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Rolul proiectelor școlare în combaterea fenomenului de

bullying

Autor: Apopuţoaie Mihaela

Prof: Liceul Ştefan Procopiu, Vaslui

Şcoala românească se confruntă în ultima perioadă cu un fenomen destul de grav, care poate
avea consecinţe negative pe termen lung.

Toti factorii implicaţi în procesul educativ- elevi, profesori, părinţi sunt la curent cu
fenomenul de bullying.

Conform dictionarului, “bullying-ul reprezintă acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale,
relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică
un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup
de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o
anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de
convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni,
comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și
formării profesionale.”

Caracteristicile bullying-ului sunt:

- Repetiţia: actul de violenţă este efectuat în mod repetat, reprodus pe o perioadă lungă,
ceea ce face ca mersul la şcoală şi orice altă activitate să fie dificilă, infernală chiar pebtru victimă.

- Raportul de dominare este impus in mod insistent. Există un abuz de putere, agresiunea
pleacă de la un elev mai „puternic” împotriva unui elev mai „slab” sau care are dificultatăţi de apărare în
această situaţie; a unui grup împotriva unui elev izolat ; sau a unor elevi mai mari contra unor elevi de
vârstă mai mică.

- Intenţia de a face rău: agresorul are intenţia de a face rău, de a răni, de a leza victima chia
dacă la început o face sub pretextul jocului, sau pentru a se amuza.

Există mai multe tipuri care pot să apară împreună sau izolat: verbal, fizic, emoțional

sau cyberbullying.

� Verbal constă în: jigniri, insulte, amenințari, porecle sau denigrare.

� Fizic constă în: bătăi, tras de păr, îmbrânciri, loviri șamd.

� Emoțional: răspândirea de zvonuri, exluderea victimei din grupuri de socializare,

încurajarea altor persoane să nu vorbească cu victima șamd.

� Cyberbullying: comentarii negative online, mesaje de denigrare, trimiterea de mesaje

abuzive.
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Consecinţe :

- Pierderea stimei de sine
- Scăderea interesului pentru şcoală şi a rezultatelor şcolare
- Absenteism
- Afecţiuni psihosomatice
- Leziuni psihice
- Depresie

Combaterea fenomenului de bullying

Avănd în vederea extinderea şi gravitatea acestui fenomen, există o preocupare atât din
partea şcolii, dar si a comunităţii in sensul identificării de mĳloace si metode de reducere şi combatere a
acestui aspect care vizează campanii de informare şi conştientizare a bullying-ului în rândul elevilor,
părinţilor, profesorilor, activităţi de consiliere.

� Tabere școlare în care copiii să fie scoși din mediul lor normal și în care să se
construiască noi reguli de socializare;

� Abordarea subiectului la orele de dirigenție, în care trebuie să se ofere informații
generale și specifice despre fenomen;

� Organizarea unor dezbateri și a unor seminarii la care să fie prezenți profesori și
psihologi;

� Încurajarea intereselor și a hobby-urilor. Activitățile extrașcolare, culturale sau sportive
îi fac pe cei mici să construiască relații sociale cu persoane care au aceleași interese ca și ei, eliminând
frustrări sau probleme care dau naștere, de regulă, acțiunilor de hărțuire.

În acest sens, proiectele educaţionale au un rol deosebit de important în dezvoltarea
competenţelor sociale ale elevilor, in cultivarea unor valori care sa vizeze toleranţa, empatia, pasiunea
pentru lectură,

În perioada 20 septembrie-13 decembrie 2021, in cadrul Liceului Ştefan Procopi s-a derulat
proiectul ”Exerciții de comunicare nonviolentă” lansat de Kaufland România și implementat de
Asociația Act for Tomorrow. Datorită acestui proiect, 80 de elevi de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui
au explorat elementele caracteristice comunicării nonviolente.

În perioada 8-25 noiembrie 2021, 80 de elevi de la trei clase de a IX-a au participat la trei
activități: ”Introducere în comunicarea nonviolentă”, ”Puterea empatiei” și ”Gestionarea emoțiilor
negative”.

Prima activitatea”Introducere în comunicarea nonviolentă”a permis elevilor să descopere și
să exerseze cele 4 componentele comunicării nonviolente: observarea fără judecată, identificarea
sentimentelor și emoțiilor, identificarea nevoilor și formularea cererii.



9

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 11, MARTIE 2022

În urma activității ”Puterea empatiei”, elevii au înțeles ce înseamnă empatia, au conștientizat
importanța empatiei în viața de zi cu zi și au dezvoltat și exersat abilități de exprimare empatică față de
ceilalți.

În cadrul activităţii ”Gestionarea emoțiilor negative”, elevii au discutat despre emoțiile
negative și gestionarea furiei din perspectiva comunicării nonviolente. Tema furiei reprezintă o
oportunitate de a explora mai profund comunicarea nonviolentă care nu încurajează ignorarea, strivirea
sau înghițirea furiei ci exprimarea ei pe deplin și cu toată ființa. Emoțiile negative ascund nevoi
neîmplinite.

Elevii au participat cu interes la acest proiect, au lucrat în echipe s-au descoperit unii
pe alţii, au aflat informaţii noi, au exersat metode de a cumunica fără violentă, au empatizat, au
constientizat existenţa unor emoţii, au incercat sa depăşească anumite stări, anumite trăiri.

Consider că un rol important in prevenirea şi combaterea bullying-ului îl reprezintă
implicarea elevilor în activităti, în proiecte, care sa îi scoată din mediul lor obisnuit şi care sa le permit
interacţiunea cu alţi elevi, dincolo de cadrul orelor de curs.
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Serbarea şcolară “Astăzi e ziua voastră”

Profesor de psihopedagogie specială- Bran Carmena

Şcoala Gimnazială Specială- Baia Mare

Activitate la nivel de unitate școlară

Domeniul-Educaţie pentru cetăţenie democratică

Durata proiectului: 2.03.2022 - 8.03.2022

Organizator: Școala Gimnazială Specială Baia Mare

Coordonatori:

Prof. Bran Carmena

Prof.Ţiudic Mihaela

Echipa de implementare:

Prof.Tecar Rodica

Prof. Ilies Zorica

Prof.Moraru Adina Ana-Maria

Prof.Raţiu Diana

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINȚĂ:

Proiectul se adresează elevilor din clasele:

Clasa a VI-a C –Sever

Clasa a VI-a B –Sever

Clasa a VII-a C –Sever

Clasa a VII-a E –Sever

Clasa a VIII-a C-Sever

BENEFICIARI:

-direcți:-elevii participanți și cadrele didactice
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-indirecți:-părinții, reprezentanții legali

SCOPUL:

Dezvoltarea abilităților de exprimare a emoțiilor și a motivării învățării unor comportamente adecvate
unui eveniment, în contexte variate de interrelaționare școlară și extrașcolară

OBIECTIVE GENERALE:

� Dezvoltarea abilităților de adaptare la cerințele mediului social
� Dezvoltarea capacității de autocunoaștere și a unei atitudini pozitive față de sine
� Colaborarea cu ceilalți prin intermediul experienței de învățare nonformală a elevilor (familie,
comunitate, între colegi, prieteni);

OBIECTIVE SPECIFICE:

� Identificarea unor evenimente importante din viața comunității și a rolului acestora- “8 Martie-
Ziua Femeii”

� Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare şi sociale, dezvoltarea abilităţilor de
a reacţiona pozitiv faţă de mamă şi faţă sexul feminin în general;

� Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj- realizarea cu ocazia zilei de „8 Martie”
a unor desene, felicitări, colaje cu caracter practic aplicativ;

� Exprimarea propriilor emoţii prin recitarea de poezii şi intonarea unor cântece cu tematică
specifică la serbarea şcolară dedicată zilei de „8 Martie”

ARGUMENT:

Motivăm alegerea temei acestui proiect prin dorința de a le dezvolta elevilor cu CES, unele conduite
independente pentru integrarea în plan familial şi social, prin participarea la realizarea de obiecte
creative, memorarea şi intonarea unor poezii şi cântece cu tematică specifică zilei de “8 Martie,” ca
modalitate de exprimare a emoţiilor pozitive şi bucuria a de a dărui, ca formă de comunicare a
sentimentelor faţă de ceilalţi.

RESURSE:

� Umane: elevii și cadrele didactice din clasele implicate în proiect
� Materiale: săli de clasă, materiale cu caracter practic aplicativ (planşe de colorat, diverse
materiale, lipici, silicon, hârtii, PC, videotutoriale cu tematică specifică), materiale
informative ( poezii, cântece, lecturii cu tematică specifică)

� Financiare: resurse proprii

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Activitatea 1.

a) Titlul activității: “Organizarea echipei”
b) Perioada de desfășurare - 2.03.2022
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c) Locul desfășurării-Școala Gimnazială Specială Baia Mare
d) Participanți-echipa de proiect

Descrierea activității: Coordonatorii proiectului stabilesc de comun acord cu membrii echipei de proiect,
responsabilitățile și sarcinile ce revin fiecărui membru. Se stabilesc datele de desfășurare ale proiectului
și modalitățile de promovare ale acestuia.

Activitatea 2.

a) Titlul activității: “Dacă n-ai fi”
b) Perioada de desfășurare -4.03.2022
c) Locul desfășurării-Școala Gimnazială Specială Baia Mare
d) Participanți-echipa de proiect, elevii claselor implicate în proiect

Descrierea activității: La nivel de clasă, profesorii de psihopedagogie specială, vor prezenta elevilor
materiale cu tematică specifică zilei de „8 Martie”(material video, povestiri, poezii, cântece)

Activitatea 3.

a) Titlul activității: “ Darul meu”.
b) Perioada de desfășurare- 7.03.2022
c) Locul desfășurării-Școala Gimnazială Specială Baia Mare
d) Participanți-echipa de proiect, elevii claselor implicate în proiect

Descrierea activității: Prezentarea elevilor materiale informative (video-tutoriale, diferite modele de
lucru, imagini cu tematică specifică sărbătorii de “8 Martie”). Realizarea de obiecte sau creații artistice
din diverse materiale cu tematică specifică folosind tehnicile invăţate.

Activitatea 4.

a) Titlul activității: “Cea mai frumoasă felicitare”
b) Perioada de desfășurare- 7.03.2022
c) Locul desfășurării-Școala Gimnazială Specială Baia Mare- Corpul B
d) Participanți-echipa de proiect

Descrierea activității: Promovăm realizarea celor mai frumoase lucrări ale elevilor prin realizarea unui
panou expus în holul clădirii (lucrări, obiecte sau creații artistice din diverse materiale cu tematică
specifică zilei de “8 Martie”)

Activitatea 5.

a) Titlul activității: Serbarea şcolară “Astăzi e ziua voastră”
b) Perioada de desfășurare- 8.03.2022
c) Locul desfășurării-Școala Gimnazială Specială Baia Mare
d) Participanți-echipa de proiect , elevii claselor implicate
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Descrierea activității: Elevii din clasele implicate în proiect vor recita poezii, vor lectura poveşti şi vor
intona cântece, individual şi în grup, dedicate sărbătorii de “8 Martie”

REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE

Ca urmare a implementării proiectului preconizăm obținerea următoarelor rezultate:

� din punct de vedere calitativ așteptăm ca elevii să-și însușească scopul sărbătorii zilei de “8
Martie, conştientizarea importanţei exprimării emoţiilor pozitive prin diferite modalităţi de
comunicare în relaţiile cu ceilalţi (la nivel de familie, şcoală şi comunitate);

� din punct de vedere cantitativ, așteptăm participarea fiecărui copil din clasele cuprinse în
proiect cu o lucrare realizată pentru sărbătoarea de “8 Martie” .

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A PROIECTULUI

Pe tot parcursul derulării proiectului se vor realiza fotografii, iar lucrările realizate vor fi expuse
pe panou în școală. Un colaj de poze va fi prezentat în comisia metodică și trimis
părinților/reprezentanților legali ai elevilor participanți. La finalul proiectului elevii vor fi chestionați
despre impactul desfășurării proiectului asupra lor.

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII / SUSTENABILITĂȚII
PROIECTULUI

Continuarea proiectului și în anul școlar viitor.
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Profilul de formare al absolventului din perspectiva

biologiei

Prof. Burlacu Bianca

Liceul Tehnologic”Ștefan cel Mare și Sfânt”

Vorona, Botoșani

Profesorul de biologie informează părinții asupra competențelor cheie pe care școala urmărește

să le dezvolte elevilor până la finalul clasei a VIII-a și încearcă să-i facă conștienți de impotanța fiecărei

materii în dezvoltarea lor, dar și a biologiei, știința vieții, în special.

1. Comunicare în limbamaternă

- Profesorul informează parinții privitor la capacitatea elevilor de a identifica fapte, opinii,

emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de comunicare.

- Biologia prin ceea ce reprezinta ca materie de studiu stimuleaza elevii ce să caute,

coleteze și să proceseze informații din mesaje ascultate/ texte scrise. Asfel aceștia își vor dezvolta

capacitatea de a comunica în limba maternă, de a –și exprima clar propriile idei și sentimente.

- Stimularea dialogului proactiv prin participarea la interacțiuni verbale, dezbateri, in

cadrul lecțiilor de biologie, vizitelor didactice, în urma desfășurarii unor experimente, etc.

2. Comunicare în limbi străine

- Identificarea de informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în contexte

familiare de comunicare, pe teme cunoscute, mai târziu, în clasa a VIII- a.

- Participarea la interacţiuni verbale simple în contexte familiare de comunicare, iar mai târziu la

nivel funcţional, pe teme cunoscute.

- Biologia este o știință care folosește o multitudine de termeni care provin din limba latină sau

greacă, de asemenea numele multor oameni de știință sau , chiar a unor organe, procese biologice sunt

în engleză. Astfel elevii își vor dezvolta si capacitatea de a înțelege logic denumirile și, astfel vor asimila

mai ușor anatomia, fiziologia.

3. Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)

- Manifestarea curiozităţii pentru aflarea adevărului;
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- Formularea unor explicaţii simple, utilizând terminologia specifică matematicii, de exemplu în

realizarea unor lanțuri trofice, rețele trofice si piramide trofice, statistici, astfel vor conștientiza

importanța organismelor în natură, dar și a relațiilor dintre organisme.

- Realizarea unui demers investigativ simplu prin parcurgerea unor etape în vederea atingerii

unui scop, de exemplu realizarea arborelui genealogic pentru înțelegerea transmiterii caracterelor din

generație în generație.

- Manifestarea interesului pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu curat, prin

diverse activități de ecologizare, excursii în natura, vizite didactice în instituții sanitare, etc

- Aplicarea unor reguli elementare de igienă personală și de comportament responsabil în

raport cu mediul, mai ales în situația actuală , în care elevii trebuie să înțelegă modul de trasnmitere a

microbilor, evitarea îmbolnăvirii și răspândirii acsetora;

- Proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activităţile curente, de exemplu îngrĳirea

gradinii din curtea școlii, a pomilor fructiferi, etc. astfel elevii conștientizează importanța implicării lor

în activitățile curente în urma carora orice produs vor obține vor avea mulțumirea implicării și a

produsului finit( ex. legume, flori, fructe, o grădină, frumoasă, rtc.)

4. Competenţă digitală

-Elevii sunt puși în temă cu diversele pericole de pe internet, să acorde atenție deosebită pe cine

contactează în rețelele sociale, etc.

- Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse

informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru învăţare. De exemplu, la biologie , elevii pot sa

realizeze prezentări PPT pe diferite teme, să observe și să analizeze imaginile lecțiilor prezentate în PPT,

sa realizeze documente în word, etc, realizându-se astfel activități de învățare.

- Elevii pot observa diferite filmulețe pe youtube, prin care să învețe anatomie, fiziologie, să

analizeze fenomene și procese biologice, etc

5. A învăţa să înveţi

-Pentru a realiza o sarcină de lucru, elevii sunt stimulați să formuleze obiective și planuri simple

de învățare. De exemplu, conceperea unor scheme, grafice, tabele pentru a pune în evidență legăturilor
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cauzale între procese, influența unor factori asupra proceselor fiziologice studiate( ex. numărul orelor de

somn și atenția, consumul de alcool și echilibrul).

-Profesorul prin sarcinile de lucru pe care le dă elevilor, stabilește un interval de timp necesar

realizării acelei sarcini de lucru. Elevii trebuie să lucreze, mai ales în echipe, astfel încât să rezolve la

timp acea sarcină. De asemenea, testele au un timp limita , aproximativ 40-50 min, în care elevii trebuie

sa se încadreze. Astfel, copii își vor dezvolta capacitatea de adaptare la un termen limită impus , mai

târziu de scocietate, la locul de muncă, etc.

-Lucrând în echipe, elevii sunt puși în situația să colaboreze, realizarea unor jocuri de rol, a unor

investigații biologice, realizarea unor lucrări de laborator, experimente, etc, toate aceste activități

specifice biologiei, vin sa întărească încrederea in sine a fiecărui elev, ajungând să se autocunoască mai

bine, iar în timp îl va determina să ia o decizie în ceea ce privește orientarea școlară și rofesională.

6. Competenţe sociale şi civice

-Timpul alocat învățării, odihnei active şi somnului poate fi stabilit de către elev prin realizarea

unui program personal de activitate zilnică, echilibrat.

- În cazul situațiilor de urgență (de exemplu: accidente incendii, inundații, cutremure etc.), elevii

ar trebui să fie capabili să se comporte responsabil, aceste comportamente , fiind exersate la orele de

biologie, clasa a VI a, de exemplu. Astfel elevii dezvoltă și opereză cu cu valori şi norme de conduită

relevante pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea cu ceilalţi.

-Activitățile practice de colectare selectivă a deşeurilor, de reciclare, de gestionare echilibrată a

resurselor şi de reducere a poluării, de promovare a unui stil de viață sănătos, de amenajare şi întreţinere

a spaţiului verde al şcolii, etc., prin proiectare asi participarea la ele, elevii dezvoltă o relaţionarea

pozitivă cu ceilalţi, exercitându-si anumite drepturi și asumându-și anumite responsabilități.

-Valorificarea raţională a resurselor naturale, valorificarea resurselor regenerabile, soluții de

reducere a poluării etc. pot fi competențe care se realizează prin realizarea unor proiecte pentru

comunitatea locală. Astfel elevii devin participanți direcți ai comunității din care fac parte.

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

- Dezvoltarea acestei competențe, prin prizma biologie este plăcută, interesantă, uneori cu unele

provocări.
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-De exemplu , elevii claselor a V a pot realiza o coleție de plante medicinale, pe care să le culeagă,

să le usuce, apoi să le depoziteze corespunzător, iar , după obținerea produselor ar putea să le vândă în

comunitate, aducând un anumit venit clasei.

- Un alt exemplu frumos în care elevii se implică activ, în lunile aprilie și mai în cultivarea

plantelor în gradina școlii, îngrĳesc spațiile verzi din proximitatea școlii, sau îngrĳesc animalul clasei( o

broscă țestoasă, un pește, etc), astfel dezvoltăm elevilor intersesul pentru identificarea unor soluţii noi în

rezolvarea unor sarcini de învăţare de rutină şi/sau provocatoare, în în rezolvarea unor probleme ale

grupurilor din care face parte.

-Stabilirea și aplicarea regulilor de comportament ecologic în timpul excursiilor, vizitelor, în

clasă, acasă, pot duce la conturarea și identificarea parcursuri şcolare şi profesionale adecvate propriilor

interese.

8. Sensibilizare şi exprimare culturală

-Realizarea de expoziții de fotografii sau machete pentru identificarea unor ecosisteme diferite

diverselor tipuri de viețuitoare.

- Realizarea de expoziții de de postere, pliante, desene, prezentări multimedia, afișe pe teme

ecologice, mediul de viață a animalelor. Astfel prin folosirea diverselor medii digitale, în contexte

școlare și extra-școlare, elevii sunt stimulați să realizeze lucrări creative.

- Crearea unor produse artistice, a unor ghicitori, a unor povestiri cu teme biologice în cadrul

unor concursuri, interpretarea de scenete/ scenarii/ jocuri de rol pe diverse teme biologice se pot realiza

în ateliere de lucru, realizate în afara orelor. Astfel elevii participă la proiecte şi evenimente culturale

organizate în contexte formale sau nonformale.

SURSE:

1. https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-

absolventului_final.pdf ;

2. https://edict.ro/profilul-de-formare-al-absolventului-de-gimnaziu-document-sintetic-

de-informare-pentru-parinti-privind-rolul-competentelor-dobandite-la-llr/ ;

3. https://revistaprofesorului.ro/profilul-de-formare-european-pe-intelesul-parintilor/ ;

4. https://slideplayer.com/slide/14956784/
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STIMA DE SINE LACOPIII PREȘCOLARI

Autor : Burlău Teodora Alexandra

Prof. Înv. Preșcolar, GPN Nr. 3, Picleu, Jud. Bihor

Încrederea în sine este importantă pentru dezvoltarea socio-emoțională, fericirea și succesul
viitor al copilului. Copiii încrezători sunt mai bine pregătiți pentru a face față diverselor provocări,
responsabilități, sau emoții resimțite. Imaginea de sine stă la baza formării încrederii în sine a copilului,
iar construirea acesteia începe cu momentul în care preșcolarul face distincția între el și ceilalți, între
nevoile lui și lumea care îl înconjoară.

Dacă imaginea de sine este bună, atunci copiii au relații armonioase cu cei din jur, se acceptă așa
cum sunt și devin mai motivați în a face ceea ce și-au propus. Imaginea de sine este practic modul în
care copiii se văd pe ei înșiși – inclusiv ceea ce cred despre ei înșiși și capacitatea lor de a face lucruri. De
asemenea, le modelează cât de mult se simt iubiți și cât de mult sprĳin și încurajare primesc de la oameni
importanți din viața lor, precum părinții și educatorii lor. Astfel, educatorii trebuie să fie calmi, iubitori
și disponibili pentru a-i învăța pe copii de mici despre valoarea lor, și să îi ajute să-și formeze o imagine
pozitivă de sine.

Cum putem crește încrederea în sine a copiilor în mediul preșcolar ?

- Prin oferirea feedback-ului pentru ceea ce fac. Mesajele transmise de noi sunt interiorizate de
către copil, conducând la inocularea sentimentului de adecvare ca persoană.

- Prin încurajarea perseverenței și a curiozității
- Prin crearea unui mediu sigur și alocarea timpului pentru joacă
- Prin oferirea de exemple personale pozitive. Atunci când ai o stimă de sine crescută este timpul
perfect ca și copiii să te oglindească. Hrănește-ți tot timpul stima de sine pentru că ei te vor avea
drept model.

- Prin încurajarea talentelor și crearea de oportunități de afișare a abilităților personale. Când cei
mici fac ceea ce le place cu adevărat se simt liberi, entuziaști, plini de energie și fericiți.

- Prin acceptarea și validarea emoțiilor. Putem chiar să ne împărtășim propriile emoții pentru a-i
ajuta să le exprime pe ale lor.

- Prin oferirea unui sentiment de apartenență la grup. Le spunem pe nume, ascultăm ceea ce au de
spus, afișăm fotografiile lor în sala de grupă etc.

Sugestii de comportamente pe care le putem aplica în timpul desfășurării activităților specifice în
grădiniță
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Îi ajutăm să acumuleze mici succese, îi încurajăm și îi lăudăm. Încurajările și laudele noastre le vor
recunoaște efortul și implicarea în activități. Însă asta nu înseamnă să le spunem: Bravo! Ci să îi
întrebăm pe ei cum li se pare. Ei au nevoie să simtă că au realizat ceva bine din perspectiva lor. Noi
adulții ne dorim ca lucrurile să fie făcute într-un anumit fel pentru a le considera bine făcute. Însă
pentru un copil, un lucru bine făcut poate însemna că de data asta a reușit doar să deseneze pe o foaie de
hârtie, chiar dacă noi am fi considerat că era bine să își încadreze desenul în contur. De aceea de fiecare
dată trebuie să raportăm realizarea copilului la propriul lui sistem de valori. El are nevoie să simtă că
încrederea vine din interiorul lui pentru a o construi singur. Din acest motiv aprecierile ar fi bine să ia
forma întrebărilor: Ție cum ți s-a părut? Ție îți place desenul tău? Tu ce simți față de ce ai făcut?

Oferim sarcini speciale. De exemplu, copilul poate fi asistentul nostru, meteorologul de serviciu,
poate avea responsabilitatea de a uda florile într-una din zile etc. Pe măsură ce un copil crește devine din
ce în ce mai îndemânatic iar acest lucru trebuie încurajat deoarece contribuie la dezvoltarea
independenței lui. În acest fel copilul începe să se simtă din ce în ce mai capabil și deci mai încrezător. În
momentul în care cel mic conștientizează că este util, și că ne ajută într-un fel sau altul, atunci acesta
beneficiază de o creștere a stimei în propria persoană.

Oferim posibilităţi şi opţiuni copiilor ori de câte ori este posibil. Acest lucru dă sentimentul
controlabilităţii situaţiei de către ei înşişi. (Mai avem destul timp să mai spunem o poveste. Vă rog să
alegeţi voi care va fi aceea.)

Jocurile sunt o modalitate foarte bună de a stimula încrederea în sine. Prin intermediul acestora li
se oferă ocazia de a exersa noi moduri de a gândi, de a simți și de a acționa. Prin intermediul acestora
copilul își dezvoltă abilitățile de comunicare și de negociere. Un copil cu o stimă de sine ridicată
interacționează armonios cu ceilalți copii și cu adulții, știe să comunice ceea ce dorește, poate să evite un
conflict cu un alt copil, ia în calcul și dorințele celorlalți, are mai puține accese de furie și nerăbdare și se
concentrează cu ușurintă la sarcinile pe care le are de îndeplinit. Un exemplu de joc ar putea fi Cutia
comorilor . Acest joc este o dinamică care va permite copiilor să descopere cât de unici și deosebiți sunt.
În interiorul unei cutii vom ascunde o oglindă. Vom explica copiilor că în interiorul ei există o comoară
unică în lume, ceva special, minunat. Astfel vom genera așteptări. Unul câte unul, vor deschide cutia și le
vom cere să nu spună nimănui nimic. Când toți copiii au văzut comoara, le vom cere să spună cu voce
tare ce au văzut. După aceasta, le vom cere să spună cu voce tare ce cred ei că îi fac să fie unici și speciali,
oameni irepetabili și minunați.

Poveștile și filmele/desenele educative pot fi și ele modalități prin care putem dezvolta stima de sine
a copiilor. Acestea reprezintă o punte de conectare cu copilul, prin intermediul cărora se satisface nevoia
noastră de a-i sprĳini pe copii, și nevoia copiilor de a gestiona anumite situații. Povestea are rolul de a-l
ajuta pe copil să înțeleagă și să descopere modalități de a face față dificultăților pe care le întâmpină prin
găsirea soluțiilor adecvate. De asemenea poveștile oferă valori și modele de conduit, sunt interactive,
trezesc și hrănesc imaginația, dezvoltă abilități de rezolvare a problemelor, creează posibilități pentru
îndeplinirea obiectivelor, invită la o luare a deciziilor independentă.

Exemple :
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- Aventuri la firul ierbii - Obiective obținute: construirea punctelor forte, spirit liber.
- Regele leu - Obiective obținute: încredere, stima de sine.
- În căutarea lui Nemo - Obiective obținute: încrederea în sine, rezolvarea de probleme.
- Babe – cel mai curajos porc din lume - Obiective obținute: rezultate bune în ciuda șanselor
exprimate.

- Familia Iepurilă - Obiective obținute: împlinirea obiectivelor, succes.

Bibliografie :

Băran-Pescaru, A., Stiluri educative în familie: Psihologia copilului modern,Ed. Polirom, Iași, 2011

Cramaruc, N., Provocările unei comunicări eficiente cu copilul mic, Ed. Polirom, Iași, 2011

Muntean, A., Psihologia dezvoltării umane. Ed. Polirom, Iași, 2009
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ROLUL INTERDISCIPLINARITĂȚII ȘI AL JOCULUI

DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII

ȘCOLARULUIMIC

Autor: Comănescu Anca- Elena,

Prof. înv. primar la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu

Abordarea interdisciplinară a conţinutului învăţământului are ca scop final formarea
interdisciplinară a personalităţii umane în vederea integrării sale într-o societate democratică dinamică.
Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, care implică transferuri
de cunoştinţe, concepte, metode, astfel încât ceea ce rezultă să poată fi contextualizat şi aplicabil în
situaţii de viaţă reală.

Problema interdisciplinarităţii nu este un element de noutate, pedagogii subliniind încă de la
vechii greci importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. În opinia lui G. Văideanu,
interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi
între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi
metodologic”.

Se pot delimita câteva tipuri de demersuri interdisciplinare:
• interdisciplinaritate ca transfer din domenii învecinate (psihologie şi pedagogie; istorie şi geografie;
biologie, chimie şi fizică);
• interdisciplinaritate prin problematica abordată (Omul, Cunoaşterea, Creaţia);
• interdisciplinaritatea ca transfer demetode de cunoaştere sau de cercetare;
• interdisciplinaritatea ca transfer de concepte (valorificarea semnificaţiilor şi valenţelor unui concept în
domenii diferite de cunoaştere).

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se
realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice
care-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire integratoare.
Interdisciplinaritatea presupune abordarea conținuturilor complexe având ca scop formarea unei
imagini unitare asupra unei anumite problematici. Un conținut școlar proiectat, elaborat și utilizat în
manieră interdisciplinară corespunde mult mai bine realității prezentate, conducând la o înțelegere cât
mai bună și unitară din partea elevilor (Mara, D., 2006, p. 88-89).

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului:
intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică contribuind la creșterea capacității creative a copilului
și la surprinderea lumii înconjurătoare ca pe un tot unitar.

Corelațiile interdisciplinare prezintă avantaje multiple:
- creează cadrul favorabil acumulării unui registru vast de informații despre obiecte și fenomene;
- realizează o învățare eficientă, transferând cunoștințele în alte contexte, legând teoria de practică;
- favorizează corelarea limbajelor, diminuarea elementelor redundante;
- constituie modalități eficiente de conjugare a ipostazelor educaționale (educație formală, nonformală,
informală) de realizare a obiectivelor noii educații;
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- accelerează caracterul formativ al procesului de învățământ, stimulând capacitățile intelectuale ale
elevilor.

Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea
cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ, transferului de cunoștințe și rezolvare de
noi probleme.

Interdisciplinaritatea și jocul didactic determină dezvoltarea personalității elevului în
ansamblu, precum și o asimilare eficientă a conținuturilor prevăzute de programele școlare din ciclul
primar.

Forma cea mai înaltă și complexă a activității omenești, creativitatea poate fi privită prin prisma
a patru accepțiuni: a produsului creativ, a procesului creator, ca potențialitate general umană, ca abilitate
creativă cât și ca dimensiune complexă a personalității.

Înzestrați cu o creativitate nativă, născută dintr-o imaginație bogată, fabulație, spontaneitate
specifică vârstei, micii elevii încă mai cred în personaje fantastice, diverse obiecte cu puteri magice,
tămăduitoare: un simplu băț se poate transforma într-o sabie magică. Jocul didactic este o metodă de
mare eficiență, un important mĳloc de educație intelectuală extrem de eficient și atractiv care pune în
valoare și antrenează capacitățile creatoare ale copilului. Învățând într-un stil creativ, elevii devin
creativi.

Jocurile didactice permit o abordare interdisciplinară a noțiunilor determinând formarea
potențialului creativ și o creștere a randamentului școlar al elevilor. În activitatea de instruire, jocul
didactic generează atractivitate, plăcere, destindere, satisfăcând o trebuință interioară. Prin interme-diul
jocului elevii devin mai volubili ieșind din tiparele rigide ale unei activități impuse, sunt activi și curajoși,
își înving timiditatea și învață de plăcere.

Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii de
cunoaștere diverse, într-o structură unitară, axată pe învățare. El imprimă activității didactice un
caracter dinamic și atrăgător, induce o stare de bucurie și destindere care previne monotonia și oboseala
și fortifică energiile intelectuale și fizice ale elevilor.

Pentru a asigura reușita demersului instructiv –educati în manieră interdisciplinară în cadrul
diverselor discipline de studiu se recomandă îmbinarea metodologiei clasice cu cea modernă, a
activității frontale cu cea individuală, în perechi și pe grupe, antrenând permanent elevii în activități
stimulative ce au ca scop atât însușirea de noi cunoștințe cât și transpunerea acestora într-o formă cât
mai inovativă.

Învățarea creativă implică dezvoltarea strategiilor euristice și construirea comportamentului
creator al elevilor prin: stimularea curiozității intelectuale a elevilor, promovarea gândirii divergente și a
imaginației creatoare; activizarea inteligenței creatoare; stimularea capacității de asociație și invenție, de
a stabili raporturi noi, de a combina și restructura, de a interpreta și redefini din perspective noi;
dezvoltarea spiritului de observație, a atitudinii interogative și nu în ultimul rând trezirea motivației
creatoare.

La vârsta şcolară mică, în sprĳinul apariției unor atitudini favorabile creativitǎţii se pot utiliza
metode active, metode bazate pe problematizare, pe acţiune reală şi fictivă, pe explorare. De un real
impact sunt și metodele expozitive ce nu pot fi excluse. Descrierea, povestirea, explicaţia sunt absolut
indispensabile activităților din şcoală, dar, în perspectiva stimulǎrii creativitǎţii, se impune o
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permanentă problematizare a comunicării (prin introducerea unor întrebări-problemă, a interogaţiei şi
a invocaţiei retorice, a dialogului).

Printre cele mai cunoscute metode şi tehnici de stimulare a creativităţii utilizate în învățământul
primar sunt brainstormingul, sinectica, 6-3-5, discuţia panel, phillips 6–6, cubul, rezolvarea creativă a
problemelor, ciorchinele, metoda ,,pălăriilor gânditoare” explozia stelară, cadranele, cvintetul etc.

Ursula Șchiopu enumeră în lucrare sa componentele structurale ale activității umane: jocul,
învăţarea didactică, munca productivă, creaţia, a căror pondere variază în funcție de vârstă, relație
ilustrată mai jos:

Fig. 1.I. Relaţia dintre diversele forme ale activităţii (Șchiopu, U., 1997, p. 145)
Jocul didactic este o formă de activitate accesibilă copilului, prin intermediul căreia se

realizează o parte a sarcinilor instructiv–formative ale activităţilor obligatorii, şi a celor opționale, într–
o atmosferă distractivă, antrenantă şi motivantă. Jocul este subordonat învăţării exercitând o influenţă
deosebită asupra dezvoltării psihice a copilului. Prin îmbinarea elementelor de învăţare cu cele de joc,
copilul îşi asimilează unele cunoştinţe şi face primii paşi în direcţia formării deprinderilor de muncă
intelectuală, iar competiţia din activitatea de joc, poate continua şi în munca de învăţare. Jocul dezvoltă
procese psihice precum gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea), atenţia şi
spiritul de observaţie, memoria, voința şi imaginaţia creatoare.

În joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, combativitatea, corectitudinea, disciplina prin
supunerea la regulile jocului, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în colectiv, de comportare
civilizată.

În urma lecțiilor axate în principal pe dezvoltarea creativității elevilor prin intermediul
activităților ludice interdisciplinare au rezultat câteva produse remarcabile. La întrebarea Cum poate fi?

elevii au prezentat însușiri neobișnuite obiectelor: casă: cochetă, îmbătrânită, îndrăzneață, deochiată; copac:
aspru, vlăguit; cățel: jucăuș, obraznic, șmecher, pofticios; mașină: harnică, sprintenă, istovită; gură:

înfometată, , zgârcită, zbârcită, hămisită; pantofi: leneși, la patru ace, nerăbdători etc.

În cadrul proiectului ,,Omul și mediul înconjurător” s-au parcurs următoarele
conținuturi: corpul omenesc, sunetele și zgomotele, mediile de viață, starea de bine,
emoțiile, culorile, discipline aparținând diverselor arii curriculare etc. La finalul
proiectului interdisciplinar, elevii împărțiți pe grupe au primit câte o planșă cu poziții

diferite ale unei fetițe. Sarcina didactică a fost următoarea: să creeze o poveste, o situație pornind de la
imaginea șablon dată și să scrie câteva rânduri despre ceea ce face, vede sau ceea ce simte fata.
Modalitatea de redactare a variată: de la texte, la ghicitori și versuri. La sfârșitul activității s-au unit
piesele grupelor ca într-un puzzle dând naștere unei cărți cu autori colectivi ,,Pățania Adnanei”:

Învățare

Muncă

Creație

Joc
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Imaginația creatoare a elevilor, precum și fantezia specifică vârstei a fost ilustrată și în cadrul
jocului ,,Povestiri din cuvinte fantastice”. După ce elevii au desenat personajele preferate, aceștia au
fost solicitați să rezolve o nouă sarcină didactică: ,,botezarea” noilor specii de animale create. Astfel au
luat naștere ,,cocodelfinos”, ,,giraporcal”, ,,porcozaur”, ,,caloaie”, ,,leufant” etc., stârnind amuzamentul,
implicarea conștientă și activă a elevilor în activitate.

Provocați să răspundă cât mai creativ la câteva întrebări, elevii au impresionat prin naturalețea
și originalitatea răspunsurilor: De ce zâmbesc oamenii?- ,,Oamenii zâmbesc pentru că sunt făcuți să

zâmbească”, ,,Oamenii zâmbesc de veselia naturii”; De ce apune soarele?- ,,Soarele apune pentru a răsări

luna”;De ce este noapte?- ,,Noaptea există pentru a ne putea odihni”, ,,Este noapte că așa a poruncit

Dumnezeu”, ,,Este noapte deoarece planeta se învârte”; De ce sunt bătrâni bunicii? ,,Bunicii sunt bătrâni

deoarece sunt la sfârșitul basmului vieții” sau ,,Bunicii sunt bătrâni deoarece le-a trecut viața.”

Folosind cifrele, elevii au relizat chipuri hazlii. Prin intermediul conversației au descoperit că
au transpus în desen starea lor psihică din momentul respectiv și semnificația mimicii realizate de aceștia.

Pe baza formelor figurale au fost obținute produse remarcabile ca de exemplu:

cocodelfinos porcozaurcaloaie
leufant
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Pe baza produselor s-au purtat discuții legate de alcătuirea corpului, mod de hrănire, mediu de
viață, îmbinând cu succes disciplinele: limba română, științe ale naturii, arte vizuale și abilități plastice,
educație muzicală.

Elevii pot fi în acelaşi timp autori, actori şi spectatori ai tuturor lucrurilor ce se întâmplǎ.
Situaţia aceasta le dezvoltă creativitatea clipă de clipă, în mai multe direcţii.

A dezvolta capacităţile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a gândi
abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări și deosebiri,
disponibilităţile de elaborare, (re)organizare.

Cerinţe specifice învăţării creative:
• profesorul să insufle elevilor o atitudine şi un stil de gândire creator, liber, independent;
• asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere un climat optim manifestării libere, spontane;
• direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai mari de
manifestare eficientă, de realizare efectivă;
• activismul permanent al gândirii care nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual ce produce
satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă, la formarea abilităţii de a aborda problemele
întreprinzator şi dinamic.

Abordând activitățile didactice în manieră interdisciplinară asigurăm o imagine completă și
complexă școlarilor. Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din
domenii de cunoaştere diverse, într-o structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă activităţii
didactice un caracter dinamic şi atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne
monotonia şi oboseala şi fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor. Punând elevii să relaţioneze
între ei, jocul didactic îi activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv şi motric-emoţional, iar
interacţiunile dintre participanţi dezvoltă autocontrolul eficient al conduitelor, comportamentelor şi
achiziţiilor.
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SINDROMULDOWN

Dizabilitate – implicații asupra învățării

Cornescu Mădălina

Școala Gimnazială Planeta Copiilor - Profesor pentru învățământul primar

Sindromul Down (cunoscut și sub numele de trisomia 21 sau mongolism) este o afecțiune

genetică. Acest sindrom reprezintă cea mai comună cauză a retardului mintal ușor. Copiii cu aceasta

boală prezintă un anumit grad de dificultate de învățare (care poate fi ușor, moderat sau sever), dar și

unele dizabilități care se mențin pe tot parcursul vieții.

Copiii învaţă într-o varietate de moduri: prin joacă şi joc susţinut, prin experienţele zilnice în

viaţa de zi cu zi, prin jocuri de modelare şi construcţie în timpul jocului şi al activităţilor zilnice, prin

învăţarea structurată planificată, atunci când sarcinile sunt realizate prin paşi mici, modelate şi exersate

este nevoie de exersare pentru a fi siguri că o abilitate este dobândită, exersarea duce la consolidarea

abilităţilor şi utilizarea flexibilă a acestora în situaţii noi, exersarea duce la automatizarea abilităţilor,

astfel încât ele devin uşor accesibile ca parte a unor sarcini mai complete.

Pentru formarea şi dezvoltarea limbajului sunt propuse activităţi de:

- exersarea unor mişcări pentru gimnastică fonoarticulatorie: să execute mişcări imitative de ştergere a

buzelor cu limba, scoate limba din gură, introduce limba în gură, umflă obrajii cu limba, suflă cu putere;

- dezvoltarea aparatului fonoarticulator şi educaţie a respiraţiei: să deschidă/închidă gura, să sufle - să

facă baloane de săpun, să sufle în flacăra unei lumânări până se stinge, să sufle un fulg până ce zboară;

- emiterea sunetelor: să emită imitativ sunete – reproducerea vocalelor « a », « e », « o », « u », « ă », « î

», să repete diferite sunete după adult;

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare non-verbală, de a imita şi descifra sensul diferitelor gesturi de

pantomimă: jocuri de imitaţie, combinarea nuanţată şi treptată a mimicii cu gestica-pantomima;

- dezvoltarea limbajului oral (lexic şi semantică) prin utilizarea corectă a unor cuvinte simple, cu sensul

adecvat, utilizarea unui vocabular corespunzător unor necesităţi de comunicare: reproducerea după
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adult a numelui lor, al fraţilor, colegilor, educatoarelor, obiecte din mediul înconjurător, alimente,

legume, fructe, obiecte de îmbrăcăminte şi uz personal, anotimpuri, momente ale zilei.

În plan cognitiv se pot realiza următoarele activităţi:

- dezvoltarea operativităţii gândirii şi a atenţiei pe sarcina dată: să identifice obiecte, imagini dintr-o

mulţime dată, să grupeze obiectele după criterii – mărime, formă, culoare, să reconstituie întregul, să

observe din imagini caracteristicile principale, să identifice imagini după categoria din care face parte;

- dezvoltarea cunoştinţelor şi stimulare senzorială: să cunoască şi să identifice obiectele de uz personal,

formele geometrice, să observe diferenţa de temperatură (cald/rece);

- dezvoltarea conduitei cognitiv ludice şi organizarea cunoaşterii prin jocuri de preînvăţare: jocuri de

mişcare, de manipulare, de învăţare a unor noţiuni primare privind proprietăţile obiectelor, exerciţii-joc

pentru învăţarea structurilor cunoaşterii;

- organizarea cunoaşterii prin jocuri de învăţare ca „Cum arată...?”, „La ce foloseşte....?”, „Caută imaginea

obiectului!”, „Alege paharul....”, „Unde e mai mult?”, Caută deosebirea”, „Măsurăm...” etc.

Elevul cu sindrom Down îşi dezvoltă o serie de abilităţi.

Datorită diferenţelor mari între posibilităţile individuale ale fiecărui copil este important să luăm în

considerare fiecare individ şi să nu ne oprim la idei preconcepute.
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Jocul- activitate integrată folosită în educația timpurie

Autor.: Dascălu Maria Roxana

Prof. Înv. Preșcolar Grădinița cu Program Prelungit. Nr. 28 Ploiești

-Studiu de caz din sfera educației-

Jocul reprezintă principala activitate la vârstă timpurie, prietenul din totdeauna al copilăriei, cu
rol deosebit ȋn dezvoltarea multilaterală a preşcolarilor. Ceea ce poate oferi copilului la timpul potrivit
rămâne o achiziţie preţioasă toată viaţa. Cercetătorii au prezentat nenumarate definiţii ale jocului. J.
Brunner spunea că „ jocul este principala activitate ȋn copilărie”, iar M. Montessori spunea că „ jocul este
munca copilului”.

Jocul poate fi folosit ca activitate de tip integrata deoarece se afla in stransa legatura cu procesul
de cunoaştere , copilul mic are mai multe ocazii de a se juca liber, ȋnsă acesta este ȋnlocuit cu activităţile
structurate, atât acasă cât şi ȋn instituţiile de educaţie. Conceptul de „ joc liber” este fundamental pentru
curriculum actual si se refera la jocul initiat de copil in centrele de interes, pentru starea de bine a cestuia.
In jocul liber copilul decide ce, cu cine si cum se joaca. Astfel, jocul reprezinta cea mai importanta sursa
de invatare, prin care interactioneaza cu alti copii, isi exprima emotiile, exploreaza mediul, gaseste
solutii in situatii problema.

Jocul, şi mai ales cel desfăşurat în grădiniţă, dezvoltă personalitatea copilului, pune în valoare eul
propriu al acestuia şi îl pregăteşte pentru viaţă. Prin joc, copilul înţelege ce trebuie să facă şi cum trebuie
să facă un anumit lucru, prin joc învaţă cu cine şi când să pornească la drum şi tot prin joc copilul
percepe ce trebuie să facă în anumite situaţii, ca totul să fie favorabil lui.

Noul curriculum prevede foarte clar că „activitatea din grădiniţă este centrată pe copil şi pe
nevoile acestuia”. Jocul liber ales din gradiniţă oferă educatoarei posibilitatea de a analiza foarte bine
copilul, de a-l cunoaşte şi a-i dirĳa cu succes acţiunile. După cum este prevăzut în curriculum pentru
învăţământul preşcolar , aceste activităţi pot fi desfăşurate după cum îşi planifică educatoarea,
neexistând un timp anume pentru desfăşurarea lor, de aceea sunt întâlnite cazuri în care activităţile
liber alese se desfăşoară atât în prima parte a zilei, cât şi în mĳlocul activităţilor sau la finalul
programului.

Copilul are nevoie nu numai de sprĳin si indrumare, ci si de libertate si initiativa personala, iar
educatorul trebuie sa accepte, sa inteleaga si sa incurajeze modalitatile specifice prin care se
achizitioneaza cunostintele: imitare, incercare si eronare, experimentare.

Jocurle si activitatile alese ii ajuta pe copii sa socializeze in mod progresiv si sa initieze in
cunoasterea lumii fizice, a mediului social si cultural caruia ii apartin. Aceste tipuri de jocuri se
desfasoara pe grupuri mici si individual.reusita desfasurarii acestora depinde foarte mult de buna
organizare a spatiului salii de grupa in centre de interes: „ Biblioteca”, „Arta”, „ Constructii”, „Joc de
masa”, „Stiinta” si „ Nisip si apa”.

ALA (activităţile liber alese) sunt cele mai iubite de copii, pentru că ele oferă copilului
posibilitatea de a selecta sectorul de activitate la care vrea să se joace. În acelaşi timp trebuie remarcat
faptul că un copil nu este constrâns să participe la toate sectoarele deschise într-o zi, dacă un sector nu
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este favoritul lui, poate să nu-l parcurgă. Aceste activităţi au drept rol socializarea copiilor, dând
posibilitatea micuţilor de a interacţiona, de a se juca fără a exista bariere emoţionale , de sex, religie etc.
În timpul jocurilor liber alese fiecare copil optând pentru un sector preferat deschis în acea zi. Oferă
copiilor posibilitatea de a-şi alege coechipierii, de a avea prioritate amiciţia, prietenia. Aceste activităţi
dezvoltă intelectual copiii, punându-i în situaţii inedite, oferindu-le posibilitatea să exploreze, să
găsească soluţii, să dea răspunsuri. Le dezvoltă capacitatea de reţinere, de reactualizare, de cominare ,
ceea ce ne face să credem că totul este făcut conştient, logic şi cu implicare cognitivă. Tot în cadrul ALA
copiii îşi dezvoltă maniera de comunicare, limbajul fiind cel mai des întâlnit în cadrul activităţilor ALA,
fie ca este verbal, nonverbal, gestual. Copiii preşcolari prin jocuri desfăşurate în cadrul sectorului
Bibliotecă , îşi pun în valoare deprinderile de limbaj, prin jocurile de rol, de creaţie, prin lecturile după
imagini, povestiri şi repovestiri, prin jocuri didactice şi concursurile de ghicitori, de recitare,etc. La
sectorul Ştiinţe , comunică informaţii despre anotimpuri, fiinţe, lucruri ,schimbări climatice, reacţii în
urma unor experimente. Mereu puşi în situaţia de a da răspunsuri la întrebări de tipul ,,De ce se
intâmplă?,,Cine aduce ploaia?,,De unde vin păsările călătoare?,,Ce se întâmplă dacă punem seminţe
întrun vas cu pământ?

Prin tot ceea ce fac în cadrul ALA , preşcolarii contribuie la zidirea lor intelectuală, fiind nişte
copii bine pregătiţi pentru etapa următoare a vieţii lor, şcoala. Jocurile de construcţie le dezvoltă
personalitate copiilor, făcându-i mai întreprinzători, cu multă imaginaţie şi creativitate de pus în
valoare.Copiilor li se oferă posibilitatea să-şi aleagă materialele de construcţii: piese lego, piese din lemn,
figuri geometrice, piese din diverse tipuri de materiale, care să fie uşor de manipulat, îmbinat şi care să
nu pună în pericol sănătatea şi securitatea copilului în timpul acţionării asupra lor.

Jocurile de masă în general îi pun în situaţii problematice, ducând spre o dezvoltare a atenţiei ,
memoriei vizuale, agilităţii şi mai cu a seama a gândirii. Prin jocul cu mozaicul copiii, pot găsi poziţiile
corespunzătoare fiecărei piese, în funcţie de culoare, formă geometrică, poziţie spaţială. Copilul cu
plăcere, plasează fiecare piesă corespunzător, obţinând astfel imaginea dorită.Dezvoltă copiilor spiritul
de echipă, ei fiind încâtaţi de munca în echipă, iar produsul obţinut este mereu unul impecabil.

Tot în cadrul jocurilor de masă putem vorbi de jocul dominoului, prin intermediul căruia copiii
selectează piesa corespunzătoare şirului, fie că este una iconică , oferind o imagine, fie că este una
deductivă , oferind copiilor grupe de buline, petale,etc. Dezvoltă şi acest joc siritul de echipă, de
comperiţie, munca în perechi şi mai cu seamă atenţia situativă.

În cadrul sectorului Arta, îşi pun în valoare spiritul artistic, creativitate şi ingeniozitatea. Din
plastilina frământată cu grijă modelează cuiburi cu păsărele, casa căţelului, pădurea toamna, fântâna, etc .
Cu pensula crează un spaţiu plastic nou, ce spune ceva despre copil, cât de intovertit sau dezinvolt este,
cât de cooperant sau cât de limitat este, cât de iubitor sau egoist este. Prin tot ceea ce facem in cadrul
ALA , conducem preşcolarul pe treptele superioare ale dezvoltării lui, făcându-l competitiv, dornic de
cunoaştere, curios şi mai cu seamă creativ.

Jocurile liber alese dezvoltă capacitatea copilului preşcolar în ceea ce priveşte acţiunea,
implicarea directă a acestuia în cadrul activităţilor, valorifică cunoştinţele şi abilităţile preşcolarilor ,
făcând din aceştia nişte copii dezinvolţi, dornici de cunoaştere, dornici de relaţionare, cu mult drag de
ceea ce este grădiniţa.

Într-o frază, putem spune fără nici o îndoială că „prin joc copilul învaţă, prin joc copilul îşi
formează bagajul de cunoştinţe şi abilităţi cu care va păşi pragul şcolii mai târziu şi, de ce nu, şi al vieţii.”
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CERCETARE- STUDIU DE CAZ- INTERVENȚIE ÎN

TULBURAREA DE COMPORTAMENT ȘI ANXIETATE LA

ELEVUL CU CES

Prof. Dogaru Letiția Nadia

Scoala: C.Ș.E.I. ”Aurora” Reșița

Procesul de reglare al emoțiilor a fost intens investigat în ultimul deceniu, iar această lucrare dorește să

contribuie la teoria referitoare la tulburări de anxietate și a tulburărilor de comportament. Astfel, ideea inițială

este aceea de prezenta emoția, anxietatea și reglarea emoției, ce reprezintă procese distincte, ce pot fi diferențiate.

Procesul de reglare al emoțiilor poate diminua sau spori frica, în funcție de strategia folosită.

Din perspectivă școlară, manifestarea anxietății la copii poate avea cauze multiple. Una dintre cauze este

însăși structura emoțională labilă a copilului, manifestarea unei personalități de tip isteric. Alte cauze pot

relaționa cu: starea familiei (unul dintre părinți bolnav, părinți divorțați, părinți aflați în permanență în conflict,

decesul unui membru al familiei, schimbarea locuinței, gelozia pe un frate sau soră mai mică, părinți anxioși la

rândul lor etc); abuzul emoțional din partea profesorilor; rezultate școlare mai slabe;- neînțelegeri cu colegii,etc.

Anxietatea, o dată instalată poate reprezenta o piedică reală pentru un nivel optim al succesului școlar.

Conceptul de reuşită şcolară face referire la obţinerea unor rezultate înalte la activităţile de învăţare definite prin

performanţe ridicate ale elevului în ceea ce priveşte procesul instructiv-educativ, ce se raportează la exigenţele

programei şcolare.

Tulburarea de anxietate socială este frica de a fi judecat de către alţii, în special în situaţii sociale. Această

stare de anxietate socială se manifestă prin tensiune extremă, grĳi obsesive asupra interacţiunilor şi tendinţa de

izolare sau retragere.

Experienţele negative pot influenţa nefavorabil atât stima de sine, încrederea în sine, cât şi reuşita şcolară.

Acest tip de anxietate dezvoltată în cadrul școlii poate de asemenea să inhibeze și dorinţa de exprimare a

cunoştinţelor asimilate. Totodată însăși modalitatea în care este organizat sistemul școlar, prin exigenţele

programelor, calitatea profesionalismului cadrelor didactice sau modalitatea de realizare a obiectivelor formativ-

educaţionale, în funcţie de modalitatea de aplicare a acestora poate determina apariția anxietății.

Anxietatea şcolară ţine de procesul instructiv-educativ şi reprezintă o manifestare a stării emoţionale

nefavorabile a copiilor care se exprimă printr-un senti-ment nedefinit de nesiguranţă. Ea se manifestă prin

nelinişte şi agitaţie sporită în activitățile şcolare, prin aşteptarea aprecierii negative din partea învățătorilor şi
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colegilor, prin neîncrederea în sine, în co-rectitudinea comportamentului şi a deci-ziilor proprii, prin așteptarea

dezaprobării şi prin sentimentul inferiorității.

Printre factorii determinanți ai anxietății școlare se pot enumera:

trăirea stresului social, frustrarea necesităţii de atingere a succesului, frica de autoafirmare, frica de situaţiile de

verificare a cunoştinţelor, frica de a nu corespunde expectanţelor celor din jur,

rezistența fiziologică joasă la stres, problemele şi temerile în relațiile cu profesorii.

Copiii cu anxietate pot prezenta anumite comportamente care imită obsesii sau compulsii. Culegerea sau

tragerea continuă a părului poate fi un comportament anxios. De asemenea, pot prezenta semne de anxietate de

separare. Semnele anxietății de separare includ agățarea de părinți, plânsul sau refuzul de a merge la școală sau

la casele prietenilor. Copiii pot experimenta, de asemenea, anxietate generalizată și este posibil să nu poată

identifica de ce se simt anxioși. Pe măsură ce copiii intră în adolescență, este mai probabil să dezvolte anxietate.

Anxietatea socială începe adesea în jurul vârstei de 13 ani. Până la 25,1% dintre adolescenții cu vârsta cuprinsă

între 13 și 18 ani pot fi afectați de o afecțiune anxioasă (Tyrer & Baldwin, 2006).

Prezentare caz:

SUBIECTUL:A.N.

Data şi locul naşterii.2009, tata 36 ani, mecanic auto, mama A.T. , 34 ani , plecată la muncă în străinătate, singur

la părinți.Locuiește în aceeași casă cu tata și bunica maternă, când mama este plecată.În cadrul familiei relațiile

sunt deseori tensionate, copilul are condiții bune de viațăp, respectiv propria cameră.În timpul copilărilei mici a

avut internări frecvente, cu diferite afecțiuni pulmonare și ORL.Debutul ciclului şcolar a fost bun, cu medii foarte

bune în clasa I, a avut rezultate bune şi în clasele a II-a şi a III-a, dar încă de la începutul clasei a IV-a situaţia

şcolară s-a înrăutăţit având rezultate slabe, continuând așa și în ciclul gimnazial. Este de cele mai multe ori

gânditor în timpul orelor, lipseşte mult, nu îşi mai face temele.Are rezultate slabe și atinge cu greu standardele

minime de performanță. Este nervos, agitat cu tulburări de comportament și dovedește lipsa de respect faţă de

bunică, dezinteres faţă de activitatea şcolară.

Datorită faptului că mama este plecată în Austria, el rămânând în grĳa bunicii și tatălui,tata este până seara la

muncă, elevul a profitat de lipsa de interes a acesteia pentru evoluţia sa şcolară şi ca urmare au început să se

manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură.

Ca și comportament: este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă;

are numeroase absenţe nemotivate, nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare;

răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi profesorul când i

se cere să răspundă oral în faţa colegilor, când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată

activitatea, nu rămâne liniştit şi îşi deranjează colegii;

are capacităţi intelectuale de nivel mediu, are putini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie, ramâne singur în

timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un comportament violent.
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În urma dialogului cu N, pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească, apoi declară că

acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă bunicii nu-i place ce face el la un moment dat, el se supără, iar ea îl lasă în

pace“Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine dacâ voi greşi.Mi-

e frică de doamna când țipă” Este de asemenea irascibil, dacă este deranjat devine violent.

În urma dialogului cu tata ,rezultă că N este un” alt copil acasă”.Bunica ne spune că îi este greu de când a

plecat mama din țară, că lui N îi este dor de mama lui, că băiatul îi simte lipsa. De la plecarea ei are din ce în ce

mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe ori refuză să meargă la şcoală, dacă nu vorbeşte cu mama la telefon,

dimineaţa, înainte de a pleca.Are un comportament ostil şi faţă de aceasta. De cele mai multe ori se retrage în

camera lui şi intră pe whastup cu mama.Tata nu-l pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul

când N îşi va da seama că greşeşte şi nu va mai fi violent, iar când mama se va întoarce, totul va intra în

normal. Problema la şcoală este atât expresia certitudinii că el nu este capabil să reuşească, cât şi expresia

adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?”

� Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină problema de

motricitate fină şi de motivaţie

� Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, el va reuşi să

aibe din nou încredere în forţele proprii.

� Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul băiatului de acasă (închis în sine şi ostil) şi de

la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele situaţii.

Fixarea obiectivelor programului , metode și strategii:

O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%.

Ajutarea lui N de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-un sistem

de sprĳin şi încurajare din partea profesorilor.

Mai puţină exigenţă din partea lor în materie de teme scrise.

I se va da ocazia să-şi mărească încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în care

interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, concursuri.

În timpul unei întâlniri la care au participat tata, prof.diriginte, directorul şcolii, N. a acceptat să încerce să atingă

obiectivele pe termen scurt.

Ca și responsabilități, i se cere să răspundă zilnic de liniștea de dinaintea intrării profesorilor la clasă,

de curăţenia clasei, explicându-i cât de importantă este sarcina sa. Lucrează la cabinet cu profesorul psihopedagog

zilnic câte o oră.

Participarea în clasă

Prof diriginte îl sprĳină și îl ajută în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua

următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă și creșterea stimei de sine.
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Rolul jucat de diriginte va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i permită să participe

sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.

Participarea elevului la discuţiile din clasă nu va lăsa loc unei intensificări speciale. Băiatul va fi conştient că

răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă “ Ceilalţi vor vedea că nu sunt aşa de rău.” La

clasă , în timpul orelor, reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia .S-a făcut o evaluare orală a materiei,

după fiecare unitate de învăţare, inaintea unei evaluări cumulative.În timpul activităţilor de grup, N va avea ca

sarcină să dirĳeze sau să coordoneze planul de acţiune după o consultare cu prof. diriginte care trebuie să spună ce

să spună şi ce să facă în rolul respectiv și este implicat în activitatea echipei de fotbal a scolii unde are sprĳinul

profesorului antrtenor.

Tata elevului ține legatura săptămânal cu dirigintele lui.La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la

prima întâlnire au avut loc şedinţe cu Ionel, mama şi dirigintele și prof. Psihopedagog de la clasă.

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane şi

convenabile lui N cu alte persoane.Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe

această temă.Numărul mărit de activităţi orale pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băiatului. Spre exemplu,

după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să participe în clasă din ce în ce

mai mult, fiind din ce în ce mai activ.

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge (întârzia, dădea

răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, deranjând ora şi se purta la fel ca

înainte). Dialogul lui cu psihologul clasei si prof diriginte au arătat că acest comportament reflectă siguranţa

crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi.Prof diriginte a hotărât ca acest comportament să fie

considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât mai flexibilă.La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase

probleme deosebite în clasă.

Randamentul lui N la învăţătură și interesul de a participa la ore a crescut, dar s-a impus şi în continuare

ajutorul doamnei diriginte, prin program de lucru suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptamână în afara

orelor de clasă.Tata mai să întâmpină dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că băiatul

depune mai mult efort pentru a colabora.

În concluzie,teama pe care o manifestă băiatul de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata

prin comportamentul agresiv, atât verbal, cât şi fizic, se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât şi cu

tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a

relaţiona cu colegii.

Comportamentul său agresiv, faţă de mamă şi de bunici este datorat lipsei de afecţiune din partea tatălui, pe care

copilul îl iubeşte foarte mult. Momentan, el se simte abandonat de tată.

În continuare şi consilierul şcolar, şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici experimentale pentru a ameliora

starea de teamă şi de inadaptare şcolară pentru Ionel.
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Disgrafie – studiu de caz

Prof. logoped Drăgan Dorel

Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Copiii cu deficiențe de învățare sunt un grup eterogen. Acești copii sunt un grup divers de
indivizi, care prezintă dificultăți potențiale în multe domenii diferite. De exemplu, un copil cu deficiențe
de învățare poate prezenta probleme semnificative de citire, în timp ce altul nu poate avea probleme de
citire, dar are dificultăți semnificative în exprimarea scrisă.

Copiii cu deficiențe de învățare se luptă deseori cu diferite domenii ale performanțelor
academice. În anii școlii elementare, la elevii cu deficiențe de învățare începe să apară o discrepanță între
abilități și realizări. Adesea, încurcându-se de profesori, acești elevi par să aibă puncte forte similare cu
colegii lor în mai multe domenii, dar rata lor de învățare este neașteptat de înceată. Aceste probleme
persistă de obicei din clasele primare până la sfârșitul școlarizării formale, inclusiv în liceu..

Deficiențele academice pentru copiii cu deficiențe de învățare intră în mod obișnuit în
următoarele domenii: lectură, matematică și exprimare scrisă. Unii copii au probleme într-o singură
zonă academică selectată, în timp ce alții pot întâmpina dificultăți în toate cele trei.

Următoarele probleme pot împiedica un copil cu dificultăți de învățare să învețe să citească
(Kirk, Gallagher, & Anastaiow, 2011, p. 224).

• Percepția auditivă defectuoasă fără afectarea auzului
• Procesarea lentă a sunetului sau vizual
• Incapacitatea de a distinge sau separa sunetele cuvintelor vorbite
• Lipsa de cunoaștere a scopului citirii
• Nerespectarea aspectelor critice ale cuvântului, propoziției sau paragrafului
• Nerespectarea faptului că literele reprezintă unități de vorbire
Voi prezenta un studiu de caz al unui elev de-al meu, eu fiind profesor logoped.
Date personale: I.V
Data nașterii 26.10.2010 Vârsta 11 ani
Deficiența: ADHD
Dificultăți de învățare: disgrafie
Tip de personalitate: introvert
Dezvoltare fizica în limitele vârstei cronologice. Poartă ochelari de vedere.
Clasa a IV-a
Comportament la școală: relaționează doar cu cine vrea și discută doar despre ce vrea el; liniștit

În familie: linșitit; se joacă pe computer.
Nivel scris inițial: litere deformate, de mărimi variabile, preponderant de dimensiuni mari;

inițial scria un rând și un cuvant mai lung sau doua de câte o silaba dupa dictare.
Nivel citit: inițial nu voia să citească
Motivație: inițial, slabă
Implicare în activități: acasă în jocuri pe computer
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Inițierea de activități la orele de curs: nu iniția activități, se implica în activități doar la cerere si
pe termen scurt;

S-a urmărit dezvoltarea și consolidarea caracteristicilor psihice si fizice normale ( dezvoltat fizic
normal)

S-a urmărit dezvoltarea caracteristicilor psihice deficitare .
Poartă ochelari.
Postura o are ușor inclinată pe dreapta, cu partea dreaptă puțin mai în spate față de partea stângă

( ca și cum s-ar feri).
Mod de abordare
Atitudine de acceptare față de copil
Întărirea pozitivă ( lauda) de fiecare dată când a reușit să obțină rezultate.
Am folosit activități fizice la începutul fiecărei ședințe, de respirație, copilul a fost lăsat să se

miște liber prin cabinet, să se așeze unde dorește, tipul de comunicare a fost preponderant dialogul.
Copilul a fost stimulat să povestească la începutul fiecărei ședințe despre el, ce-l preocupă, ce i s-

a întâmplat.
După acest demers de început al ședinței s-a trecut la activitatea propriu-zisă de lucru

recuperatoriu și de susținere a activităților școlare.
Fiecare ședință era compusă dintr-o parte activitate fizică, o parte scris-citit/matematică, o parte

povestea liber ( în fața oglinzii) despre ce a făcut acasă.
Pentru dezvoltarea atenției am folosit un ochean cu care copilul se juca învârtind de o rotiță

obținând mai multe figuri geomerice diferit colorate și le descria. Într-o etapă superioară a urmărit
figurile colorate îndreptând ocheanul spre diferite surse de lumină și făcea comparația
intensității/tonurilor de culoare apărute în funcție de surse. Cu acest joc am urmărit dezvoltarea atenției
și exersararea pragului diferențial al sistemului sensorial visual, dezvoltarea memoriei vizuale.

Pentru dezvoltarea musculaturii implicate în scris am folosit exerciții cu clești de forță ( flexori).
Mai întâi a lucrat cu un singur clește, apoi cu câte unul în fiecare mână alternativ după care simultan.
Acest program a fost și în funcție de opțiunea copilului. Exercițiile cu flexorul ( cleștele flexor) au fost
făcute stând pe loc, pe scaun sau în picioare, apoi s-a combinat cu mersul ceeea ce solicita o atenție mai
mare din partea copilului și dezvoltarea și exersarea atenției distributive.

La o etapa superioară a fost stimulat să vorbeasca în timpul acestor exerciții. Mai întâi să numere
de câte ori face, apoi să adune câte a făcut. Discuția se referea la descrierea activității ceea ce a urmărit
dezvotarea atenției asupra propriilor activități si asupra propriului corp.

Într-o etapă superioară am folosit și extensor pentru copii ( am urmarit tonifierea muschilor si
modificarea posturii corporale).

Pentru stimularea încrederii în sine a fost gratificat pentru cele mai mici reușite, iar în situația
esecurilor/nereușitelor îl ajutam să execute sau lucram în paralel cu el.

Toate aceste activități au avut ca scop principal creșterea capacității cantitative de a scrie a
copilului.

De la un rând și un cuvânt într-un an școlar a reușit să scrie o pagina format A4. Calitatea
scrisului s-a îmbunătățit, literele au început să aibe dimensiuni mai mici, să fie de mărimi aproximativ
egale. A început să scrie atât după copiere, dictare cât si autodictare ( compunere).

Deviația de la axul vertical a posturii corporale s-a diminuat.
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Citește doar când vrea el și cât vrea el. Textele scurte le înțelege.
Preferă să urmărească pe text când citește un coleg și să-l corecteze. I s-a îmbunătățit complianta

pentru citit. În continuare acceptă să depășească limita proprie doar într-o foarte mică măsură și nu
întotdeauna.

A început să stabilească scurte conversații cu colegii din clasă ( este într-un colectiv unde este
acceptat), cu baieții dă noroc când se întâlnește. A început să-și arate simpatia pentru o colega de la o
clasă paralelă.

Povestirile libere din fața oglinzii s-au transformat în timp în dialog cu imaginea mea din
oglinda, apoi, la solicitările mele a început să îmi povestească mie personal.

Acum a început să aibe mimică expresivă în timpul conversației, să citească mimica
interlocutorului și să reacționeze/răspundă în consecință.
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CONTRIBUŢIA BIBLIOTECII ŞCOLARE LA DEZVOLTAREA

COMPETENŢELOR DE LECTURĂ ALE ELEVILOR

Duță Daniela, Profesor de Limba și literatura română
Școala Gimnazială Mătăsaru, Județul Dâmbovița

Farmecul vieții, al artei și literaturii provine din prezența în ele, în forme specifice, a umanității.
Ficțiune sau nu, acestea instruiesc despre extraordinara ordine și aventură a spiritului uman tinzând să
cuprindă lumea ca literatură și literatura ca lume.

În cadrul legăturilor omului cu lumea se situează și legăturile sale cu literatura, dialogul cu eroii,
situațiile, imaginile, gândurile din cărți, unele devenite cărți de căpătâi, constituind evenimente ale
existenței noastre.

A citi nu este o simplă acțiune mecanică de parcurgere a unor texte și, eventual, de notare a unor
idei, ci presupune o anumită pregătire, o tehnică și un comportament adecvat.

În școala modernă contemporană au loc transformări, atât în legătură cu structura și conținutul
procesului instructiv-educativ, cât și în legătură cu tehnologia acestuia. Legătura școlii cu știința, cu
tehnica și creația literar-artistică, în genere cu viața, nu mai constituie în cele mai multe cazuri un
deziderat, ci un fapt real.

Procesul de diferențiere a învățământului se desfășoară atât în direcția adâncirii în domeniile
cunoașterii științifice, cât și în direcția satisfacerii în cât mai mare măsură a intereselor, aptitudinilor și
particularităților psiho-individuale ale elevilor.

Bibliotecile școlare trebuie să devină surse de informare permanentă și la zi, prezențe active în
viața și lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii școlari și cadrele
didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme și metode de lucru cu cartea, care să
corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învățământului. Această modernizare vine în
întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine și din timp pentru viitor, și că el trebuie să devină
totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze și să se informeze singur. Rolul factorilor educativi
constă atât în favorizarea apariției și dezvoltării lecturii, cât și în formarea, la tinerele generații, a unor
atitudini de receptare corectă a informațiilor, de sistematizare a lor, de organizare rațională, în timp și
spațiu, a studiului cărții.

Prin lectură elevii încearcă să recepteze și să descifreze un mesaj care, ca în orice proces de
comunicare, înseamnă determinarea unui sens, a unei semnificații. Această receptare nu se reduce
numai la perceperea exactă a unui text; ea declanșează multiple procese psihice: în primul rând, un
proces de actualizare a vechilor cunoștințe, dar și de noi asocieri, datorate ideilor cuprinse într-un text;
în al doilea rând, lectura determină judecăți și raționamente care consolidează sau duc la descoperirea de
noi adevăruri; în al treilea rând, descifrarea semnificației unui text înseamnă tot atâtea răspunsuri
afective, care se traduc prin sentimentul de mulțumire sau o stare de desfătare, ori de mulțumire,
insatisfacție sau plictiseală.

Elevul trebuie condus pe tărâmul culturii, al artei și literaturii, pentru a învăța să acorde timp,
spațiu și preț poeziilor lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Bacovia, Tudor Arghezi sau Nichita
Stănescu, romanelor lui Camil Petrescu, Mircea Eliade și Liviu Rebreanu, teatrului lui Ion Luca
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Caragiale și apoi, ca adult, să revină, să redescopere, să cerceteze, cu criterii învățate și asumate,
frumusețea unică a faptelor artistice, care nu admit truncheri și cer întoarceri, adaptări, condiții de citit,
corecții pe parcursul lecturii, aprecieri, mutații, pentru a păstra nealterată prospețimea și unitatea
receptării și specificul textelor.

Cărțile își au soarta lor. Dar această soartă, când nu mai depinde de creator, depinde de cititori.
Deprinderea de a citi se școlarizează, pentru a depăși anecdotica sau factologia și a ajunge la semnificația
profundă a mesajului cărților, la înțelegerea modului de producere a textului.

Întrucât statutul de cititor se formează în etape, pașii în lumea cărților sunt treptați, fiecare
vârstă școlară având înțelegerile și acumulările sale, ca moduri de conturare a personalității. Cele mai
multe păreri conduc la concluzia că există șase etape de vârstă ale formării cititorului de literatură: clasa I,
clasele II-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X, clasele XI-XII și că stadiile acestea nu se sar cu
ușurință. Dacă, în principiu, elevii pot citi orice, în fapt la vârsta școlară mică, nu înțeleg orice. De
adăugat totuși, faptul că o carte bună nu rămâne cantonată unei singure vârste, dar lectura elevilor nu o
putem începe cu o dramă existențială sau cu un roman de analiză psihologică.

Până la clasa I, copiilor li se citesc și li se explică povești, povestiri, legende. Ei ascultă înregistrări,
lucrează cu pliante și cu cărți de colorat, se uită la cărți cu imagini multe și texte scurte. Dialogul cu
obiectele, imaginile și jucăriile este viu, trăirile sunt puternice.

În clasele II-IV se accentuează sensibilitatea pentru limbă, muzicalitate, ritm, rimă, se menține
interesul pentru basm, narațiune, povestire, legendă se disociază între real și poveste.

Curajul, îndrăzneala, călătoria, acțiunea, subiectele istorice sunt receptate cu interes în clasele V-
VI.

Gustul pentru poezie și pentru roman se accentuează în clasele VII-VIII. Sunt acceptate drama,
tensiunile, disonanțele, epica documentară, de atmosferă, ficțiunea, tehnica artistică.

În liceu lectura se precizează și stabilizează, crește capacitatea de motivație și independența
elevilor. Romanul social, romanul de dragoste, romanele de analiză psihologică, comicul, fantasticul,
psihologicul, memorialistica, drama de idei, cartea de artă sunt urmărite cu minuțiozitate și se caută
argumente în planul artistic și în cel real. Lectura devine favorizantă, iar convenția literară este acceptată,
respectată.

Motivația lecturii este diversă, specifică și nespecifică, dar educabilă, iar lectura să nu uităm, este
concurată adesea de alte activități. Există de asemenea, legături strânse între rezultatele elevilor la
învățătură, lectură și înclinații, între autocunoașterea și înțelegerea cerințelor și preferințelor,
aptitudinile, interesele, succesele și munca intercondiționându-se.

Consultarea revistelor și enciclopediilor, a bibliografiei, cititul sintezelor și dicționarelor, studiul
cărților reprezintă forme concrete de împlinire a curiozității, plăcerii și nevoii spirituale. Întrucât lectura
este “un eveniment al cunoașterii”, studiul cărților de către elevi impune organizarea, îndrumarea și
supravegherea de către profesori sau bibliotecari, întocmirea listelor bibliografice, controlul cititului, al
lecturii ș.a.

În general, se crede că îndrumarea și controlul lecturii îi revin exclusiv profesorului de literatură
română. Nimic mai greșit și mai dăunător muncii instructiv-educative, decât acest fel de a privi lucrurile.
Îndrumarea și controlul lecturii sunt acțiuni dificile și cu multe consecințe asupra educației. De aceea,
întregul colectiv pedagogic, începând cu directorul și terminând cu bibliotecarul, are datoria morală și
profesională de a se ocupa de lectura școlarilor.
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Biblioteca şcolară trebuie astfel organizată încât să poată satisface în cât mai mare măsură cele
trei obiective fundamentale ale activităţii ei specifice: sprĳinirea procesului de adâncire a cunoştinţelor şi
de formare a deprinderilor de lectură şi studiu, urmărite prin fiecare obiect de învăţământ şi prin
întreaga activitate didactică; lărgirea permanentă a orizontului cunoaşterii ştiinţifice în direcţia
progreselor înregistrate de ştiinţă, tehnică, artă, în societatea noastră; dezvoltarea maximală a
individualităţii fiecărui copil.

În funcţie de aceste obiective, biblioteca şcolară modernă realizează un proces de organizare
complexă sub raportul specializării pe principalele direcţii ale cunoaşterii ştiinţifice, asigurând astfel o
apropiere a cărţii de copilul-elev.

Cunoscând mai bine sufletul copiilor, apropiindu-se cu dragoste de ei, recomandându-le cărţi
atractive, dar şi instructive, sfătuindu-i cum să păstreze cărţile şi cum să le citească, bibliotecarul devine
un adevărat educator, un prieten al cititorilor, un om priceput şi stimat.

Biblioteca şcolară nu concurează procesul de învăţământ, ci îl completează. Ea dă documentaţia
practică, gustul pentru cercetarea individuală şi documentaţia bibliografică, atât de utilă tuturor
oamenilor.

BIBLIOGRAFIE:
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MODULAŢIA OFDM

AUTOR: GEORGESCU COSMINAMIHAELA

PROF. LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI

În vederea diminuării dezavantajelor şi speculării avantajelor tehnicii CDMA e posibil a se

combina metoda de acces multiplu cu diviziune în cod CDMA cu alte tehnici, cum ar fi cea cu diviziune

în timp, rezultând MC-CDMA (Multicarrier - Code Division Multiple Acces) sau modulaţia multitone,

MT-CDMA (Multitone - Code Division Multiple Acces). În cazul modulaţiei MC-CDMA, împrăştierea

spectrului se face de-a lungul axei frecvenţei, în timp ce pentru MT-CDMA, împrăştierea are loc de-a

lungul axei timpului. Semnificativ este faptul că, atât modulaţia MC-CDMA, cât şi MT-CDMA se

bazează pe modulaţia cu diviziune multiplexată a frecvenţei.

Principiile modulaţiei OFDM au fost fundamentate acum câteva decenii. Cu toate acestea, în

ultimii ani, această tehnică a făcut saltul de la studiul teoretic şi laboratoarele de cercetări, în practică, în

sistemele moderne de comunicaţii, cu precădere în sistemele de livrări de date ce folosesc liniile

telefonice, radio digitale şi televiziune şi în reţelele fără fir. Dar ce este OFDM? Şi de ce a cunoscut un

asemenea impuls, în ultimii ani?

Pentru semnale digitale, informaţia se găseşte sub formă de biţi sau grupuri de biţi, numite
simboluri, care sunt modulate de această purtătoare. Pentru rate de transmisie ridicate, durata unui bit
sau simbol devine mică. Sistemul devine mai susceptibil de a pierde informaţie prin impulsuri de
zgomot, reflexii de semnal şi alte perturbaţii. Aceste impedimente scad capacitatea sistemului de a
reconstitui informaţia transmisă. În plus, dacă lărgimea benzii utilizate de purtătoare creşte, posibilitatea
interferenţei cu alte semnale continue devine mai mare.

Divizarea multiplexată a frecvenţei extinde conceptul modulaţiei unei singure purtătoare

folosind mai multe purtătoare în cadrul aceluiaşi canal. Rata de transmisie a datelor e împărţită între

subpurtătoare. Datele nu trebuiesc împărţite în mod egal şi nici nu trebuie să provină de la aceeaşi sursă

de informaţie.

Avantajele acestui procedeu presupun folosirea modulării/demodulării separate atribuite unor

tipuri particulare de date sau transmiterea în bloc grupat a unor date care pot fi transmise cel mai bine

folosind mai multe, şi posibil, diferite, scheme de modulaţie.

Sistemul de televiziune NTSC şi multiplexul FM stereo sunt exemple concludente de folosire a

FDM. FDM oferă avantajul asupra modulaţiei cu o singură purtătoare, în cazul interferenţelor de

frecvenţă apărute în bandă îngustă atunci când această interferenţă afectează numai una din subbenzile
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de frecvenţă. Celelalte subpurtătoare nu vor fi afectate de această interferenţă. Dacă fiecare

subpurtătoare are o rată a informaţiei mai scăzută, perioada simbolului în sistemul digital va creşte,

conferind o imunitate crescută la impulsul de zgomot şi reflexiile anterior menţionate.

Dacă sistemul FDM de mai sus e capabil să folosească un set de subpurtătoare ortogonale între

ele, se poate atinge un nivel înalt de eficienţă spectrală. Banda de gardă necesară pentru a permite

demodularea individuală a subpurtătoarelor în sistemul FDM va deveni inutilă. Astfel, folosirea

subpurtătoarelor ortogonale va permite suprapunerea spectrelor subpurtătoarelor, crescându-se astfel

eficienţa spectrală.

Atât timp cât condiţia de ortogonalitate e respectată, e posibilă reconstruirea subpurtătoarelor,
în parte, în pofida spectrelor sale suprapuse.

Dacă produsul ortogonal a 2 semnale deterministice e nul, spunem despre cele două semnale că

sunt ortogonale. Ortogonalitatea poate fi detectată analizând şi punctul de pornire al procesului

stochastic. Dacă cele 2 procese aleatoare sunt necorelate, atunci cele două semnale sunt ortogonale.

Relevând acest aspect al originii aleatorii a semnalelor în sistemul de comunicaţii, această imagine

probabilistică a ortogonalităţii face deductibilă înţelegerea implicaţiilor ortogonalităţii în OFDM. Pe

parcursul acestui studiu, se va analiza cum OFDM e implementată în practică folosind transformata

Fourier discretă (DFT), ţinând cont de faptul că sinusoidele DFT formează un set ortogonal de semnale

şi că un semnal în spaţiul vectorial al DFT poate fi reprezentat ca o combinaţie liniară a sinusoidelor

ortogonale. Un aspect al DFT este acela că transformarea corelează semnalul de intrare cu fiecare din

funcţiile sinusoidale de bază.

Dacă semnalul de intrare are o energie la o anumită frecvenţă, va exista un vârf, în corelarea

semnalului de intrare cu sinusoida de bază, care va fi la frecvenţa corespunzătoare. Această transformare

e folosită de transmiţătoarele OFDM pentru a aranja un semnal de intrare ca un set de subpurtătoare

ortgonale. În mod similar, transformarea e folosită din nou la recepţie pentru procesarea

subpurtătoarelor. Semnalele rezultate de la subpurtătoare vor fi combinate pentru a forma semnalul

sursă al transmiţătorului. Ortogonalitatea şi necorelarea subpurtătoarelor e exploatată în modulaţia

OFDM cu rezultate mulţumitoare. Deoarece funcţiile de bază ale DFT sunt necorelate, corelaţia

efectuată în DFT pentru o anumită subpurtătoare “percepe” numai energia corespunzătoare acelei

subpurtătoare. Energia rezultată de la alte subpurtătoare nu contribuie pentru că e necorelată. Această

separare a energiei semnalelor este cauza pentru care spectrele subpurtătoarelor OFDM se pot

suprapune fără a cauza interferenţe.

Concret, fiecare subpurtătoare duce un bit de informaţie (N biţi în total) prin prezenţa sau

absenţa în spectrul de ieşire. Frecvenţa fiecărei subpurtătoare e selectată astfel încât să se formeze un set

de semnale ortogonale, respectivele frecvenţe fiind cunoscute la recepţie. Semnificativ este aspectul
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potrivit căruia ieşirea e “văzută” ca un interval periodic ce reprezintă perioada semnalului ca şi limita de

timp pentru ortogonalitate.

Ideea ce stă la baza unei implementări analogice a OFDM poate fi extinsă la domeniul digital

folosind transformata Fourier discretă (DFT) şi, în contrapartidă, inversa transformatei Fourier discrete

(IDFT). Astfel, IDFT e folosită pentru a realiza conversia datelor din domeniul frecvenţă în domeniul

timp. In vederea concretizarii acestei operaţii, IDFT realizează corelarea datelor de intrare din domeniul

frecvenţă cu funcţiile sale ortogonale ce sunt sinusoide de anumite frecvenţe. Această corelaţie e

echivalentă cu corelarea datelor de intrare cu funcţiile sinusoidale de bază.

În practică, sistemul OFDM are implementate, pentru sporirea eficienţei sistemului, versiunile

rapide – “fast” ale transformatei Fourier directe şi inverse; FFT şi IFFT ce sunt echivalente variantelor

DFT şi IDFT. Un sistem OFDM consideră simbolurile sursă (simboluri QPSK, QAM ce pot fi prezente

într-un sistem cu o singură purtătoare) ce trebuie transmise ca aparţinând domeniului frecvenţă. Aceste

simboluri sunt utilizate ca intrări într-un bloc IFFT ce realizează conversia în domeniul timp.

Transformata IFFT preia N simboluri, unde N e numărul subpurtătoarelor sistemului. Fiecare din aceste

N simboluri de intrare are o durată de T secunde. Se reaminteşte că funcţiile de bază ale IFFT au N

sinusoide ortognale. Aceste sinusoide au frecvenţe diferite, cea mai joasă fiind cea corespunzătoare

regimului continuu. Fiecare din simbolurile de intrare se comportă ca o “sarcină” pentru funcţia

sinusoidală de bază. Valoarea simbolului va determina atât amplitudinea cât şi faza pentru acea

subpurtătoare. Ieşirea IFFT realizează suma celor N sinusoide. Astfel, blocul IFFT reprezintă

modalitatea de a modula datele cu N subpurtătoare ortogonale. Blocul IFFT cu N ieşiri procură un

singur simbol OFDM, a cărui lungime e NT, unde T e perioada simbolului IFFT de intrare, menţionată

anterior.

După procese succesive, semnalul în domeniul timp rezultat e transmis de-a lungul canalului. La

recepţie, un bloc FFT e folosit pentru a recepţiona semnalul şi a-l reconverti în domeniul frecvenţă.

Ideal, ieşirea FFT ar trebui să redea simbolul original care a fost introdus la intrarea IFFT.

Transmisia, respectiv recepţia propriu-zise ale unui semnal OFDM, presupune toate etapele ce

cuprind conversiile din domeniul frecvenţă în domeniul timp şi invers, conversiile din paralel în serie la

emisie, respectiv serie-paralel la recepţie.

În concluzie, tehnica OFDM devine cu uşurinţă o metodă utilizabilă în reţelele de comunicaţii

avansate. Progresele tehnologiei VLSI au făcut posibilă implementarea cu succes a blocului FFT în hard.

În pofida avantajelor pe care le oferă OFDM, hardware-ul necesar pentru implementare constituie o

mare parte a costurilor de proiectare.
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OFDM nu poate fi luat în consideraţie, însă, pentru toate sistemele de comunicaţie datorită

complexităţii sale crescute şi cererii de echipamente performante atât la transmisie, cât şi la recepţie. Cu

toate acestea, pentru anumite sisteme, tehnica modernă de procesare a semnalelor digitale face acum

posibilă utilizarea acestui sistem de modulare pentru a îmbunătăţi siguranţa legăturii de comunicaţie.
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INTRODUCERE ÎN CDMA
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Eficienţa utilizării frecvenţei alocate unui sistem este apreciată prin numărul de canale de
comunicaţie definite în banda alocată şi prin gradul de utilizare a lor. Prin definirea unui număr mare de
canale, se permite accesul simultan în sistem a unui număr mare de utilizatori, iar tehnica ce realizează
definirea acestor canale de comunicaţie, se numeste tehnica de acces multiplu.

Diversele tehnici de acces multiplu diferă prin flexibilitate, calitatea comunicaţiei şi capacitatea

sistemului. În plus, în mediul radiomobil, aceste tehnici trebuie să fie mult mai robuste din punct de

vedere al rezistenţei la fenomenele de interferenţă, fading şi umbrire ce se manifestă cu mai mare

intensitate în comparaţie cu alte sisteme de comunicaţie. De asemenea, tehnicile de acces multiplu

trebuie să fie adaptate tipului de serviciu cerut de utilizator. Astfel, transmisiile vocale sunt foarte

sensibile la întârzieri de transmisie (uzual, sub 100ms) dar tolerează erori de transmisie mai mari (până

la 10-2). În transmisiile de date nu se admit erori de transmisie, dar sunt tolerate întârzieri mai mari.

Există patru scheme fundamentale de acces multiplu (MA-Multiple Acces):
- cu diviziune de frecvenţă (FDMA-Frequency Division MA);

- cu diviziune în timp(TDMA-Time Division MA);

- cu diviziune în cod (CDMA-Code Division MA);

- cu rezervare de pachete (PRMA-Packet ReservatoinMA).

Cu alte cuvinte, o funcţionare corectă a unui sistem de comunicaţii presupune întotdeauna o
împărţire a resurselor canalului între diferiţi potenţiali utilizatori. Dacă diverşi utilizatori transmit
semnale informaţionale pe acelaşi canal fizic, atunci fiecare receptor corespondent trebuie să fie capabil
să-şi separe semnalul, care îi este destinat, din amestecul cu celelalte semnale informatţonale şi cu
perturbaţiile introduse de canale. Separarea căilor este realizată prin intermediul semnalelor ortogonale.
Două semnale xi(t) si xj(t) sunt ortogonale dacă:

�xi(t) x xj(t) dt = 1/2� � Xi(�) x Xj(�) d� = 0
unde, prin Xi(�) si Xj(�) s-au notat transfornatele Fourier ale semnalelor xi(t) si xj(t).

Egalitatea celor două integrale din relaţia de mai sus este dată de teorema lui Parseval. Astfel, se
observă că ortogonalitatea poate fi îndeplinită prin mai multe feluri:

A. În domeniul timp. Dacă semnalele xi(t) si xj(t) sunt diferite de zero doar în intervale de timp
disjuncte, atunci integrala din domeniul timp se anulează. Această proprietate permite realizarea
accesului multiplu cu diviziune în timp (Time DivisionMultiple Access – TDMA)
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B. În domeniul frecvenţă. Dacă spectrele Xi(�) si Xj(�), corespunzătoare celor două semnale
xi(t) si xj(t), nu se suprapun în domeniul frecvenţă, adică, spectrele sunt diferite de zero doar pe
suporturi diferite de frecvenţă, atunci integrala în frecvenţă se anulează. Această proprietate permite
realizarea accesului multiplu cu diviziune în frecvenţă (Frequecy Division Multiple Access – FDMA).

C. Diviziunea în cod. În acest caz, semnalele xi(t) si xj(t) se pot suprapune în timp şi/sau în
frecvenţă, însă integrala lor de convoluţie este nulă. Adică, la recepţie, utilizatorul avizat va compara,
prin corelaţie, semnalul recepţionat cu cheia sau codul folosit şi de corespondent la emisie. În acest caz,
integrala de convoluţie are o valoare mult mai mare decât în cazul altor utilizatori (pentru care, în mod
ideal, corelaţia este nulă).

Utilizatorii sunt separaţi (la emisie şi la recepţie) prin asignarea lor distinctă la un set de coduri
ortogonale, care sunt alese pentru a utiliza eficient resursele canalului. Acest mod de abordare este
cunoscut ca tehnica accesului multiplu cu diviziune în cod (Code Division Multiple Access – CDMA).

Deşi scopul acestor tehnici este acelaşi, în sistemele celulare apar mari diferenţieri între ele. În
primul rând, datorită ocupării spectrului, nu există posibilitatea alocării unor noi benzi pentru
comunicaţiile mobile. De aceea, sistemele celulare digitale trebuie să fie dezvoltate având ca scop
fundamental creşterea puternică a capacităţii de trafic. De asemenea, sistemele digitale trebuie să
coexiste un timp cu cele analogice în aceeaşi bandă de frecvenţă pentru a micşora costurile tranziţiei.
Din acest punct de vedere, s-a arătat că tehnica CDMA este net avantajată.

Tehnica CDMA (Code Division Multiple Acces) face parte din familia mai generală a
transmisiilor cu spectru extins.

Tehnologia comunicaţiilor cu spectru extins (Spread Spectrum) a fost utilizată până de curând

exclusiv în domeniul militar, în principal pentru evitarea bruiajului şi a intercepţiei neautorizate a

convorbirilor. Ambele obiective sunt realizate prin repartizarea puterii emise, într-o banda largă de

frecvenţe astfel încât comunicaţia radio dobândeşte caracteristici apropiate zgomotului şi face imposibilă

selectarea şi interceptarea unei transmisiuni anume. În acelaşi timp se împiedică bruiajul datorită valorii

mari a puterii de bruiaj ce trebuie să acopere o bandă largă de frecvenţe.

Comunicaţiile cu spectru extins ar putea fi definite ca transmisiuni ce utilizează o bandă de

frecvenţă cu mult mai mare decât cea necesară volumului de informaţie transmis.

Metodele de extindere a benzii de frecvenţă urmăresc ca:
� - extinderea de bandă să se facă în conformitate cu un cod;

� - utilizatorii ce comunică între ei să fie sincronizaţi;

� - semnalele să nu fie înecate unele în altele din cauza distanţelor diferite faţă de staţia de bază (eliminarea
efectului de apropiere);

� - codificarea sursei de informaţie şi a canalului de transmisie să se facă în ideea optimizării
performanţelor globale şi maximizării cantităţii de informaţie vehiculată de sistem.

Deşi CDMA, ca tehnică de acces multiplu, a fost şi este utilizată în comunicaţiile prin satelit, ea

nu poate fi utilizată ca atare în sistemele mobile celulare. Pentru a proiecta un sistem celular CDMA
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trebuie avut în vedere mediul radio specific acestuia şi de a determina modul în care tehnica CDMA

poate fi adaptată acestuia şi, în final, de a aprecia performanţele sistemului.

Metoda presupune prelucrarea informaţiei conform schemei bloc din figura 2. Datele

transmise cu viteza modulează o purtătoare de frecvenţă şi sunt multiplicate, apoi, cu

secvenţa de cod formând secvenţa real transmisă cu viteza şi care ocupă banda . După

un timp egal cu timpul de propagare se recepţionează semnalul care este aplicat unui

corelator împreună cu aceiaşi secvenţă ca şi la emisie. Prin demodularea semnalului de la ieşirea

corelatorului se obţine secvenţa de informaţie . Dacă purtătoarea de frecvenţă este

modulată în fază de secvenţa rezultă:

(2.1)

Prin multiplicare cu secvenţa se obţine:

(2.2)

La recepţie, semnalul , întârziat datorită propagării, este aplicat pe intrarea

corelatorului şi multiplicat cu secvenţa rezultând:

(2.3)

unde este valoarea estimată a întârzierii. Atunci când estimarea este corectă, deoarece , se

poate scrie egalitatea:

(2.4)

astfel că:

(2.5)

semnal din care se obţine prin demodulare secvenţa binară iniţială întârziată cu valoare timpului

de propagare.

Secvenţele de cod pentru multiplicare trebuie să fie diferite pentru diferiţi utilizatori şi, în acelaşi

timp, trebuie să fie cât mai puţin corelate între ele pentru a se evita interferenţele. În comunicaţiile civile

aceste secvenţe sunt reciproc ortogonale (intercorelaţie zero) fiind familii de coduri Walsh. În

comunicaţiile militare este util ca aceste coduri să nu fie cunoscute, pentru a se evita interceptarea
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neautorizată a comunicaţiei. Se folosesc, de aceea, coduri generate automat şi cu structură aleatoare.

Totalitatea acestor secvenţe de lungime fixă formează o familie cu caracteristici apropiate zgomotului şi

se numesc, în consecinţă, secvenţe de zgomot pseudoaleator. Principalele proprietăţi ale unei familii de

secvenţe binare pseudoaleatoare sunt:

- în secvenţele de lungime mare, aproximativ jumătate din timpul total şi în cealaltă

jumătate ;

- intervalele de timp de semn constant (+1 sau –1) de lungime se produc aproximativ de

ori într-un interval de timp ;

- autocorelaţia secvenţelor şi este foarte mică peste tot cu excepţia unei vecinătăţi

a lui t ;

- corelaţia a două secvenţe şi este foarte mică.

Bibliografie

1. P. Şerbănescu – “Modelarea sistemelor dinamice pentru comunicaţii”, Bucureşti, Editura

U.P.B., 2001

2. Sofron Emil, Bogdan Ion – “Radiocomunicaţii speciale”, Bucureşti, Ed. Militară, 1998



50

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 11, MARTIE 2022

CE ESTE BULLYING-UL SI CUM IL PUTEM COMBATE.

EXERCITII SI PRACTICI PE INTELESUL PRESCOLARILOR

Educ. GLOMNICU ANDRA-ELENA
G.P.P. COMENIUS CONSTANTA

Ce înseamnă bullying-ul:

Acest termen este folosit ca
atare și în limba română, însă acesta
s-ar traduce ca fiind un tip de
hărțuire, intimidare sau agresiune,
care poate avea loc fie între copii, la
școală sau în cercul de prieteni, fie
între adulți, în cadrul unei relații sau
la locul de muncă.

Conform Asociației
Americane de Psihologie, bullying-ul
este o formă de comportament
agresiv, în care o persoană provoacă,
în mod intenționat și repetat, un disconfort unei alte persoane. Acesta poate fi fie sub formă de contact
fizic, cuvinte adresate sau acțiuni mai subtile.
Deși fenomenul este mai răspândit în rândul copiilor, bullying-ul poate avea loc și în cazul adulților.

Agresorul poate fi:

� un alt coleg de la școală;
� șeful sau un coleg de serviciu care intimidează;
� partenerul care îl controlează pe celălalt;
� un vecin;
� un partener de afaceri;
� un membru al familiei;
� o altă persoană implicată într-o relație abuzivă.

Atât copiii care sunt agresați (bullied), cât și agresorii (bullies) pot dezvolta probleme serioase și de
durată, din punct de vedere emoțional.
Pentru a fi considerat bullying, comportamentultrebuie să fie agresiv și să îndeplinească anumite

condiții:

� Un dezechilibru al puterii: copiii care-i agresează pe alții folosindu-și puterea, cum ar fi cea fizică,
accesul la informații stânjenitoare sau popularitatea – pentru a controla sau a face rău altora.
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Dezechilibrele de putere se pot schimba în timp și pot avea loc în situații diferite, chiar dacă
implică aceleași persoane;

� Are loc în mod repetat: agresiunile au loc de mai multe ori;

Bullying-ul mai poate fi descries si ca un comportament de intimidare, hărțuire, umilire, excludere,
luare în derâdere a cuiva.

Care sunt caracteristicile bullying-ului?
� este intenționat (agresorul are intenția să
rănească pe cineva),
� este repetat (aceeași persoană este rănită mereu),
� dezechilibru de forțe (agresorul își alege victima
care este percepută ca fiind
vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură).

Am inceput activitatea prin discutii libere cu cei
mici, si prin a explica pe intelesul lor ce inseamna
bullying-ul, raspunzand la intrebari precum:

Unde se întâmplă bullying-ul? La școală, în pauză, pe terenul de sport, pe stradă, în parc, în
drum spre școală;

Cum se simte cel agresat (victima)? Trist, furios, umilit, rănit, temător, vinovat, plânge,
neimportant, neîncrezător, lovește, dezgustat, slab;

Care sunt metodele? Porecle, bârfe, lovit, jignit, umilit, tachinare, smuls, împins, înjurat,
amenințat, râde de victimă, cyberbullying, deposedare de lucruri;

Ce obțin cei care fac bullying? Apreciere, valorizare, atenția colegilor, bunuri, popularitate,
putere;

Pentru a ajuta grupa de prescolari la care sunt educatoare sa
inteleaga cel mai bine efectele bullying-ului, am confectionat impreuna
cu acestia cate o inima de carton, pe care fiecare a tinut-o in mana in
timpul exercitiului. Fiecare copilas a fost rugat sa vina in fata si sa
adreseze inimii de carton o vorba urata, pe care acest copil a spus-o
candva unui alt copil. La fiecare cuvant urat, copilul a fost rugat sa

mototoleasca inima cate putin si apoi sa o pastreze sub acea forma, in timp ce s-a asezat pe locul sau.
Exercitiul a continuat pana cand fiecare prescolar a venit in fata si a procedat astfel. La final, am rugat
copilasii sa tina inimioara de hartie in mana, si sa isi ceara scuze de la ea, si sa promita faptul ca vor fi
mai atenti la cuvintele pe care le folosesc data viitoare. Dupa acest pas, am rugat copiii sa indrepte
inimile de hartie pe care le aveau in mana si i-am intrebat care sunt
observatiile lor. Am concluzionat apoi că inima oamenilor este ca
această coală de hârtie. Impresia pe care o lași în acea inimă pe care ai
rănit-o va fi greu de șters precum ”ridurile” de pe această hârtie.
Chiar dacă vom încerca să corectăm greșeala, ”semnele” vor rămâne.
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Uneori acționăm din instinct și, fără să ne gândim, ”aruncăm” cuvinte pline de ură și ranchiună. Mai
târziu, când revenim asupra celor spuse, ne pare rău. Dar nu putem da înapoi, nu putem șterge ceea ce a
rămas înregistrat. Și lucrul cel mai trist este că lăsăm răni și urme în multe inimi.

Apoi au urmat discutii despre cum ne putem feri de acest tip de comportament, sub forma de

brainstorming si am concluzionat urmatoarele:

Ignor și plec!
Spun ”Oprește-te, mă deranjezi!”
Spun ”Oprește-te, nu îmi place ce faci!”
Spun ”Oprește-te, altfel o anunț pe doamna!”
Plec și spun ce s-a întâmplat doamnei.

Personal, îmi propun să promovez proiecte de învățare pe echipe care să reducă izolarea in
mediul de la gradinita, să desfășor activități și proiecte care să dezvolte abilități de rezolvare a
conflictelor și să implic prescolarii în participarea la jocuri, jocuri de rol sau alte activități care să-i ajute
să empatizeze, să înțeleagă alte perspective și să-și exprime emoțiile.

Concluzia noastră a fost că este necesar ca unitatea de invatamant să rămână mediul sigur și prietenos
unde copiii obțin cunoștințe și deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor, într-o lume
mai bună, mai tolerantă.

Împreună, prin fiecare acțiune pe care o facem, putem contribui la construirea unei gradinite
prietenoase, care promovează egalitatea, respectul, nondiscriminarea și incluziunea tuturor copiilor.

Fenomenul de bullying este foarte răspândit atât în școlile din România, cât și la nivel mondial.
Acesta se referă la agresiunea sau hărțuirea fizică sau verbală, care se repetă pe o anumită perioadă și
care implică un dezechilibru al puterii între două persoane, cel mai adesea copii. Din păcate, bullying-ul
poate avea urmări periculoase asupra dezvoltării normale a unei persoane.

Este necesar ca mediul educational să rămână sigur și prietenos, un loc unde copiii obțin
cunoștințe și deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor, într-o lume mai bună,
mai tolerantă.

BIBLIOGRAFIE:
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Fenomenul „bullying” în școală și grădiniță

Autor: Educator Gologan Alexandra-Cristina
Gradinița cu Program Prelungit „Comenius” Constanța

Acest termen este folosit ca atare și în limba
română, însă acesta s-ar traduce ca fiind un tip de
hărțuire, intimidare sau agresiune, care poate avea
loc fie între copii, la școală sau în cercul de prieteni,
fie între adulți, în cadrul unei relații sau la locul de
muncă.

Conform Asociației Americane de
Psihologie, bullying-ul este o formă de
comportament agresiv, în care o persoană provoacă
în mod intenționat și repetat, un disconfort unei
alte persoane. Acesta poate fi sub formă de contact
fizic, cuvinte adresate sau acțiuni mai subtile.
Deși fenomenul este mai răspândit în rândul

copiilor, bullying-ul poate avea loc și în cazul adulților. Agresorul poate fi:

� un alt coleg de la școală;
� șeful sau un coleg de serviciu care intimidează;
� partenerul care îl controlează pe celălalt;
� un vecin;
� un partener de afaceri;
� un membru al familiei;
� o altă persoană implicată într-o relație abuzivă.

Înainte de a aprofunda subiectul „bullying”
trebuie să înțelegem care este rolul școlii în
educația tinerei generații, așa că am ales
următorul citat care sa cuprindă în câteva
cuvinte esențialul:

„Școala trebuie să faca tot ce-i stă în
putință pentru valorizarea maximală a fiecarui
individ prin cea mai ratională stimulare
intelectuală a elevilor, sistemului lor
aptitudinal, a atitudinilor şi trăsăturilor de
personalitate.”1

1Mihai Jigau, Liana Stanescu „Ghid de consiliere si orientare a carierei”
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De-a lungul anilor de profesat la diferite niveluri de vârstă, am aplicat diverse chestionare având
in conținutul lor și intrebări legate de „bullying” si sensul acestui termen. Majoritatea raspunsurilor au
fost despre pedepsirea elevilor care au comportament și limbaj violent, precum si raspunsuri legate de
excluderea acestora din scoală.

Aceste raspunsuri descurajatoare reflecta lipsa unor activitati de consiliere care sa ajute la
intelegerea si sprĳinirea celor din jur. De aici reiese o cauza principala care inrautateste comportamentul
elevilor mai impulsivi. Acestia se vad condamnati si exclusi din grupul social, ceea ce le intareste ideile si
convingerile negative depre cei din jur .

Una din metodele eficiente, incontestabil, în combaterea „bullyingului” ar fi interventia
consilierii din cadrul Cabinetelor Scolare de Asistenta Psihopedagogica, care acorda asistenta atat
copiilor, parintilor cat si profesorilor.Cea mai buna cale de a ajuta elevii, pe de o parte o reprezinta
consilierea individuala, dar si activitatile de grup menite sa ii ajute se înțeleagă pe sine și pe ceilalti.
Pe langa consilierile psihopedagogice necesare în îndrumarea si sprĳinirea elevilor, se mai pot realiza o
serie de activitati la clasă, in cadrul orelor curente, prin diferite metode :

-Lucrul in grup ( activitate care ajuta elevii sa isi satisfaca nevoia de apreciere si apartenenta la
un grup);

-jocuri si concursuri(unde se pot oferi sanse elevilor sa arate ceea ce sunt, sa isi etaleze
aptitudinile);

-diferite tehnici de calmare și relaxare (desfașurate cu ajutorul personalului specializat);
-tehnici și jocuri de gestionare și înțelegere a emoțiilor;
-„Locul de calmare” ( pregatirea în prealabil a unui loc în sala de clasă, cu diferite obiecte, care

poate oferi un refugiu în momentele de stres și agitație);
-confecționare de diferite materiale, postere/flyere despre „Bullying”, metoda care ajuta la

constientizarea acestui fenomen, având atât impact vizual cât și prin faptul ca elevii sunt îndrumați în
căutarea de materiale și infomații noi și diverse.
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ASUPRA

COPIILOR

Prof. înv. preșcolar Grigorov Iulia Anamaria

Grădinița Nr. 196, Sector 3, București

Cazurile de violenţă în şcoală au devenit tot mai frecvente în zilele noastre, fapt ce conduce la
degradarea învăţământului. Copiii identificaţi că ar fi săvârşit acte de violenţă asupra altor copii pot fi
reabilitaţi prin oferirea de alternative de petrecere a timpului liber, prin consilierea lor, prin informarea
cu privire la gravitatea săvârşirii actelor de violenţă. Se doreşte de asemenea realizarea unei mai bune
colaborări dintre familie şi şcoală.
Teorii care explică problema socială identificată

Teoria funcționalistă elaborata de Talcot Parsons, plecând de la imperativul integrării
conformiste a indivizilor în cadrul societății, consideră consensul normativ ca principală condiție a
ordinii sociale, orice act care o perturba trebuie să fie sancționat ca atare. Din aceasta perspectiva
delicvența reprezintă o „problema sociala” care amenință bazele sistemului social și care solicită, in
consecință, intervenția unor mĳloace puternice, instituționalizate, de control social.

Din perspectiva teoriei dezorganizării sociale au fost efectuate o serie de studii comparative
pentru a determina prevalența actelor deviante, în special a delicvenței, în cadrul societăților
caracterizate prin slăbirea controlului social.

Teoria dezorganizării a fost completată ulterior de teoria conflictului cultural-normativ,

dezvoltată de R. K. Merton. Considerând că o problemă este socială în măsura în care este legata de
relațiile umane și de controlul normativ în care se manifestă aceasta, Merton privește problemele sociale
ca fiind efect al conflictelor normative între diferite grupuri sociale și obstrucțiile organizaționale de a
accede la status, putere. Delicventa este din acest punct de vedere consecința utilizării unor mĳloace
ilegitime ca si a unei discrepanțe intense între standardele socialmente împărtășite și condițiile reale ale
vieții sociale.

Teoria caracterului înnăscut al agresivităţii

O problemă intens discutată este aceea cu privire la caracterul înnăscut sau dobândit al
agresivităţii. Altfel spus, un individ este agresiv din naştere sau prin forţa împrejurărilor. Partizanii
teoriei caracterului înnăscut al agresivităţii vorbesc de un „instinct al agresiunii”. Această poziţie este
susţinută de psihanalişti şi de etologi. Partizanii caracterului dobândit al agresivităţii susţin că aceasta
survine în funcţie de context şi este un răspuns al individului la condiţiile de mediu.

Identificarea cauzelor care au dus la apariţia fenomenului
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Cauze psiho individuale - există diferenţe interindividuale la nivelul copiilor înscriși într-o
instituţie şcolară, în ceea ce priveşte adaptarea comportamentelor violente. Elevilor violenţi le sunt
asociaţi cu preponderenţă o serie de factori individuali precum: toleranţă scăzută la frustrare,
dificultăţile de adaptare la disciplina şcolară, imaginea de sine negativă, instabilitatea emoţională, lipsa
sau insuficienta dezvoltare a mecanismelor de autocontrol.

Cauze familiale - violenţa în şcoală nu poate fi prevenită, ameliorată, combatută fără a examina
şi mediul familial acesta având un rol esenţial în dezvoltarea copilului şi mecanismelor de autocontrol a
impulsurilor violente. Se pot determina asocieri semnificative între comportamentul violent al elevilor
şi o serie de factori familiali, cum sunt: climatul socio-afectiv(relaţii tensionate între părinţi, atitudini
violente ale părinţilor faţă de copil), tipul de familie(provenienţa elevilor din familii dezorganizate),
condiţiile economice ale familiei(venituri insuficiente), dimensiunea familiei(numărul mare de copii).

Cauze şcolare - există în şcoală o serie de probleme precum: dificultăţi de comunicare elevi-
profesori, bullying-ul, impunerea autorităţii cadrelor didactice, stiluri didactice de tip excesiv de
autoritar ale profesorilor, distorsiuni în evaluarea elevilor. Daca profesorii identifică sursele violentei
elevilor mai ales în spațiul formalului pedagogic(programe încărcate, programul școlar dificil, numărul
mare de elevi într-o clasa, lipsa infrastructurii școlare) consilierii și mai ales elevii situează conflictul în
zona infracțiunilor subiective.

Cauze incluse în contextul social - mass-media reprezintă unul dintre factorii cei mai
influenți asupra comportamentului elevilor, atât prin valorile pe care le promovează, cât și prin
consecințele asupra modului de percepere a timpului liber. Programele TV și filmele care promovează
modele de conduită agresivă sau violența, jocurile video cu conținut agresiv pot fi factori de risc în
potențarea comportamentului violent al elevilor.

Posibile soluţii pentru rezolvarea problemei

Intervenţia pentru diminuarea violenţei şcolare este necesară deoarece actele de violenţă, de
buulying ce au loc în incinta unităţilor şcolare au luat o amploare din ce în ce mai mare în ultimii ani. Cu
toate că au început să se i-a măsuri la nivel naţional pentru diminuarea acestui fenomen, Ministerul
Educaţiei și Cercetării propunând chiar un proiect de prevenire a violenţei în şcoli, rezultatele întârzie
să apară. Acest fapt se datorează unei slabe colaborări între Inspectoratele Şcolare şi unităţile şcolare şi
totodată a slabei colaborări între şcoală şi familie. Plecarea masivă a părinţilor în străinătate pentru un
trai mai bun, dezorganizarea nucleului familial a determinat o lipsă totală de supraveghere şi susţinere
morală a elevilor, fapt ce conduce adesea la perturbări de comportament, deviere de la conduită a
acestora. Toate acestea au constituit un argument solid pentru mine în a iniţia un astfel de proiect de
intervenţie.

Ca soluție pentru diminuarea violentelor din scoli studiul propune instituirea modelului ecologic,
descoperit în anii '70. Acesta presupune: identificarea timpurie a elevilor cu potențial violent şi a
cauzelor care pot determina manifestări de violenţă a acestora, prin implicarea cadrelor didactice şi a
personalului specializat, conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane şi
asupra celorlalţi, prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative, ameliorarea imaginii de sine,
dezvoltarea autonomiei, implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de
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violenţă in programe de asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate,
valorificarea intereselor, aptitudinilor și capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă prin
implicarea lor în activităţi şcolare şi extra-şcolare, responsabilizarea elevilor cu comportament violent,
eliminarea din practica educaţionala a unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice, adică
sancţionarea comportamentului violent prin notă, repetenţie, exmatriculare.

Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă, de
bullying în toate etapele procesului de asistenţă a acestora, organizarea de întâlniri în şcoală, vizite în
familii, programe extrașcolare cu participarea comună a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice și a
specialiştilor.

O altă metodă de combatere a violenţei şcolare este transformarea regulamentului de ordine
interioară din instrument formal în mĳloc real de prevenire, prin adaptarea prevederilor la contextul
specific în care funcționează instituţia, consultarea tuturor actorilor de la nivelul şcolii. Totodată,
creşterea transparenţei evaluării rezultatelor elevilor poate contribui de asemenea la diminuarea
tensiunilor care conduc la apariţia unor situaţii de violenţă, ca şi monitorizarea la nivel instituţional a
cadrelor didactice care utilizează notarea ca mĳloc de sancţionare a comportamentelor sau atitudinilor
elevilor.

Instruirea elevilor în vederea formării unor grupuri de negociere poate fi o altă modalitate de
combatere a violenței în școli. Această activitate constă într-un curs de instruire a elevilor care s-au
confruntat cu situaţii de violenţă. Consilierul pe probleme de violenţă va explica elevilor în ce mod
trebuie să reacţioneze la astfel de situaţii şi cum să negocieze cu persoanele violente pentru ameliorarea
conflictului.

Stabilirea unei întâlniri cu reprezentanţii M.A.I în vederea discutării cauzelor violenţei în
societate şi în şcoli. Această activitatea poate cuprinde o serie de discuţii interactive, pe tema cauzelor ce
duc la apariţia fenomenului de violenţă în şcoală şi la oferirea unor alternative educaţionale.

Se poate pune accentul și pe competițiile sportive la nivelul instituțiilor de învățământ.
Realizarea unei competiţii sportive de tenis de masă pentru fete şi băieţi cu reprezentanţi din ambele
grupuri şcolare. Scopul acestor competiţii este de a dezvolta spiritul de competiţie şi de fair-play.

Dezvoltarea autonomiei prin crearea unei atitudini pozitive faţă de sine, evaluarea corectă a
calităţilor şi a defectelor personale, rezistenţă față de expectanţele şi evaluările celorlalţi, formarea unor
valori personale pozitive sunt activități care pot conduce la diminuarea violenței.

Responsabilizarea elevilor identificaţi ca fiind violenţi prin aplicarea unor măsuri de intervenţie
cu potenţial formativ şi educativ. Prin această activitate se doreşte evitarea centrării exclusiv pe
sancţiune şi eliminarea unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice.

Concluzii:

Violenţa în şcoli nu este un fenomen social nou, astăzi fiind mai vizibil datorită mass-media. În
vechea Europă, în şcoli domnea brutalitatea, tolerată pentru disciplinarea elevilor. Însă, o dată cu
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evoluţia societăţii umane, în cursul istoriei, a apărut un nou tip de personalitate, caracterizat prin
creşterea controlului afectelor şi descreşterea impulsivităţii – forme superioare de control de sine. În
ziua de azi e important să avem o nouă imagine asupra copilăriei şi, bineînțeles, asupra metodelor de
educare a copiilor. Violenţa între copii nu mai este tolerată. Trebuie apărat interesul copilului pentru a-i
asigura dezvoltarea în cele mai bune condiţii, iar răul tratament al copilului este interzis prin lege
(ameninţarea, indiferenţa, neglĳenţa, derâderea, umilirea, pedepse corporale etc.)
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Dezvoltarea limbajului prin joc

Profesor învăţământ primar Herbei Daniela

Liceul “Ioan Buteanu” Gurahonţ

Pedagogul elveţian Claparède spunea: „Copilul este o fiinţă a cărei principală trebuinţă este
jocul … această trebuinţă spre joc este ceva esenţial naturii sale. Trebuinţa de a
se juca este tocmai ceea ce ne va permite să împăcăm şcoala cu viaţa, să procurăm copilului acele
mobiluri de acţiune care se consideră de negăsit în sala de grupă”.2

Jocurile didactice, organizate conform cerinţelor psihologice învăţării, devin o metodă activă şi
eficientă de instruire şi educare. „Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei
activităţi alimentaţia necesară şi transformând realul în funcţie de multiple trebuinţe ale eului. Iată de ce,
toate metodele active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze acestora un material ajutător
pentru ca, jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân
exterioare inteligenţei copilului” 1 3

O contribuţie importantă la pregătirea copilului pentru şcoală şi-o aduc jocurile didactice
pentru dezvoltarea limbajului. Se ştie că mediul familial exercită o influenţă cultural-educativă
binefăcătoare asupra dezvoltării limbajului copilului şi în mod deosebit, asupra dezvoltării limbajului
acestuia. Cu toate acestea, realitatea confirmă că influenţele exercitate de mediul familial sub acest aspect
sunt încă deosebit de variate.

Limbajul copiilor se dezvoltă atât în activităţile specifice dezvoltării vorbirii, cât şi în cadrul
întregului program din grădiniţă.

Influenţa asupra dezvoltării limbajului copiilor începe să apară la grupa mică ţinându-se seama
de caracterul concret al limbajului, dificultăţile de pronunţie, vocabularul redus şi alte particularităţi
psihice cum sunt: gândirea concretă, atenţia instabilă, memoria individuală. Dezvoltarea vorbirii
copiilor se realizează în mod treptat, prin lărgirea relaţiilor verbale cu cei din jur, în condiţiile
manifestării de către copii a curiozităţii de cunoaştere a obiectelor, a însuşirilor acestora, pe de o parte şi
a atitudinii interogative referitoare la originea şi cauza unor fenomene, pe de altă parte. Pe parcursul
întregului proces de cultivare a limbajului, atât în activităţile specifice, cât şi în toate celelalte
împrejurări se urmăresc anumite scopuri, cum ar fi:

� formarea deprinderilor de vorbire corectă (sub aspect fonetic, lexical, gramatical, coerent şi
expresiv);

� îmbogăţirea şi activizarea limbajului şi a gândirii, dezvoltarea limbajului monologat şi
dialogat, însuşirea simbolurilor verbale cu caracter generalizator, în funcţie de
particularităţile de vârstă;

� formarea deprinderii de exprimare adecvată a gândurilor, ceea ce contribuie la pregătirea lor
pentru activitatea instructiv-educativă din şcoală;

1 Piaget J., Psihologia copilului, Editura Cartier, Bucureşti, 2005.
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� trecerea treptată de la limbajul concret - situativ la limbajul contextual, pe măsură ce copilul
depăşeşte limitele experienţei senzoriale, însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii
materne în practica vorbirii, îmbogăţirea vocabularului în condiţiile comunicării continue cu
persoanele din jur;

� prevenirea şi corectarea defectelor de pronunţie, în cadrul muncii individuale, cu grupuri
mici de copii, precum şi în cadrul activităţii de dezvoltare a limbajului cu întreaga grupă de
copii.

Cel mai eficient mĳloc de realizare a acestor sarcini îl constituie jocul didactic. Jocurile didactice
pot fi folosite atât pentru consolidarea şi precizarea cunoştinţelor, cât şi pentru verificarea şi
sistematizarea lor, pentru deprinderea unei pronunţii corecte, pentru îmbogăţirea sau consolidarea
vocabularului, pentru formarea vorbirii corecte şi coerente.

Acele jocuri didactice destinate dezvoltării limbajului contribuie, în mare măsură, la dezvoltarea
acuităţii auditive a auzului fonematic. Ele solicită perceperea corectă a sunetelor, descifrarea compoziţiei
sonore sau semnalarea prezenţei sau absenţei unui anumit sunet într-un cuvânt. Asemenea sarcini pot fi
înfăptuite prin jocurile: „Cine face?”, „Ce se aude?”, „De-a trenul”, „Repetă ce spune”, „Cu ce sunet
începe?” etc. În astfel de jocuri s-a introdus mai întâi sunetele a căror pronunţie poate fi prelungită, cum
este cazul vocalelor sau unele consoane ca: s, r, j, z, ş. Aceste sunete au fost introduse în exclamaţii ca:
„Aaaa”, „Uuuu”, „Oooo” etc., fie prin onomatopee ca: sss, vâjjj, bâzzz, fâşş etc.

Dezvoltarea auzului fonematic este strâns legată, şi de sarcina deosebit de importantă privind
corectarea defectelor de vorbire, întrucât cauza principală a acestor defecte o constituie tocmai slaba
dezvoltare a auzului fonematic. În acest sens, jocurile enumerate pot aduce o contribuţie de seamă nu
numai la perceperea clară şi corectă a sunetelor corespunzătoare, ci şi pentru corectarea pronunţiei
defectuoasă acestora, solicitând copiilor audierea lor cu atenţie şi reproducerea lor corectă.

O altă sarcină pe care o îndeplinesc jocurile didactice destinate dezvoltării limbajului se referă la
clarificarea şi precizarea unor noţiuni, sarcină ce se realizează concomitent cu cele care se referă la
îmbogăţirea vocabularului şi activizarea lui. 26

Cum am mai spus, jocul antrenează intens copilul în stimularea şi exercitarea vorbirii în direcţia
propusă, fără ca el să conştientizeze acest efort. Astfel prin intermediul jocului didactic se fixează şi se
activizează vocabularul copiilor, se îmbogăţeşte pronunţia, se formează noţiuni, se însuşesc construcţii
gramaticale.

În scopul îmbogăţirii vocabularului copiilor cu substantive proprii, care să denumească numele
lor, al fraţilor, al părinţilor, al educatoarelor (la grupele mici şi mĳlocii), apoi la grupa mare, nume de
localităţi importante din judeţ, din ţară, ale unor forme de relief sau obiective socio-economice
cunoscute de copii, numele ţării, ale unor personalităţi istorice, se pot organiza şi desfăşura diverse
jocuri didactice cum ar fi: „La cine s-a oprit jucăria?”(recunoaşterea şi denumirea membrilor grupei din
care fac parte), „Familia mea” (numirea părinţilor, fraţilor, surorilor), „Unde s-a ascuns scrisoarea?”
(denumirea corectă a adresei de acasă, de la grădiniţă, a unor muzee, magazine, oraşe etc).

Cele mai multe jocuri didactice sunt destinate îmbogăţirii lexicului copiilor cu substantive
comune ce denumesc: obiecte şi fenomene percepute direct în natura înconjurătoare şi în viaţa socială,
nume de obiecte necesare în viaţă şi activitatea lor, principalele încăperi cu obiectele necesare, părţile

2 Grigoriu Dumitru, Copilul şi jocul, 1975
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componente ale corpului, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, mĳloace
de locomoţie, anotimpurile şi fenomenele specifice lor, animale domestice şi sălbatice, plante cunoscute
şi unele părţi componente ale acestora, unele aspecte ale muncii, ale vieţii sociale desfăşurate de părinţii
lor.

Exerciţiile de vorbire îmbinate cu elemente de joc, contribuie din plin la îmbogăţirea
vocabularului, dar şi la realizarea corectă a acordului între diferite părţi de vorbire, exprimarea corectă a
gradelor de comparaţie, folosirea corectă a timpului verbelor.

Prin jocul didactic se asigură înţelegerea, fixarea sau repetarea anumitor cunoştinţe în mod
plăcut, fără ca interesul celor care comunică să scadă. Jocul se constituie ca activitate fundamentală la
vârsta preşcolară. J. Piaget denumeşte jocul ca fiind un anumit tip de activitate, înţeleasă ca un exerciţiu
funcţional.
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TEST DE EVALUARE

Clasa a VII-a

Ilieș Ionuța
Prof. Liceul Teoretic „Elf”

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citește fragmentul următor. Rezolvă apoi cerințele.

Subiectul I (60 de puncte)

„Sunt trezit brusc de un zgomot asurzitor! Scrâșnet de fiare, lătrături disperate, urale de victorie,
trosnet de tufișuri culcate la pământ, ușă trântită de perete, bunica:

- Pun eu mâna pe tine, Lighioană mică! Îți trag o mamă de bătaie de s-o ții minte toată viața!
Ața…, ața…, ața…, suspină ecoul preluat de geamuri, cercevele, bătătorul de covoare, până și de

poarta mare (cea pe unde intră mașina). […]
Carevasăzică, iată ce s-a întâmplat. Lighioana, o fetiță cu fețișoara netedă ca o șarpantă, cu

julituri la toate coturile burlanelor și nu mai înaltă de-un stat de horn, a așteptat să adoarmă Bunica și,
zdup!, în curte, pe geam, direct la cotețul lui Tomiță. Maidanezul nostru negru și blând, pe care îl
îmbracă în rochițe cu pampoane și volane, cât e ziua de lungă. Azi i-a cășunat pe coada lui și i-a legat trei
cutii de conserve. Nu face treaba de mântuială, așa că îl văd pe Tomiță și acum alergând speriat cu
tinichelele legate de coadă, undeva, pe a treia stradă din cartier.

Doamne, ce hărmălaie! Ce deranj! Ce… dar ce mă mai mir?! Căci copilița asta n-are stare cât e
ziua de lungă. Când o auzi cântând din toți rărunchii vreun șlagăr, când e, hăt, sus, în mărul de la stradă
trăgând cu arcul în vrăbii, când aleargă năvală peste straturile de flori țipând ca din gură de șarpe de frica
vreunui bondar ce-i dă târcoale. Dar de dormit, nu doarme. După-amiaza, în niciun caz! Eu însă aș
dormi! Că sunt bătrân și mă mai dor și pe mine încheieturile. […] Ce vară tânără și toridă! Mă întind cât
sunt de lung și las soarele să-mi încingă solzii și oasele bătrâne. Tihnă, calm, sforrr…”

Mihaela Gânju, Lighioana

*URÁLE n. pl. Aclamații, ovații cu strigăte de „ura”.

*lighioană - Animal (sălbatic) Si: babă, dihanie, fiară. 3-4 (Spc) Insectă (dăunătoare). 5 (Spc; mpl) Vietate care

trăiește pe lângă casa omului. ♦ Calificativ glumeț dat unui copil sau unui om matur.

* CERCEVEÁ, cercevele, s. f. Cadru în care este fixat geamul la o fereastră sau la o ușă; lemnăria (în formă de

cruce) din mĳlocul ferestrei, în care sunt montate geamurile.

* ȘARPÁNTĂ, șarpante, s. f. Schelet format din piese de lemn, de metal sau de beton armat, care susține

învelitoarea unui acoperiș (sau un alt element al unei construcții) și permite realizarea formei acestuia.

* BURLÁN, burlane, s. n. Tub de tinichea, de fontă etc. prin care se scurge apa de la jgheaburile acoperișului.

* POMPÓN, pompoane, s. n. Ciucure sau moț de panglici folosit ca ornament (vestimentar).

* VOLÁN, volane, s. n.II. Fâșie de țesătură sau de dantelă încrețită sau plisată, care se aplică ca garnitură pe

diferite obiecte de îmbrăcăminte, pe perdele, pe huse

* CĂȘUNÁ, cășunez, vb. I. 1.Intranz. A-i veni cuiva o idee sau o poftă ciudată. 3.Intranz. A se năpusti asupra cuiva.

* De mântuială= superficial, grăbit

* TINICHEÁ, tinichele, s. f. 1. Placă sau foaie subțire de tablă de oțel având diverse utilizări.

* ȘLÁGĂR, șlagăre, s. n. Melodie (de muzică ușoară) care la un moment dat are o mare popularitate; cântec la

modă
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A.

1. Notează un articol vestimentar cu care este îmbrăcat Tomiță. 2 p

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 6 p

2.1. După zgomotul produs, bunica se simte:

a. fericită b. relaxată c. împăcată d. înfuriată

2.2. Planul Lighioanei a fost să apară:

a. după ce adoarme Bunica b. dis-de-dimineață c. înainte să adoarmă Bunica c. după-amiaza

2.3. Fetiței îi e frică de:

a. șerpi b. bondar c. vrăbii d. câine

3. Stabilește corectitudinea/incorectitudinea următoarelor enunțuri, notând A(adevărat), F (fals): 10 p

a. Personajele sunt trezite de un zgomot slab.

b. Lighioana este o fetiță scundă.

c. Lighioana se îndreaptă, prima dată, înspre cotețul lui Tomiță.

d. Atmosfera creată este una calmă, liniștită.

e. Fetița doarme întotdeauna după-amiază.

4. Notează, din textul dat, două cuvinte care indică repere temporale și un cuvânt care evidențiază un reper spațial.

6 p

5. Precizează tipul de narator din textul dat, oferind un exemplu relevant. 6 p

6. Explică, în 30-50 de cuvinte, ce se poate deduce despre identitatea naratorului, referindu-te la enunțurile: Eu însă

aș dormi! Că sunt bătrân și mă mai dor și pe mine încheieturile. […] Mă întind cât sunt de lung și las soarele să-

mi încingă solzii și oasele bătrâne.6 p

7. Prezintă o trăsătură a Lighioanei, justificându-ți alegerea printr-un exemplu din text. 6 p

B.

1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: zgomot, geamuri. 6 p

2. Explică modul în care s-au format cuvintele fetiță, rochițe. 6 p
3. Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționând: 6 p
a. raportul dintre propoziții
b. tipul propozițiilor
c. partea de vorbire a elementului de relație

Azi i-a cășunat pe coada lui și i-a legat trei cutii de conserve.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactează un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să relatezi cum ai ajutat un
animal, incluzând o secvență narativă, una dialogată și două descriptive. Punctajul pentru compunere se
acordă astfel:
• conținutul compunerii – 20 puncte
• redactarea compunerii – 10 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea
exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de
punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Compunerea va fi precedată de titlu. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul

în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
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BAREMDE EVALUARE ȘI NOTARE

Clasa a VII-a

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I

A.

1. câte 2 puncte pentru notarea unui articol vestimentar: rochiță cu pampoane și volane 1x2p=2

puncte

2. câte 2 puncte pentru identificarea fiecărui răspuns corect (2.1. d, 2.2. a, 2.3. b) 3x2p=6 puncte

3. câte 2 puncte pentru identificarea corectitudinii/incorectitudinii enunțurilor (a. F, b. A, c. A, d. F, e. F)
5x2p=10 puncte

4. câte 2 puncte pentru fiecare reper temporal/spațial (vară, azi, coteț) 3x2p=6 puncte
5. câte 4 puncte pentru identificarea tipului de narator (narator-personaj) + 2 puncte pentru notarea
unui exemplu semnificativ (verbe și pronume la persoana I: mă mir, pun, eu) 1x4 p=4 puncte

1x2p =2 puncte

6. Explicare clară, nuanțată, fără greșeli de ortografie/punctuație– 6 p.; explicare ezitantă, erori în
formulare – 3 p.; încercare de a formula o explicație – 1 p (Naratorul nu este o ființă umană, deoarece
are solzi, deci este personificat, căci gândește și se exprimă ca o ființă umană. Acesta își dezvăluie
bătrânețea și oboseala, plăcerea de a sta la soare. Indiciile din text sugerează că este un copac, cireșul în
care se urcă fetița.) 1x6p=6 puncte
7. precizarea trăsăturii personajului: 3 p.; justificare corectă: 3 p. (3 p. + 3 p.) Fetița este foarte
neastâmpărată, fapt ce reiese din acțiunile sale – după ce Bunica adoarme, sare pe geam în curte; îi leagă
câinelui de coadă trei cutii de conserve etc. 1x3p=3 puncte

1x3p=3 puncte

B.

1. câte 3 puncte pentru notarea fiecărui sinonim contextual: zgomot=sunet, geamuri=ferestre 2x3p=6
puncte

2. câte 3 puncte pentru explicarea modului în care s-au format cuvintele: fetiță=derivare (cuvânt de bază
fată + sufixul -iță) rochiță=derivare (cuvânt de bază rochie + sufixul -iță) 2x3p=6 puncte
3. câte 2 puncte pentru identificarea felului propozițiilor, a raportului dintre acestea, a părții de vorbire
a elementului de relație (P1=PP, P2=PP, coordonare prin joncțiune, și=conjuncție coordonatoare
copulativă) 1x2p=2 puncte 1x2p=2 puncte 1x2p=2 puncte

Subiectul al II-lea

Conținut: - 20 p

- câte 4 puncte pentru adecvarea conținutului la temă 4 puncte

- câte 2 puncte pentru relatarea la persoana I 2 puncte

- câte 4 puncte pentru respectarea etapelor unei narațiuni 4 puncte

- câte 2 puncte pentru notarea unui titlu semnificativ 2 puncte

- câte 2 puncte pentru introducerea unei secvențe narative/dialogate/descriptive 3x2p=6 puncte

Redactare – 10 p

– marcarea corectă a paragrafelor 1 punct
– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
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– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– respectarea normelor de ortografie: 0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2 greșeli – 1 punct, 3 sau mai multe greșeli
– 0 p 2 puncte
– respectarea normelor de punctuație: 0 – 2 greșeli – 2 puncte; 3 greșeli - 1 punct, 4 sau mai multe
greșeli – 0 puncte 2 puncte
– lizibilitate 1 punct
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Insulele substantivului (joc)

Iolu Adriana

Școala Gimnazială ,,Panait Georgescu”, Dobra

C.S. 1.3

� Introducere:

Un joc care pune jucătorii să se plimbe, în timp ce trebuie să formuleze instant răspunsuri, opinii.

Încurajează coordonarea gândirii şi a mişcării.

� Vârstă: 5+

� Nivel limbă străină: adaptat nivelului clasei alese

� Timp: 10-15 min

� Locaţie: Aer liber , sala de clasă, online
� Limbă şi conţinut:

Când jocul este jucat pe preferinţe, jucătorii trebuie să fie creativi în justificarea răspunsurilor. În

varianta în care este un singur răspuns valid, jucătorii trebuie să îşi amintească repede şi să folosească

cunoştinţele pentru a ajunge pe insula lor repede.

� Pregătirea:

Profesorul pregăteşte foi de hârtie (de preferat laminate) cu substantive imprimate, fiecare pe câte o

pagină. Foile sunt apoi împrăştiate în spațiul de lucru, dar să nu fie foarte apropiate. Profesorul spune că

fiecare substantiv e o insulă. Între insule este ocean, deci dacă eşti între insule trebui să înoți. Jucătorii

trebuie să se plimbe între insule simulând o mişcare de înot (fluture, liber, etc.), sau trebuie să fie

creativi şi să folosească alt mĳloc de deplasare. La semnal, jucătorii trebuie să se deplaseze spre insula

aleasă. Dacă se găsesc singuri pe insulă, trebuie să facă un pod cu o altă insulă, obiectivul jocului fiind

comunicarea.

� Jocul

Jucătorii se plimbă printre insule. Profesorul spune o categorie de insule cu instrucțiuni despre ce

trebuie să facă la sosire. La semnal, jucătorii se deplasează la insula care reprezintă substantivele de un

anumit gen și număr sau adjective prin care sunt descrise. De exemplu, profesorul întreabă “Care

substantiv are genul feminin, numărul singular?”, jucătorii înoată la substantivele respective. Când ajung

la destinație îşi vor spune alegerea celorlalți de pe insulă şi ce ştiu despre acesta: gen (modul de
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identificare, numărul – justificare, introducerea substantivului într-o propoziție, descriere a

substantivului folosind o limbă străină etc.).

Profesorul poate rearanja insulele, iar jucătorii vor împărtăşi răspunsurile. Acest lucru se va repeta,

adaptând întrebările la fiecare categorie. Uneori nu este necesar ca profesorul să viziteze toate insulele şi

să asculte răspunsurile celor de pe insulă.

Jocul este unul adaptat pentru a verifica cunoștințele elevilor din ani anteriori, pentru a capta

atenția într-o oră de limba și literatura română, pentru a fixa cunoștințe însușite și de a realiza o

activitate extracurriculară, transdisciplinară, în vederea îmbinării orei de limba și literatura română cu

cea de limbă străină.

Folosind metoda C.L.I.L., putem crea o fuziune perfectă între limbă și conținut, putem adapta

jocurile la particularitățile de vârstă ale copiilor, la nevoile acestora sau chiar le putem integra în online.

Pentru jocul prezentat mai sus, putem folosi:

� aplicația Wordwall, Random wheel: https://wordwall.net/resource/5524312/substantivul-

random-whell

� elevii învârt ruleta;

� citesc substantivul care este indicat;

� specifică numărul și genul;

� fac o scurtă descriere, folosind adjective;

� folosesc limba străină pentru a propune o propoziție, etc.

� aplicația Wordwall, Match up: https://wordwall.net/resource/5524216/substantivul-match-up

� elevii citesc substantivele;

� asociază eticheta substantivului cu descrierea potrivită;

� dau exemple de alte substantive care pot avea numărul, genul sau o descriere asemănătoare cu a

substantivului dat;

� construiesc propoziții cu substantivul dat;

� folosesc cuvinte în limba engleză.

� aplicația Wordwall, Quiz: https://wordwall.net/resource/5523827/substantivul

� elevii vor alege răspunsul corect pentru întrebarea dată, folosind cele patru variante date;

� întrebarea poate fi în limba străină și răspunsurile în limba română sau invers.
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� aplicația Plickers : https://www.plickers.com/library#now-playing

� elevii citesc întrebarea dată;

� arată cardul personal în poziția răspunsului corect;

� verifică corectitudinea răspunsului.

� aplicația Storyjumper: https://www.storyjumper.com/book/read/90003055/adrianaiolu2019#

� putem crea cu copiii cvintete, pornind de la substantive date după anumite criterii (gen, număr,

fel)

� sunt îndrumați, folosind limba străină, să realizeze ilustrații potrivite cvintetelor.

� aplicația Padlet – cronologie https://padlet.com/adrianaiolu2019/u2xsrnbwsntt0guw

� elevii vor primi un substantiv – cartonașul numărul 1

� vor completa încă 3-4 cartonașe cu informații despre substantiv (desfiniție, gen, număr, fel,

sinonim, antonim, scurtă descriere, adjective potrivite)

� vor obține o prezentare completă a părții de vorbire.

aplicația Wordwall, Random wheel:

https://wordwall.net/resource/5524312/substantivul-random-whell

aplicația Wordwall, Match up:

https://wordwall.net/resource/5524216/substantivul-match-up

aplicația Wordwall, Quiz:

https://wordwall.net/resource/5523827/substantivul

aplicația Plickers:

https://www.plickers.com/library#now-playing
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aplicația Storyjumper:

https://www.storyjumper.com/book/read/90003055/adrianaiolu201

9#

aplicația Padlet – cronologie

https://padlet.com/adrianaiolu2019/u2xsrnbwsntt0guw

Variantele de realizare a jocului Insula sunt extrem de diverse, iar acesta poate fi modificat în

funcție de tema sau conținutul la care suntem într-o anumită perioadă.

Obiectivele jocului vizează :

� încurajarea elevilor să colaboreze, să interacționeze;

� stimularea stimei de sine;

� învățarea unor conținuturi noi, grele, într-o manieră plăcută și distractivă;

� motivarea elevilor în vederea stimulării anumitor simțuri;

� încurajarea elevilor de a învăța într-un mod propriu.
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Mediul școlar și apariția violenței școlare

Prof. înv. primar: IONIȚĂ FLORINA
Școala Gimnazială „Regina Maria” – Curtea de Argeș

Școala este locul principal în care sunt promovate valorile sociale, culturale și morale. Cu toate
acestea în ultimii ani s-au dezvoltat tot mai puțin relațiile interpersonale și au luat amploare relațiile în
mediul on-line. Tinerii folosesc tot mai mult Internet-ul ca forma de socializare, de cunoaștere. Își
creează propriile pagini web, formează grupuri de conversații, de schimb de informații, poze, filmări.

Tot acest acces facil la informație și aceasta dezvoltare forțată a societății au făcut să apară și noi
forme de manifestare a conflictelor care s-au transformat în violențe. Astfel, au apărut tot mai multe
cazuri de filmări a scenelor agresive (happy slapping), de intimidări duse până la agresiuni prin
intermediul mesajelor (cyberbullying) și violențe manifestate între tineri în cadrul întâlnirilor (date
violence).

Situații conflictuale, conflicte (majore sau minore), crize totale, toate acestea fac parte din
realitatea în care trăim și inevitabil ne afectează. Încercăm să le facem față, să le găsim rezolvarea dincolo
de atitudinea de negare sau de ignorare a acestora care mai mult le adâncește. Se desprinde, astfel, ca
semnificativă încercarea de a caracteriza conflictul și rolul pe care îl poate avea.

Conflictele se manifestă în diferite grupuri, instituții, organizații, comunități. Se manifestă astfel
și în cadrul școlii. Fără a minimaliza modul de manifestare și de abordare a conflictului în alte contexte,
se poate accentua specificul acestuia în școală, cel puțin sub două aspecte: constituirea școlii într-o
comunitate educațională și abordarea conflictului în sensul identificării posibilelor metode de
contracarare a acestui fenomen.

Dinamica grupului de elevi surprinde totalitatea trăsăturilor ce au loc în interiorul lui,
transformări care-i imprimă acestuia o anumită traiectorie. Mișcarea sau dinamica grupului este un
proces neîntrerupt, rezultat al unor acumulări continue și imperceptibile a acțiunilor și influențelor
externe.

Dinamica grupală se manifestă pe plan intern și pe plan extern. Dinamica internă, intergrupală
cuprinde toate transformările ce au loc în structurile grupului, în caracteristicile personalităților
membrilor săi. Dinamica externă sau intergrupală face referire la schimburile ce au loc în cadrul
relațiilor dintre grup și activitatea socială pe fundalul căreia funcționează.

Multă vreme, conflictul – interpersonal, intergrupal, organizațional sau cel social – a fost
interpretat ca un fenomen cu valențe exclusiv distructive, mare consumator de resurse, veritabil
impediment în calea dezvoltării societății. Putem vorbi despre existența unor factori care ne predispun
la abordări conflictuale ale relațiilor cu ceilalți semeni:

▪ Nevoia umană a fiecăruia dintre noi de a ne explica în primul rând propriul punct de vedere,
pornind de la premisa că semenii ne vor înțelege perspectivele, ba chiar și le vor însuși;

▪ Absența dispoziției de a asculta – a asculta înseamnă mai mult decât a asista tăcut; a asculta
presupune un efort real și empatic de a înțelege perspectiva celorlalte persoane;

▪ Teama de a pierde lucruri puternic valorizate, teama de a fi împiedicat în atingerea scopurilor
fixate, în urmarea propriului destin, uneori chiar teama de adevăr;
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▪ Presupunerea că atunci când unul dintre participanți pierde, celălalt câștigă.
La baza apariției unui conflict se regăsește comunicarea negativă. Realizată între două sau mai

multe persoane și poate include obiecții reproșuri sau critici.
Evoluția învățământului din ziua de astăzi, accesul tot mai facil și de la vârste cât mai fragede la

Internet au făcut să apară și noi forme de manifestare a conflictelor care s-au transformat în violențe. În
cele ce urmează vom prezenta trei forme noi de violență care își fac din ce în ce mai mult simțită
prezența în rândul tinerilor și care își lasă amprenta asupra dezvoltării armonioase a adolescenților.

Acum mai bine de zece ani a fost editat un articol care prezenta și analiza clasa ca o scenă
privilegiată unde se dezvoltă viața afectivă și morală a elevilor (Ortega și Mora-Merchan, 1996). În acest
text se susținea ideea că școala, și prin urmare clasa, se transformă într-un spațiu de interacțiune și
învățare unde indivizii care iau parte la aceasta, prin intermediul activităților propuse și al rețelelor de
relații interpersonale care se stabilesc, sunt capabili să construiască dezvoltarea lor și a altora din jurul ei.

Din perspectiva abordării teoretice, fenomenele de violență trebuie interpretate ca rezultat al
participării în procesele interpersonale care includ diferite grade ale aceleiași violențe structurale a
societății și care devin prezente în atitudinile și activitățile pe care le dezvoltă în clasă. În acest fel,
modelul regulilor și valorilor care predomină în societate este repetat în clasă, într-o măsură mai mare,
astfel începând să apară abuzul, excluderea socială, competiția, răutatea sau decepția în urma relațiilor
care se stabilesc în clasă.

În prezent, problema agresiunii și violenței în școală a depășit spatial școala, generalizând
manifestările violenței și în alte contexte care până nu demult păreau sigure. Formele de agresiune
asociate cu noile tehnologii, precum Internet-ul și telefoanele mobile, sau prezente în relațiile dintre
alții, apar frecvent în mass-media.

O primă ipoteză ar fi aceea că atunci când abuzul, dominația-suprapunere sau violența devin
prezente în interacțiunile care au loc între tineri, este posibil ca acestea să sfârșească prin a fi exportate
în alte spații sau relații în care elevii sunt implicați. Pe lângă valorile pozitive ale faptului că tinerii se
familiarizează din timp cu mĳloace tehnologice care vor fi prezente întreaga lor viață, participarea în
aceste contexte a însemnat apariția noilor forme de violență bazate pe folosirea sau abuzul de aceste
mĳloace.

Dezvoltarea noilor tehnologii, în special cele legate de Internet, a cauzat o creștere spectaculoasă
a posibilităților de a relaționa cu alți oameni, indiferent dacă se află în apropiere (vecini, colegi de clasă,
rude) sau la distanță (oameni necunoscuți până la un anumit moment, aflați în locații geografice
îndepărtate). Dar, din păcate, apariția acestor relații ”on line” a fost însoțită de comportamente de abuz
și violență ceea ce a făcut ca aceste interacțiuni să nu aibă întotdeauna o notă pozitivă.

Nancy Willard spune că cyberbullying constă în a fi rău cu o altă persoană prin trimiterea sau
publicare unui material dăunător sau prin implicarea în alte forme de agresiune socială folosind
Internet-ul sau alte tehnologii digitale. Dezvoltarea acestui tip de violență s-ar transforma într-
o ”agresiune socială online” reală (Willard, 2005).

Pentru stabilitatea tipologiei cyberbullying-ului ne putem baza pe două tipuri de criterii. Pe de o
parte se pornește de la mĳloacele care dezvoltă acest tip de comportament, adică Internet-ul, telefoanele
mobile, fotografii, fișiere video, mesaje instant, chat-uri (de exemplu trimiterea de SMS-uri ofensatoare,
dăunătoare și/sau de intimidare, trimiterea de poze sau fișiere video realizate cu camera telefonului
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mobil și distribuite prin telefoane sau prin sisteme de difuzare a imaginilor pe Internet, a da telefoane,
sau prin intermediul email-ului sau chat-urilor).

Datorită nivelului de suprapunere care există între toate acestea (telefoane cu Internet) autorii
au propus o taxonomie alternativă centrată pe tipul de acțiune care este dezvoltată independent de
modalitatea folosită. În concordanță cu acest principiu putem distinge șapte feluri diferite de
cyberbullying (Willard, 2005):

▪ Flaming: lupte, discuții aprinse on-line prin intermediul mesajelor electronice folosind un
limbaj vulgar și ofensator. Acest tip de agresiune are un debut și o creștere rapidă în tonul discuției;

▪ Hărțuire: mesaje ofensatoare, neplăcute și/sau insultătoare trimise repetat;
▪ Denigrare: a insulta sau defăimă pe cineva on-line prin răspândirea de zvonuri, bârfe sau

minciuni, de obicei ofensatoare și răutăcioase, cu scopul de a dăuna imaginii sau reputației unei
persoane sau relațiilor acestuia cu alte persoane;

▪ Imitare: obținerea informațiilor personale sau a apariției unei persoane (nick, parolă) cu scopul
de a se da drept acea persoană și de a-i dăuna imaginii personale, de a comite acțiuni neadecvate, de a
dăuna reputației acelei persoane sau de a genera conflicte cu prietenii acesteia;

▪ Înșelăciuni și divulgare: divulgarea on-line a secretelor unei persoane, a informațiilor personale
sau a pozelor. În unele cazuri este posibilă înșelarea unei persoane pentru aflarea informațiilor și apoi
divulgarea acestora;

▪ Excludere: excluderea cuiva dintr-un grup on-line în mod intenționat (liste de prieteni, forum-
uri tematice)

▪ Cyberstalking: trimiterea repetată de mesaje care includ amenințări sau sunt foarte intimidante.
Poate include faptul că hărțuirea poate avea loc în cadrul activităților la care victima ia parte pentru ca
aceasta să se simtă persecutată și vulnerabilă.

Efectele acestui fenomen includ amenințări, câteodată moarte, încercări de sinucidere în mod
dramatic: aceștia obțin mai multă atenție din partea mass mediei și, în consecință, din partea părinților,
educatorilor și a administrației educaționale. Totuși, nu putem uita că orice fel de participare în cazurile
de cyberbullying provoacă efecte dăunătoare pentru elevi, de vreme ce aceste atacuri pot dăuna
respectului ți încrederii de sine și conduc la apariția problemelor școlare, dificultăților stabilirii relațiilor
interpersonale și adaptării din punct de vedere psiho-social.

Compararea impactului cazurilor de cyberbullying cu cele ale agresiunilor convenționale:
▪ Fotografiile și filmele nedorite și mai târziu răspândite, precum și telefoanele au fost percepute

ca fiind mult mai dăunătoare pentru victime decât participarea într-o formă convențională de agresiune;
▪ Paginile web și agresiunea prin mesaje text sunt considerate de către elevi la fel de dăunătoare

precum formele tradiționale de agresiune;
▪ Atacurile prin intermediul mesajelor instant sau a poștei electronice sunt considerate mai puțin

dăunătoare decât tipurile obișnuite de agresiune în școală.
Aceste afirmații au fost susținute de studii realizate de msn.uk (2006) care arată că 11% din

grupul intervievat cred ca efectele cyberbullying-ului sunt mai grave decât agresiunile fizice. În aceeași
cercetare sunt evidențiate zece tipuri de stări emoționale pe care victimele le experimentează frecvent în
legătură cu astfel de evenimente: supărare, furie, tristețe, frică, singurătate, frustrare, invadare, enervare,
rănire, depresie.
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Cadrele didactice trebuie să respecte comportamentul elevilor pentru a putea preveni
manifestările violente ale acestora prin discuții atât cu elevii în cauză, cât și cu familiile lor. Rolul
acestuia este acela de a omogeniza colectivul, de a determina să-și respecte colegii și cadrele didactice.
Acest lucru se poate realiza prin dezbateri colective, prin intermediul povestioarelor, prin acordarea de
sarcini pe echipe. Școlarii trebuie să învețe ce înseamnă o viață în societate: să înțelegeți reciproc, să
ascultați opiniile celor din jur, să exprimați problemele în cuvinte, nu în fapte, să luați decizii colective și
să supuneți deciziei majorității, să vă controlați pornirile violente.

La nivelul clasei este prevăzută elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei care negociază
regulile și stabilesc sancțiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple care pot fi ușor înțelese
și respectate.

În condițiile în care situațiile violenței școlare nu pot fi rezolvate direct prin acțiunea efectivă și
imediată a cadrului didactic, se impune formarea unei echipe (în cadrul căruia să fie incluse atât cadrele
didactice cât și psihologul școlii, medicul, reprezentanți ai poliției, pompierilor, primăriilor).

O altă metodă de prevenire și combatere a violenței este elaborarea regulamentului de ordine
interioară, aducerea lui la cunoștința elevilor și părinților, dar și respectarea sa stricta. La înscrierea
copilului în școală, părintele trebuie sa semneze ca este în acord cu normele scolii, reguli care pot stabili
scăderea notei la purtare, pana la exmatricularea definitiva a elevului în cazul constatării unor fapte de
violenta care ar periclita siguranța celorlalți.

La nivelul școlii se pot înființa grupuri de dezbateri care să pună în discuție dificultățile muncii
de formare a pro-socială a elevilor. Situațiile probleme expuse, de unul sau mai mulți profesori, să fie
dezbătute în cadrul grupului.

De aceea, școala este cea care are scopul de a găsi mai multe forme de colaborare, de a atrage un
părinte într-un dialog real de îngrĳire sunt ca obiectiv formarea elevului atât din punct de vedere
profesional, cât și din punct de vedere al comportamentului. Cel mai implicat în găsirea formelor de
colaborare cu familia este învățătorul sau învățătorul.

Sugestii de prevenire și combatere a violenței:
▪ Înființarea în cadrul școlii a unui centru de consultanță cu părinții și elevii, unde să se poată

deplasa, mediatiza și discuta acte de violență școlară.
▪ Ca măsură de constatare a gradului de violență în școală este indicată supravegherea elevilor cu

ajutorul sistemelor video. Astfel se poate monitoriza accesul în incinta scolii, comportamentul copiilor
în pauză, perturbarea activităților cadrelor didactice de către alte persoane.

▪ Pentru a evita evoluția și perpetuarea violenței în mediul școlar, este necesar ca Ministerul
Educației să aibă o bună colaborare cu mass-media (inclusiv cu CNA) și să semnaleze impactul părinților
pe care vizualizarea emisiunilor necorespunzătoare vârstei sunt asupra copilului , căci sprĳinul familiei
este decisiv.

O strategie elaborată, proiecte de prevenire a violenței școlare implică un cont de toți factorii
(temperamentali, sociali, familiali) care pot determina violența copilului. Școala are un rol important în
prevenirea violenței și aceasta nu numai în condițiile în care sursele agresivității sunt în mediul școlar, ci
și în situația în care sursele se află în afara granițelor scolii.

Milcu,M. (2005). Psihologia relațiilor interpersonale, Ed. Polirom
Willard, N. (2005). Educator’s Guide to Cyberbullying Addressing the Harm Caused by Outline Social

Cruelty, http://cyberbully.org
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Importanța depistării și corectării tulburărilor de limbaj la

școlarii mici

Mărculescu Mihaela

Prof. înv. primar Școala Gimnazială ”Buică Ionescu” Glodeni, Dâmbovița

Dezvoltarea limbajului se află în relaţie de interdependenţă alături de celelalte caracteristici psihice ale

individului, astfel influențând în mare măsură, formarea personalităţii acestuia. Tulburările de limbaj, începând

cu cele mai simple, determină, la o anumită vârstă, dezorganizarea echilibrului personalităţii.

Depistarea și corectarea tulburărilor de vorbire la școlarul mic este extrem de importantă pentru evoluția

viitoare a copilului, atât în plan educațional, cât și pe plan social. La această vârstă corectarea se face relativ ușor,

mai ales că deficiența nu este resimțită de copil în aceeași măsura ca și la vârsta adultă.

Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea

necesară faţă de dificultatea sa în vorbire sau când acesta nu întrevede perspectiva corectării ei. În asemenea

situaţii, copilul trăieşte emoţii-şoc, stări prelungite şi dureroase, manifestă nesiguranţă nu numai în vorbire, dar şi

în alte activităţi; apare surmenajul fizic şi intelectual, care se reflectă în întreaga sa activitate.

În unele forme ale tulburărilor, se poate constata o rămânere în urmă a elevilor, începând chiar din

primele clase de şcoală. Ca urmare a unor cauze obiective, manifestarea deficienţei de pronunţie, spre exemplu,

atrage după sine apariţia dificultăţilor de scriere. Dacă fenomenul nu se înlătură la timp, decalajul faţă de ceilalţi

elevi va creşte treptat, elevul respectiv ajungând să aibă rezultate școlare slabe, mult diminuate față de

posibilitățile lui intelectuate. De asemenea, elevul poate avea un randament şcolar mult mai scăzut, datorită unei

integrări defectuoase în colectivul de elevi şi a existenţei unor relaţii anormale între familie şi şcoală.

Integrarea copiilor cu deficiențe de limbaj într-un colectiv nepregătit pentru primirea unor astfel de elevi va

fi dificilă; foarte repede, elevul va deveni ţinta ironiilor colegilor săi, va fi imitat, va fi izolat de ceilalţi copii, ceea

ce va duce, treptat, la o închidere în sine, la slăbirea încrederii în capacităţile proprii. Elevul neintegrat, deşi

înzestrat cu posibilităţi intelectuale, va refuza să răspundă la lecţii şi, prin urmare, va fi apreciat ca slab sau foarte

slab. Acest fapt va genera conflicte şi tensiuni emoţionale, cu consecinţe imediate asupra activităţii de învăţare.

Dacă toate acestea vor fi întreţinute şi de un dezinteres din partea familiei şi de o lipsă de preocupare din partea

şcolii, randamentul scăzut al elevului va afecta întreaga sa personalitate.

Dintre tulburările de limbaj des identificate în aceasta perioadă putem enumera: dislalia, dislexia, disgrafia.

Dislalia ca tulburare de pronunţie are frecvenţa cea mai mare între handicapurile de limbaj atât la persoane

normale din punct de vedere psihic, cât şi la cei cu deficienţe de intelect şi senzoriale. Multe dintre tulburările de
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pronunţie dispar odată cu înaintarea în vârstă a persoanei. Dislalia se manifestă prin deformarea, omiterea,

substituirea, înlocuirea şi inversarea sunetelor.

Dislexia este definită ca dificultatea de a citi, manifestată prin tulburări la nivelul percepției auditive, optice și

a celei kinestezice, ca semne revelatoare. Dificultățile în însușirea citirii se referă atât la corectitudinea, cât și la

modul conștient, coerent și expresiv prin care trebuie să se realizeze cititul.

Disgrafia se referă la tulburările ce intervin în actul grafic, fiind caracterizată prin afectarea scrierii de mână,

scrierea dezordonată, ilizibilă, nerespectarea formei și mărimii literelor, a spațiului grafic, a spațiului dintre

cuvinte, precum și dificultăți în alegerea corectă a cuvintelor.

Disgrafia ca tulburare a limbajului scris și dislexia ca handicap al cititului influenţează pregnant dezvoltarea

psihică a copilului şi mai cu seamă, rezultatele la învăţătură. Însuşirea scrisului presupune existenţa unei anumite

dezvoltări intelectuale a copilului care să-i permită să stabilească anumite corelaţii între emisia orală a sunetelor şi

imaginile lor grafice. Trebuie subliniat faptul că formarea deprinderilor de citit se realizează prin dezvoltarea unui

cod lingvistic ce îi permite copilului să perceapă grafemele ca unităţi cu valoare de simbol.

Învățarea citit-scrisului este un proces complex, implicând abilități intelectual-cognitive, motrice și afective,

precum și caracteristici de personalitate. Prin urmare, este posibil să apară oscilații ale procesului însușirii

limbajului scris, care se pot confunda cu dislexo-disgrafiile. De aceea, diagnosticul poate interveni numai după

scurgerea timpului necesar formării deprinderilor de citire-scriere, spre sfârșitul clasei a doua.

Depistarea și corectarea acestor tulburări ar trebui să se realizeze timpuriu de către logopezi, în echipă cu

cadrele didactice care predau la clasa în care este integrat copilul și părinții acestuia. În practică, situația este

complicată, numărul logopezilor fiind raportat la numărul elevilor din școală. Pe de altă parte, puține școli din

mediu rural beneficiază de suportul logopezilor, copiii fiind nevoiți să mergă la diverse centre județene pentru a

beneficia de sprĳinul acestora.

Doresc să punctez câteva repere utile învățătorului în activitatea cu elevii care prezintă tulburări de limbaj:

� în corectarea dislaliei se parcurg următoarele etape: emiterea sau obţinerea sunetului, consolidarea şi

diferenţierea sunetului corectat, automatizarea sunetului corectat şi vorbirea independentă corectă.

Aceste etape trebuie să fie urmate cronologic, trecerea la etapa următoare să se efectueze numai

atunci când dislalicul execută corect conţinutul etapei respective.

� pentru corectarea disgrafiei se folosesc exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii degetelor şi a mâinii,

exerciţii de educare a auzului fonematic, educarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare şi structurare

spaţială prin exerciţii, înlăturarea atitudinii negative faţă de citit-scris şi educarea personalităţii

logopatului.

� este necesar ca elevul să-şi conştientizeze greşelile tipice pentru a le corecta prin numeroase şi

variante exerciţii. Dacă disgrafia este datorată handicapurilor vorbirii orale, copilul va citi texte în

care va semnala literele afectate. Aceste litere vor fi transpunse grafic, apoi se vor scrie şi cuvintele

din care fac parte literele deficitare, în scopul de a sesiza relaţia dintre vorbirea orală şi scriere. De

asemenea, se vor face exerciţii de copiere, dictare, autodictare şi compunere de cuvinte/ propoziții.
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Aşadar, la copiii de vârstă şcolară mică, existenţa handicapurilor de limbaj îi împiedică să se simtă degajaţi şi

să-şi exprime gândurile şi ideile pe măsura posibilităţilor lor intelectuale. Aceasta îi face să fie nervoşi, deprimaţi

şi să treacă uşor de la o stare afectivă la alta.

A fi înţelegător şi a avea bun-simţ sunt atuuri esenţiale pentru a depăşi dificultăţile de vorbire ale copilului.

Evenimentele copilăriei au o importaţă capitală pentru dezvoltarea armonioasă ulterioară.

Bibliografie :
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DISLEXIA

Autor: Prof ,Mareș Elena Simona
Școala de proveniență: Școala Gimnazială Planeta Copiilor

Dislexia reprezintă o dizabilitate lingvistică în care o persoană are probleme în ceea ce privește

înțelegerea cuvintelor scrise. Dislexia este caracterizată prin dificultatea de a învăța să citească, în ciuda

faptului că persoană în cauză posedă o inteligență medie sau peste medie și este expusă la instrucțiunile de

citire. Un copil poate fi diagnosticat ca fiind dislexic după ce a parcurs învățarea tuturor literelor. Deseori,

copiii cu dislexie au, de asemenea, dificultăți în zonele de procesare rapidă, memoriei de scurtă durată,

organizării, secvențierii, a limbii vorbite și a abilităților motorii. Ei întâmpină în general probleme când

trebuie să facă legătura între sunet și litera corespunzătoare și să formeze cuvinte. Dacă îi ia prea mult timp

ca să pronunțe un sunet, atunci va avea dificultăți în citirea și înțelegerea propozițiilor.

Un copil cu dislexie uită adesea cuvântul și semnificația sa în contextul mai larg al propoziției sau

paragrafului. Copiii cu forme ușoare de dislexie – și mai ales cei cu inteligență peste medie care reușesc să

compenseze parțial dificultățile pe care le au – pot trece neobservați până în clasa a IV-a, când așteptările

privind fluența și înțelegerea cititului întrec performanța lor; dislexia poate afecta atât corectitudinea

(decodarea și pronunțarea corectă a literelor și silabelor), fluența (rapiditate), cât și înțelegerea cititului.

Dislexia nu depinde de nivelul de inteligență. Chiar și copiii cu inteligența superioară sau supradotați

pot avea tulburări de învățare, datorită faptului că aceste tulburări afectează doar anumite funcții cognitive,

în timp ce restul abilităților sunt nealterate.

Copilul dislexic are o integrare școlară și socială normală, problemele lui apărând atunci când trebuie să

citească. Numai reacția nepotrivită a celor din jur și catalogarea lui greșită, poate duce la probleme de

adaptare școlară, de dezvoltarea emoțională, conducând la tulburări în dezvoltarea personalității și dificultăți

de integrare sociala.

Consider că se poate lucra la clasă cu astfel de copii. Modul nostru de lucru poate fi pliat pe nevoile și

necesitățile acestor elevii. În mod cert un ritm de instruire lent și clar, astfel încât aceștia să aibă timp să

absoarbă înțelesul lecției și limbajul utilizat îi va ajuta mult mai bine. Le putem cere să ne explice punctele de

învățare pentru a ne asigura că au înțeles bine lecția. Putem să le citim fiecare cuvânt sau propoziție de două

ori; să le explicăm sensul cuvintelor sau să folosim imagini ale textului în care există puncte și virgule (acest

lucru îi ajută pe copii dislexici să înțeleagă textul pe care îl citesc). Copiii dislexici se pot confrunta cu

dificultăți în înțelegerea sarcinilor, deci este important să li se explice semnificația unui anumit text sau pasaj.

Pentru a-i integra și pentru a-i învăța să socializeze, putem pune elevii dislexici cu alți elevi din clasă în

timpul activităților de citire și scriere.
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Fișă de lucru - Circulația sevei brute și a sevei elaborate

Păduraru Irina-Mara

Liceul Teoretic "Anastasie Bașotă" Pomârla

Completați spațiile lacunare cu noțiunile învățate:

� Seva brută conţine ............. și substanțe absorbite din sol;

-circulă prin vasele ................................. numite formate din
celule ............................, puse cap la cap şi cu îngroşaţi.

Pot fi:

- – la angiosperme;

- – la ferigi şi gimnosperme.

• Circulaţia se realizează datorită forţei de sucţiune a frunzelor şi
a

� Seva elaborată conţine ...................................... produse în frunze prin

-circulă prin vasele................................... numite sau tuburi ciuruite, formate
din celule cu citoplasmă, care îngreunează deplasarea;

• Circulația se realizează ...........................................și , de la frunze
spre toate organele plantei, cu viteză mult mai decât seva brută.

Schema circulației sevei brute și a sevei elaborate:

seva vase ......................... seva vase

elaborată

Frunză
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Prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullyingului

Prof. înv. primar PARVANA DUMITRA,

Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Tecuci, Jud. Galați

ASPECTE TEORETICE

BULLYINGUL - O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ

Bullying înseamnă folosirea unei forţe superioare, pentru a influenţa sau intimida pe cineva. Este
un comportament repetat și intenţionat, prin care agresorul își persecută, rănește, intimidează victima
verbal, relaţional și/sau fizic. Comportamentul poate fi învăţat în familie sau în alte medii și este
favorizat de diferenţele sociale, de etnie, religie, gen, comportament, putere, caracteristici fizice, etc.
Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct de vedere emoţional și comportamental.

Bullyingul începe în clasele primare și escaladează. Tipurile de bullying sunt:

� verbal (porecle, jigniri, amenințări, zvonuri);
� fizic (lovituri, îmbrânceli, aruncat cu obiecte în victimă);
� relațional (agresorul consolidându-și poziția prin amenințări, izolare, manipulare);
� social (excludere, defăimare cu privire la statutul social - copii cu părinți plecați la muncă în
străinătate, săraci, etc);

� cyberbullying (mesaje sau imagini defăimătoare transmise în mediul online, în special în
jocuri în rețea sau aplicații precumWhatsApp sau Snapchat);

� mobbingul - o agresare verbală sau emoțională a grupului față de individ prin discreditare,
izolare (se poate întâmpla când clasa este stârnită împotriva “copilului problemă”);

În fenomenul bullying sunt implicați agresorul, victima, audiența.
Agresorul - poate fi o victimă care vrea să rănească așa cum a fost rănită, umilită. Poate fi un

copil care vrea să fie popular, demonstrându-și puterea asupra celorlalți sau distrându-se pe seama lor.
Blamarea, pedepsirea sa nu face decât să înrăutățească lucrurile. Întotdeauna un copil „rău” este un copil
descurajat. El nu trebuie izolat, eliminat, ci are nevoie să-i fie câștigată cooperarea, să aibă iar încredere
în el și în ceilalți.

Victima - poate fi un copil diferit, temător, supraponderal sau subponderal, cu simț al umorului
scăzut și o stimă de sine scăzută. Adesea se supără, se retrage, acuză dureri, nu mai vrea să meargă la
școală. Și victima este un copil descurajat care nu are încredere să spună pentru că știe că nu va fi ajutat,
îi este rușine, teamă, nu vrea să o „pățească” mai rău.

Audiența (spectatorii, martorii) - agresorul are nevoie să fie văzut de alți copii ca să poată fi
recunoscut drept lider, puternic, popular. Adesea martorii joacă un rol esențial în perpetuarea
fenomenului, pot chiar să instige sau să aplaude. Și martorii pot fi descurajați și acționează așa de teamă
să nu cadă victime, se simt neputincioși, nesiguri, simt presiunea grupului.
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Învățătorul poate corecta sau completa educația primită de copil în familie. Are avantajul de a
putea activa puterea grupului în mod constructiv. Atât agresorul, cât și victima și martorii, pot să aibă o
stimă crescută și să renunțe la comportamentele nedorite dacă învață cooperarea. Fiecare copil are ca
nevoi emoționale de bază nevoia de a aparține și nevoia de a fi semnificativ. Fiecare dintre cei trei

„actori” poate să simtă aceste lucruri în mod pozitiv, constructiv și să beneficieze de puterea grupului.

Ca intervenții și soluții, se recomandă următoarele:

� Cursuri pentru părinți, educatori, copii, elevi, adolescenți (diferențiate ca
programă) pentru a dezvolta empatia. Aceasta este capacitatea care permite observarea și
răspunsul la semnele emoționale ale celuilalt, de a simți suferința sau bucuria acestuia.
Empatia este direct legată de comportamentele prosociale și altruiste;

� Dezvoltarea precoce, prin acțiuni comune, activități în echipă, activități de
voluntariat, a comportamentelor de ajutor, de împărtășire a stărilor, emoțiilor, bunurilor
materiale, de susținere și cooperare;

� Învățarea, în context familial, a controlului furiei, frustrării;

� Descurajarea comportamentului agresiv prin măsuri psiho-educative adaptate
vârstei, atât în mediul familial, cât și școlar;

� Dezvoltarea autonomiei pentru contrabalansarea conformismului la normele
grupului (atunci când acestea sunt nocive) în vederea unei atitudini asumate și conștientizate
(cu ecou, în special, în grupul martorilor, la adolescenți);

� Educarea competențelor eficiente de integrare în grup, interiorizând normele lui.

ASPECTE PRACTIC- APLICATIVE

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: ,,EMPATIE ȘI PRIETENIE’’, CLASA I

Este necesar ca tema bullyingului să fie abordată în activitățile noastre educative cu orice
preț, pentru că trebuie stimulate prietenia, cooperarea, ajutorul și armonia între copii. Una din
activitățile pe care le-am realizat cu elevii clasei I, pe această temă, a fost ,,Empatie și prietenie’’. Ca
obiective, prin această activitate am urmărit:

Obiectivele activității:

- Informarea cu privire la cauzele, formele de manifestare, consecinţele bullying-ului;

- Creşterea gradului de implicare a elevilor în activităţile desfăşurate la nivelul şcolii;

- Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe, abilităţi de viaţă, care să le permită să îşi
cunoască şi să îşi apere drepturile;

- Diminuarea fenomenului violenţei în mediul şcolar.
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Descrierea activității:

Pentru că la vârsta școlară mică (clasa I) un efect deosebit de puternic îl au filmele/ materialele
educative audio- video, activitatea a debutat cu vizionarea unui ppt , ,,Fii un coleg și prieten bun!’’,
urmată de o dezbatere pe tema prieteniei, precum și cu discuții privind efectele/ soluțiile privind
fenomenul bullying. Cele mai eficiente pentru fixarea unui material teoretic sunt lucrările artistico-
plastice, așa că elevii au realizat ,,Floarea prieteniei’’, scriind în interiorul ei câteva sfaturi și exercițiul de
creație ,,Rețeta prieteniei’’. Au urmat jocul ,,Mașina de spălat’’ pentru valorizarea fiecărui copil prin
adresarea de complimente de către colegi, vizionarea poveștii ,, Cele două vaze’’ cu mesajul ei deosebit de
înduioșător. Evaluarea activității s-a realizat prin monitorizarea comportamentului /a faptelor bune
înfăptuite, prin completarea careului FII BUN LA ȘCOALĂ ! o săptămână întreagă.

Imagini de la activitate:

Bibliografie:

1. Luchian M., ,,Bullyingul- o perspectivă psihologică’’, articol în cadrul Info Conferința;

2.http://www.parintibuni.ro/Parenting-de-la-A-la-Z/bullying-ul-in-scoala-o-noua-ingrijorare-
pentru-parinti.html/.
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Implicații ale agresiunilor din școală

Autor: Diana Maria Piele

Lucrarea de față vine ca o foarte scurtă reflecție asupra implicațiilor apariției diverselor forme de
agresiune din interiorul unei școli, nu ca un ghid de bune practici, având o natură subiectivă, în ciuda
documentării riguros efectuate.

Astfel, fie că vorbim despre fenomene de agresiune verbală, fie despre unele fizice, acestea nu au
fost și nu sunt nici în prezent străine domeniului educației. Ce-i drept, de-a lungul timpului, agresiunile
de natură fizică au fost drastic condamnate de societate și implicit, de sistemele de învățământ, iar în
prezent, frecvența unor astfel de evenimente este una din ce în ce mai redusă. Agresiunile de natură
psiho-emoțională, în schimb, sunt diferit nuanțate. În ultimul deceniu, literatura de specialitate a pus tot
mai mult accentul pe termenul de bullying și, ceva mai recent, pe termenul de cyberbullying. Acesta din
urmă aparține unui spectru digitalizat, având loc în context online – un context deloc străin realității
ancorate în modernitate. De asemenea, ambele tipuri de agresiune au multe alte ramificații, precum:
psihologice, emoționale, relaționale, la adresa bunurilor materiale etc.

Însă, este nevoie să aducem în atenție, încă de la început, faptul că agresivitatea (sub orice formă)
este des „asociată unor performanțe școlare slabe, a unor relații interpersonale la fel de slabe, dar și a
tendinței de a perturba orice normă sau regulă deja existentă” (Coloney & Goldstein, 2004, p. 442). De
asemenea, agresiunea este, fără indoială „intolerabilă, deoarece este crudă și repetă opresiunea celor
puternici asupra celor lipsiți de putere, fără vreun fel de justificare” (Rigby, 2007, p. 11).

În primul rând, tendințele de agresiune apar în interiorul unor colective (grupuri, comunități)
de activitate (de lucru ori de învățare), în care cei implicați au atitudini, valori, interese etc. diferite sau
mai puțin omogene. Pedagogia de specialitate s-a orientat și către acest spectru problematic din
interiorul școlilor și a subliniat ideea conform căreia fiecare situație educațională este diferită, motiv
pentru care profesorul, educatorul, pedagogul trebuie să se bucure de o pregătire complexă în ce privește
comunicarea eficientă, managementul conflictelor și a emoțiilor derivate acestora.

În al doilea rând, gestionarea unor astfel de situații nu trebuie orientată în mod exclusiv către
profesori. Părinții (ori tutorii) sunt, de asemenea, responsabili de cantitatea și calitatea bagajului de
particularități comportamentale însușite de către copii, particularități cu care ei ajung în băncile școlii.

În plus, „pedagogia nu înseamnă un tratat cu rețete (răspunsuri), ci o carte cu întrebări”
(Vrăsmaș, E. & Vrăsmaș, T., 2012, p. 20) – un proces continuu de căutare a celor mai adecvate practici
remediale în ce privește dificultățile surprinse în rândul elevilor. Din aceste considerente, nu avem un
set de reguli precise, bine definite, menite să se poată aplica oricărui colectiv educațional și să asigure
ulterior niște rezultate satisfăcătoare.

Cu toate acestea, literatura de specialitate propune o gamă largă de modalități de combatere a
fenomenelor de agresiune apărute între elevi (și/sau între profesor și elev/-i). Deși nu se poate oferi
siguranța unui spațiu educațional lipsit de orice formă de agresiune, se oferă diverse practici remediale.
Dar, potrivit lui Osterman (2010), fenomenele de agresiune pot fi și evitate printr-un artificiu simplu (la
o primă vedere). Acesta vorbește despre promovarea empatiei în școală, empatia fiind „o componentă
crucială a educației, ce susține relațiile echilibrate” (p. 143). Mulți profesori se orientează mai degrabă
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către componenta respectului, în defavoarea dimensiunii empatice, așteptându-se ca respectul să
primeze în atmosfera de la clasă. Mai exact, copiii „aud deseori: «Tratează-i pe ceilalți cu respect»,
«Folosește un ton respectuos», «Respectă-i pe cei mai în vârstă» și «Vorbește-mi cu respect»”
(Breakstone, Dreiblatt, M. & Dreiblatt, K., 2009, p. 2). În mod evident, respectul este o calitate ce ar
trebui să caracterizeze fiecare individ dintr-o societate. Însă, în cadrul școlii, respectul este de foarte
multe ori unul impus ca o distanță dintre adult și copil. Într-o oarecare măsură nu putem să spunem că
nu suntem de acord, dar respectul nu ar trebui privit ca o necesitate de relaționare cu persoanele mai în
vârstă, ci ca o formă de acceptare și apreciere a celuilalt într-un spațiu pe care îl împărtășesc, indiferent
cine este celălalt. Distanța bine delimitată pe care adulții o impun copiilor, este și distanța pe care aceștia
încearcă să și-o impună între ei, simțind nevoia unei ierarhii, a unei recunoașteri a individualității
puternice (speciale). Să nu neglĳăm așadar, faptul că toți „factorii ce țin de ambianța în care trăiesc copiii
joacă un rol definitoriu într-o posibilă postură de victimă” (p. 217) și că, din nefericire, adulții au uneori
„tendință de a nu lua problemele copiilor în serios (sau de a le minimaliza)” (Shechtman, 2009, p. 164),
de unde poate rezulta o agresivitate greu de controlat. Copiii își interiorizează trăirile negative de acasă,
momentele asupra cărora părinții nu dezbat și astfel, își descarcă emoțiile negative asupra celor de vârstă
apropiată, ce se află pe aceeași scară ierarhică și care nu pot astfel anula sentimentele lor cu atâta
ușurință cu care o pot face adulții.

Prin urmare, subliniem din nou importanța promovării valențelor mai puțin tangibile ale
violenței asupra „celuilalt”. Foarte mulți dintre copii asociază agresivitatea doar cu acțiunea de agresare
fizică. Agresivitatea emoțională atinge mai greu nivelul camerei de conștientizare și, de asemenea, este
deseori ignorată de adulții responsabili din jurul copiilor. Deși violența fizică este caracterizată inevitabil
și de implicații afective, ele sunt privite în plan secund. Însă, repercursiunile afective sunt cele care au
ecou în prelungirea vieții copilului. Mai mult decât atât, esențial este ca aceștia să înțeleagă motivele din
spatele interzicerii unui astfel de comportament, nu doar simpla idee conform căreia „avem și nu avem
voie – ne este interzis și nu ne este interzis”.

Orice tendință violentă a unui elev necesită atenție. Cu siguranță, în spatele oricărui gest violent
există un aspect declanșator ce trebuie identificat corect și rezolvat apoi în consecință, astfel încât el să
nu mai apară în viitor. Elevul are nevoie să fie auzit, ca abia mai apoi să aibă și el deschiderea în a își
împărtăși sentimentele. Empatia, pe care am menționat-o mai sus, are un efect însemnat pentru că îl
poate face pe „elevul agresor” să înțeleagă ce simte „elevul victimă”, punându-se în locul său (gândindu-
se că o altă persoană l-ar putea face și pe el să treacă prin aceeași situație la fel de neplăcută).

De asemenea, să nu uită că fenomene precum bullying sau cyberbullying „rămân unele dintre
cele mai mari provocări de care se lovește școala în modernitate” (Moores, 2017, p. 2012) și că, „pe
termen lung, victima poate avea dificultăți în relațiile cu alți oameni și poate experimenta stări de
depresie” (Chaves & Souza, 2016, p. 1183). De altfel, mai multe cercetări - Reĳntjes, Kamphuis, Prinzie,
et al. (2010); Farrington, Lösel, Ttof, et al. (2012); Gini & Pozzoli (2013) – asupra aceluiași subiect,
concluzionează riscul apariției unor serioase probleme de ordin emoțional și mental, printre care: stimă
de sine scăzută, lipsă de încredere în propriile puteri, anxietate severă, stres cronic, chiar și (în cazuri
extreme) gânduri de suicid.

Așadar, implicațiile agresiunilor pe care le provoacă și la care iau parte copiii (elevii) sunt, fără
loc de rezerve, unele extrem de nocive dezvoltării lor armonioase și sănătoase. Cu alte cuvinte, nu
trebuie să pierdem din vedere faptul că violența, sub oricare formă, are uneori și un grad de discreție
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periculoasă, ceea ce face ca profesorul sau părintele să aibă tendința de a trata momentele de turbulență
emoțională ale copiilor cu o ușoară superficialitate.

Bibliografie

1. Brank, E., Hoetger, L., Hazen, K. (2012). Bullying. Faculty Publications, Department of Psychology.
972. doi: 10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173820.

2. Breakstone, S., Dreiblatt, M., Dreiblatt, K. (2009). How to Stop Bullying and Social Aggression:

Elementary Grade Lessons and Activities That Teach Empathy, Friendship, and Respect. London:
Corwin Press.

3. Chaves, D. R. L., Souza, M. R. D. (2016). Bullying, Prejudice and Barbarism. Creative Education. 7.
pp. 1181-1188. doi:org/10.4236/ce.2016.79123.

4. Coloney, J. C., Goldstein, A. P. (2004). School Violence Intervention: A Practical Handbook (2nd ed.).
New York: The Guildford Press.

5. Farrington, D. P., Lösel, F., Ttof, M. M., Theodorakis, N. (2012). School bullying, depression and

ofending behaviour later in life. Stockholm: National Council for Crime Prevention.
6. Gini, G., Pozzoli, T. (2013). Bullied children and psychosomatic problems: A meta-analysis.

Pediatrics. 132. pp. 720–729. doi:org/10.1542/peds.2013-0614.
7. Moores, J. B. (2017). Curbing Bullying. Psychology. 8. pp. 2011-2016.
doi:org/10.4236/psych.2017.812128.

8. Osterman, K. (2010). Indirect and Direct Aggression. Frankfurt: Peter Lang.
9. Reĳntjes, A., Kamphuis, J. H., Prinzie, P., Telch, M. J. (2010). Peer victimization and
internalizing problems in children: A meta-analysis of longitudinal studies. Child Abuse and

Neglect. 34. pp. 244–252. doi:10.1016/j.chiabu.2009.07.009.
10. Rigby, K. (2007). Bullying in Schools: and what to do about it. Australia: ACER Press.
11. Shechtman, Z. (2009). Treating Child and Adolescent Aggression Through Bibliotherapy. New York:
Springer Science.

12. Vrăsmaş, E., Vrăsmaș, T. (coord.). (2012). Educația incluzivă în grădiniță: dimensiuni, provocări și

soluții. Buzău: Alpha MDN.



85

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 11, MARTIE 2022

TEST DE EVALUARE

Prof. Pleșca Eugen

Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Voinești, Județul Vaslui; Profesor

1p of.

I. Alege varianta corectă de răspuns:
1. Cel care a dat libertate creștinilor în sec. al IV-lea, a fost:
a. Împăratul Teodosie cel Mare
b. Împăratul Nero
c. Sfântul Împărat Constantin cel Mare 1p

2. Parohie înseamnă:
a. Grupare masonică
b. Grupare creștină dintr-o localitate sub coordonarea unui preot paroh
c. Grupare protestantă

II. Completează spațiile libere, folosind cuvintele din paranteză:

1. Împărații....................... persecutau creștinii, deoarece erau
2. În Sfântul Altar se găsește................... ................. ce simbolizează..........................

1p
3. Omul devine membru al Bisercii prin ........................ ..................
4. Evenimentele plăcute din istoria bisericii au
fost , , ,
deoarece a venit la puterea Imperiului Roman.

(Sfânta Taină a Botezului, Mormântul Mântuitorului, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Sfânta
Masă, construirea de biserici, păgâni, libertatea creștinilor, sărbătorile legale)

III.Găsește corespondența potrivită semnificației Pildei viței și a mlădițelor:

A B
1. Vița a. Dumnezeu Tatăl
2. Lucrătorul b. Oamenii drepți 1p
3. Mlădițele cele bune c. Hristos Iisus

IV.Enumerați activitățile ce se pot desfășura la nivelul unei parohii. Descrieți una din
acestea. (verso – pe spatele foii) 2p

V. Realizați 2 enunțuri cu termenul Biserică, dar să aibă sensuri diferite (pe verso).
1p

VI.Realizează o descriere în 5-7 rânduri privind definiția, forma, stilul și împărțirea
Bisericii ca locaș de închinare. (pe verso) 3p
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UNADINTRE FUNCȚIONALITĂȚILE APLICAȚIEIWEB -

NEARPOD

Lavinia Popescu

Prof. Școala Gimnazială Nr.1 Eforie Nord

Ca modalitate de redare a trecutului istoric, dar și a prezentului, demonstrația audio-vizuală vine
să pună în valoare virtuțile imaginii dinamice/statice îmbinate cu cuvântul și sunetul.

Bertrand Miège consideră audio-vizualul, integrat procesului de instruire şi educare, drept un
„auxiliar pedagogic”, o prelungire a manualului, un substitut al tablei, un mĳloc eficient de exprimare şi
comunicare. Reportajele, documentarele, filmele de popularizare a ştiinţei, dezbaterile televizate sau alte
tipuri de filme concepute şi realizate special pentru o activitate de învăţare, asigură o varietate a surselor
de informare ce stau la dispoziția elevilor, contribuind la întregirea sau clarificarea conţinutului unei
lecţii. Folosirea la oră a mĳloacelor audio-vizuale şi, mai recent, a reţelelor informatice, prezintă
avantaje incontestabile. Internetul permite accesul la conținuturi culturale din toată lumea, transpuse în
format digital, dobândind astfel un important potential pedagogic. Acțiunile de documentare, de
obținere a informațiilor din diverse domenii, posibilitatea de a călători în trecut sau viitor sau de
conectare la prezent permite elevilor să depășească limitele spațio-temporale și să își dezvolte imaginația,
creativitatea, strategiile de procesare a informației.

Extrem de sugestiv, filmul documentar/istoric prin imaginile audio-vizuale, evocatoare,
concludente, aduce în câmpul observării ceea ce este foarte greu sau chiar imposibil de realizat pe căi
obișnuite. Evenimente care aparțin trecutului istoric, greu accesibile în alte contexte, pot deveni pentru
elevi experiențe directe. Astfel, filmul documentar/istoric poate fi un mĳloc didactic în jurul căruia se
organizează o lecție, o activitate didactică, facilă și atractivă, tocmai prin restructurarea informației,
printr-o proiectare prestabilită a operațiunilor mentale necesare în receptarea realității trasfigurate.

Pornind de la rezultatele cercetărilor în domeniu, care relevă faptul că omul reține 30% din ceea
ce vede și 20% din ceea ce ascultă, putem concluziona că asocierea văzului și auzului, fac ca o cantitate
considerabilă de informație să fie receptată.

Fapte și evenimente din trecutul istoric pot fi surprinse în câteva secvențe de film, suggestive
pentru epoca respective sau pentru perceperea evoluției lor în timp. Filmul documentar/istoric poate
surprinde fie procese prea lente pentru o percepție normală, precum evoluția omului, fie prea rapide
precum explozia unei bombe nucleare.

Totodată, filmul documentar/istoric are avantajul de a înlătura barierele spațiale dând
posibilitatea elevilor să parcurgă spații geografice pe care altfel niciodată nu le-ar cunoaște nemĳlocit.
Explorarea Egiptului antic, rutele de navigație care au avut ca rezultat marile descoperiri geografice,
amploarea conflagrațiilor mondiale, devin realități perceptibile.
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Pe lângă facilitarea înțelegerii relațiilor spațio-temporale, filmul documentar/istoric aduce în
atenție mișcarea și prezentarea evenimentelor în dinamismul lor, contribuind astfel la imprimarea unei
note de realism lecției. Gândirea elevilor este condusă spre esență, spre descoperirea cauzelor și efectelor,
a etapelor de evoluție sau desfășurare a unor evenimente și procese.

Putem spune că tehnica audio-video are o contribuție foarte importantă în domeniul
demonstrației didactice.

În cadrul lecției de istorie, online, integrarea filmului documentar/istoric poate căpăta valențe
pedagogice suplimentare. Spre exemplificare, propun instrumental digital care permite valorificarea
filmului didactic: Nearpod (instrument pentru crearea claselor virtuale).

Nearpod dispune de mai multe functionalități precum crearea de clase virtuale, dar și lecții care
pot să conțină filme documentare/istorice interactive, slide-uri cu conținut, modele 3D, fișiere audio și
documente. În cadrul lecției, filmele documentare/istorice pot fi încărcate de pe calculatorul personal,
pot fi accesate cele oferite de platforma Nearpod sau preluate de pe Youtube.

Nearpod permite profesorului să prelucreze filmul, adică să selecteze fragmentul dorit, relevat
pentru predarea lecției, recapitulare sau evaluare. Marele avantaj al folosirii acestui instrument este acela
că profesorul poate intrerupe filmul pe parcursul său pentru a insera întrebări cu răspuns multiplu sau
răspuns deschis.

Elevii pot vizualiza filmul și răspunde la întrebări, sincron, utilizînd link-ul de acces dat de
profesor, dar și asincron utilizând codul primit pe mail sau pe alte platforme precum classroom sau
teams. Răspunsurile la întrebările integrate de profesor în cadrul filmului apar în sesiunea de Reports,
unde sunt afișate sub forma de grafice și procente.
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De asemenea, profesorul poate vizualiza răspunsurile elevilor pentru fiecare întrebare în parte,
având astfel o imagine clară a nivelului de înțelegere a mesajului audio-video oferit de filmul
documentar/istoric. Rapoartele pot fi descărcate de către profesor în format pdf. și pot fi trimise pe mail
elevilor.

BIBLIOGRAFIE
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Bullying-ul - situaţie de criză în mediul şcolar

Profesor Educator : Săcălescu Cornelia
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1, Municipiul Ploieşti

Bullying-ul - Bullying-ul este un comportament nedorit, repetitiv și agresiv, marcat de un dezechilibru
al puterii
Poate avea mai multe forme:
� fizice - lovire
� verbale - amenințare, jicniri, porecle
� relaționale - răspândirea zvonurilor
� Cyber-bulliyng – mesaje în mediul online, pe rețele sociale

Bullying-ul - Caracteristici:
- Bullying-ul este deliberat - există o intenție pentru a provoca dureri fizice și/sau psihologice
sau discomfort, pentru o altă persoană.

- Bullying-ul implică un dezechilibru al puterii - există o relație inegală, reală sau percepută între
agresat și agresor bazată pe dimensiunea fizică, vârstă, gen, statutul social sau capacitatea de
acces sau cunoștințe ale tehnologiei și rețelelor sociale

- Bullying-ul are un element de repetare – comportamentul de bullying nu este de obicei unic, se
repetă la intervale de timp, cu amenințarea unor incidente ulterioare care conduc la stări de frică
și anxietate. Actele repetate pot avea ținte diferite sau ținte unice

- Bullying-ul este nociv – indiferent dacă are loc pe termen scurt sau lung, cu vătămare fizică sau
psihologică a țintei

Prevalența bullying-ului

- Poate apărea la elevii de orice vârstă începand cu școala primară, până la liceu
- Se estimează că în proporție de 70 până la 80% dintre elevi, sunt implicați în acte de bullying pe
parcursul anilor de școală, indiferent dacă rolul acestora este de agresor, victimă sau martor

- Victimele fenomenului bullying în lume sunt 43% băieți și 57% fete, iar în Europa, 42% băieți și
58% fete.

- Aproape 63% dintre apelurile înregistrate de serviciile Telefonul Copilului din Europa
menționează forma de bullying emoțional drept cea mai răspândită, urmată de bullying-ul fizic
(24%).

Diferența dintre bullying, agresiune și tachinare

� Bullying-ul - include utilizarea oricărei modalitati: fizică, verbală, electronică, scrisă sau alt
mĳloc. Este un comportament agresiv intenționat și repetitiv, cu o frecventă mare.

� Agresiunea – include elementele bullying-ului, diferenta dintre ele fiind comportamentul care
poate fi intenționat sau neintenționat, direct sau indirect. Poate fi un eveniment izolat sau cu o
frecventă mult mai mică
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� Tachinarea – este de 2 feluri:
1. Pozitivă - ilustrează apropierea, afecțiunea și familiaritatea cu o altă persoană

- persoana care este tachinată nu este supărată
- are loc în cadrul unei relații puternice
- întărește relația

2. Negativă - înstrăinează, critică și jenează cealaltă persoană
- persoana tachinată este în suferință
- are loc într-o relație slabă
- subminează relația

FORMELE BULLYNG-ULUI

Cazurile de bullying implică cel puțin un agresor și o victimă, iar, în unele cazuri, există și martori.
Agresorul vrea să fie cel mai cool rănindu-i, intimidându-i sau jignindu-i pe cei din jurul său. Este
temperamental, inflexibil, încrezător și nu îi place să accepte regulile.De cele mai multe ori nu are
empatie și chiar se bucură că produce durere celorlalți. Dorește să domine și să-i controleze pe ceilalți,
exagerează în situații obișnuite. Agresorul abuzează de putere pentru a-i răni pe ceilalți, deliberat și în
mod repetat. Victima (persoana agresată) este copleșită de teamă. Unii elevi sunt predispuși să fie
abuzați din cauză că sunt diferiți”.

De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt elevii care au următoarele caracteristici:
� supraponderali sau subponderali,
� au abilități sociale scăzute,
� au puțini prieteni sau nu au prieteni,
� sunt săraci sau bogați,
� au religie sau rasă diferită,
� sunt scunzi sau prea înalți,
� au slabe abilități sportive,
� sunt inteligenți, talentați,
� au dizabilități fizice,
� sunt persoane noi din grup,
� au părinți divorțați sau
� sunt pur și simplu „diferiți” de ceilalți.

Efectele bullying-ului

- Comportamentul de bullying afectează întreaga comunitate școalară.
- Are efecte dăunătoare asupra sănătății fizice si psihice, stării de bine și a învățarii elevilor.
- Ambii actori, agresorul respectiv victima, au un risc crescut pentru comportamente adverse pe
termen lung, inclusiv părăsirea timpurie a școlii.

- Deși a fost puțin studiat, exista efecte nocive si asupra celui de-al treilea actor,
martorul/observatorul actului de bullying, efecte care pot fi asematoare celor implicați direct.

- Elevii care sunt agresati o probabilitate mai mare de a dezvolta simptomele depresiei și anxietății,
fobiei școlare, tulburări de somn, slabă autoreglare .
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- Bullying-ul susținut, sever sau intens este asociat cu rezultate negative grave de ordin fizic și
mental, inclusiv riscul crescut de suicid.

- Bullying-ul verbal și social este la fel de dăunător ca cel fizic.

Efectele bullying-ului :

- În cazul elevilor agresați, bullying-ul are un efect negativ asupra modului în care se percep si se
simt pe sine înșiși, asupra relațiilor cu prietenii și familia și asupra muncii școlare și a sănătății
fizice.

- Elevii care se confruntă cu bullying-ul sunt de două ori mai predispuși a manifesta simptome
somatice precum durerile de cap și de stomac.

- Cei care se auto-învinovățesc pentru ca sunt agresati și ajung la concluzia că merită să fie astfel
tratați, au mai multe șanse să se confrunte cu depresia, victimizarea prelungită și inadecvarea
socială.

Care sunt lipsurile celor care adoptă comportamentul de bullying?

- Sentimentul de securitate și stabilitate
- Asigurarea nevoilor de bază
- Sentimentul de a fi apreciat și de apartenență
- Sprĳin și îndrumare pentru a învăța abilități esențiale și de înţelegere
- Protecție împotriva stresului excesiv
- Relații defectuoase cu: familia (părinți, frați, familiea extinsă), colegii, școala (profesori, personal,
directori), comunitatea

Intervenții sociale pentru victimele bullying-ului

- Organizarea de grupuri de elevi (proiecte de grup, jocuri, dezbateri, focus grupuri) care să
includă victimele .

- Intervenții restaurative – aduc împreună persoanele care sunt, într-o masură mai mare sau mai
mică, implicate sau afectate de comportamentul de bullying în cadrul unui grup.

- Suport specific de la egal la egal (colegii victimei).
- Schimbarea atitudinilor și comportamentelor colegilor pentru a preveni agresiunea viitoare a
victimei.

- Grupul de suport .
- Consilere și intervenție individuală
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Deficiențe de învățare - Dislexia

Profesor învățământ preșcolar special Sav Ramona Maria

Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Dislexia este una dintre mai multe deficiențe distincte de învățare. Este o tulburare specifică

bazată pe limbaj, caracterizată de dificultăți în decodificarea unui singur cuvânt, care de obicei reflectă

abilitățile insuficiente de procesare fonică. Dificultățile în decodificarea unui singur cuvânt sunt adesea

neașteptate în raport cu vârsta și alte abilități cognitive și academice; ele nu sunt rezultatul unei

deficiențe generalizate sau al unei tulburări senzoriale. Dislexia se manifestă prin dificultăți variabile cu

diferite forme de limbă, adesea inclusiv, pe lângă problemele de citire, o problemă evidentă cu

dobândirea de competențe în scris și ortografie.

Pur și simplu afirmată, dislexia este un tip de tulburare de lectură în care elevul nu reușește să

recunoască și să înțeleagă cuvintele scrise. Dislexia este o afectare gravă a abilității de citire, în ciuda

inteligenței normale, a oportunităților normale de citire și a unui mediu adecvat pentru casă. Deși cauza

exactă organică a dislexiei nu este cunoscută, se crede în general că această problemă rezultă din

dificultăți cu conștiința fonologică - lipsa înțelegerii regulilor care guvernează corespondența dintre

sunete specifice și anumite litere care compun cuvinte (Lyon & Moats, 1997). Cu alte cuvinte,

recunoașterea sunetului scris este afectată.

Diferite tipuri de tulburări de lectură au fost menționate de către Academia Americană de

Psihiatrie în ” Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale” (2013). Sunt

enumerate mai jos tulburările de lectură cele mai frecvent observate la copiii cu dislexie:

Dislexia directă. Lipsa directă se referă la abilitatea individului de a citi cuvintele cu voce tare corect, dar

nu înțelege ceea ce tocmai a citit.

Dislexia dyseidezie. Astfel de indivizi afectați vor avea vocabulare slabe din punct de vedere vizual

și se vor baza pe folosirea abilităților de atac de cuvânt consumatoare de timp (o abordare fonetică)

pentru a decoda multe cuvinte. Ca urmare, elevii cu această afecțiune vor citi cu greutate. Decodarea

devine inexactă pentru multe cuvinte neregulate din punct de vedere fonetic, înregistrați pentru râs.

Erorile de scriere caracteristice includ echivalentele fonetice pentru cuvintele neregulate, cum ar fi rede

for ready.

Dislexia disgeidică. Copiii cu tipul dislexiei disideotice sunt capabili să sune fonograme

individuale în mod fonetic, dar au dificultăți în identificarea modelelor de litere în grupuri. Ortografia

lor tinde să fie fonetică chiar și atunci când este incorectă (laf pentru râs). Copiii din acest grup au

deficite în viziunea și memoria literelor și a formelor de cuvinte, ceea ce le face dificilă dezvoltarea unui

vocabular de vedere. Cu toate acestea, ei au capacitatea de a dobândi abilități fonetice adecvate.
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Dislexia cu disgrafia (dislexia profundă). Cu această condiție, o persoană are o problemă în

scrierea literelor și cuvintelor, apucând semnificațiile cuvintelor, integrând sunetele literelor și

pronunțând cuvinte nefamiliare și uneori chiar familiare. Persoanele din această categorie se confruntă

cu cea mai mare provocare și au nevoie de cea mai mare atenție pentru planificarea educației și a carierei.

Dislexia fără disgrafie (dislexie pură). Această tulburare apare atunci când o persoană are

probleme de citire, dar nu de scriere. Unii studenți cu dislexie pură au probleme în a face aritmetică

scrisă deoarece trebuie să citească textul și numerele, dar nu pot avea nici o problemă de a face

aritmetică vorbită. Dislexia fără disgrafie nu poate fi identificată niciodată, deoarece, pentru a confunda

lucrurile, o persoană poate avea o limbă orală aproape normală, iar scrierea lui și ortografia orală pot fi

practic neimpurate.

Dysnemkinesia dislexie. Dysnemkinezia implică disfuncții minime ale zonei cortexului motor

implicat în formarea literelor. Persoanele cu această tulburare pot fi distinse, în mod caracteristic, prin

inversarea frecventă a literelor, cum ar fi d pentru b, ca și pentru băieți.

Disnomia. Un tip de dislexie asociat în mod specific cu dificultăți în denumirea și numirea vitezei.

Dislexie disfonică. Cititorii disfonici au dificultăți în a scrie litere la sunete, astfel încât ortografia

lor este total haotică. Ei sunt capabili să recunoască cuvintele pe care le-au memorat, dar nu pot suna pe

cei noi pentru a-și da seama ce sunt. Ele pot fi în măsură să citească aproape de nivelul corespunzător de

clasă, dar sunt spellers săraci. Dislexia disonfectă este privită ca o dizabilitate în asocierea simbolurilor cu

sunetele. Modificările greșite tipice acestei tulburări sunt inexacte din punct de vedere fonetic.

Întrebările greșite sunt substituții bazate pe indicii mici și sunt, de asemenea, semantice.

Dislexia literară (Blindness cu litere). Cu această condiție, o persoană are dificultăți în

identificarea literelor, potrivirea literelor mari cu litere mici, numirea literelor sau sunetele potrivite cu

literele corespunzătoare. Aici, o persoană poate citi scrisori individuale ale cuvântului, dar nu cuvântul

însuși sau poate citi un cuvânt, dar nu înțelege sensul cuvântului. Unii oameni cu dislexie literală pot citi

cuvintele parțial. De exemplu, o persoană poate citi cuvântul păduchi ca gheață sau ca. Persoana poate

să-și dea seama că aceste cuvinte sunt incorecte, dar nu pot citi cuvintele corect. Unii oameni cu dislexie

literală fac mai bine prin mișcarea degetului de-a lungul conturului unui cuvânt sau prin trasarea

literelor în aer.

Dislexia cu deficiențe în lectură mixtă (dizabilitate în lectură Alexic). Copiii cu deficiențe de lectură

mixte au atât tulburări de lectură dissectezice, cât și disopice. Acest subtip combină deficitul primelor

două grupuri. Această persoană poate avea deficiențe atât în ceea ce privește vocabularul vizual, cât

și abilitățile fonetice. Persoanele cu această formă de dislexie, de obicei, nu pot să citească sau să scrie.

Neglijați dislexia. Această condiție apare atunci când o persoană neglĳează stânga sau partea

dreaptă a cuvintelor, o problemă evidențiată în special în citirea cuvintelor lungi. De exemplu, dacă este

rugat să citească păpuși, el sau ea o pot citi ca pe ouă. Având în vedere un cuvânt, cum ar fi alfabetic,

persoanele cu această formă particulară de dislexie vor pierde câteva dintre primele litere. De exemplu,
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aceștia pot să o citească pur și simplu la fel. Este posibil să existe o problemă cu cuvintele compuse. De

exemplu, un cuvânt compus cum ar fi cowboy poate fi citit parțial, ca vacă sau băiat.

Dislexia fonologică. Această tulburare apare atunci când o persoană are dificultăți în convertirea

literelor la sunetele lor. Ei pot citi cuvintele care le sunt deja cunoscute, dar au dificultăți în citirea unor

cuvinte necunoscute sau noi. Ei au, de asemenea, dificultăți în a citi un nonword, cum ar fi tord. Aceștia

pot interpreta greșit acest cuvânt ca un cuvânt real care arată similar. Ei, uneori, au citit greșit cuvintele

reale, ca și altele care arată asemănătoare. Cuvântul închis poate prezenta această problemă deosebită,

mult la disperarea unui ascultător.

Dislexia primară. Aceasta este o disfuncție, mai degrabă decât o deteriorare a părții stângi a

creierului (cortexul cerebral) și nu se schimbă odată cu maturitatea. Persoanele cu acest tip sunt rareori

capabile să citească deasupra unui nivel de clasa a patra și pot lupta cu citirea, ortografia și scrierea ca

adulți. Dislexia primară este ereditară și se găsește mai des la băieți decât la fete

Dislexia semantică. Aceasta se întâmplă atunci când o persoană denaturează sensul unui cuvânt

sau citește incorect un cuvânt din cauza confuziei în sensul cuvântului dat. Persoanele cu dislexie

semantică pot spune un antonim, un sinonim sau un subordonat al unui cuvânt în locul cuvântului

propriu-zis. De exemplu, aceștia pot interpreta greșit câine ca pisică sau vulpe. Acestea pot rătăci greșit

răsucirea ca răsucite sau cumpărați după cum ați cumpărat. Unii au dificultăți în citirea funcțiilor,

cuvinte precum, de, nu, și și.

Spelling Dyslexia. Acest lucru apare atunci când o persoană are probleme la citirea tuturor

tipurilor de cuvinte și uneori are probleme de identificare a literelor individuale. Lectura lor este extrem

de lentă și ezitantă, în special pe termen lung. În timp ce un cititor normal are nevoie de aproximativ 30

de milisecunde pentru citirea fiecărei litere suplimentare, un dislexic de ortografie poate dura

aproximativ o secundă pentru a face același lucru. Unii dislexici tind să citească cuvintele o singură dată

la un moment dat, chiar dacă cuvintele sunt scurte și familiare.

Dislexia de suprafață. Această condiție apare atunci când o persoană poate citi cuvintele din punct

de vedere fonetic, dar are probleme cu recunoașterea întregului cuvânt (adică yacht = yachet).

Trauma dislexie. Această afecțiune apare, de obicei, după traumatisme cerebrale sau leziuni ale

zonei creierului care controlează citirea și scrierea. Acest tip de dislexie este rar diagnosticat în populația

de vârstă școlară de astăzi, deoarece adesea primește o clasificare în educația specială a Traumatic Brain

Injury (TBI), mai degrabă decât LD.

Dislexia vizuală. Persoanele cu această afecțiune de obicei nu pot învăța cuvinte ca o componentă

întreagă. Există probleme cu discriminarea vizuală, sinteza memoriei și secvențierea cuvintelor.

Inversarea cuvintelor sau a literelor în cazul citirii, scrierii și ortografiei este obișnuită.
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Eficiența utilizării mĳloacelor de învățământ tehnice

audio – vizuale în predarea – învățarea – evaluarea

conținuturilor științifice la clasa a III-a,

la disciplina Științe ale Naturii

Prof. înv. primar: Șerbănescu Ana Victoria
Școala Gimnazială „Regina Maria”, Curtea de Argeș

1. Premisele studiului

Dezideratele majore ale învăţământului formativ – educativ se conturează pregnant la disciplina
Științe ale naturii, la clasa a III-a, care vizează raportarea copilului la mediul în care trăiește,
presupunând învățarea prin înțelegere și aplicare. Programa școlară pentru Științe ale naturii ridică
problema cercetării și inovației în demersul didactic, respectiv asupra modului cum este împărtășită
inovația de către elev. De asemenea, atrage atenția asupra bazei tehnice materiale specifice, necesare noii
viziuni și a metodelor moderne de predare și experimentare pe care învățătorii trebuie să le stăpânească
și să le aplice. Toate acestea impun o restructurare, dar și o reconsiderare a mĳloacelor de învățământ
utilizate în contextul practic educațional.
2. Scop, obiective, ipoteze ale studiului

a) Scopul investigaţiei constă în analiza eficienţei folosirii mĳloacelor de învățământ tehnice audio –
vizuale în activitatile din cadrul ariei curriculare Matematică și știinte, disciplina Științe ale naturii,
desfăşurate în învăţământul primar.
b) Obiectivul investigaţiei: - identificarea mĳloacelor de învățământ cu ponderea cea mai ridicată
privind eficientizarea predării-învățării conținuturilor științifice, la clasa a III-a, aria curriculară
Matematică și știinte, disciplina Științe ale naturii.
c) Ipoteza investigaţiei: Presupunem că utilizarea mĳloacelor de învățământ tehnice audio – vizuale
în predarea – învățarea conținuturilor științifice la clasa a III-a, la aria curriculară Matematică și știinte,
influenţează randamentul şcolar al elevilor, în sensul că există posibilitatea sporirii eficienţei demersului
educativ prin participarea activă a elevilor.

3. Metodologia investigației

a) Observaţia directă: Am ales această metodă de cercetare deoarece constă în urmărirea intenţionată,
după un plan, a fenomenelor specifice educaţiei în condiţiile derulării lor normale, naturale. În
consecință am elaborat grila de observare menită să indice comportamentele observabile care țin de
activitatea de învățare, de activitatea experimentală și de interesul științific al elevilor pe perioada
realizării studiului, însumând observațiile asupra fiecărui elev din clasă pe parcursul mai multor lecții.
b) Experimentul pedagogic colectiv, de durată medie, s-a desfăşurat în trei etape: pre-experimentală,
experimentală, post-experimentală, fiind exprimat printr-o „observaţie provocată” şi a constat în
producerea sau modificarea intenţionată a fenomenelor educaționale prin introducerea mĳloacelor
tehnice audio-vizuale în lecțiile desfășurate cu elevii din lotul experimental, cu scopul de a urmări
impactul acestora.

În etapa inițială mĳloacele de învățământ utilizate în activitățile de predare-învățare cu ambele
loturi de subiecți au fost cele clasice, specifice lecțiilor de științe, respectiv: planșe, atlase și albume
științifice, mulaje.
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În etapa experimentală, în lecțiile desfășurate cu lotul de control s-au folosit aceleași tipuri de
mĳloace ca în etapa inițială. În toate lecțiile desfășurate cu lotul experimental au fost utilizate, pe lângă
cele anterioare, mĳloace tehnice audiovizuale: laptopuri, tablete, videoproiector, CD-uri, softuri
educaționale interactive. Aceste mĳloace de învățământ au fost utilizate atât de învățător, cât mai ales de
către elevi. Ele au fost introduse în diverse momente ale lecțiilor susținute în clasă și au constituit și
mĳloace de informare, selectare și realizare a pieselor de portofoliu ale elevilor acasă.
c) Testul de evaluare:Am utilizat teste de evaluare derulate pe etapele de realizare a studiului, respectiv:
1. Testul de evaluare inițială, aplicat la începutul investigației, având ca obiective operaționale:
2. Testul de evaluare finală, aplicat la sfârșitul investigației, vizează parțial obiectivele testului de
evaluare inițială, deoarece prin acestea au fost urmărite aspecte distincte în raport cu conținuturile
programei școlare. Obiectivele operaționale ale testului de evaluare finală sunt următoarele:

4. Desfășurarea investigației

PERIOADA: 7 săptămâni LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
ETAPELE:

A. Etapa iniţială, care a avut un caracter constatativ, a constat în aplicarea testului de evaluare
inițială care să reflecte volumul şi calitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor, constituind un
punct de pornire în demersul formativ.

B. Etapa experimentală, cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice la elevi, a presupus
utilizarea mĳloacelor tehnice audio-vizuale în lecțiile desfășurate cu lotul experimental, în timp ce
pentru lotul de control s-au folosit mĳloace de învățământ tradiționale. Lotul experimental a participat
la o serie de activități având la dispoziție lecții interactive, filmulețe educativ – informative și jocuri, ca
suporturi tehnice utilizându-se laptop-uri, videoproiector, tablete.

C. Etapa evaluării, ce a avut un caracter comparativ, a constat în aplicarea testului de evaluare
finală ambelor eşantioane de elevi.

VARIABILELE CERCETĂRII

În cadrul cercetării considerăm ca variabile independente tipologiile mĳloacelor de învățământ
utilizate, iar performanțele elevilor ca variabilă dependentă.

PREZENTAREA LOTURILOR DE SUBIECȚI

Cercetarea s-a efectuat pe două loturi de subiecţi grupate astfel:
1. Lotul experimental – elevii clasei a III-a A. Lotul de 19 subiecţi este neomogen din punctul de vedere al
performanţelor şcolare. Asupra lotului experimental se acţionează cu ajutorul factorului experimental:
mĳloacele de învățământ tehnice audio – vizuale.
2. Lotul de control – elevii clasei a III-a B. Asupra căruia se acţionează cu mĳloacele de învățământ
tradiționale.

Pentru stabilirea loturilor de subiecți s-a avut în vedere ca aceștia să frecventeze orele aceluiași
nivel de clasă, respectiv clasa a III-a pentru a înlătura influențele rezultate din diferențele de natura
dezvoltării psihoindividuale. S-au realizat clasificări ale loturilor de subiecți în funcție de gen, vârstă,
mediul de proveniență (urban, rural), caracteristicile mediului familial și performanțele școlare.

5. Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor

Vom prelucra, analiza și interpreta datele obținute în urma desfășurării studiului din trei puncte de
vedere, astfel:
A. Pe baza observației directe:Observația directă a comportamentului elevilor participanți la studiu a
relevat faptul că au existat anumite diferențe între cele două loturi de subiecți. Lecțiile desfășurate cu
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lotul experimental au avut un caracter preponderent activ – participativ, dominat de utilizarea
mĳloacelor de învățământ puse la dispoziția elevilor.
B. Pe baza rezultatelor obținute în urma aplicării testelor

a) În etapa iniţială: Având caracter constatativ, testul de evaluare iniţială reflectă volumul şi calitatea
cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor, respectiv performanțele anterioare ale elevilor.
b) În etapa evaluării: Am aplicat celor două loturi de subiecţi un test de evaluare finală cu scopul de a
stabili nivelul cunoştinţelor acumulate pe parcursul desfăşurării experimentului.

Comparând rezultatele obţinute la testele aplicate, se constată că progresul este semnificativ la
elevii din lotul experimental. O evoluție favorabilă, firească, înregistrează și lotul de control, însă ea nu
are un caracter semnificativ.
C. Pe baza analizei produselor realizate de elevi

Sub aspect cantitativ, s-a constatat o cantitate considerabil mai mare de lucrări scrise și ilustrate,
dar mai ales de CD-uri cu informații la lotul experimental, față de numărul mai mic al produselor
realizate de elevii lotului de control. Sub aspect calitativ, s-a constatat o diversitate de informații scrise,
vizuale și digitale culese și realizate de lotul experimental. Sub aspectul surselor de informare atât elevii
din lotul experimental cât și cei din lotul de control au folosit cu precădere informațiile digitale găsite pe
internet sau pe CD-uri, continuând acasă folosirea mĳloacelor tehnice audio-vizuale, în special
calculatorul sau laptopul, singuri sau ajutați de părinți.

6. Concluziile studiului

Cercetarea desfășurată aduce clarificări cu privire la existența unei relații între mĳloacele de
învățământ și eficiența demersului educativ pentru activitatea didactică cu loturile prezentate.

Datele centralizate, analizate și prelucrate au dus la confirmarea ipotezei formulate la începutul
studiului. Prin urmare utilizarea mĳloacelor moderne de învățământ la disciplina Științe ale naturii, la
clasa a III-a, produce implicarea elevilor atât în activitățile desfășurate în clasă, dar și în activități de
căutare de informații, de investigare realizate în afara orelor de curs.

Cercetarea a evidențiat câteva puncte sensibile ale utilizării mĳloacelor moderne de învățământ:
� realizarea unor asemenea lecții presupune o pregătire laborioasă a profesorului care trebuie
să identifice posibilele demersuri abordate de elevi, să pregătească activitatea în cele mai mici
amănunte;

� aceste lecții sunt mari consumatoare de timp şi nu asigură o evaluare imediată şi un control
al activităţii elevului;

� este necesară o dotare materială complexă şi spaţiu adecvat de desfăşurare pentru a se asigura
eficienţa învăţării;

Folosirea tehnologiilor moderne, cu care elevii au luat deja contact în mediul extrașcolar,
conferă lecțiilor un climat stimulativ, modern, care satisface nevoile actuale ale elevilor din societatea
contemporană tehnologizată.
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Metode didactice interactive aplicate la lecția de Limba și

literatura română

Prof. Spulber Cerasela- Cosmina
Liceul Tehnologic Vlădeni, Iași

Limba și literatura română este o disciplină prin studierea căreia se intenționează formarea unor

competențe specifice și generale, iar finalitățile sunt următoarele: formarea unui sistem de atitudini,

valori și comportamente, formarea unui ansamblu de cunoștințe, formarea unor deprinderi integratoare

de exprimare și receptare orală corectă, formarea unor capacități intelectuale, formarea reprezentărilor

culturale, stabilirea unor reguli și modele de bază ale comunicării orale și scrise și însușirea unor metode

și tehnice de muncă intelectuală.

Dacă lecția de limba și literatura română este o unitate didactică structurată în predare-învățare

și evaluare, în care informațiile sunt vehiculate de la formator la format, după o strategie care respectă

logica educațională, având efecte formative asupra educabilului, metodica predării implică formarea

unor deprinderi și abilități. Definimmetoda de învățământ ca fiind o cale, „un drum străbătut deopotrivă

de elevi și profesori, prin care – conform unor principii (didactice), dar și unor legi (ale învățării) – se

înfăptuiesc obiectivele instruirii, adică se însușesc de către elevi cunoștințe de bază și se formează

capacități intelectuale și convingeri, în vederea integrării progresive în societate.” (Ion Berca)

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoala de către dascăl în a-i sprĳini pe elevi

să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mĳloace prin care se formează şi se

dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele

cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi

personalitatea.

Una din metodele care sunt focalizate pe dezvoltarea capacității de ascultare, vorbire, cooperare,

reflectare, gândire creativă și rezolvare de probleme este metoda mozaic (Jigsaw).

Mozaicul (Metoda Jigsaw) Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau „metoda

grupurilor interdependente „este o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev

are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în același timp și responsabilitatea
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transmiterii informaţiilor asimilate celorlalţi colegi. În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult

diminuat, el intervine semnificativ la începutul lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru și

trasează sarcinile și la sfârșitul activităţii când va prezenta concluziile activităţii.

Metoda Mozaic cere ca elevii să se ajute unii pe alții să învețe. Poate fi utilizată atunci când elevii

citesc un text, ascultă o prezentare sau realizează un studiu de grup.

ETAPE ȘI FAZE:

1. Pregătirea materialului de studiu

� Profesorul stabilește tema de studiu și o împarte în patru sau cinci subteme. Opțional, poate

stabili pentru fiecare subtemă, elementul principal pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci

când studiază materialul în mod independent. Realizează o fișă-expert în care va trece cele patru

sau cinci subteme propuse și care va fi oferită fiecărui grup.

2. Organizarea colectivului în echipe de învățare de câte patru-cinci elevi( în funcție de numărul lor în clasă.)

� Fiecare elev din echipă, primește un număr de la unu la patru-cinci și are ca sarcină să studieze în

mod independent, subtema corespunzătoare numărului său. El trebuie șă devină expert în

problema dată. De exemplu, elevii cu numărul unu din toate echipele de învățare formate, vor

aprofunda subtema cu numărul unu. Cei cu numărul doi vor studia subtema numărul doi și așa

mai departe.

� Faza independent. Fiecare elev studiază subtema lui, citește textul corespunzător. Acest studiu

poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării mozaicului.

3. Constituirea grupurilor de experți

� După ce au parcurs faza de lucru independent, experții cu același număr se reunesc, constituind

grupe de experți pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu numărul unu, părăsesc

echipele de învățare inițiale și se adună la o masă pentru a aprofunda subtema. La fel procedează

și ceilalți elevi cu numerele doi, trei, patru sau cinci. Dacă grupul de experți are mai mult de șase

membri, acesta de divizează în două grupe mai mici.

� Faza discuțiilor în grupul de experți. Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au

studiat independent. Au loc discuții pe baza datelor și a materialelor avute la dispoziție, se

adaugă elemente noi și se stabilește modalitatea în care noile cunoștințe vor fi transmise și

celorlalți membrii din echipa inițială. Fiecare elev este membru într-un grup de experți li face
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parte dintr-o echipă de învățare. Din punctul de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru

ale grupurilor de experți trebuie plasate în diferite locuri ale sălii de clasă, pentru a nu se deranja

reciproc. Scopul comun al fiecărui grup de experți este să se instruiască cât mai bine, având

posibilitatea propriei învățări și a predării și învățării colegilor din echipa inițială.

4. Reîntoarcerea în echipa inițială de învățare.

� Faza raportului de echipă. Experții transmit cunoștințele asimilate, reținând la rândul lor

cunoștințele pe care le transmit colegii lor, experți în alte subtheme. Modalitatea de trasmitere

trebuie șă fie scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoțită de suporturi audio-vizuale, diverse

materiale.

5. Evaluarea

� Faza demonstrației. Grupele prezintă întregii clase. În acest moment elevii sunt gata să

demonstreze ce au învățat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori

poate da spre rezolvare fiecărui elev o fișă de evaluare.

Aplicare metodă la clasa a XII-a la o lecție de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor,

cu subiectul lecției: Tipurile de roman în perioada interbelică şi în perioada postbelică.

1. Profesorul stabilește tema de studiu: Tipurile de roman în perioada interbelică şi în perioada postbelică,

și o împarte în subteme: Ion- Liviu Rebreanu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război- Camil

Petrescu, Enigma Otiliei- George Călinescu, Baltagul- Mihail Sadoveanu, Moromeții- Marin Preda.

Pentru fiecare roman elevii trebuie să urmărească următoarele aspecte:

Geneza

romanului

Încadrare Tema Scene Elemente

de

compoziţie

Personaje Opinii

critice

Opinii

personale

2. Organizarea colectivului în echipe de învățare. Se realizează cinci grupuri( de baștină). Elevii din fiecare

grup poartă o cifră de la 1 la 5. Elevii cu numărul 1 vor avea subtema Ion, cei cu numărul 2- Ultima

noapte de dragoste, întâia noapte de război, cei cu numărul 3- Enigma Otiliei, cei cu numărul 4- Baltagul,

iar cei cu numărul 5 vor avea romanulMoromeții.

� Fiecare elev studiază individual subtema lui.
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3. Consitituirea grupurilor de experți. După ce au parcurs faza de lucru independent, se formează

grupurile de experți. Elevii cu numărul 1 merg la cei cu numărul 1, cei cu numărul 2 la cei cu numărul 2 și

tot așa.

� Faza discuțiilor.

4. Reîntoarcerea în echipa inițială de învățare.

� Experții trasmit cunoștințele asimilate, reținând la rândul lor cunoștințele pe care le primesc de la

colegii lor, experți în alte subteme.

5. Evaluarea

� Grupele prezintă rezultatele întregii clase. Profesorul poate pune întrebări. Elevii vor avea de

rezolvat (individual) următoarea fișă de lucru:

FIŞĂ DE LUCRU

1. Prezentaţi geneza romanului (date semnificative legate de apariţia acestuia- când?, unde?,

surse de inspiraţie etc.)

2. Încadraţi romanul într-o tipologie şi într-un curent literar şi justificaţi alegerea făcută,

făcând trimitere la text.

3. Prezentaţi pe larg tema romanului.

4. Selectaţi şi comentaţi două secvenţe relevante pentru ilustrarea temei.

5. Prezentaţi două elemente de structură, compoziţie sau limbaj.

6. Menţionaţi câteva personaje.

7. Prezentaţi o opinie critică cu privire la romanul ales.

8. Prezentaţi opinia personală despre romanul studiat.

Cvintetul

Cvintetul constă în crearea de cinci versuri respectându-se cinci reguli ăn scopul de ase sintetiza

conținutul temei abordate.

� Descrierea metodei

� Comunicarea sarcinii de lucru ( se anunță tema și sunt reamintite regulile de alcătuire a unui

cvintet)
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- Primul vers-Un singur cuvânt ce denumește subiectul lecției

- Al doilea vers- două cuvinte care definesc caracteristicile subiectului (2 adjective)

- Al treilea vers- format din trei cuvinte care exprimă acțiuni (verbe la gerunziu)

- Al patrulea vers- format din patru cuvinte care exprimă starea elevului față de subiect

- Al cincilea vers- un cuvânt care arată însușirea esențială a subiectului.

Aplicare metodă la clasa a VIII-a la o lecție mixtă cu subiectul lecției: Baltagul – Mihail Sadoveanu-

caracterizarea personajului principal Vitoriei Lipan, în vederea evaluării formative și obținerea

feed-back-ului.

� Profesorul descrie metoda și le comunică elevilor sarcina de lucru. După ce elevii (care sunt

grupați câte 5) alcătuiesc cvintetele, se citesc și se alege cel mai bun cvintet.
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ȘCOALĂ FĂRĂ BULLYING, ȘCOALĂ CU ZÂMBETE

Prof. înv. primar : Șuteu Julieta Nicoleta

Școala Gimnazială Ogra , Jud.Mureș

Este comun în zilele noastre să auzim despre mesaje care au forța de a distruge vise de adolescenți sau

copii . Poate că ceea ce pentru noi astăzi pare deranjant și distrugător , pentru strămoșii nostri nu avea aceeași

însemnătate . O simplă propoziție să poată distruge un om , pare prea de tot , însă pentru un secol în care motorul

progresului social este chiar informația , în mod ironic , arma cea mai eficientă este chiar cuvântul .

Cuvântul zboară ca vântul , doar că vântul se mai oprește , dar cuvântul nu-l mai putem opri și nici nu-l

mai putem aduce înapoi. Un cuvânt nepotrivit , poate curma vieți nevinovate , poate frânge aripi încă fragile și

poate aduce întuneric chiar și acolo unde cândva se năștea un curcubeu.

Ce este bullying-ul?Comportament de intimidare, hărțuire, umilire, excludere, luare în derâdere a cuiva.

Care sunt caracteristicile bullying-ului?

� este intenționat (agresorul are intenția să rănească pe cineva);

� este repetat (aceeași persoană este rănită mereu);

� dezechilibru de forțe (agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate

apăra singură).

Unde se întâmplă bullying-ul?La școală, în pauză, pe terenul de sport, pe stradă, în parc, în drum spre școală;

Cum se simte cel agresat (victima)? Trist, furios, umilit, rănit, temător, vinovat, plânge, neimportant,

neîncrezător, lovește, dezgustat, slab ;
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Care sunt metodele? Porecle, bârfe, lovit, jignit, umilit, tachinare, smuls, împins, înjurat, amenințat, râde de

victimă, cyberbullying, deposedare de lucruri;

Ce obțin cei care fac bullying?Apreciere, valorizare, atenția colegilor, bunuri, popularitate, putere;

Expresii jignitoare: Nu ai fost invitat!, Pârâcioasă!, Nu ești cool!, Ciudatul!, Plângăciosul!, Grasa!, Ochelaristul!,

Tocilarul!, Săracul!;

Afirmații pozitive: Ești deștept!, Ești amuzant!, Mă simt bine cu tine!, Îți stă bine cu ochelarii!, Ești un coleg

important!, Ești curajos!, Stai cu noi!, Ești înțelegător!, Ești bun!;

Cummă protejez de bullying? (5 pași)

Ignor și plec!

Spun ”Oprește-te, mă deranjezi!”

Spun ”Oprește-te, nu îmi place ce faci!”

Spun ”Oprește-te, altfel o anunț pe doamna!”

Plec și spun ce s-a întâmplat doamnei.

Intimidarea apare sub forma unei agresivități proactive și evoluează în timp ca atitudine, stabilizându-se ca

trăsătură în structura caracteristică a agresorului.

Prin urmare, datorită complexității date de implicarea proceselor cognitive, cât și a celor afective,

bullying-ul este o atitudine , un „modus operandis ” pe care agresorul îl interpune între el și persoana pe care o

percepe vulnerabilă, ușor de „zdrobit psihic”.

Allport definește atitudinea ca fiind „o stare mentală și neurală de pregătire care exercită o influență

directivă sau dinamică asupra răspunsului unui individ la o împrejurare contextuală .”

Din această perspectivă, bullying-ul devine un comportament elaborat pe baza unor cogniții și motivat de vectori

afectivi.

Pornind de la premisa conform căreia un act de bullying este inițiat întotdeauna de un agresor, este necesar să fie

identificate , în primul rând la nivel teoretic, sursele care îl generează.

De fapt, bullying-ul reduce personalitatea subiectului atacat la însușirile pe care le lezează în mod constant,

hărțuirea având sensul efectului Pygmalion ce modelează un individ conform așteptărilor, percepțiilor,
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motivațiilor personale , în cazul hărțuitorului, existând dorința de a minimaliza persoana vătămată până la

anihilarea socială a acesteia. De aceea, forța bullyingu-lui va crește proporțional cu gradul de retragere socială a

victimei, perceput ca o reușită a acțiunii agresive. Indiferent de cauza care generează comportamentul de

hărțuire, este clar că, dincolo de motivația de confirmare socială a bullying-ului, există anumite caracteristici

personale ale victimei care atrag și care au un rol predictor de reușită a bullying-ului în ochii agresorului.

In ultimii ani, odată cu evoluția mĳloacelor de comunicare, bullying-ul a devenit un fenomen care

atentează la intimitatea victimelor grație facilităților oferite de internet și dispozitivele electronice care folosesc o

tehnologie avansată.

Se recomandă stabilirea unui set de principii clare și nonagresive pentru a reglementa relațiile

interpersonale în spațiul școlar ,vizând construirea unui mediu social caracterizat prin:

• căldură și pozitivism din partea adulților ;

• limite clare și sancțiuni pentru agresiuni ;

• consecvență în aplicarea sancțiunilor non-fizice și non-violente ;

• anunțul în cadrul școlii - model pozitiv de autoritate.

Aceste trăsături reglementează climatul școlar atât la nivel afectiv cât și cognitiv.

În fapt, propune să creeze baza dezvoltării unor atitudini prosociale, cu rol profilactic.

Bibliografie :

� ,,Pixi stie -tot :Stop bullying ! '' , Mechthild Schafer, Klaus Starch ,Editura ALL, 2019.

� Perspectivă și abordatări ale fenomenului de bullying , Alina - MihaelaMunteanu, profesor

psihopedagog , Colegiul Național de Artă „Dinu Lipatti”, București



106

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 11, MARTIE 2022

Școala și familia –împreună pentru binele copilului

Prof.înv.primar,Teleucă Nicoleta
Școala Gimnazială “Miron Costin” Galați

Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat și joacă un rol foarte important în vieţile noastre.
Familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale și biologice, singurul în care
legăturile de dragoste și consanguinitate capătă o importanţă primordială. J.S. Bruner considera că,
admiţând ca toţi oamenii sunt în esenţa lor umani, această umanitate este dată de tipul de copilărie pe
care l-au trăit.

Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. Este
una din cele mai vechi forme de comunitate umană, o instituţie stabilă, cu rosturi fundamentale pentru
indivizi și pentru familie.Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă și se
formează pentru viaţă, îl oferă familia.Aceasta are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii
prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau la baza structurării personalităţii
individului.Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul
acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „ Nu trebuie să faceţi în faţa
copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite”.

Rezultatele unor cercetări făcute au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în
proporţie de 70,63% de familie.Școlii îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia - acest rol derivă
din faptul că este un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor.

Relaţia școală-familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală:
cunoaşterea familiei de către învățătoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Învățătoarea
trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi
înţelegerea copiilor.Școala 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. În privinţa aceasta ne ajută
familia - care este o sursă principală de informaţii pentru învățătoare,privind relaţiile interpersonale
dintre membrii săi, aşteptările cu privire la educaţia copilului, stilul educaţional al părinţilor, autoritatea
părinţilor şi metodele educative pe care aceştia le folosesc, valorile promovate.
Școlaritatea reprezintă etapa de viaţă în care se ţes multe din structurile de profunzime ale personalităţii.
Cu referire la intreaga copilărie, N. Wallon sublinia:”... în viaţa individului, copilăria reprezintă o
valoare funcţională, fiind o perioadă în care se termină realizarea tipului speciei”. La această amplă
construcţie contribuie ansamblul influenţelor exercitate atât de familie cât şi de instituţia şcolară. Însă
nici unul din mediile amintite nu asigură, acţionând singur, deplina dezvoltare psihică a copilului ci
numai completându-se una pe cealaltă.

Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor cu atât va fi mai eficient parteneriatul cu ele. Cu cât
părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu atât va fi mai coerentă înfluenţa ambilor
factori educaţionali şi a ambelor medii educaţionale.

Interesul comun al celor două instituţii, familie şi școală, trebuie să determine o mişcare de
apropiere cu dublu sens, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi. Unitatea de acţiune a
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celor doi factori în opera de formare a copilului este condiţionată de un mod comun de lucru, de o
cunoaştere reciprocă şi de unitatea de vederi.Raţiunea educaţiei copilului, din perspectiva familiei dar şi
a școlii nu poate fi alta decât aceea de a produce modificări pozitive, neîntrerupte în fiinţa fiecărui om,
cu scopul formării unui tip de personalitate solicitat de condiţiile prezente şi de noua perspectivă a
societăţii.
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DISLEXIA - O NOUĂ PROVOCARE. IMPACT SOCIAL.

Prof.înv.primar: Țițirig Cristina Maria

Şcoala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad

Prin structură şi conţinut educaţia trebuie să răspundă necontenit la exigenţele evoluţiei realităţii

naţionale şi internaţionale.

Eficienţa actului educativ este dată de disponibilităţile educaţiei de a se adapta şi autoregla funcţie de

schimbările ce au loc în plan social. Problematica lumii contemporane caracterizată prin universalitate,globalitate,

complexitate şi caracter prioritar demonstrează clar că soluţionarea nu se poate face decât printr-o viziune

holistică în studierea celor mai eficiente mĳloace de rezolvare a problemelor cu care se confruntă omenirea.Astfel

o analiză atentă sub acest aspect, a relevat faptul că la baza marilor probleme ale umanităţii stă discriminarea şi

încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Soluţia pentru depăşirea acestei probleme pare să fie introducerea

în sistemele de învăţământ contemporane a unor noi ,, educaţii” care să sprĳine depăşirea barierelor culturale,

etnice, sau legate de nivelul dezvoltării umane sub raportul competenţelor de orice fel.În ideea alinierii la educaţia

promovată de şcoala occidentală- care are o experienţă mai mare pe tărâmul cercetării cu privire la rezolvarea

acestor probleme şi în sistemul de învăţământ românesc a apărut preocuparea pentru o învăţare interculturală,

bazată pe toleranţă activă, respect, cooperare şi deschidere către diferenţe . Persoanele diferite trebuie acceptate ca

făcând parte din societate şi trebuie ajutate să se integreze.

În societatea românească, până de curând persoanele cu dizabilităţi formau o categorie

discriminată din punctul de vedere al posibilităţilor de integrare activă în societate. Deşi statul român ajuta din

punctul de vedere al asistenţei medicale persoana cu dizabilităţi, societatea doar de puţin timp s-a schimbat în

sensul acceptării realităţii că e formată dintr-o colecţie de oameni cu dezvoltare şi nevoi diferite.

O dovadă a schimbării societăţii în acest sens, este apariţia rampelor de acces construite la intrarea

fiecărei instituţii, ca o recunoaştere a faptului că persoanele dependente de scaunul cu rotile există şi au drepturi

egale cu oricare altă persoană. Deasemeni , educaţia copiilor cu dizabilităţi se doreşte a nu se mai face în şcoli

speciale ca până acum ci alături de copiii dezvoltaţi normal sub aspect fizic şi psihic,tot din dorinţa de a face

integrarea în societate mai facilă.

Dar practica ne demonstrează că şi în rândul copiilor consideraţi a fi dezvoltaţi normal din punct de

vedere psiho-somatic există cazuri de copii diferiţi care întâmpină dificultăţi în învăţare , în realizarea sarcinilor

primite , riscând ca mai târziu – dacă nu sunt ajutaţi - să întâmpine dificultăţi şi în ceea ce priveşte integrarea în

societate .Este vorba despre copiii dislexici şi ei fac obiectul studiului meu.

Dislexia este o dificultate în achiziţia citirii, scrierii şi ortografierii şi poate fi cauzată de o combinaţie de

deficite în procesarea fonologică, în sistemul auditiv şi vizual. Pot fi prezente dificultăţi de procesare lexicală sau
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în viteza de prelucrare.Manifestarea dislexiei la o persoană va depinde însă nu numai de diferenţele cognitive

individuale ci şi de limba folosită.

În limba engleză - de exemplu - unde corespondentul scris al unui sunet poate fi diferit funcţie de context, mai

mulţi copii pot avea dificultăţi de ortografiere a unor cuvinte comparativ cu aceeaşi situaţie din limba română,

unde invariabil aceluiaşi sunet îi corespunde aceeaşi literă.

Pe fondul unor tulburări în dezvoltarea limbajului însă, şi într-o limbă fonetică asemeni limbii române, un copil

care nu poate pronunţa sunetul ,,ţ”(de exemplu) nu va putea scrie cuvântul căsuţă ci va scrie aşa cum poate

pronunţa:,,căsusă”. În lipsa sunetului pe care copilul nu-l poate pronunţa nu poate fi vorba de procesare

fonologică, neexistând corespondenţa sunet-literă pe care se bazează abilităţile de scris-citit. Cu cât numărul de

sunete pe care copilul nu le poate încă pronunţa este mai mare, cu atât dificultatea de a scrie e mai mare, tendinţa

repetată de omitere sau înlocuire a literei corespunzătoare unui sunet cu cea corespunzătoare altuia făcând copilul

să dezarmeze mai ales că el îşi conştientizează limitele.

Sunt multe abilităţi pe care este important să le formăm la copii pentru a le dezvolta competenţele

cerute de o societate tot mai mult literară:

- dezvoltarea limbajului vorbit;

- înţelegerea reprezentării simbolice.

- abilităţi grafo-motorii;

- abilităţile secvenţiale;

- dezvoltarea sistemelor de stocare fonologică (limbajul sonor), ortografică (limbajul scris)

şi semantică ;

-abilităţi de integrare a diferitelor sisteme.

Numai înţelegând dezvoltarea dar şi dificultăţile ariilor implicate în formarea abilităţilor de limbaj, vom

fi capabili să ajutăm efectiv persoana dislexică.

O diagnoză clară a dislexiei deşi este folositoare nu oferă informaţii suplimentare pentru a

putea elabora un plan educaţional individualizat. Mai utilă este crearea unei proceduri de evaluare a profilului

cognitiv, la care se adaugă cunoaşterea stilului preferat de învăţare şi nivelul actual al abilităţilor literare. Numai

după ce avem aceste informaţii putem construi planul de intervenţie personalizat.

Este important ca mai întâi să cunoaştem stilul de învăţare al copilului printr-o investigare detaliată a

tuturor abilităţilor şi dificultăţilor sale. O evaluare eficientă ne va permite să ştim cum învaţă copilul dar şi ce şi

cum e necesar să fie învăţat.Trebuie apoi să ne adaptăm cât mai mult stilul de predare la stilul său de învăţare . Cu

cât stilul de predare corespunde mai mult stilului de învăţare , o cantitate mai mare de informaţii va fi asimilată

în aceeaşi unitate de timp.
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Dacă prescripţia ,,dislexiei” este incorect concepută atunci ajutorul primit va fi insuficient sau chiar

vătămător - dacă nu direct, cel puţin emoţional - pe măsură ce copilul va continua să aibă eşecuri şcolare.

Pentru ca educatorii să nu facă erori în acest sens, un grup de cercetători coordonaţi de Dr. Ian

Smythe(U.K)- consultant internaţional pe probleme de dislexie, a stabilit un set de indicatori folosiţi în

identificarea copiilor dislexici. Aceşti indicatori se referă la:

� Dificultăţi legate de limbaj:

- dificultate în citire şi ortografiere;

- pune literele şi figurile în poziţii greşite;

- are dificultăţi în a-şi aminti tabla înmulţirii,alfabetul, formule matematice;

- omite litere sau le aranjează greşit în cuvinte;

- are dificultăţi în a înţelege ceea ce citeşte;

- compune o lucrare scrisă în mai mult timp decât ceilalţi colegi;

- viteza de prelucrare a limbajului este deficitară;

- are dificultăţi în a explica ideile şi conceptele în special pe hârtie.

� Dificultăţi ce nu sunt legate de limbaj :

- dificultate în organizare;

- rătăcirea lucrurilor personale;

- face erori cu numerele;

- are dificultate în a numi dreapta-stânga;

- probleme cu zilele săptămânii, sau lunile anului;

- probleme cu prinderea mingii sau bătaia din palme;

- dificultăţi în a-şi lega şireturile;

- confundarea datelor;

- dificultate în a copia ceva;

- în ciuda dificultăţilor de limbaj excelează în alte arii.

Dar dacă un copil are câteva din aceste dificultăţi aceasta nu înseamnă că este dislexic.
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Multe lucruri pot influenţa dezvoltarea abilităţilor de limbaj, inclusiv mediul educaţional şi în acest caz numai o

evaluare completă a dificultăţilor realizată de către un specialist va putea confirma motivul eşecului educaţional.

O modalitate de a ajuta copiii cu dificultăți speciale de învățare a citirii, scirerii și ortografierii este utilizarea unei

metode variate la ore sau în particular. Este foarte important ca profesorul să recunoască necesitățile copilului și

să reacționeze în mod adecvat la acestea, să susțină copilul, evitând dezvoltarea unor complexe de inferioritate,

anxietate sau depresivitate.

Cadrul didactic este nevoit să se agisure că toți elevii săi sunt receptivi la activitățile desfășurate. Altfel

trebuie să creeze un material accesibil tuturor, multisenzorial care permite utilizarea punctelor forte și

îmbunătățirea celor slabe.

Memoria este funcția psihică de bază care face posibile fixarea, conservarea, recunoașterea și

reproducerea informațiilor și trăirilor noastre. Aceasta este implicată în toate procesele psihice. În dezvoltarea

limbajului și a vorbirii, este evident că memoria joacă un rol important, însă putem analiza câteva aspecte ale

memoriei ce apar la persoanele dislexice:

� Memorie fonologică, memorie lexicală(ceea ce înseamnă că anumite cuvinte cheie nu pot fi
memorate cu ușurință),

� Discurs incoerent, incapacitatea de a memora ordinea cuvintelor în propoziţie;
� Imposibilitatea de a înţelege modul în care o anumită secvenţă de litere se grupează şi generează
sunete;

� Memoria de scurtă durată este slabă, nu reține mesaje, numele persoanelor, cuvintele sau
expresiile noi;

� Încurcă datele, orele, şirurile de numere (ex. la formarea numerelor de telefon);
� Deseori uită unde şi-a lasat lucrurile;
� Incapacitatea de a face diferența dintre anumite noțiuni de bază.

Pentru dezvoltarea memoriei, propun câteva reguli, legități, principii :

� Citirea de tip model/exemplu trebuie să fie repetată o dată sau de două ori; (obiectiv: înțelegerea
conţinutului textului de către copil)

� Solicitarea celui mic de a face un rezumat oral în legătură cu ce informaţii a înțeles după
parcurgerea totală a textului;

� Realizarea unei hărți conceptuale împreună cu acesta, creând astfel o scurtă recapitulare a ceea
ce a înțeles;

� Utilizarea uneigame variate de materiale didactice ;
� Sublinierea/îngroşarea/ colorarea cuvintelor neînțelese sau pronunţate incorect;
� Reactualizarea permanentă de cunoştinţe în momentul întâlnirii cu un subiect învățat anterior.

Motivația duce la o dezvoltare eficientă, la participarea activă și la reușita procesului de învățare, în cazul

fiecărui copil. Mulți copii dislexici pot deveni sensibili și vulnerabili atunci când învață, mai ales atunci când se
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confruntă cu rezultate negative de pe urma învățării. Astfel, cadrul didactic trebuie să-i ofere multă înțelegere,

evaluare pozitivă și laude, copilul având nevoie să simtă că a reușit, nu doar să audă acest lucru. El trebuie să ia în

considerare necesitățile individuale de învățare ale fiecărui copil, în încercarea de a-i dezvolta cât mai multe

segmente cognitive.
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Ne jucăm, ne distrăm, vorbim, învățăm!

Prof. înv. primar, Vasilache Mihaela

Școala Gimnazială. ,,Ghe. Munteanu’’-structură Școala Gimnazială Nr. 18, Galați

Sensul etimologic al conceptului “comunicare” ( în latina “comunicare” înseamnă “ a se asocia’’), implică, în

general, prezența unei relații, respectiv stabilirea unor legături între două sau mai multe entități. În mod curent

limbajul este definit ca un instrument de comunicare interumană. Vorbirea poate fi asemuită ca o “unealtă” care i-

a dat omului posibilitatea să acumuleze și să stocheze cunoștințe.

Obiectivul major al comunicării educaționale realizate în procesul de învătământ este formarea și

dezvoltarea capacităților generale de comunicare, de relaționare cu semenii și cu mediul din care fac parte.

Copiii trebuie să dobândească încă de la vârsta preșcolară capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-si

exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, ceea ce va constitui o bază în activitatea și viața socială de

mai târziu. De aici decurge necesitatea însușirii vorbirii în mod sistematic în cadrul grădiniței și al școlii.

În procesul instructiv-educativ, prin intermediul limbajului se realizează transmiterea cunoștințelor,

lărgirea orizontului cu noile prezentări. Deci, limbajul poate fi privit din două puncte de vedere: pe de o parte, ca

mijloc de comunicare și, pe de altă parte, ca mĳloc de cunoaștere.

La vârsta preşcolară cel mai potrivit mĳloc de antrenare a vorbirii îl constituie organizarea diferitelor

jocuri speciale, dozate cu tact şi pricepere pentru a-l face pe copil să participe cu plăcere şi de a-l obişnui cu o

anumită disciplină şi anume: să asculte cu atenţie înainte de a răspunde, să gândească înainte de a vorbi şi să ştie

să-i asculte pe ceilalţi.

Limbajul include ascultarea, vorbirea, citirea şi scrierea. Pentru a vorbi, copilul trebuie mai întâi să audă

cum sună cuvintele.

Pentru ca citirea să aibă sens, copilul trebuie să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le

citeşte, iar ca să scrie independent trebuie să ştie să utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Fiecare pas

se bazează şi este dependent de pasul precedent.

Începând cu vârsta de trei ani, sub influenţa mediului şi a educaţiei, are loc dezvoltarea intensă a
limbajului activ, ceea ce aduce cu sine noi modalităţi în activitatea cognitivă a copilului şi exercită o
influenţă reglatoare asupra conduitei sale.

Jocurile didactice destinate dezvoltării limbajului vizează:
1. Dezvoltarea auzului fonematic care e în strânsă legătură cu corectarea defectelor de pronunție;
2. Îmbogăţirea limbajului, activizarea vocabularului cu:
- substantive comune ce denumesc obiecte, fenomene ale naturii, obiecte de îmbrăcăminte, de uz
personal, alimente, mĳloace de locomoție, anotimpuri, părți componente ale corpului;
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- adjective: culoare, dimensiune, gust, calități morale;
- verbe: acțiuni ale copiilor în familie, în grădiniță, în parc, ale adulților, ale
animalelor;

- pronume: înlocuirea numelui cu pronumele personal, de politețe corespunzător.
3. Exersarea deprinderilor de exprimare orală corectă în structuri gramaticale tot mai ample, folosirea cuvintelor

cu semnificaţii corespunzătoare.

Jocurile didactice reprezintă forma de activitate care îmbină în mod armonios sarcinile instructive cu latura

distractivă. Prin intermediul lor se realizează dezideratul „învăţării prin joc”.

Jocuri didactice care contribuie la educarea limbajului copiilor sub aspect fonetic şi au ca obiective

pronunţarea corectă a sunetelor, dezvolarea auzului fonematic, corectarea deficienţelor de vorbire: ,,Spune ca
mine”, ,,Focul şi vântul “, ,,Cucul şi gâsca “, ,,Şarpele şi albinuţa”, ,,Spune la ce m-am gândit” ,,De-a

balonul”, ,, Mingea frige”, ,,Vrăbiuţa şi copacii”, ,,Scara”, ,, Cu ce ne jucăm”, ,,De-a grădiniţa”, ,,

Telefonul fără fir”, ,,Trenul şi vântul

Jocuri didactice care contribuie la educarea vorbirii din punct de vedere lexical, ce vizează îmbogăţirea şi

activizarea vocabularului în strânsă unitate cu extinderea sferei cognitive: ,, Ce este şi la ce

foloseşte” , ,,Spune ce vezi”, ,,Ne jucăm cu steguleţe” , ,,Cubul pisicii”, ,,Cine ştie mai bine?”, ,,Când

facem aşa?” ,,Al cui glas este?” ,,Ce face copilul?”, ,,Eu spun una tu spui multe”, ,,Sunt copil politicos

ce ştiu să mă port frumos!” ,,De-a magazinul”, ,,Ce este cum face”, ,,Săculeţul fermecat”, ,,De-a

doctorul”, ,,De-a mama”

Jocuri didactice care contribuie la educarea vorbirii expresive, realizate în cadrul proiectului tematic ,,În

lumea poveștilor”, ,,O zi cu Scufiţa Roşie’’, ,,Recunoaşte povestea”, ,,Recunoaşte personajul’’, ,,Cel mai

bun povestitor’’

Jocuri interdisciplinare care reprezintă o modalitate de activizare a comunicării orale, de lărgire a

orizontului cunoaşterii, de evaluare a cunoştinţelor asimilate anterior. ,,Bogăţiile toamnei”, ,,Să-l salvăm
peMoş Crăciun”, ,,Trăistuţa cu poveşti”, ,,Primăvară eşti frumoasă! “

Prin jocul didactic,, Șarpele și albinuța" se urmărește pronunțarea corectă a sunetelor "s, z, s, j" și

exprimarea corectă în propoziții, folosind cuvintele: "sâsâie", "bâzâie", "tufiş", "vâjj".

Jocul începe cu o scurtă povestire: "Stând pe o bancă în grădină, am auzit un foșnet și un sâsâit. Văd un șarpe care se

târa prin iarbă, venind spre mine. Mă ridic și mă duc langă o tufă de măceș. Pe deasupra florilor, zburau multe albine.

Bâzâitul lor era așa de frumos., încât am stat și le-am ascultat și eu. A început să bată vântul încet - fâs-fâs, care legăna

frunzele și se auzea: vâj-vâj. Vântul bătea mai tare și crengile scoteau un sunt "vâjj, vâjj". Povestea este însoțită și de

material intuitiv (macheta) cât și de mĳloace audio, casetofon.

După câteva mișcări sugerate de povestioară, copiii povestesc apoi răspund la întrebarea: "Cum face șarpele?"

(copilul răspunde, apoi toți copiii imită "sss").

Pentru consolidarea onomatopeelor, voi spune câteva versuri, iar copiii trebuie să completeze cuvintele omise:

"Jos într-un tufiş
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Un târâş,

Spre mine venea

și tot sâsâia.

- Cum crezi că făcea?(copiii imita: "sss")

Iar în poieniță zumzăie o albiniță: zzz

Joc didactic: ,,Ce este şi la ce folosește?

Scop: Consolidarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple sau dezvoltate;

Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi obiecte şi fiinţe ( substantive comune simple);

Valorificarea cunoştinţelor acumulate în situaţii noi

Obiective operaționale:

a. să denumească obiecte sau imaginile unor obiecte;

b. să alcătuiască propoziţii simple cu cuvântul denumit;

c. să precizeze utilitatea obiectului ales.

Sarcina didactică:

Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte şi precizarea utilităţii acestora.

Reguli de joc:

La întrebarea „Ce este?”, copilul va numi obiectul;

La întrebarea „La ce foloseşte?”, copilul va preciza utilitatea acestuia;

Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii.

Elemente de joc: mânuirea obiectelor, mimarea unor acţiuni, aplauze.

Material didactic: Jucării sau imagini cu obiecte din mediul înconjurător în funcţie de tema dorită ( obiecte de

uz personal, veselă, îmbrăcăminte etc.).

Jocul se poate desfăşura la diferite colţuri, amenajate în funcţie de tema şi conţinutul ales.

Exemplu: Pentru obiecte de uz personal jucăriile pot fi amplasate la colţul „gospodinei”, pentru obiecte de veselă se

va amenaja o masă festivă etc.

. Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate.

Jocul didactic: „Cine ştie mai bine?
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Scop : perfecţionarea pronunţãrii clare a cuvintelor şi a exprimãrii în propoziţii scurte, corect formulate;

Obiective operaţionale:

a. să denumească animalele domestice şi păsările de curte;

b. sã pronunţe clar şi corect sunetele şi cuvintele;

c. să reproducă onomatopee specifice unor animale;

d. sã alcătuiască propoziţii scurte corect formulate respectând acordul dintre subiect şi predicat;

e. sã respecte sarcinile şi regulile de joc cerute;

Sarcina didacticã:

a. alcătuirea unor propoziţii simple şi dezvoltate;

b. denumirea corectã a fiinţelor şi a acţiunilor specifice acestora;

Regulile de joc: copiii trebuie sã denumeascã animalele şi acţiunile caracteristice lor, să reproducă onomatopeele

specifice acestora;

Elemente de joc: surpriza, aplauzele, prezenţa siluetelor;

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, problematizarea;

Joc didactic,, Ce este cum face?”

Scopul: Consolidarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele în cuvinte şi cuvintele în propoziţii; dezvoltarea

auzului fonematic şi a capacităţii de analiza fonetică; dezvoltarea

capacităţii de a cunoaşte sunetul emis;

Obiective operationale:

a.Să denumească imaginile prezentate;

b.Să pronunţe corect sunetele (onomatopeele);

c.Să alcătuiască propoziţii simple;

d.Să descrie obiectul prezentat;

e.Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;

f.Să participe cu interes la activitate;

Sarcina didactică: Recunoaşterea şi denumirea imaginilor; pronunţarea corectă a sunetelor din cuvinte şi a

cuvintelor din propoziţii; recunoaşterea sunetelor emise (onomatopee);
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Elemente de joc: surpriza, aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor, întrecerea;

Regulile jocului: Copiii sunt împărţiţi în două echipe.Cu ajutorul ,,Albei ca Zăpada”, venită în vizită care aduce

jetoanele, copiii vor fi chemaţi să răspundă corect la întrebări; un copil alege un jeton, îl denumeşte, spune

onomatopeea şi cheamă alt copil de la echipa adversă să procedeze la fel; echipa care răspunde corect primeşte o

bulină, câştigă echipa care la finalul jocului are mai multe buline;

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, descoperirea;

Mĳloace didactice: jetoane cu imagini, animale domestice şi sălbatice, ferma de animale şi pădurea, ,,Albă ca

Zăpada”, baghetă, coş, panou cu buzunare;

În complicarea jocului, copiii închid ochii şi deschid palma. În palmă vor primi câte un animal domestic sau

sălbatic. Copilul atins cu bagheta magică a Albei ca Zăpada va trebui să răspundă printr-o propoziţie la întrebarea:

Ce este, cum face?

Evaluarea se realizează prin continuarea propoziţiei spusă de educatoare/ învățătoare:

Ursul face

Sarpele face

Cocoşul face...

Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ cu reale valenţe formative şi informative şi, în consecinţă,

are o contribuţie specifică la perceperea şcolii nu ca o instituţie rigidă, ci ca un mediu care exercită influenţe

benefice asupra diferitelor laturi ale personalităţii copiilor. Copilul care azi se joacă dar, totodată şi învaţă, va fi

omul care mâine găseşte soluţii la problemele cu care se confruntă, trăind adecvat într-o societate a competiţiei.
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Fără bullying-ului în școala mea!

Autor: Voicu Mariana
Prof. Colegiul” Spiru Haret “, Ploiești

„Mi-am permis să fiu agresat pentru că eram speriat și nu știam să mă apăr. Am fost agresat până
când am împiedicat un nou student să fie agresat. Ridicându-mă pentru el, am învățat să mă
susțin. ”Jackie Chan, artist marțial, actor, regizor de film, producător, cascador și cântăreț.

Bullying înseamnă folosirea unei forțe superioare pentru a influența sau intimida pe cineva. Este
un comportament repetat si intenționat prin care agresorul își persecută, rănește, intimidează victima
verbal, relațional și/sau fizic. Comportamentul poate fi învățat în familie sau în alte medii și este
favorizat de diferențele sociale, de etnie, religie, gen, comportament, putere, caracteristici fizice etc.
Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct de vedere emoțional și comportamental.

Fenomenul bullying este întâlnit cel mai frecvent în mediul școlar. De regulă, când vorbim de
violenţă şcolară ne raportăm la actele de violenţă fizică ce se petrec în incinta unităţii de învăţământ. De
multe ori, însă, tratamentul discriminatoriu la care este supus un minor, jignirile zilnice venite din
partea unor colegi, au efecte mult mai grave pe termen lung în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului.
Elevii au nevoie să trăiască într-un mediu în care se simt în siguranță și să învețe să rezolve situațiile
dificile într-un mod corect.

Fiecare dintre noi, fie că suntem elev-coleg, părinte al unui copil-elev, profesor, adult care are în
preajma sa elevi sau oricare alt rol posibil, să încercăm să nu evităm să ne implicăm în aceste cazuri și să
facem ce putem mai bine din rolul nostru astfel încât să preîntâmpinăm propagarea bullying-ului sau să
contribuim la a soluționa cazurile de bullying existente.

Principalele motive pentru care elevii fac bullying sunt nevoia de putere, problemele de conduită
sau alte probleme familiale, presiunea grupului, obținerea plăcerii și a popularității, răzbunarea.
Cercetări recente sugerează că elevii vulnerabili la bullying sunt cei cu un aspect diferit, cei percepuți ca
aparținând comunității LGBTQ, cei cu probleme de sănătate mintală, cei din etnii minoritare sau de altă
religie decât majoritatea, cei cu venituri precare. Profilul victimei are ca parametri generali următoarele
aspecte: stimă de sine scăzută, aflată într-o situație de tranziție, petrecerea timpului online, conexiune
emoțională scăzută cu părinții, cu școala.

Factorii de risc pentru a deveni victimă sau agresor sunt legați de familie – conflicte, alcoolism,
consum de droguri, violență domestică, un părinte la închisoare, abuz, dar și de mediul școlar – nivelul
jos al sentimentului de apartenență, niveluri joase de respect și corectitudine, supraveghere insuficientă
din partea profesorilor și disponibilitatea redusă a adulților de a rezolva problemele din sfera
bullyingului. Există factori de risc și la nivelul comunității - conexiunea aproape inexistentă între cei
care locuiesc în vecinătate și lipsa de securitate în unele dintre cartierele orașelor.
Bullying-ul poate fi:

• direct sau indirect – cel direct implică un contact direct cu copilul supus bullying-ului, de ex., un elev
aruncă ceva asupra unui coleg sau strigă cuvinte jignitoare în adresa unui coleg etc. Bullying-ul indirect
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nu presupune un contact direct dintre copilul țintă a bullying-ului și cel care manifestă un
comportament de bullying, de ex., răspândirea zvonurilor despre un coleg de clasă etc.;

• fizic – implică întotdeauna contactul fizic cu cealaltă persoană. Acest lucru poate însemna contact corp
la corp, dar poate însemna și aruncarea obiectelor, împiedicarea sau provocarea altora la agresiune fizică
asupra unui elev (ex., lovituri, piedici, îmbrânciri, distrugere/furt de obiecte personale etc.);

• verbal – implică utilizarea oricărei forme de limbaj pentru a provoca suferință celeilalte persoane (ex.,
utilizarea de porecle, umilire, amenințare, jignire, intimidare, tachinare, etc.);

• emoțional – implică utilizarea modalităților de a provoca răni, suferințe emoționale unei alte
persoane. Aceasta poate include următoarele: să spui sau să scrii lucruri dureroase, să îi faci pe ceilalți să
se alăture unui individ, ignorând intenționat pe altul sau să răspândești zvonuri. (ex., excluderea din
grup, răspândirea minciunilor, zvonurilor, bârfelor etc.);

• sexual – se referă la orice tip de bullying, efectuat în orice mod, care este legat de sexul sau sexualitatea
unei persoane. Exemplele pot include forțarea cuiva să comită acte intime, formularea de comentarii cu
tentă sexuală sau atingeri nedorite etc.

• cibernetic – reprezintă orice fel de bullying care are loc în mediul online, prin utilizarea tehnologiei
moderne; se poate manifesta prin comentarii umilitoare pe rețelele de socializare, imagini sau informații
personale transmise pe Internet, precum și mesaje private înșelătoare etc.
Ce putem face pentru a ne ajuta copilul să depaşească această situaţie?

În primul rând, încurajaţi-l să vă povestească despre ceea ce se întamplă la şcoala şi creaţi astfel
contexte de eliberare emoţională.

În al doilea rând, puteţi să apelaţi la o abordare profesională, prin participarea la un workshop
special conceput în jurul acestui fenomen. Creat a fi interactiv şi plăcut pentru el, poate fi modalitatea de
a trece peste această problemă. Workshopul înseamnă echiparea copilului cu instrumentele portrivite
pentru a face faţă acestor situaţii. Vom lucra îndeosebi la creşterea încredererii în sine şi capacitatea de
gasire a unor soluţii eficiente.

El va învăţa să îşi controleze emoţiile şi va şti cum să le gestioneze în funcţie de situaţia şi
persoana cu care se confruntă, fiind capabil să iasă cu bine din aceste momente neplăcute, să le facă faţă
cu brio şi să evite a mai deveni victimă pe viitor.

În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, unităţile de învăţământ
sunt obligate să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile
de prevenire şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor
transmite inspectoratelor şcolare, în vederea avizării şi monitorizării.

Metodele de prevenire a violenţei psihologice – bullying se implementează în funcţie de specificul

fiecărei unităţi de învăţământ, prin:

a)implementarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unui plan şcolar de prevenire şi combatere

a violenţei, a unor programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a

comunităţii copii-adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice – bullying, eliminarea

cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de comportamente;
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b)desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau

specialişti cu competenţe în domeniu;

c)promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi

suportive între membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a

interacţiunilor între aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării preşcolarilor/elevilor de toate

vârstele la toate deciziile care îi privesc şi promovarea acţiunilor de la egal la egal între preşcolari/elevi;

d)promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi

solidaritate;

e)implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui

mediu securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de învăţământ, precum

montarea de camere de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei spaţiilor educaţionale,

dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, promovarea lucrului în

echipă, constituirea formaţiunilor de studiu;

f)formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de

disciplină pozitivă.

Fiecare unitate de învăţământ prevede în regulamentul de ordine interioară

obiectivul „şcoală cu toleranţă zero la violenţă”, ce va fi adus la cunoştinţa personalului

didactic/didactic auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor. De asemenea, în acord cu profesorii, elevii şi

părinţii acestora, unităţile de învăţământ stabilesc, prin regulamentul de ordine interioară a unităţii de

învăţământ (ROI), măsurile aplicabile în cazul unui comportament inadecvat, imoral sau necolegial al

unor copii faţă de alţi copii.

În regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ, pentru persoanele care

interacţionează cu preşcolarii/elevii, se introduce obligativitatea unei comunicări empatice, non-

violente, aceea a adoptării unui comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor.

La începutul fiecărui an şcolar, instituţiile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi

propriile strategii şi planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de calitate,

condiţie esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului.

Implementarea planului antibullying, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinde:

a)activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul
şcolii, copii şi părinţi;

b)măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la
procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar;

c)proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică – bullying;
d)responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying

semnalate sau identificate;
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e)organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării
respectării valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea
situaţiilor de bullying;

f)atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying;
g)activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei

grupului de acţiune;
h)orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul.

„Adevărul este că nu poți adăposti răutatea față de ceilalți și apoi să plângi când cineva
manifestă intoleranță împotriva ta. Prejudecata tolerată este încurajată de intoleranță. Ridicați-vă în
neprihănire când asistați la cuvintele și faptele de ură, dar numai dacă sunteți dispus să vă ridicați
împotriva tuturor, inclusiv a voastră. În caz contrar, suferiți tainele și săgețile lipsei de respect.

Harvey Fierstein, autor.
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-

in-scoala
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JOC DIDACTIC „SCARA SUNETELOR”

Prof. Înv. Preșcolar ZAHARIA OANA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CUV. PARASCHEVA”, IAȘI

Scopul jocului: dezvoltarea atenției; exersarea pronunției corecte unor sunete și grupuri de sunete

Includere: Domeniul Limbă și comunicare + Domeniul Științe

Vârsta: 3- 6 ani

Participanți:min. 5

Materiale didactice: o scară existentă sau confecționată din carton/ sfoară; jucării/ siluete ce
reprezintă o găină, un cocoș, o pisică, un câine, un puișor; minge

Desfășurarea jocului: Se folosește o scară pe care se amplasează pe fiecare treaptă, pe rând,
jucăria/silueta numită în poezia recitată de conducătorul de joc (educatoarea). Între strofe copiii sunt
invitați la un scurt dialog pentru memorarea și exersarea pronunției onomatopeelor menționate.

Bunicul are o scară

Cu 5 trepte: 1, 2, 3, 4, 5

- Câte trepte are scara?

- Cinci.

Pe treapta cea mai de jos

Stă găina cocoțată:

Cot- co- dac! Cot- co- dac!

Strigă găina ne- ncetat!

- Cum strigă găina?

- Cot- co- dac! Cot- co- dac!

Cocoșul cel pintenat

Stă pe treapta următoare

Și strigă cât poate de tare:

Cu- cu- ri- gu! Cu- cu- ri- gu!
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- Cum strigă cocoșul?

- Cu- cu- ri- gu! Cu- cu- ri- gu!

În sus, pe a treia treaptă

Toarce o pisică neagră:

Sfârr, sfârr, sfârr!

- Cum toarce pisica?

- Sfârr, sfârr, sfârr!

Pe a patra treaptă- n sus

Mârâie gălăgios

Grivei cel supărăcios.

Mârrr, mârrr, mârrr!

- Cum mârâie Grivei?

- Mârrr, mârrr, mârrr!

Pe cea mai înaltă treaptă

Se uită cu frică- n jos

Puișorul cel pufos:

Piu, piu, piu!

- Cum piuie puișorul?

- Piu, piu, piu!

Vântul vine vâjâind

Pe la urechi bătând:

Vâjjj, vâjjj, vâjjj!

- Cum bate vântul?

- Vâjjj, vâjjj, vâjjj!

Pic, pic, pic!

Norii s-au apropiat
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Ploaia peste tot a picat.

- Cum pică ploaia?

- Pic, pic, pic!

Atunci toți s- au speriat

Și iute, iute au plecat:

Lipa- lipa, lip- lip- lip!

- Cum au plecat?

- Lipa- lipa, lip- lip- lip!

Educatoarea dă jos toate jucăriile de pe scară. Ia o minge și o pasează câte unui copil. După ce primește
mingea, copilul trebuie să răspundă la întrebări care vizează diverse onomatopee.

- Cum face cocoșul? - Cu- cu- ri- guu!

- Cum face găina? – Cot- co- daac!

- Cum face gâsca? – Ga, ga, ga!

- Cum face gânsacul? – Sss, sss, sss!

- Cum face porumbelul? – Glu, glu, glu!

- Cum face porcul? – Groh, groh, groh!

- Cum face ursul? – Mor, mor, mor!

- Cum face șoricelul? – Chiț, chiț, chiț!

- Cum face cioara? – Cra, cra, cra!

- Cum face broasca? – Oac, oac, oac!

- Cum se aude vântul? – Vâjj, vâjj, vâjj!

- Cum se aude ploaia? – Pic, pic, pic!


