combinații de imagini superficiale, spontane, cuprinzând unele
elemente fantastice, inadecvate. Imaginile create sunt adesea statice, lipsite de mișcare.

� un nou stadiu se conturează către începutul clasei a III-a determinat de contactul
sistematic cu procesele de învățare, care introduc o oarecare ordine și sistematizare în
cursul proceselor

imaginative. Acum „vede” imaginativ mult mai corect distribuția evenimentelor despre care i se
povestește. Imaginile capătă mai multă plenitudine, coerență, dinamism.

În strânsă legătură cu imaginația reproductivă, se dezvoltă imaginația creatoare. Ascultând o
povestire, școlarul mic este capabil să și-o reprezinte transformator, introducând modificări în
desfășurarea subiectului, generalizând și comprimând aspectul imaginilor, ceea ce se explică prin
influența proceselor gândirii și memoriei verbalo-logice asupra imaginației.

Formele creative ale imaginației școlarului mic sunt stimulate de joc și fabulație, de povestire și
compunere, de activitățile practice și muzicale, de contactul cu natura și de activitățile de muncă.

În concluzie, în perioada micii şcolarităţi, imaginaţia se află în plin progres, atât sub raportul
conţinutului cât şi al formei. Comparativ cu vârsta preşcolară, ea devine însă mai „critică”, se apropie
mai mult de realitate, copilul însuşi adoptând acum faţă de propria imaginaţie o atitudine mai
circumspectă, de autocontrol.

J.P.Guilford identifică fenomenul de creativitate cu una din formele gândirii, respectiv cu
gândirea divergentă. După acest autor, se pot distinge mai mulţi factori intelectuali ai creativităţii, dintre
care, cei mai importanţi sunt:

� sensibilitatea faţă de probleme : atitudinea deschisă, receptivă, faţă de trebuinţele, atitudinile şi
sentimentele altora, permanenta curiozitate şi dorinţă de a cunoaşte, de a elabora, experimenta şi
verifica noi ipoteze.

� sensibilitate la implicaţii: capacitatea de a recunoaşte dependenţe, probleme, acolo unde alţii nu
le văd.

� fluenţa sau fluiditatea se referă la rapiditatea şi uşurinţa de asociere între imagini, cuvinte, sunete;
capacitatea de a găsi cât mai multe soluţii, idei.
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� flexibilitatea e capacitatea de restructurare rapidă şi eficientă a gândirii în raport cu noile situaţii,
uşurinţa transferului în situaţii variabile. Poate fi:
- flexibilitate spontană – când iniţiativa aparţine subiectului
- flexibilitate adaptativă – când situaţia impune subiectului adoptarea unor noi puncte de

vedere.
Presupune deci, găsirea de noi soluţii când situaţia se schimbă.

� originalitatea e capacitatea de a vedea în alt mod realitatea, de a produce imagini şi idei noi, de
a găsi răspunsuri, soluţii noi, neuzuale; independenţa de raţionament, integrarea de elemente
diverse în acelaşi câmp perceptiv.

� ingeniozitatea e capacitatea de a rezolva problemele cu o eleganţă neuzuală, într-un mod abil şi
surprinzător, cu metode originale, neobişnuit de simple; posibilitatea de a găsi cea mai directă şi
mai uşoară cale care duce la un efect optim.

� redefinirea e aptitudinea de a restructura, de a interpreta, de a transforma, de a schimba funcţia
unui obiect pentru a-l face util într-o nouă formă.

� elaborarea e aptitudinea organizării coerente a informaţiilor, a ideilor, capacitatea de a planifica
o acţiune, ţinând seama de cât mai multe detalii, anticiparea rezultatului final, dezvoltarea şi
finalizarea unei idei.

Creativitatea nu poate fi însă identificată întru totul nici cu gândirea divergentă, deoarece
creativitatea nu este un fenomen unidimensional şi monovariabil. Ea implică, deopotrivă, şi alte
capacităţi: cogniţie, procese mecanice,anticipare figurativă, producţie convergentă, abilităţi
evolutive.

Creativitatea se relevă şi se defineşte ca o însuşire deosebit de complexă a întregii
personalităţi, care implică, alături de componentele intelectuale, pe cele afective, voluntare,
caracteriale.
Toate activităţile creative pe care le-am propus se bazează pe premisa: “Importantă este

stimularea procesului creativ şi nu crearea de produse artistice”. Unele activităţi (de 15-20 minute
maxim) pot fi utilizate la începutul orei de educaţie plastică, în etapa de prezentare a materialului stimul,
iar cele care au o durată de 30-45 minute pot fi realizate la orice oră de educaţie plastică, începând cu
clasa a II-a şi adaptând-o la tema fixată în programă.

Elevii au fost implicaţi în activităţi de grup cu scopul de a-i stimula în a se folosi de ideile altora,
de a porni de la o imagine creată de cineva pentru a obţine o idee sau o imagine mai bună (CERCURILE,
ÎNCEPEŢI…..STOP! CONTINUAŢI VOI!, POVESTEA NOASTRĂ ILUSTRATĂ).

S-a urmărit eliminarea barierelor raţionale care nu permit subiecţilor să-şi exteriorizeze ideile
(acest lucru s-a realizat prin stimularea subiecţilor de a desena fără să se gândească la nimic, pentru ca apoi,
folosind raţiunea, să creeze produsul final - FIRUL DE AŢĂ ÎNCÂLCIT sau LABIRINTUL, DOAR 3
LINII?).

Aceste activităţi creative îi determină pe elevi să conştientizeze faptul că îşi pot îmbunătăţi
performanţele creative în orice domeniu. Prin aceasta, ei nu vor deveni pictori, dar vor deveni mai
creativi.
MANIFESTUL PENTRU ELEVI

Construieşte-ţi fantezia!
Riscă! Fără curaj nu se poate face nimic nou!
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Evită să imiţi pe alţii!
Acordă importanţă tuturor ideilor care iţi trec prin minte!
Trebuie să nu renunţi prea uşor în situaţii dificile!
Important e să faci ceea ce iubeşti şi poţi face bine!
Visează cu ochii deschişi!
Invaţă să lucrezi cu alţii!
Tot ce ai nevoie pentru a reuşi e efort şi isteţime!
Acţionează, explorează, bucură-te de calităţile tale!
Teamă să nu-ţi fie de greşeli! Ele sunt porţi spre descoperire!
Evită critica şi comoditatea!
PATA DE CULOARE

Motto: “Imaginaţia se simte liberă numai atunci când lasă pe moment la o parte teama de a greşi “ – A.
Toffler
Obiective:

� să-şi dezvolte capacitatea de elaborare prin valorificarea unei pete de culoare (elaborare =
capacitatea de transformare şi combinare de date în procesul de construcţie mentală);

� să-şi dezvolte capacitatea de interpretare abstract-verbală a figurativului;
� să-şi dezvolte capacitatea de analiză a propriilor lucrări.

Mod de desfăşurare:

� activitate individuală
Fiecare elev primeşte o foaie de bloc de desen, A4, pe care se află o pată de culoare (culoarea şi

forma petei poate să difere de la un elev la altul). Observă timp de câteva minute pata de culoare şi
încearcă să îi dea un sens, prin adăugare de elemente în interiorul/ exteriorul ei.

Timp de lucru: 45 minute
DESCOPERĂ FORME NOI!

Motto: „Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea“ A.Einstein
Obiective:

� să-şi dezvolte capacitatea de rezistenţă la închidere prematură (sau de rezistenţă la „gestalt”);
� să-şi dezvolte capacitatea de analiză a propriilor lucrări.

Mod de desfăşurare:

� activitate individuală şi pe grupe
Activitatea se desfăşoară individual, apoi în echipă. Pe o coală A4 sunt desenate linii de diferite

tipuri, la întâmplare. Fiecare participant primeşte o astfel de foaie, având sarcina de a completa liniile
trasate, astfel încât să obţină obiecte diferite.

Timp de lucru: 20 minute
FIRUL ÎNCÂLCIT - LABIRINTUL

Motto: “Ţinând cărarea, şchiopul îl întrece pe omul iute, dar care pierde drumul”
Fr. Bacon

Obiective:

� să descopere cât mai multe forme ascunse în labirintul liniilor trasate la întâmplare
� să reconstituie figurile incomplete
� să recunoască formele delimitate în lucrările celorlalţi participanţi
� să participe cu sugestii la activitatea de grup
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Mod de desfăşurare:

� activitate individuală
Cu ochii închişi, subiecţii trasează linii fără să desprindă creionul de pe foaie, până când

învăţătorul spune „stop!”. După ce au deschis ochii, privesc cu atenţie liniile trasate şi încearcă să
descopere în ţesătura liniilor cât mai multe forme, obiecte al căror contur va fi îngroşat cu creionul sau
direct cu pensula. Se pot adăuga elemente în exteriorul sau în interiorul formei pentru a-i da sens. Se pot
picta formele obţinute în final.Timp de lucru: 20 minute
DOAR TREI LINII ?

Motto: “ Dacă nu te poţi afirma prin talent, te poţi remarca prin muncă”
Dave Weinbaum

Obiective:

� să găsească soluţii originale şi variate într-o situaţie dată
� să dea un titlu cât mai original lucrării

Mod de desfăşurare:

� activitate individuală şi în diadă
Fiecare elev trasează trei linii cu markerul, la întâmplare, pe o foaie albă de desen, urmând ca

aceste foi să fie schimbate între elevi (sau liniile vor fi trasate de către învăţătoare). Pornind de la aceste
linii, ei trebuie să realizeze un desen pe care să-l picteze (sau să-l coloreze cu creioane colorate) şi căruia
să-i dea un titlu cât mai interesant. În final, se vor schimba din nou foile şi se vor face aprecieri asupra
lucrărilor în legătură cu originalitatea soluţiilor,

Timp de lucru: 30 minute
CE SĂ FIE OARE?

Motto: “Fiecare om poate fi creativ, dar pentru aceasta trebuie să-şi dea seama” M.Roco
Obiective:

� să-şi dezvolte capacitatea de abstractizare semantică (capacitatea de interpretare abstract-verbală a
figurativului)

� să aprecieze originalitatea soluţiilor găsite de fiecare echipă
Mod de desfăşurare:

� activitate pe grupe
Fiecare echipă primeşte câte o foaie pe care sunt 7 figuri ambigue. Timp de 15-20 minute trebuie să

scrie în dreptul fiecărei figuri ceea ce cred că ar putea să reprezinte acele figuri date. Figurile respective
sunt desenate pe tablă, iar un reprezentant din fiecare echipă trece la tablă şi scrie soluţiile găsite.

Variantă:
� activitate individuală

Fiecare elev primeşte o foaie pe care apare un singur desen ce diferă de la un elev la altul. Timp de 5
minute ei îşi notează ceea ce cred că ar putea să reprezinte figura respectivă. După 5 minute, foile „se
dau mai departe” colegului din faţă care va citi cele scrise şi va găsi alte titluri potrivite pentru acel desen.
Se procedează la fel până când foaia ajunge din nou la elevul de la care a pornit. În final, se vor citi
titlurile găsite.

Timp de lucru: 15-20 minute
FIGURA “Doodle” (Anexa nr. 6)
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Motto: “Aproape toate ideile într-adevăr noi au un oarecare aspect de prostie când apar prima dată” A.N.
Whitehead
Obiective:

� să valorifice în culoare o structură de linii date
� să aprecieze originalitatea soluţiilor din lucrările colegilor

Mod de desfăşurare:

� activitate individuală
Elevii primesc o foaie albă de desen pe care e desenată o structură ambiguă de linii. Pornind de la

această structură, ei sunt stimulaţi să creeze, în culoare, o imagine originală care să comunice o idee sau să
picteze un obiect, o fiinţă reală sau fantastică.

Timp de lucru: 15 -20 minute
DIAFILMUL – JOC ÎN LANŢ

Motto: „Inspiraţi-vă de la natură; este un izvor inepuizabil de idei” M. Roco
Obiective:

� să compună o scenă în care apare ca personaj o fetiţă aflată într-o anumită ipostază
� să ordoneze scenele realizate de către toate perechile şi să alcătuiască o poveste pe baza lor.

Mod de desfăşurare:

� activitate în diadă şi frontală
Elevii sunt grupaţi şi lucrează câte doi. Primesc cartonaşul cu silueta unei fetiţe pe care o lipesc pe

foaie, completând apoi tabloul după cum doresc. În final, ordonează scenele, le lipesc una lângă alta, iar un
elev din fiecare pereche, povesteşte întâmplarea din scena pe care a desenat-o cu colegul său. Se fac
aprecieri.

Timp de lucru: 45 minute

BIBLIOGRAFIE :

Cosmovici Andrei, Psihologie general, editura Polirom, Iași, 1996
Enăchescu Eugenia, Creativitatea copiilor – o abordare psihopedagogică, editura universitară, București,
2015
Guiford, J.P., Traits of Creativity, în H.H. Anderson (coord.), Creativity and its Cultivations, Harper,
1959.
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Din înțelepciunea populară românească

Prof. Vasile Sofica

Școala Gimnazială ,,Pictor Nicolae Grigorescu” Titu

Motto: ,, A fi mare nu-i mirare,/ A fi om e lucru mare”

(proverb românesc)

În prefața Dicționarului de proverbe și zicători românești, realizată de Grigore Botezatu și Andrei
Hîncu, monumentală este afirmația: ,,Proverbul a fost născut de omul priceput”. Prin urmare, acestea fac
parte din zestrea culturală a poporului român, reprezentând un important mĳloc de comunicare prin
intermediul căruia exprimăm foarte bine ceea ce avem de spus. Ele nu reflectă doar realitatea
românească, ci au servit, de-a lungul timpului drept reguli de conduită morală. Acestea surprind
învățături pline de înțelepciune ale înaintașilor noștri pe care le putem transmite generațiilor viitoare.

Etnologul Ion Cuceu este de părere că fiind ,, parte a culturii populare tradiționale, proverbele

plăsmuiesc metaforic și concis experiența umană, constituind o parte semnificativă a reprezentărilor sociale. Ele

au fost un mĳloc de expresie a oamenilor din popor, dar mai sunt și în zilele noastre, chiar dacă sub o formă mai

redusă sau mai adaptată contextelor și cerințelor mediatice, un mĳloc de comunicare deseori utilizat. Specifice

culturii orale, proverbele au constituit obiectul celor mai vechi colecții de folclor.
1

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, termenul proverb are următoarea
definiție: învățătură morală populară născută din experiență, exprimată printr-o formulă eliptică sugestivă, de

obicei metaforică, ritmică sau ritmată: zicală, zicătoare, parimie.
2

Din cele mai vechi timpuri, proverbul sau termenii sinonimi zicătoare, zicală, maximă populară,

vorbă bătrânească reprezintă o prezență vie în cultura umanității, pentru că nu poate exista o societate
care să nu fie oglindită în aceste formule cu caracter general și particular deopotrivă. Astfel, în tumultul
preocupărilor paremiologilor se înscrie și spațiul românesc, confirmare dovedită de culegerile și
colecțiile de proverbe existente în cultura noastră, printre autorii acestora numărându-se: Timotei
Cipariu, Iordache Gloescu, Iuliu Zanne, Anton Pann etc.

Pornind de la aceste opinii vădit îndreptățite, în mintea tuturor se naște întrebarea: Cum au
luat ființă colecțiile/culegerile de proverbe? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de surprinzător.

Au existat oameni interesați, entuziaști să afle drumul acestora-paremiologii, care au cules
aceste comori ale neamului românesc transmise pe cale orală, din gură în gură și le-au
_______________________________________________

1 Ion Cuceu, Dicționarul proverbelor românești, Editura Litera Internațional, 2006.
2
Dicționarul explicativ al limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 863
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șlefuit, contribuind astfel la păstrarea înțelepciunii populare în formă scrisă.

Este interesant faptul că vorbele înțelepte culese din satul românesc acum sute de ani sunt
valabile și utilizate și azi, când societatea se află într-o goană nebunească după tehnologie. Astfel, în
lucrarea de față voi încerca să fac o selecție a proverbelor ce caracterizează românul, întipărite în mintea
și sulfetul meu încă din copilărie, perioadă numită de Ion Creangă în romanul omonim -,,vârsta cea
fericită”: Omul sfințește locul; Nimeni nu se naște învățat; Ai cinci degete la o mână și niciunul nu seamană; Cap

ai, minte ce-ți mai trebuie; Ochii sunt oglinda sufletului; Limba e dulce ca mierea și amară ca fierea; Așchia nu

sare departe de trunchi; Câinii latră, ursul merge; Câte bordeie, atâtea obicee; Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus; Cine

seamănă vânt, culege furtună, iar exemplele pot continua într-un ritm amețitor.

Parimiile s-au bucurat de aprecierea înaintașilor noștri, amintind pe B.P.Hașdeu care le-a
definit a fi ,,o filosofie a vieții” 3 , ,,tezaur de filosofie și satiră poporană”4. Interesantă este opinia lui
Mihai Eminescu, care raportându-se la vechimea și specificul lor național le percepe ca pe niște ,,
tiparuri neschimbătoare, care se formează în curs de mii de ani și dau fiecărei limbi fizionomia ei
proprie”.5

Cunoscând importanța acordată acestora de către predecesorii noștri, se constată integrarea
proverbului în predarea literaturii române, valorificată în cadrul unor metode ce urmăresc pregătirea
receptării și discutării textului literar. Dintre acestea aș menționa metoda ,,Votați un citat” care vizează
dezvoltarea gândirii critice, facilitând, în același timp organizarea activităților didactice atât individual,
cât și în perechi sau în grup. Poate fi aplicată în incipitul activității didactice, cu scopul de a familiariza
elevul cu problematica textului, dar și în lecțiile de consolidare a cunoștințelor.

Prin intermediul metodei ”Votați un citat”, profesorul ”propune o listă de citate din scriitori celebri

sau o listă de proverbe care urmează să fie discutată. Fiecare elev va alege un citat care exprimă o idee cu care este

de acord și un citat pe care l-ar alege ca moto sau care exprimă o trăsătură importantă a propriei personalități. Se

vor discuta opțiunile elevilor în grupe, colegii solicitându-le argumente pentru alegerile făcute.”6. Astfel,
proverbele, atent selectate de către profesor pot deveni puncte de plecare în tratarea unor teme literare,
frecvent întâlnite în operele studiate: iubirea, adolescența, jocul, familia, personalitatea, călătoria etc.

De asemenea, fiind parte componentă a literaturii populare nu putem trece neobservată
expresivitatea limbajului, oralitatea, aspecte care reflectă pe lângă trăsăturile morale ale neamului
românesc, unicitatea și frumusețea limbii ,,ca un fagure de miere” a înaintașilor Grigore Ureche, Miron
Costin, Ion Neculce etc.

,,Adevărate nestemate ale gândirii poporului”7, proverbele sintetizează gândirea, judecata și
simțirea poporului român, o oglindire a experienței, a spiritului, a naturii și nu în ultimul rând, a
culturii.

_________________________

3 B.P. Hașdeu, Studii de floclor, Cluj-Napoca, 1979, p.28.
4
Ibidem, p.36.

5Mihai Eminescu, Opere, vol. VI, Literatura populară, București, 1963, p.16.
6 Secrieru Mihaela, Didactica limbii române, Editura Ovi-art, Iași, 2004, pp. 240-241.
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7Mihai Eminescu,Cugetări, ediție îngrijită de Marin Bucur, Agenția Litera, Chișinău, 1989, p.8.
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BULLYING-UL DE LA TEORIE LA ACTIVITǍȚI PRACTICE

-referat-

Prof. înv. primar Vasilescu-Lohan Andreea
Şcoala Gimnazialǎ Nr. 2 Bordesca Veche
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Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” însemna
“dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut pentru prima
dată cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi.
Ca verb, to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina, printre altele. „Bully” este o persoană care își
folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced Learners
Dictionary, 2016).

Conform profesorului cercetător în psihologie din Norvegia, prof. dr. Dan Olweus, considerat
pionier pe tema bullying-ului, pe baza a aproape 40 de ani de cercetare, implementare și evaluare a
programelor de prevenire (Hazelden Foundation, 2016): „Un elev este agresat atunci când el/ea este expus,
în mod repetat în timp, unor acțiuni negative din partea unuia sau mai multor elevi.... O acțiune negativă este

situația în care o persoană provoacă intenționat, sau intenționează să provoace, durere fizică sau discomfort

unei alte persoane, prin contact fizic, cuvinte sau în alte moduri.”

Olweus a făcut diferența între trei tipuri de bază de comportament tip bullying:
● fizic: lovire, împingere, pocnire, ciupire, constrângerea celuilalt elev prin contact fizic
●verbal: amenințări, tachinare, insulte, bătaie de joc, șantaj, poreclire, împrăștierea de zvonuri și
minciuni
●emoțional/psihologic: excluderea intenționată a cuiva dintrun grup sau activitate, manipulare,
ridiculizare.

Pentru înțelegerea corectă a fenomenului de bullying, este însă foarte importantă
diferențierea comportamentelor subsumate acestui fenomen în raport cu:

1. Episoadele singulare de excludere socială:

� Un copil care nu este invitat la petrecerea de acasă a unui alt coleg, nu este victima unui
comportament de bullying.
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� Un copil care nu este niciodată inclus în proiectele de grup ale clasei sau niciodată ales în
echipele de fotbal la ora de sport este victimă a bullying-ului.

2. Episoadele singulare de agresiune și/sau intimidare:

� A amenința un coleg cu bătaia, urmare a unei situații neplăcute în grup, este un comportament
violent negativ, indezirabil, dar nu este bullying.

� A cere unui copil zilnic taxa de protecție în curtea școlii, cu amenințarea că, în cazul unui refuz,
orice i se poate întâmpla, reprezintă un comportament de bullying.

3. Episoadele singulare de comportament ironic:

� remarcă ironică la adresa unui coleg, realizată într-un context în care se amuză tot grupul,
inclusiv ținta ironiei, nu reprezintă un comportament de bullying.

� Umilirea repetată a unui coleg în fața clasei, prin folosirea de cuvinte jignitoare sau invocarea
unor aspecte fizice sau comportamentale, într-o manieră negativă, cu intenția de a răni colegul
respectiv, este un comportament de bullying.

� Conflictele/situațiile de bătaie între copii, caracterizate prin reciprocitate la nivelul intenției:
� Doi copii care au ceva de împărțit în curtea școlii și își «reglează conturile», cu furie, limbaj

nepotrivit și pumni împărțiți cu generozitate, de ambele părți, nu sunt protagoniștii unei situații
de bullying.

� Un copil care este zilnic îmbrâncit, i se pun piedici sau primește «capace» peste cap, spre
amuzamentul altor colegi, este victima unei situații de bullying.

Toate comportamentele menționate anterior au potențial de a genera stres, disconfort, suferință în
dinamica relațională a copiilor. Ele devin însă comportamente de bullying atunci când sunt inițiate
deliberat, în mod repetat și în contexte în care copiii vizați nu au nici putere de decizie, nici suportul
grupului.

Avansând repede în ultima decadă, comunicarea digitală a devenit un mĳloc vital de
exprimare pentru tineri și copii, o platformă pentru întâlniri virtuale și relații sociale între ‘nativii
digitali’. Cu toate acestea, spațiile de comunicare online poartă riscuri multiple pentru bullying.

Bullying-ul cibernetic denotă utilizarea mediilor electronice (Internet, telefoane inteligente,
email-uri, Facebook și rețele sociale, programe de mesaje text/chat, ex. WhatsApp, platforme foto și
video și pagini de internet) pentru a răni o altă persoană. Acestea pot include mesaje de intimidare,
insulte, hărțuire sexuală sau ridiculizare și ocară. În contrast cu bullying-ul tradițional, o trăsătură
comună a acestora este anonimatul frecvent al agresorilor cibernetici.

Cyber grooming este un alt fenomen al erei digitale cu o întindere și consecințe îngrĳorătoare-
folosirea Internetului pentru inițerea de contacte (virtuale), hărțuire sexuală și posibil abuzul sexual al
copiilor și al tinerilor.

Câteva alte fenomene cum ar fi sexismul cibernetic, misoginismul cibernetic și mesajele erotice
(sexting) (Consiliul Europei, 2013) au multe lucruri în comun – toate se bazează pe stereotipuri de gen
adânc înrădăcinate. Concentrate în general pe perspectiva că în contextele sociale și culturale particulare,
ideile despre ce sunt sau ce ar trebui să fie femeile (fetele) și bărbații (băieții), stereotipurile pot fi, în
același timp, prescriptive în mod rigid.
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Conform studiului național desfășurat de Salvați Copiii România în 2016 cu privire la bullyingul
în rândul copiilor în mediul școlar, s-au identificat următoarele, în legătură cu diverse dimensiuni ale
bullying-ului:
Excluderea din grup: 31% din copii au declarat că au fost în mod frecvent excluși din activitățile de grup
și 23% - amenințați cu excluderea din grup; 2 din 10 copii au raportat comportamente de excludere
repetată directă din partea altor elevi.
Umilire: 24% din copii au raportat că au fost în mod constant umiliți în fața altor copii și 37% au fost
victime ale zvonurilor negative împrăștiate în comunitatea școlară.
Bullying fizic: 13% din copii au avut bunurile personale distruse de alții și 30% au fost loviți în mod
repetat de alți elevi la școală. De asemenea, 78% din toți elevii au raportat că au asistat la cel puțin o
situație de bullying în școala lor.
Bullying-ul cibernetic: 68% din copii au confirmat că bullying-ul cibernetic are loc pe rețelele sociale.

CINE ESTE IMPLICAT ÎN BULLYING?

Rolurile pe care copiii le joacă atunci când asistă la acțiuni de bullying

• Copiii care asistă: acești copii nu încep agresiunea sau nu conduc în comportamentul de bullying, ci
servesc ca „asistenţi” pentru copii care inițiază comportamentul de bullying. Acești copii pot încuraja
comportamentul de bullying și se pot alătura ocazional.
• Copiii care susțin: acești copii nu sunt implicați direct în comportamentul de bullying, dar oferă
agresorilor un public. Adesea vor râde sau vor oferi sprĳin copiilor care se angajează în bullying. Acest
lucru poate încuraja bullying-ul să continue.
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• Copiii din exterior: Acești copii rămân separați de situația de bullying. Nu susțin comportamentul de
bullying și nici nu apără copilul care este agresat. Unii ar putea urmări ce se întâmplă, dar nu oferă
feedback despre situație, pentru a arăta că sunt de partea cuiva. Chiar și așa, furnizarea unui public poate
încuraja comportamentul de bullying. Acești copii doresc adesea să ajute, dar nu știu cum.
• Copiii care apără copiii ținta bullying-ului: acești copii îl consolează în mod activ pe copilul care este
supus bullying-ului și pot veni în apărarea copilului atunci când apar acțiuni de bullying.

Este superficial să credem că bullying-ul îi afectează doar pe copiii victime. Cu cât vom înțelege
mai repede că, într-o situație de bullying, toți copiii sunt victime, indiferent de rolul specific pe care îl au,

AGRESORII

sunt abuzaţi în familie (atȃt

fizic cȃt şi verbal)

simt nevoia de un statut,

de putere mai mare

simt o dorință puternică

de a controla și domina

impulsivitate

nesigur

se tem și au în istoric traume interne,

care nu sunt gestionate adecvat în

familiile lor

nu au stabilite reguli clare și

fiabile de îndrumare

lipsa empatiei

plăcerea provocată de

vederea victimei oprimate

căutarea recunoașterii
statutului lor de persoane care
dau tonul

VICTIMELE

timiditate nesiguranţǎ pasivitate

a fi diferit de majoritate

semenilor, pe motiv de etnie,

credință, identitate sexuală,

orientare sexuală

lispa prietenilor stimǎ de sine scǎzutǎ

copiii cu nevoi
educaționale speciale, cu
dizabilități fizice sau
dificultăți de învățare
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cu atât vom fi mai bine pregătiți să găsim soluțiile optime pentru a transforma școala într-un mediu
sigur pentru toți copiii.

Fie că vorbim de copil victimă, copil care agresează sau copil martor, bullying-ul generează
consecințe negative pentru toți, fiind direct corelat cu tulburări de sănătate mentală, consum de
substanțe sau suicid.

Bullying-ul este întotdeauna un proces în care, în timp, se mărește dezechilibrul de putere, cu
frecvență și intensitate care variază. Se pot distinge câteva faze (Taglieber, 2008; Gugel, 2014; Ebner,
2014):
FAZA 1: Conflictele zilnice
FAZA 2: Începutul bullying-ului (faza de explorare)
FAZA 3: Escaladarea (faza de consolidare)
FAZA 4: Excluderea (faza de manifestare)
FAZA 5: Ieșirea (faza finală)

Etapele de elaborare a unui Plan / Program de prevenire a bullying-ului și a altor

forme de violență

1. Colectați date

Înainte de a dezvolta planuri sau activități specifice, este important să aflați cât mai multe cu privire la
acțiunile/comportamentul de bullying ce există în prezent în instituție. De asemenea, poate fi util să
colectați informații despre abilități și atitudini legate de relații sănătoase. Pentru a colecta date, școlile
pot folosi sondaje, discuții în clasă, interviuri, convorbiri cu personalul școlii și observații structurate.
2. Implicați părinții / îngrĳitorii

Bullying-ul poate continua atunci când elevii părăsesc teritoriul școlii, se poate întâmpla în toate mediile.
Părinții/îngrĳitorii sunt, de asemenea, profesorii primari ai copiilor lor în ceea ce privește relațiile
sănătoase. Este important să implicați părinții și să le oferiți resurse pentru a le ajuta la recunoașterea și
prevenirea comportamentului de bullying și la promovarea relațiilor sănătoase.
3. Implicați elevii

Deși elevii nu ar trebui niciodată lăsați să-și rezolve propriile probleme legate de bullying, totuși este
important să participe activ la contracararea bullying-ului în școli. Este crucial ca aceștia să înțeleagă că
scopul și importanța acestor strategii este de a crea un mediu de învățare primitor, respectuos și sigur
pentru toți.
4. Formulați o declarație școlară / un angajament pentru relații sănătoase și prevenirea bullying-ului

O astfel de declarație creează o înțelegere comună între personal, părinți/îngrĳitori și elevi și comunică
o viziune și un angajament unic față de un mediu de învățare primitor, respectuos și sigur.
5. Elaborați un plan de răspuns / intervenție la comportamentul de bullying

Un plan eficient de răspuns/intervenție are 4 obiective:
• Încurajează comunicarea – adulții oferă un model pentru elevi, angajându-i în discuții despre
bullying și încurajând elevii să caute ajutor de la un adult atunci când alte strategii nu funcționează.
• Dezvoltă empatie – adulții îi ajută pe elevi să recunoască și să interpreteze sentimentele și nevoile
altora, să înțeleagă impactul comportamentului de bullying și să-i trateze pe ceilalți cu grijă și respect.
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• Promovează responsabilitatea – adulții îi ajută pe elevi să își dezvolte capacitatea de a se opri și de a
gândi înainte de a acționa, de a rezista presiunii colegilor și de a-și asuma responsabilitatea pentru
propriul comportament, reparând prejudiciile pe care le cauzează altora.
• Îmbunătățirea comportamentelor pozitive și a relațiilor sănătoase – adulții predau, modelează
și întăresc abilitățile pentru a se înțelege cu ceilalți.
Un plan de răspuns / intervenție poate include orientări și strategii pentru:

• urmărirea incidențelor comportamentului de bullying;
• sprĳinirea elevilor care experimentează comportamentul de bullying;
• sprĳinirea elevilor care se angajează într-un comportament de bullying, răspunzând cu consecințe
logice și
predictibile care promovează comportamente pozitive și oferă oportunități de a înțelege impactul
comportamentului
lor;
• sprĳinirea elevilor care asistă la un comportament de bullying.
6. Monitorizați implementarea

Elaborarea unui plan de acțiune nu este suficientă, progresul trebuie evaluat pentru a vedea dacă
obiectivele au fost atinse și pentru a orienta deciziile viitoare de management. Este important să se
revizuiască periodic planul de acțiune, de preferință cel puțin trimestrial și să se verifice în mod oficial
progresul anual. În acest moment, un nou plan de acțiune poate fi dezvoltat pentru a identifica pași noi.

Exemple de activitǎţi ce pot fi desfǎţurate la clasǎ
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ACTIVITATE ȘOARECELE ȘI PISICA

Vȃrsta: 6-10 ani
Durata: 20 minute

OBIECTIVE
• Să înțeleagă cum se simte să fi cel care vânează și cel care este vânat, într-un mod
neamenințător.
• Să pregătească grupul/clasa pentru subiectul bullying.

PREGĂTIRE
Spațiu suficient în clasă pentru a te mișca liber.

PAS CU PAS
• La început, fiecare stă într-un cerc. Explicați-le elevilor că aceasta va fi o activitate fizică, în care vor
crea un labirint cu punți cu brațele lor, în timp ce doi elevi, care se vor oferi voluntari, vor juca leapșa în
labirint.
• Cereți-le elevilor, care doresc să se ofere voluntari să joace rolurile vânătorului (pisica) și
prăzii (șoarecele) să vină în față.
• Aliniați restul grupului în rânduri egale. Toată lumea din rânduri întinde brațele pentru a-și atinge
vârfurile degetelor cu persoanele de lângă ei pentru a crea o punte sau stă cu mâinile pe lângă corp
pentru a crea labirintul.
• Faceți un semn când să înceapă jocul. Pisica și șoarecele joacă leapșa, alergând printre
perechile de elevi și pe sub punțile pe care aceștia le-au creat.
• Jocul continuă până când pisica prinde șoarecele sau durează o anumită perioadă de timp (un minut).
• Apoi, pisica poate alege elevi noi pentru a creamai multe pisici (până la trei) pentru a vâna
șoarecele.
• Dacă timpul o permite, pisica și șoarecele pot alege noi perechi de elevi să alerge și să se
vâneze până când toată lumea a fost o într-unul din roluri.
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DE REFLECTAT!
Concentrându-vă pe elementul bullying
Înainte ca jocul să înceapă, cereți-le elevilor să fie conștienți de ce simt în fiecare situație și rol în timpul
jocului. La sfârșitul jocului, puneți aceste întrebări pentru a începe discuția despre bullying:
• Cum v-ați simțit să fiți alergați prin labirint?
• Cum v-ați simțit să alergați pe cineva prin labirint?
• Cum v-ați simțit să fiți pereții străzilor și aleilor?
• Ce a reprezentat persoana care era alergată?
• Ce a reprezentat vânătorul?
• Ce au reprezentat pereții?
• Ați fost vreodată într-o situație care v-a făcut să vă simțiți astfel?

SFATURI
Ideea este să extragem cum se simte să fii izolat/exclus și atacat (să fii vânat- șoarece), și cum se simte să
fii persoana care atacă pe altcineva (vânătorul- pisica) și cum se simte să fii observator (pereții &
punțile).
Pereții și punțile reprezintă observatorii pasivi, elevii care văd bullying-ul dar adesea se simt fără
puterea de a face ceva legat de acesta pentru că sunt îngrĳorați că li s-ar putea întâmpla și celor care se
implică.

SURSĂ
Campania Cercetașii înving bullying-ul, Faceți bullying-ul de neacceptat. Pachetul de activități (2012),
Disponibil online: https://staging.scouts.org.uk/documents/safeguarding/scouts- brochure.pdf,
accessed: 6 iulie 2016.

ACTIVITATE CUVINTE CARE RĂNESC

Vȃrsta: 7- 14 ani
Durata: 45-50 minute
OBIECTIVE
• Să aibă sensibilitate și să înțeleagă impactul emoțional al cuvintelor.
• Să experimenteze puterea cuvintelor.

PREGĂTIRE
Frânghie sau bandă adezivă, bilețele care se lipesc/Post-it-uri, pixuri.

PAS CU PAS
• Dați foi care se lipesc și un pix fiecărui elev.

VÂRSTĂ 7 –14 ani
DURATĂ 45 –50 de minute
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• Cereți-i fiecăruia să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele ofensatoare pe
care le-au auzit despre alți elevi pe foile care se lipesc (fără a indica nume).
• Puneți banda adezivă pe podea în clasă, marcând următoarea grilă-scară:

• Cereți-le elevilor să lipească foile lor pe scară, luând în considerare cel mai adecvat loc după părerea
lor. Cereți-le să nu vorbească unul cu altul și să nu comenteze foile în timp ce fac acest lucru.
• Lăsați-i pe toți să se uite mai bine la scară. De obicei sunt cuvinte care se repetă, de obicei
plasate în poziții diferite pe scară de diferiți elevi.

DE REFLECTAT!
Atunci când toți elevii s-au așezat la loc, întrebați-i ce au observat la scară, în timp ce ghidați analiza lor
și discuția cu următoarele întrebări:
1. Ați văzut anumite cuvinte în mai multe locuri pe scară?
2. De ce credeți că unii dintre voi au decis că un anumit cuvânt este mai puțin/nu este ofensator,
în timp ce alții îl consideră dureros sau umilitor?
3. Contează modul în care cuvântul a fost utilizat sau de către cine?
4. De ce folosesc oamenii astfel de cuvinte?
5. A provoca durere altora folosind astfel de cuvinte este o formă de bullying sau nu? De ce?
6. Întrebați-i pe toți dacă pot vedea vreo similitudine între cuvintele de pe foi. Există, spre
exemplu, cuvinte legate de aspectul fizic, abilitățile mentale, etnie, sex, etc.
7. Există cuvinte care sunt folosite doar pentru fete și alte cuvinte doar pentru băieți?
8. În care grup sau temă se află cele mai ofensatoare cuvinte?
9. Ce categorie/temă a primit cele mai multe foi? Cum explicați acest lucru?

SFATURI
Este important să se ia în considerare nu doar cuvintele, ci și modul în care sunt exprimate, intenția cu
care este spus un cuvânt; tonul cu care este pronunțat; expresia feței – toate acestea influențează modul
în care un anumit cuvânt va fi perceput ca pozitiv sau negativ (bun sau rău).

SURSĂ
Adaptat după ”Programul de prevenire a bullyingului în școală”, Sofia, 2011, Gender Education,
Research and Technologies Foundation (GERT).
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ACTIVITATE SEMAFORUL

Vȃrsta: 7-16 ani
Durata: 45 minute
OBIECTIVE
• Să crească nivelul de autoconștientizare și să explore părerile și nevoile elevilor privind siguranța și
bunăstarea la școală, și percepția și înțelegerea indivizilor cu privire la bullying și violență.
• Să faciliteze discuția într-o atmosferă de clasă sigură, fără bullying.

PREGĂTIRE
Cartonașe în patru culori: verde, galben, portocaliu și roșu, marker pentru flipchart, bandă adezivă,
foarfece, o foaie de flipchart cu un semn de STOP desenat în mĳloc sau unul similar

PAS CU PAS
• Invitați elevii să lucreze individual. Arătați cartonașele colorate și explicați întrebările
corespunzând fiecărei culori. Scrieți întrebările și pe o foaie de flipchart.
Verde: Ce ar trebui ceilalți (elevi sau profesori) să facă să mă simt bine și în siguranță în
clasă/școală, în relațiile cu colegii mei de clasă?
Galben: Ce mă face să mă simt prost sau supărat în relațiile cu ceilalți din clasă/școală? Portocaliu: Ce mi
se pare foarte rău, ofensator și dureros în relațiile cu ceilalți din clasă/ școală?
Roșu: Care mi se pare cel mai rău lucru în relațiile cu ceilalți, un „respinge” pentru mine?
• Fiecare elev ia unul sau mai multe cartonașe din fiecare culoare, scriind un câte un răspuns pe un
cartonaș- tot ce contează pentru ei e să se simtă în siguranță la școală. Nimeni nu este obligat să-și scrie
numele pe cartonaș. Acordați-le aproximativ 10 minute pentru această sarcină.
• Când toată lumea este gata, colectați cartonașele și împărțiți-le pe culori. Citiți cu voce tare
și puneți cartonașele pe flipchart grupate pe culori.
• Dacă un răspuns apare de mai multe ori pe aceeași culoare (ex. roșu), puneți-l doar o dată. Dacă apare
pe cartonașe de culori diferite (ex. unii elevi galben, alții roșu), atunci puneți toate cartonașele. În
discuție, adresați-vă diferitelor percepții cu privire la disguranță și bullying.

DE REFLECTAT!
Concentrați discuția pe bulying și nevoile privind siguranța
• Ce situații din școală/clasă vă imaginați atunci când vă gândiți la aceste afirmații?
• De ce aveți nevoie pentru a vă simți în siguranță? De ce aveți nevoie pentru a vă proteja
granițele?
• Cum vreți să fiți tratați de ceilalți? Și cum îi tratați pe ceilalți?
• Ce înseamnă bullying-ul pentru tine? Înseamnă bullying-ul același lucru pentru noi toți?

SFATURI
Elevii mai mici pot avea nevoie de o îndrumare mai atentă pentru această sarcină. Dacă
timpul nu o permite, împărțiți elevii în patru grupe (pe culori). La final, fiecare grup va raporta
rezultatele.
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SURSĂ
Adaptat de SPI Forschung and Grenzläufer e.V. (www.grenzlaeufer-ev.de).

ACTIVITATE HARTA AJUTORULUI

VÂRSTĂ 8–15 ani
DURATĂ 20–30 de minute

OBIECTIVE
• Să identifice resurse utile în rețelele de elevi formale sau informale.
• Să sporească nivelul de conștientizare și comportamentele de căutare a ajutorului în situațiile
problemă.

PREGĂTIRE
Hârtie de flipchart, coli de hârtie și creioane/pixuri.

PAS CU PAS
• Dați fiecărui elev o coală de hârtie și cereți-le să se deseneze pe sine (elevii mai mici) sau să-și scrie
numele în mĳloc.
• Încurajați-i să se gândească la toate persoanele, grupurile sau serviciile/organizațiile diferite la care s-
ar duce/pe care le-ar contacta într-o situație dificilă. Menționați și resursele ca Internetul (chat-uri,
helplines etc.).
• Cereți-le să deseneze linii de la numele lor la capătul cărora vor scrie numele persoanei/
grupului/serviciului unde pot cere ajutor și sprĳin. Cereți-le să scrie orice le vine în minte.
• Drept rezultat, fiecare elev va fi creat o hartă a ajutorului care arată ca un păianjen.
• După aceea, cereți-le elevilor să formeze perechi și să discute hărțile cu un coleg.
• La final, cereți perechilor să-și prezinte hărțile, desenând pe o hârtie de flipchart o hartă
comună a ajutorului pentru întreaga clasă, adăugând toate ideile noi și resursele utile.
• Atașați harta ajutorului într-un loc vizibil în clasă și face referire la ea în situațiile dificile.

DE REFLECTAT!
• Gândiți-vă la altcineva care v-ar putea ajuta.
• Ce credeți că se va întâmpla dacă vorbiți cu (alegeți din rețelele de pe hartă) despre situația
dificilă/problema? Care ar putea fi reacția lor?
• Ce ați face dacă un alt elev v-ar cere ajutorul?
• Cum puteți contribui la rezolvarea problemei sale?
• Există diferențe între persoanele utile identificate la care fetele și băieții se vor duce pentru
ajutor? De ce credeți că este așa?
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SFATURI
• Fiți atenți că uneori elevii se poate să nu se simtă confortabil să se ducă la un adult (părinți, membri ai
familiei și profesori) ca resurse utile, dacă se simt jenați sau dacă le este frică să nu fie acuzați că nu au
acționat corespunzător într-o situație dificilă.
• Discutați cu copiii despre modul în care persoanele/grupurile/organizațiile/instituțiile pot ajuta în
diverse situații. (ex. părinții, semenii, profesorii, doctorii, poliția, liniile de telefon, psihologii școlari,
preoții, rudele, etc.)
• Încurajați copiii să caute ajutor și să nu se simtă singuri în problemele lor. Promovați
comportamentele de căutare a ajutorului ca un punct forte și nu ca un semn de slăbiciune personală.

SURSĂ
Adaptat după "Linka detskej istoty" (LDI) (www.ldi.sk) de la Michele Elliott și Jane Kilpatrick: Stop
bullying / Zastavme šikanovanie.

BIBLIOGRAFIE:

1. Dănilescu Tatiana, „Școala fără bullying. Recomandări pentru prevenirea, identificarea și intervenția în

cazurile de bullying în instituțiile de învățământ”, Editura Print Caro
2. Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina Angelova, „Strategii pentru o clasǎfǎrǎ

bullying”, manual pentru profesori şi personalul şcolar, 2016
3. https://www.freepik.com/premium-vector/young-teenager-girl-with-stop-bullying-lettering-hands-

attacking_12238627.htm

4. http://www.scolifarabullying.ro/homepage?type=PROFESOR
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GRIGORE MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI, SUCEAVA

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU DISCIPLINA
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Instituția de învățământ: Şcoala Gimnazială
Nume și prenume elev: M. C-F
Clasa a II-a

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr..... data

Diagnostic (cf. certificat): - Dislexie
- IQ - 70
- Hiperactivitate

Argument:

Analizând rezultatele școlare ale elevului, comportamentul acestuia în cadrul orelor în
anii premergători și în urmă evaluării școlare inițiale din anul curent, s-a decis informarea
părinților asupra observațiilor făcute; acestora li s-a recomandat efectuarea unor investigații
specializate pentru a se identifica cu exactitate dacă elevul suferă de anumite tulburări de
învățare sau de comportament. În urmă diagnosticului primit și a recomandărilor de specialitate
se impune realizarea unui curriculum adaptat pentru fiecare disciplină în parte.

Prezentul Curriculum adaptat la disciplina Comunicare în limba română s-a realizat
prin adaptarea competențelor specifice (adaptarea competențelor din programa școlară de clasa
a doua, cât și prin înlocuirea acestora cu alte competențe specifice preluate din programa școlară
din anii anteriori de studiu (clasa pregătitoare și clasa I). De asemenea, conținuturile au fost
adaptate atât sub aspect cantitativ (au fost reduse ca număr), cât și sub aspect calitativ (s-au
păstrat conținuturile cu un grad mai redus de dificultate). S-au introdus măsuri de compensare
și dispensare specifice dislexiei, tocmai pentru a ajuta copilul să depășească mai ușor această
tulburare de învățare. S-au propus tehnici noi de învățare (tehnici activ participative, jocuri),
dar și o serie de măsuri care să conducă și la o adaptarea a procesului de evaluare.

Întocmit: prof. învățământ primar: Grigore Mariana

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
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Competențe
generale

Competențe specifice
Activitatea de învățare pentru elevii cu CES Conținuturi

adaptate
Strategii didactice
și de evaluare
(adaptate)

Majoritatea
elevilor

Elevii cu CES/
curriculum
adaptat

1.
Receptarea
de mesaje
orale în
contexte de
comunicare
cunoscute

1.1.
Identificarea
semnificației
unui mesaj
oral, pe teme
accesibile
variate

1.1. Identificarea
semnificației unui
mesaj scurt, pe
teme familiare,
rostit clar și rar

- selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a
indica despre ce este vorba în mesaj
- realizarea unui desen pentru a indica despre
ce este vorba în mesaj
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre
ce este vorba (în acest fragment de poveste)?”
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre
conținutul unui mesaj/ text scurt audiat
- observarea, recunoașterea, executarea unor
comenzi simple (privește, ascultă, fii atent)
- audierea unor povești sau a unei descrieri și
manifestarea reacțiilor corespunzătoare
- ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/
bandă desenată a mesajului transmis de un text
audiat

Majoritatea conținuturilor au fost
adaptate, simplificate deoarece
copilul are deprinderi și priceperi
neformate, informații lipsă și
necesită mai mult suport în
învățare. Astfel că se reiau o parte
din conținuturile din anii anteriori
de studiu (clasa pregătitoare și
clasa 1). O parte din conținuturile
noi din programă au fost excluse.

Măsuri de dispensare:

- Se dispensează citirea cu voce
tare a textului în fața clasei;

- dispensarea citirii autonome a
unor texte a căror lungime şi
complexitate nu sunt compatibile
cu nivelul de abilitate al copilului;

- cantitatea excesivă de teme
pentru acasă;

Dirĳarea învățării
prin întrebări de
sprĳin, repetate

Utilizarea în
permanență a
materialelor vizuale /
auditive(tabel colorat
cu nr./simboluri)

-testele şi verificările
vor fi anunţate din
timp;

1.2.
Identificarea
unor informații
variate dintr-
un text audiat

1.2. Identificarea
unor informații
simple dintr-un
mesaj scurt, rostit
clar și rar

- identificarea personajului dintr-un text audiat;
- oferirea unor răspunsuri la cererea elementară
de informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”;
- oferirea de replici afirmative/ negative la
enunţuri scurte care vizează diverse informaţii
din text – Exemplu: numele greşit al
personajului, locul corect în care se petrece
acţiunea;
- participarea la jocuri de grup, ca urmare a
înțelegerii regulilor jocului;
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1.3.
Identificarea
sunetelor şi
silabelor în
cuvinte şi a
cuvintelor în
enunţuri rostite
cu claritate

1.3. Identificarea
sunetului iniţial
şi/ sau final dintr-
un cuvânt, a
silabelor şi a
cuvintelor din
propoziţii rostite
clar şi rar

- indicarea silabelor/ cuvintelor percepute prin
diferite metode: bătăi din palme, ridicarea unui
deget;
- numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt;
- stabilirea poziției sau succesiunii cuvintelor
din propoziții orale de 3-4 cuvinte;
- punerea în corespondență a unui cuvânt rostit
cu imaginea potrivită;
-identificarea unor cuvinte după criterii
precum: numărul de silabe, numărul de sunete;

- memorarea poeziilor,

-dispensarea studierii
limbilor străine în forma
scrisă sau citită;
- efectuarea mai multor
teste/evaluări la puţină
vreme unele după altele;

Măsuri compensatorii:

-Utilizarea computer/tabletă cu
sofware – sintetizator vocal, care
transformă tema de citire într-o
temă de ascultare;

- aparat de înregistrare care
permite elevului să îşi completeze
notiţele în timpul lecţiei (tabletă,
reportofon etc.);

- hărţi mentale, scheme
conceptuale ale unităţii de
studiu;

- manuale şi cărţi în format
digital (audio-book);

- dicţionare, vocabulare

- se asigură timp
suplimentar (30-60
de minute) pentru
execuţia probelor
sau se asigură
verificări cu mai
puţine cerinţe;

- se introduc probe
informatizate;

-se simplifică
sarcinile de lucru,

-Se asigură citirea cu
voce tare de către
profesor a sarcinilor
de efectuat în
timpul verificărilor.
Subiectele se citesc
pe rând, în ordinea în

1.4.
Exprimarea
interesului
pentru
receptarea de
mesaje orale,
în contexte de
comunicare
cunoscute

1.4. Exprimarea
interesului pentru
receptarea de
mesaje orale, în
contexte de
comunicare
cunoscute
simplificate

- participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor–
ascultător, folosind păpuși pe deget, pe mână,
măști etc.
- audierea unor povești citite/ înregistrate/
povestite de adulți/ copii
- participarea la activități de tipul „Știrile zilei”,
în care copiii ascultă întâmplări/ evenimente
povestite de colegi sau adulți invitați
- vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni
pentru copii
-vizitarea unor librării, biblioteci

2.
Exprimarea
de mesaje
orale în
diverse
situații de
comunicare

2.1.
Formularea
unor enunțuri
proprii în
situații
concrete de
comunicare

2.1. Formularea
unor enunțuri
simple

-jocuri de mișcare pentru exersarea corectă a
actului respirator, cu accent pe pronunția
corectă
- exerciții–joc de dicție, cântece, numărători
ritmate
- formulare de răspunsuri la ghicitori
- participarea la activități de tipul „Tu ești ecoul
meu” (reproducerea unor mesaje formulate de
adult sau copii)
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- rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete
stabilite anterior
- asocierea unor imagini sau obiecte, cu
onomatopeele corespunzătoare;
- jocuri de pronunțare a onomatopeelor, însoțite
de mișcare
- reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea
intonației, în funcție de intenția de comunicare
(aserțiune, întrebare, exclamație, supărare)
-alcătuirea unor propoziții prin care se
formulează o solicitare, o întrebare, un salut
-jocuri de rol

digitale;

- tabele cu: lunile anului,
anotimpurile, zilele
săptămânii, alfabetul,
formule, definiţii etc.;

- texte cu imagini, sinteze,
scheme;

Conținuturi adaptate:

Forme ale discursului oral
Povestirea după imagini

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Utilizarea cuvintelor în enunţuri
simple și clare.

Utilizarea cu preponderență a
cuvintelor monosilabice/bisilabice
și a enunțurilor
afirmative/interogative
Fonetică: Sunetele limbii române

Literele mici şi mari de mână
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi
Despărțirea cuvintelor în silabe

Ortografia

care se elaborează
lucrarea;

- sunt asigurate
folosirea
instrumentelor
compensative atât la
probele scrise, cât şi
la cele
orale;

- se vor prevedea
verificări orale ca
alternativă la cele
scrise (mai cu seamă
la limbile străine);

2.2.
Transmiterea
unor informații
printr-o suită
de enunțuri
înlănțuite logic

2.2. Transmiterea
unor informații
referitoare la sine
și la universul
apropiat, prin
mesaje scurte

- formularea de mesaje despre sine (nume,
vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul
preferat, culoarea preferată, mâncarea preferată
etc.
- formularea unor răspunsuri la întrebări
adresate de colegi, pe teme de interes pentru
copii
- prezentarea unor evenimente semnificative
din viaţa proprie
- completarea unor mesaje orale scurte
-jocuri de rol

2.3.
Participarea cu
interes la
dialoguri , în
diferite
contexte de
comunicare

2.3. Participarea
cu interes la
dialoguri scurte,
în situații de
comunicare
uzuală

-exersarea unor formule de salut, de adresare,
prezentare şi solicitare, adecvate contextului
- dialoguri în diferite situații, reale sau
simulate, pe teme de interes
-utilizarea formulelor de adresare, de solicitare,
de mulțumire într-un anumit context
- jocuri de rol: „La doctor”, „La telefon”, „În
parc”, „La cumpărături”, „O zi în familie”,
„Aniversări” etc.
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- formularea de sarcini/ instrucțiuni adresate
colegilor

Scrierea ortografică a cuvintelor
Scrierea cu majusculă la începutul
propoziţiei şi al titlului.

Utilizarea cu preponderență a
cuvintelor monosilabice/bisilabice
și a enunțurilor
afirmative/interogative

Acte de vorbire: a saluta persoane
cunoscute, a se prezenta și a
prezenta pe cineva, a identifica un
obiect, o persoană un loc, a cere și
a da informații, a formula o
opinie/ o idee/ o părere/o
solicitare

Formularea de propoziţii cu
suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza
unui suport intuitiv

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Utilizarea cuvintelor noi în
enunţuri adecvate
Dialogul
Formularea de întrebări şi
răspunsuri despre: jocuri şi jucării,
membrii familiei, prieteni,

- în notarea la
probele orale
se va ţine cont de
capacităţile lexicale
şi expresive ale
elevului.

Centrarea pe
progresul personal

Observarea
sistematică a
comportamentului
elevului

2.4.
Exprimarea
expresivă a
ideilor în
contexte
familiare
manifestând
interes și
încredere în
sine

2.4. Exprimarea
propriilor idei în
contexte
cunoscute,
manifestând
interes pentru
comunicare

-combinarea unor propoziții simple prin
folosirea unor cuvinte de legătură
- utilizarea și interpretarea tonului folosit în
vederea exprimării unor emoții variate
- inițierea și menținerea unei discuții pe o temă
de interes
- recunoașterea unui obiect, prin formularea de
întrebări despre caracteristicile acestuia
- conversații scurte în grup, pe baza unui text
audiat sau a unei imagini
- crearea unor povești orale pornind de la idei/
imagini date sau desene create de copii
-utilizarea de gesturi și mișcări cu scopul de a-
și susține afirmațiile
-participarea la serbări școlare

3.
Receptarea
unei
varietăţi de
mesaje
scrise, în
contexte de
comunicare
cunoscute

3.1. Citirea
unor mesaje
scrise, întâlnite
în mediul
cunoscut

3.1 Citirea unor
cuvinte uzuale,
din universul
apropiat, scrise cu
litere mari și mici
de tipar

- citirea unor mesaje din mediul cunoscut
-citirea în ritm propriu a unor enunțuri scurte
- asocierea unor litere și sunete
- citirea globală a numelui scris cu litere de
tipar pe dulăpior, la cuier, la colțul de
prezentare al clasei, la panoul
„Responsabilități” etc.
- jocuri care au cuvinte scrise sub imagine:
„Loto”, „Domino”, „Bingo”
- punerea în corespondență a unor cuvinte
formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
reprezentând obiecte din universul apropiat

3.2.
Identificarea
mesajului unui

3.2. Identificarea
semnificației
unei/ unor

- formularea unor răspunsuri ce presupun
alegere duală/ multiplă – Exemplu: „În prima
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text în care se
relatează
întâmplări,
fenomene din
universul
cunoscut

imagini din
universul familiar
care prezintă
întâmplări,
fenomene,
evenimente

imagine este Cenușăreasa sau Frumoasa din
pădurea adormită?”
- lectură după una sau mai multe ilustrații/
benzi desenate
- prezentarea unor albume personale cu
fotografii sau imagini
- „citirea”/ povestirea creațiilor proprii sau de
grup (desene, șir de imagini)
- citirea orarului clasei (activitățile sunt
reprezentate prin imagini corespunzătoare
fiecărei discipline)

animale, reguli de igienă
alimentară şi personală Simboluri
neconvenţionale folosite în
exprimarea scrisă
Scrierea funcţională folosind
desene, simboluri
Invitația
Felicitarea
Biletul
Citirea de cuvintelor și propoziții
simple

Citirea de imagini
Povestirea după imagini

Literele mici şi mari de tipar
Simboluri uzuale din universul
apropiat: metrou, intrare, ieşire,
spital, trecere de pietoni etc.
Citirea cuvintelor pe etichete
asociate unor imagini sau obiecte
Cartea
Coperte, foaie, pagină, text,
ilustraţii
Cuprinsul unei cărți

Copieri. Transcrieri (litere, silabe,
cuvinte, propoziţii, texte de
maxim 30 de cuvinte).

3.3.
Identificarea
semnificației
unor simboluri
în contexte
cunoscute

3.3. Identificarea
semnificației unor
simboluri care
transmit mesaje
de necesitate
imediată,
din universul
familiar

- identificarea semnificației unor simboluri
întâlnite în situații cotidiene: M – metrou, H –
spital, I – informații, intrare, ieșire, farmacie,
trecere de pietoni, semafor etc.
- sortarea unor simboluri grafice identice
- „citirea” simbolurilor pentru vreme și a
calendarului naturii, a orarului

3.4.
Exprimarea
interesului
pentru lectura
unor cărți
adecvate
vârstei

3.4. Manifestarea
interesului pentru
lucrul cu cartea

- observarea (intuitivă) a cărților de diverse
forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini
etc.
- răsfoirea unor cărți în colțul amenajat cu o
mini-bibliotecă, în biblioteca școlii etc.
- observarea și stabilirea unor asemănări și
diferențe între suporturi de lectură variate –
Exemplu: carte de colorat, carte de povești cu
ilustrații, carte ce conține doar text etc.
-memorarea, din proprie inițiativă , a unor
versuri și ghicitori
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4.
Redactarea
de mesaje în
diverse
situații de
comunicare

4.1. Scrierea
unor mesaje, în
diverse
contexte de
comunicare

4.1. Scrierea
literelor de mână

- exersarea musculaturii fine a mâinii și a
coordonării mișcărilor prin colorare, hașurare
în interiorul unui contur
- modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un
contur etc.
- poziționarea corectă a suportului de scriere, în
raport cu propriul corp
- orientarea în spațiul scrierii, prin joc: sus, jos,
dreapta, stânga etc.
- exersarea poziției corecte la scris
- jocuri de tip labirint
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe
date, scrise cu litere de tipar sau de mână,
pentru a obține cuvinte
-copieri și transcrieri de litere, silabe, cuvinte,
propoziții

Punctuaţia

Punctul
Semnul întrebării
Semnul exclamării
Linia de dialog

4.2.
Redactarea
unor mesaje
simple, cu
respectarea
convențiilor de
bază

4.2. Redactarea
unor mesaje
simple, în
contexte uzuale
de comunicare

- confecționarea unor felicitări și bilețele cu
litere de tipar rupte sau decupate din reviste,
ziare etc. (învățătoarea va comunica/ va arăta
mesajul care trebuie scris – Exemplu: „Pe
felicitare vom scrie 1 Martie”)
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuație
în enunțuri eliptice
- scrierea unor cuvinte, propoziții cu ajutorul
computerului
-scrierea unor cuvinte obținute prin
completarea sau combinarea unor silabe
-confecționarea unor etichete, materiale
necesare în activitatea zilnică

4.3.
Exprimarea
unor idei,

4.3. Exprimarea
unor idei, trăiri
personale și

- „scrierea” unor bilețele cu mesaje diverse,
folosind desene, simboluri (inventate spontan
sau stabilite anterior)
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sentimente
păreri prin
intermediul
limbajelor
convenționale

informații prin
intermediul
limbajelor
neconvenționale

- exprimarea răspunsului la anumite întrebări
cu ajutorul desenului sau prin simboluri –
Exemplu: „Cum putem arăta prin „scris” ce
frumoasă e primăvara?”
- organizarea unor concursuri – Exemplu:
„Cine realizează cel mai interesant colaj/
puzzle/ desen/ poster din desene/ cuvinte/ alte
simboluri?”

*Competența derivată din programa şcolară, dar adaptată particularităților elevului.

**Competența preluată din programa clasei pregătitoare (acum doi ani).

***Competență preluată din programa clasei 1 (anul anterior).

Bibliografie:

Gherguț, A. Frumos, L., (2019) Educația incluzivă – Ghid metodologic, editura Polirom

coord. Ilisie C., (2020), RED -Ghid suport pentru profesorii implicați în procesul de adaptare curriculară în cazul copiilor/elevilor cu CES
integrați în învățământul de masă

coord. Roșan, A. (2015) Psihopedagogie specială – Modele de evaluare și intervenție, editura Polirom

Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română - Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – 2013
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Proiect educțional: ,,Icoana din suflet de copil”
Prof. înv. preșcolar: Popovici Alina Elena

Grădinița cu P.P.,,Floare de colț” Brad

« Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ: Dumnezeu e in inima noastră. Am
înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul » (Mihai Eminescu)

Argument: Conform tradiției creștine, Iisus Hristos este figura centrală a creștinismului și cel
mai important simbol al acestuia. El a fost Modelul desăvârșit de înțelepciune, iubire și bunătate
pe care noi, oamenii creștini trebuie să îl urmăm atât cât ne este cu putință și să îl transmitem
mai departe copiilor.

Copilul preșcolar, încă de mic intră în contact cu anumite realități, simboluri și manifestări
religioase pe care ar fi indicat să le cunoască cu adevărat. În cadrul familiei, copiii învață să-și
manifeste sentimentele față de Dumnezeu, să-și formeze deprinderi de conduită cu ajutorul cărora
să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu și cu semenii. Aceste valori creștine se
consolidează în cadrul grădiniței prin intermediul educației religioase.

A-i familiariza pe copii cu norme si reguli ale credinței, înseamnă a-i determina să fie mai
conștienți de sine. Educația religioasă îl ajută pe copil să crească în spiritul respectului față de
credința în Dumnezeu, să cunoască îndatoririle pe care le are față de el însuși, față de ceilalți și
față de tot ce îl înconjoară pentru a deveni un bun creștin. Aceasta se poate realiza prin
intermediul poveștilor biblice, poeziilor sau activităților extracurriculare realizate în parteneriat
cu Biserica Ortodoxă.
Scop: Îmbogățirea cunoștiințelor referitoare la învățăturilor Biblice și la tradițiile creștine
specifice sărbătorilor religioase. Formarea unor atitudini și comportamente moral-religioase
pozitive (iubirea față de semenii săi, cinste, modestie, generozitate, întrajutorare și iubirea față
de Dumnezeu).

În scopul formării unui comportament moral-religios în acest an şcolar, ne concentrăm
activitatea pe dezvoltarea următoarele obiective:
a. pentru preşcolari:
-Cunoașterea celor mai importante Sărbători Creștine (Nașterea Mântuitorului-Crăciunul,
Învierea Domnului- Sfintele Paști);
-Respectarea tradițiilor creștine specifice Sărbătorilor Creștine;
-Însuşirea unor norme de comportament moral-religios specifice învățăturilor biblice.
b. pentru cadrele didactice:
-Implementarea unor activităţi atractive care să modeleze atitudinea moral-religioasă a copiilor
faţă de semenii lor și față de tot ce îi înconjoară;
-Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale concretizate prin munca în colaborare cu
reprezentanţi ai altor instituţii;
-Gestionarea eficientă a resurselor, dezvoltarea competenţelor de cooperare în cadrul
activităţilor de proiect.
Grup țintă: preşcolari, cadre didactice, părinţi, bunici, preot.
Resurse:- umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, reprezentanții Bisericii Ortodoxe;

-materiale:-Icoane; Planșe/pliante; cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale; aparate
foto, tablă, flip-chart; computer, imprimantă; hârtie A4, xerox, scotch, markere, carioca,
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lipici, hârtie autocolantă, pensule, acuarele.
-de timp: Octombrie - Iunie;

Calendarul activităţilor:
1. ,,Elaborarea proiectului educaţional şi a parteneriatului între cele două instituții

partenere”-octombrie, locul de desfășurare grădinița, responsabili: cadre didactice și
preotul paroh, resurse materiale: computer; imprimantă, hârtie A4, modalitați de evaluare
-portofoliul activităților.

2. „Povești Biblice”- octombrie, locul de desfășurare grădinița, participanți: cadre didactice
și preșcolari, resurse materiale: - povestea educatoarei; lectură dupa imagini; Biblia în
imagini pentru copii, modalitați de evaluare - diseminare pe site-urile grădiniței.

3. „Când ne rugăm? ”-noiembrie, locul de desfășurare grădinița, participanți: cadre
didactice și preșcolari, mĳloace de realizare: - povestea educatoarei; lectură dupa
imagini; Biblia în imagini pentru copii, modalitați de evaluare - diseminare pe site-urile
grădiniței.

4. ,,Astăzi s-a născut Hristos!”-decembrie, locul de desfășurare grădinița, participanți: cadre
didactice, preot și preșcolari, mĳloace de realizare: - spectacol de colinde susţinut de către
preşcolarii, modalitați de evaluare - diseminare pe site-urile de promovare a grădiniței;-
filmări video;

5. „Micul creștin”-martie, locul de desfășurare grădinița, participanți: cadre didactice și
preșcolari, mĳloace de realizare: Pilde educative- lectura educatoarei dupa imagini-
observarea; vizionare documentar; modalitați de evaluare- portofoliul activităţii;

6. ,, Picturi religioase”-aprilie, locul de desfășurare grădinița, participanți: cadre didactice,
părinți și preșcolari, mijloace de realizare și resurse materiale: - activitate artistico-
plastică- pictură pe diverse materiale; activitate de vânzare a icoanelor realizate în cadrul
-Proiectului ,,Târg Paşte”, acuarele, pensule; imagini cu icoane; -icoane; modalitați de
evaluare - diseminare pe site-urile grădiniței.

7. ,,De vorbă cu preotul duhovnic –aprilie- Învierea Domnului- Sfintele Paşti”, locul de
desfășurare - biserica ortodoxă, participanți: cadre didactice, preot și preșcolari, mĳloace
de realizare- vizită la Biserică (spovedania).

8. ,,Sunt şi eu un mic creştin”-iunie- locul de desfășurare grădinița, participanți: cadre
didactice și preșcolari, mĳloace de realizare: concurs -întrebări şi răspunsuri cu conţinut
religios, modalitați de evaluare- portofoliul activităţii.

9. Evaluarea proiectului/ Diseminarea experienţei pozitive dobândite prin parteneriat, locul
de desfășurare grădinița, participanți: cadre didactice și preot, mĳloace de realizare
realizarea raportului proiectului;- diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul
grădiniței modalitați de evaluare albume foto; fotografii digitale; - raportul
proiectului;publicare pe site-ul grădiniței;

Rezultate aşteptate: În urma derulării acestui proiect ar trebui sa constatam următoarele:
- schimbări de comportament ale copiiilor în viaţa de zi cu zi, îndeosebi atitudinea lor faţă de

părinţi. Educaţia religioasă i-a ajutat să cunoască îndatoririle pe care le au faţă de ei înşişi, faţă de
ceilalţi şi faţă de tot ce-i înconjoară pentru a deveni buni creştini. Au învăţat să-l iubească pe
Dumnezeu şi să creadă în El, să deosebească binele de rău, să ştie ce trebuie să facă pentru a trăi
creştineşte, curaţi ca îngerii la trup şi suflet;
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- schimbări de comportament ale parinţilor. Atmosfera de iubrire, înţelegere şi respect
creeză un climat favorabil bunei creşteri şi dezvoltări a copilului. Acasă copilul spune rugăciuni şi
comentează scene biblice, petrece şi respectă sarbătorile creştine alături de părinţi;

- educatoarele şi preotul paroh vor reuşi să directioneze atenţia copiilor şi a părinţilor spre
principiile morale creştine. Se realizeaza dezvoltarea forţelor fizice şi sufleteşti pentru înfăptuirea
binelui individual şi comunitar.

În concluzie copiii işi formeaza un profil moral creştin, virtuţi inspirate de divinitate, devin
persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenenii.
Impactul pe termen scurt: schimbarea atitudinii faţă de semenii lui și implicarea în acţiuni de
voluntariat, întrajutorare
Impactul pe termen lung: dezvoltarea conştiinţei comune, educarea comportamentului moral-
religios, implicarea în viitor, în activităţi cu caracter reliogis, contribuţia personală în bunăstarea
celor din jur, respectarea tradițiilor legate de marile sărbători religioase;
Monitorizare: fişe de monitorizare a activităţii extracurriculare; materiale de informare a
părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii; rapoarte, portofolii ale activităţilor.
Evaluare: Expoziţii cu lucrări realizate de copii în cadrul activităţilor; Albume foto; Galerie
foto- site-ul grădiniței; Raport final al proiectului.
Bibliografie: -Aurelia Beruşcă, „Ghid de bune practici – Activităţi extraşcolare şi
extracurricu-lare, pentru învăţământul primar şi preşcolar”, Editura LBW, Bucureşti, 2013.
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Articol de specialitate: Matematică
Conținuturi geometrice în gimnaziu

Prof. Tacea Corina Maria
Școala Gimnazială Ghimbav

Din prisma caracterului practic și a contribuției aduse la formarea personalității și a
raționamentului elevilor, geometria se bucură de o înaltă apreciere cu implicații în dezvoltarea
gândirii active și complexe, capacității de analizare și generalizare, de extragere a esențialului
în rândul elevilor.

Destul de frecvent, elevii din ciclul gimnazial întâmpină dificultăți în însușirea noțiunilor
de matematică și în special celor de geometrie, iar în acest sens, pentru facilitarea însușirii a
tuturor elevilor a unui bagaj minim de cunoștințe și tehnici necesare, trebuie respectate
etapele psihopedagogice ale elevului și adaptarea demersului didactic astfel încât cunoștințele
dobândite să devină pentru elevi instrumente proprii.

Începând cu anul școlar 2017-2018, profesorii au lucrat la clasă ținând cont de schimbările
aduse odată cu intrarea în vigoare a noii programe de matematică pentru gimnaziu. Motivul
principal al acestei noi apariții fiind dificultatea conținuturilor din programa anterioară (2009),
respectiv solicitarea prea multor informații nedezvoltate corespunzător la toți elevii până la
finalul ciclului gimnazial. S-a intenționat simplificarea noțiunilor matematice, în special prin
evitarea abordării strict teoretice a acestora, astfel accentul primordial punându-se pe folosirea
intuiției în predare la clasele V- VI. Abordarea intuitivă reprezintă o formă de cunoaștere
imediată a adevărului, fără raționamente logice complexe preliminare. În matematică, intuiția
este privită ca o primă etapă a înțelegerii anumitor informații, metode sau rezultate, fiind o
formă de interpretare a realității bazată pe experiență și pe raționamente anterioare aplicate
unor situații similare.

Introducerea geometriei se va realiza tot într-o manieră intuitivă, prin exemple sau
accesând experiențele anterioare ale elevilor, utilizând desene sau modele spațiale, astfel
devenind posibilă încadrarea corespunzătoare într-o sferă conceptuală. Caracteristicile și
proprietățile configurațiilor geometrice vor fi evidențiate mai întâi prin observare directă și
verificate prin măsurare, în sensul unei abordări cât mai naturale și intuitive, raționamentul
fiind introdus către finalul clasei a VI a. Exersându-și intuiția, elevii ajung să interpreteze
matematic realitatea înconjurătoare, ca expresie a competențelor matematice, cultivându-și
astfel încrederea de sine.

Studiul geometriei, mai mult decât al altor domenii din matematică, se bazează în principal
pe un demers de tip deductiv. Acesta presupune ca, pornind de la axiome, toate celelalte
rezultate să fie obţinute prin demonstraţie, folosind regulile de deducţie logică. De aceea, o
bună pregătire a raţionamentului geometric trece obligatoriu prin înţelegerea de către elev a
unor elemente de logică. Atunci când încep „geometria bazată pe raţionament”, majoritatea
elevilor din clasa a VI-a sunt derutaţi: ei nu au înţeles încă „ce au voie” şi „ce nu au voie” să
facă! De obicei, un astfel de elev enunţă judecăţi de valoare folosind figura, adică apelează la
intuiţia sa primară pentru a rezolva sarcini de lucru. Înainte însă de a trece la demonstraţii
efective, elevul are nevoie să înţeleagă faptul că sistemul de argumentare s-a schimbat, că toate
afirmaţiile sale trebuie susţinute prin utilizarea unei anumite scheme de deducţie, că unele
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afirmaţii, aparent corecte, pot fi dovedite ca fiind false. Apelarea la jocuri logice este o
modalitate didactică pentru depăşirea acestui blocaj.

Programa școlară în vigoare conține următoarele șase competențe generale, care se referă
la achizițiile de cunoaștere și de comportament ale elevului, fiind comune întregului ciclu de
învățământ gimnazial și evidențind, într-o manieră particularizată pentru această disciplină ,
orientarea generală a procesului educațional.

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice în contextul în care acestea apar;
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural cuprinse în

diverse surse informaționale;
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și

demersurilor de rezolvare pentru o situație dată;
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date;
6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite

domenii.
În procesul de proiectare curriculară s-au avut în vedere: profilul de formare al elevului de

gimnaziu, programa școlară pentru ciclul primar la disciplina matematică, competențele cheie
pentru învățarea pe tot parcursul vieții din cadrul european de referință, rezultatele înregistrate
la evaluările naționale și internaționale pentru învățământul gimnazial și principiile de
construcție curriculară.

Procesul de proiectare curriculară a programei școlare de matematică pentru învățământul
gimnazial s-a realizat ținând cont de:

� Adecvarea curriculumului la realitățile interne ale societății și ale sistemului de
învățământ, având ca obiectiv pregătirea elevului pentru viață în general și pentru
integrarea socio- profesională în special;

� Echilibrarea ponderii domeniilor disciplinei și integrarea acestora într-un sistem coerent
la nivel de interdependențe funcțional struturale și din punct de vedere temporal;

� Flexibilitatea curriculumului prin parcurgerea și aplicarea acestuia la clasă, în contextul
respectării diferențelor la elevii de aceeași vârstă;

� Continuitatea curriculumului prin asigurarea unei tranziții optime de la un ciclu de
învățământ la altul și de la un an de studiu la altul, cu introducerea unor secvențe de
inițiere a procesului de instruire la nivelul achizițiilor de bază;

� Diversificarea criteriilor de structurare a conținuturilor programei școlare la nivelul
achizițiilor de bază, cu deschideri semnificative în planul practicii didactice;

� Corelarea activităților propuse prin curriculum cu dimensiunea axiologică a idealului
educației, referitor la formarea personalității autonome creative;

� Utilitatea curriculumului în raport cu cerințele partenerilor educaționali: profesori, elevi,
familie, comunitate, reflectate în componentele specifice programei.

Conținuturi geometrice la clasa a V-a:

Programa şcolară de matematică pentru clasa a V-a realizează o continuitate între ciclul
primar şi cel gimnazial, urmărind o construcţie curriculară coerentă şi logică,
îmbinând nivelul intuitiv cu rigoarea specifică matematicii, adaptând construcția
caracteristicilor elevilor din această etapă de dezvoltare.

Abordarea elementelor de geometrie urmăreşte în principal dezvoltarea deprinderilor de
utilizare a instrumentelor geometrice şi formarea deprinderilor de identificare, investigare şi
construcţie a figurilor şi corpurilor geometrice.
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Totodată, se face trecerea de la o percepere intuitivă a noţiunilor geometrice de bază la
reprezentarea şi notarea acestora.

În cazul temei „Figuri congruente” modul de prezentare este unul intuitiv, denumind
„figurile congruente”, „figuri care pot fi suprapuse exact” sau „figuri care așezate una peste
alta se potrivesc perfect” și exemplele pot continua. În privința poligoanelor, acestă situație
revine la faptul că „două poligoane congruente au aceeaşi formă şi mărime și elementele
corespondente ale acestora (unghiuri, laturi) sunt congruente”.

În toate activităţile de învăţare, accentul se va pune pe evidenţierea dimensiunii aplicative
a cunoştinţelor din domeniul matematicii, în situaţii variate și cât mai concrete, avându-se în
vedere intradisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea, dar şi utilizarea mĳloacelor TIC. Astfel,
punându-se accentul pe menţinerea și stimularea interesului elevilor pentru studiul
matematicii.
.
Conținuturi geometrice la clasa a VI-a:

Programa şcolară de matematică pentru clasa a VI-a continuă demersul început în clasa
a V-a din perspectiva unei prezentări intuitive/descriptive a conținuturilor, urmărind ca pe
parcursul anului să se ajungă la definirea riguroasă a conceptelor matematice şi la demonstrații
ale unor proprietăţi.
Capitolul “Noţiuni geometrice fundamentale” face legatura cu introducerea noţiunilor de
punct, dreaptă, segment, unghi, realizată în clasa a V-a în aceeasi manieră, prin raportare la
model, imagini, obiecte și mediul înconjurător. Conturarea reprezentărilor geometrice prin
evidențierea caracteristicilor și proprietăților acestora va fi realizată prin experiment,
măsurare, observare directă, astfel făcând uz de o abordare cât mai naturală și intuitivă.

Accentul va fi pus pe consolidarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor
geometrice pentru realizarea desenelor specifice, pe utilizarea de software educaţional în
vederea facilitării identificării și înțelegerii printr-o manieră mai bună a unor caracteristici
ale configuraţiilor geometrice.
În cazul capitolului „Triunghiul”, evidențierea caracteristicilor şi proprietăţilor configuraţiilor
geometrice se va realiza prin observare directă, experiment, măsurare, urmând ca ulterior
formării deprinderilor de bază să fie utilizate raţionamente simple şi instrumente geometrice
pentru realizarea desenelor specifice.

Rolul introducerii teoremei lui Pitagora, fără demonstraţie, este de a sprĳini întelegerea
unor fenomene studiate la diverse discipline, iar exersarea acestora încurajând elevii în studiul
geometriei şi sporirea gradului de atractivitate a matematicii.

Conținuturi geometrice la clasa a VII-a:

În clasa a VII-a, abordările încep să se dezvolte, astfel se realizează trecerea de la
abordarea din clasele anterioare cu accent pe metode predominant intuitive, ajungând la
definirea noilor concepte, demonstrarea proprietăţilor şi aplicarea algoritmilor de calcul.

Studiul geometriei este caracterizat prin trecerea de la intuitiv în ceea ce privește
caracteristicile matematice ale figurilor geometrice, la un studiu calitativ al acestora, bazat pe
demonstraţii. Principala finalitate așteptată referitor la studiul geometriei prin intermediul
proprietăţilor este modelarea configuraţiilor geometrice pentru calculul lungimilor de
segmente, măsurilor de unghiuri, perimetre şi arii.

În cazul temei „Patrulatere” accentul va fi pus pe demonstrarea: proprietății linieimijlocii
în triunghi şi în trapez, proprietății centrului de greutate al unui triunghi, utilizând proprietăţile
patrulaterelor particulare. Cu scopul determinării ariei unui poligon, folosind descompunerea
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acestuia în mai multe figuri geometrice studiate și cunoscute, se poate porni de la formula
necesară calculului ariei unui dreptunghi spre deducerea ariilor pentru triunghi, paralelogram,
romb și trapez. Continuând studiul „Congruenţe” din clasa a VI-a cu „Asemănarea
triunghiurilor, se vor introduce teorema paralelelor echidistante, teorema lui Thales, dar fără
demonstraţie. Cazurile de asemanare a triunghiurilor vor fi prezentate prin analogie cu
cazurile de congruenţă a triunghiurilor.

La „Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic”, se va insista cu precădere pe determinarea
elementelor unui triunghi dreptunghic identificat în configuraţii geometrice sau practice date.
Utilizând noţiunile prezentate la clasa a VI a, la unitatea de învățare„ Cercul” vor fi calculate
elementele poligoanelor regulate studiate. Utilitatea acestora fiind regăsită la studierea
corpurilor geometrice de la clasa a VIII a.

Conținuturi geometrice la clasa a VIII-a:

În clasa a VIII-a se pune accentul pe consolidarea competenţele formate şi dezvoltate în
clasele anterioare. În privința geometriei în spaţiu, se va acorda o atenţie sporită
raţionamentului matematic utilizat şi corectitudinii argumentărilor personale. Pentru
realizarea unor figuri utile în cadrul anumitor raţionamente, trebuie să se insiste în prima parte
pe abordarea diverselor perspective pentru realizarea aceleiași configurații. Această
modalitate conducând la o mai bună reprezentare mentală în privința acelui concept, fiind o
bază utilă interpretării mai multor situaţii şi modelării corespunzătoare în situații concrete.
Asemănător abordării din clasele anterioare, utilizarea instrumentelor geometrice, a unor
softuri matematice și nu numai, formează un piedestal privind acuratețea reprezentărilor
grafice ale configuraţiilor spaţiale, cu respectarea tuturor convenţiilor în ceea ce privește
desenul.
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Activități în natură sau jocuri interactive?

Inst. Măciucă Ancuța

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” , loc.Techirghiol, jud.Constanța

În ultima perioadă, elevii mei au devenit fascinați de gadget-uri și platforme e-learning. „O

fi de vină pandemia sau oi fi de vină eu!” , îmi tot pun această întrebare.

La început, dorind să-i scot din această „amorțeală” , le pregăteam tot felul de joculețe, care

mai de care mai atractive pentru ei, pe mai multe platforme, gândind că astfel le trezesc dorința

de a vedea, de a vizita, ceea ce găseau în jocuri. Dar lucrurile nu s-au întâmplat așa, ei au devenit

tot mai atrași de tabla interactivă și de tabletă. Chiar și pauzele și le petreceau stând la coadă la

tablă, sau cu tableta în mână pentru a rezolva un exercițiu de pe Wordwall sau Learningapps.

Nu știam cum să mai reacționez, pe de o parte mă bucuram să-i văd dornici de a învăța, dar,

parcă îi voiam altfel!

Într-o zi, la ora de LLR , le-am propus să citim legenda lui Tekir și a lacului vărgat.

Pentru început i-am rugat să scrie în caiete o idee despre ceea ce știu ei că

a fost acesta. După câteva clipe au observat că nu prea aveau habar despre

acest personaj. „...se spune că un bătrân tătar olog şi orb pe numele de Tekir, a

ajuns odată cu măgarul său din greşeală, în malul acestui lac."

M-am bucurat că, după lecturarea întregului articol, fețele lor au

devenit mult mai luminoase, spunând că știau deja aceste lucruri. Toți

știau că , dacă mergem pe faleză îi vedem statuia...A fost exact ceea ce mi-

am dorit! Cu pași extrem de mici, ne îndepărtam, chiar dacă doar cu gândul, de sala de clasă, de

tablă și tablete.

Am ieșit bucuroși pe faleza din localitatea Techirghiol și ne-am putut bucura atât de briza

sărată pe care ne-o oferă Lacul , cât și de mirosul puternic al nămolului sapropelic.
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Ne-am amintit despre ceea ce citisem în clasă, pentru că nu ne-am oprit doar la legendă

„Techirghiol, oraș unic în lume, cu o istorie fascinantă, beneficiază de existenta unor condiții naturale

deosebite. Climatul,nămolul sapropelic și apa sărată aLacului Techirghiol fac din aceasta stațiune

balneară cunoscută din anul 1899 o destinație faimoasă cu o atmosferă tămăduitoare”.

Am fost și am vizitat și Grădina Botanică din Techirghiol, singurul obiectiv de acest fel de

pe Litoralul Mării Negre, oaza de liniște și de relaxare a orașului nostru.

Având imaginile naturale bine tipărite în minte, am realizat la ora de AVAP tema cu titlul

„Orașul meu
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Nu treceau multe zile și elevii îmi aminteau că le-am promis că vom mai ieși afară.

Bineînțeles că mi-am ținut promisiunea și atunci când vremea și timpul ne permiteau, profitam

de gura de oxigen pe care ne-o furniza natura:

Toamna printre frunze și iarna în zăpadă.

Primăvara am făcut ora de AVAP pe terenul de sport, iar la Joc și Mișcare am înălțat

zmeie.

Consider că trebuie să fie un echilibru în toate și dacă observăm un exces într-un anumit

domeniu să venim cu activități care să contrabalanseze.
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La final

-poezie-

Autor: Gabriela Neacșu, profesor pentru învățământul primar,

Școala Gimnaziala Raciu, Dâmbovița

Clasa a IV-a am terminat
Vai, ce mult ne-am mai distrat!

Am cântat și am dansat,
Multe lucruri am învățat.

Uite c-a sosit finalul
Doamna să ne dea semnalul.

Clopoțelul să răsune
Să plecăm în misiune.

Clasa a V-a ne așteaptă,
Noi urcăm pe altă treaptă.
Carte multă să învățăm

Mintea sa ne-o dezvoltăm.


