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Intuiția în ciclul gimnazial

Andrei Roxana

Școala Gimnazială Nr. 16, Galați

Odată cu trecerea la gimnaziu, intuiția evoluează către abstract, adică obiectele se pot înlocui cu
desene sau scheme, materialul intuitiv venind numai să concretizeze noţiunile formale. La această vârstă
au apărut demonstraţiile şi intuiţia are rolul de a mări încrederea în demonstraţii. Treptat, intuirea se
bazează pe reprezentări, pe imagini din ce în ce mai schematice sau pe imagini convenţionale.

Cu toate că matematica studiază elemente de mare generalitate, iar metodele de cercetare se
bazează pe raţionament, experienţa muncii de cercetare, dar mai ales cea a predării – învăţării
matematicii arată că intuiţia, în matematică, este foarte importantă. În clasele mai mari, corpurile
geometrice, figurile geometrice din diverse materiale ii ajută pe copii să înţeleagă elementele de
geometrie. Elevii sunt îndrumaţi în observarea treptată a generalului, apoi la relaţiile dintre obiecte. Se
trece în final la imagini ale obiectelor ca bază intuitivă.

La introducerea noţiunii de număr natural, imaginea concretă a elementelor unei mulţimi, se
substituie la început printr-un obiect concret, un beţişor, înlocuit apoi printr-un segment sau punct. Un
desen executat cu grijă ajută la rezolvarea problemelor de geometrie sau folosirea segmentelor în metoda
grafică.Reprezentarea numerelor naturale prin puncte pe o dreaptă este un mod eficient de a compara
numere. Se constată că un număr mai mare este mai depărtat de origine decât un număr mai mic,
situându-se mai spre dreapta.

De asemenea, se pot înlocui demonstraţiile „pur“ matematice (care, de multe ori, depăşesc
puterea de înţelegere a elevilor), prin experimente ce pot crea convingeri matematice. Pentru aceasta, se
cere elevilor să-si imagineze şi să desfăşoare experimente diverse, iar apoi să interpreteze concluziile. Un
exemplu de astfel de situaţie-problemă, la clasa a V-a este urmatorul: Ce relaţie este între metrul pătrat
şi decimetrul pătrat?

O posibilă argumentare experimentală este: confecţionarea din carton a unui pătrat cu latura de
1 m (sau desenarea acestuia cu cretă pe podeaua clasei); se cere elevilor să paveze acest pătrat cu pătrăţele
cu latura de 1 dm. În acest fel, acestia îşi pot da seama singuri care este formula de transformare din m2

în dm2.
Intuiţia poate produce şi efecte negative. Gândirea bazată în prea mare măsură pe intuiţie

distorsionează uneori raţionamentul logic conducând la concluzii greşite.
Etimologic, “intuire” înseamnă “a vedea în” (tuere = a vedea). Înţelesul este că “vederea” nu se

opreşte la detalii ce ar putea fi nesemnificative, ci caută aspecte esenţiale. În vorbirea curentă, “intuitiv”
are două sensuri:
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� Neabstract, neriguros, plauzibil;

� Integrativ (opus lui detaliat, analitic).

Aceste sensuri permit includerea în cadrul principiului caracterului intuitiv al învăţământului a

unor identificări ale lui R cu axa reală, a unei funcţii prin graficul său, a unui punct prin coordonatele
sale (sau invers). În continuare, sunt prezentate două exemple în care intuiţia verifică sau ajută la
conturarea raţionamentului demonstrativ:

1. Formula de calcul prescurtat: (a+b)2 = a2 +2ab+b2 , cu a,b � R, a fost introdusă prin calcul
algebric.

Verificarea ei se poate face intuitiv folosind reprezentarea de mai jos. Aria pătratului de
latură a+b se poate determina ca sumă a ariilor pătratului de latură a, pătratului de latură b si a
celor două dreptunghiuri, având lungimile laturilor egale cu a si respectiv b.

2. Inegalitatea mediilor: Daca a,b≥0, atunci abba
�

�
2

.

Se va demonstra intuitiv plecând de la faptul că lungimea înălţimii corespunzătoare unui
triunghi dreptunghic este media geometrică a lungimilor proiecţiilor catetelor pe ipotenuză. De
asemenea, se foloseşte faptul că lungimea înălţimii este cea mai mică distanţă dintre vârful drept
şi un punct al ipotenuzei unui triunghi dreptunghic (de exemplu, lungimea înălţimii este mai
mica sau egală cu lungimea medianei).

Bibliografie:

1. D. Brânzei, Metodica predării matematicii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007.

2. M. Postolache, Metodica predării matematicii în liceu, Editura Fair Partners, Bucuresti, 2008.

a b

b

a
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Nu fi ignorant ca să nu fii ignorat!

-proiect educativ-

Profesor Antohe Carmen

Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna

I. Descriere

1. Titlul: „NU FI IGNORANTCA SĂNU FII INGNORAT!”

2. Locul desfăşurării: localitatea Târgu Ocna, judeţul Bacău

3. Nivelul de aplicare: localitatea Târgu Ocna, judeţul Bacău

4. Durata: 4 luni (februarie - mai 2022)

II. Rezumat

a) Scopul: informarea cetăţenilor cu privire la instituţiile publice

b) Grupurile ţintă: persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 35 de ani

c) Activităţi principale:

� Informarea generală privind scopul proiectului şi rezultatele aşteptate;

� Curs informativ pentru voluntari, cu privire la importanţa instituţiilor publice pentru comunitate;

� Sondaj de opinie în rândul cetăţenilor privind rolul instituţiilor publice;

� Organizarea unui atelier de lucru cu participantii la proiect;

� Distribuirea unor pliante cu informaţii despre instituţiile publice;

� Mobilizarea Teatrului Studio „Multiart” în vederea realizării a două scenete cu problematică diferită

(pentru tineri şi pentru adulţi), vizând dezavantajele neinformării;

� Întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor publice;

� Dezbatere publică;

� Distribuirea unor pliante cu informaţii utile cetăţenilor (instituţia la care pot apela în diferite situaţii,

persoane de contact, numere de telefon);

� „Ziua porţilor deschise” pentru fiecare instituţie publică vizată;
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� Popularizarea iniţiativei grupului prin intermediul mass-mediei;

� Realizarea unui site de promovare a activităţilor.

III. Obiective

� Conştientizarea unui număr cât mai mare de persoane asupra importanţei proiectului;

� Identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea în relaţia directă cu instituţiile

publice;

� Prezentarea avantajelor cunoaşterii rolului instituţiilor publice;

� Utilizarea eficientă a instituţiilor publice;

� Realizarea unui contact direct între beneficiari şi instituţiile publice.

IV. Justificare

1) a. Necesităţi:

- rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;

- lipsa de informare;

- gradul scăzut de utilizare a instituţiilor publice;

b. Constrângeri:

- reticenţa populaţiei;

- lipsa unei tipografii în localitate care să permită realizarea unui număr mare de materiale informative.

2) Grupurile ţintă:

a. beneficiari direcţi: cei 15 participanţi la proiectul de faţă;

b. beneficiari indirecţi: cetăţenii oraşului Tg. Ocna şi mai ales elevii Colegiului Naţional „Costache Negri”

3) Motivele alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor:

- confruntarea zilnică a cetăţenilor cu astfel de probleme;

- lipsa unor inţiative similare.

4) Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă:

- stimulează dorinţa de cunoaştere şi de implicare în viaţa comunităţii
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V. Descrierea detaliatã a activităţilor

Luna Activitate Localizare Responsabili

februarie Informare generală privind

scopul proiectului şi rezultatele

aşteptate

Colegiul Naţional „C. Negri” Coordonatorii de proiect

februarie Stabilirea echipei de proiect Colegiul Naţional „C. Negri” Coordonatorii de proiect

martie Lansarea proiectului Primăria Târgu Ocna Coordonatorii de proiect

martie Sesiunea de training Colegiul Naţional „C. Negri” Coordonatorii de proiect

martie Sondaj de opinie Târgu Ocna Echipa de proiect

martie Organizarea atelierului de lucru Colegiul Naţional „C. Negri” Echipa de proiect

martie Editarea pliantelor, afişelor şi a

ghidului informativ

Tipografia „Magic Print” Reprezentanţii proiectului

martie Distribuirea unor pliante Târgu Ocna Echipa de proiect

aprilie Prezentarea spectacolului „Nu fi

ingnorant ca să nu fii ignorat”, cu

tematică adolescentină

Casa de cultură a oraşului Târgu

Ocna

Echipa de proiect

aprilie Dezbatere pe tema proiectului Casa de cultură a oraşului Târgu

Ocna

Echipa de proiect

aprilie Distribuirea unui ghid

informativ

Casa de cultură a oraşului Târgu

Ocna

Echipa de proiect

aprilie Prezentarea spectacolului „Nu fi

ignorant ca să nu fii ignorat” cu

problematică adultă

Casa de cultură a oraşului Târgu

Ocna

Echipa de proiect

aprilie Dezbatere pe tema proiectului Casa de cultură a oraşului Târgu

Ocna

Echipa de proiect

aprilie Distribuirea ghidului informativ Casa de cultură a oraşului Târgu

Ocna

Echipa de proiect

mai „Ziua porţilor deschise” Târgu Ocna Echipa de proiect

mai Popularizarea Târgu Ocna Echipa de proiect

mai Realizarea unui site



13

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 7, APRILIE 2022

VI. Metodologie şi argumentarea pentru alegerea metodologiei propuse

� Activitatea: Informare generală privind scopul proiectului şi rezultatele aşteptate

- se va desfăşura în cadrul Colegiului Naţional „C. Negri”, la orele de dirigenţie printr-un dialog cu elevii;

- dialogul este un mod interactiv de a comunica şi de a le capta atenţia elevilor;

� Activitatea: Stabilirea echipei de proiect

- se va realiza printr-un interviu de grup urmat de un interviu individual, în urma cărora se vor selecta cei 15

voluntari;

- interviul nu este o metodă costisitoare, interviul de grup presupune formarea unei imagini de ansamblu, iar cel

individual este o metodă decisivă pentru alegerea voluntarilor;

� Activitatea: Lansarea proiectului

- prezentarea proiectului partenerului principal: Primăria Târgu Ocna şi celorlalţi parteneri;

� Activitatea: Sesiunea de training

- se va realiza prin două cursuri interactive;

- prin acest curs vor fi informaţi cei 15 viitori promotori ai proiectului;

� Activitatea: Sondaj de opinie

- se va realiza printr-un chestionar şi printr-un interviu, fiind cele mai bune metode pentru a stabili gradul de

cunoştinţe ale cetăţenilor;

� Activitatea: Organizarea atelierului de lucru

- se stabilesc informaţiile pentru alcătuirea pliantelor, a ghidului informativ;

� Activitate: Distribuirea unor pliante

- voluntarii se vor îmbrăca în costumaţii care să reprezinte instituţiile publice, cu scopul de a atrage atenţia şi interesul

cetăţenilor;

� Activitate: Cele două spectacole

- se vor desfăşura în cadrul a două seri în care vor fi prezentate: două scenete cu privire la instituţiile publice realizate

de Teatrul „Studio Multiart”, urmate de o dezbatere la care vor participa reprezentanţi ai institutiilor publice şi

distribuirea ghidului informativ - cea mai bună metodă de a avea un contact direct cu cetăţenii.
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DIAGRAMAGANTT

DENUMIREA ACTIVITĂŢII FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI

1. Informare generală privind scopul

proiectului şi rezultatele aşteptate

☼

2. Stabilirea echipei de proiect ☼

3. Lansarea proiectului ☼

4. Sesiunea de training ☼

5. Sondaj de opinie ☼

6. Organizarea atelierului de lucru ☼

7. Editarea pliantelor, afişelor şi a ghidului

informativ

☼

8. Distribuirea unor pliante ☼ ☼

9. Prezentarea spectacolului cu tematică

adolescentină

☼

10. Dezbatere pe tema proiectului ☼

11. Distribuirea unui ghid informativ ☼

12. Prezentarea spectacolului cu

problematică adultă

☼

13. Dezbatere pe tema proiectului ☼

14. Distribuirea ghidului informativ ☼

15. „Ziua porţilor deschise” ☼

16. Popularizarea ☼ ☼ ☼ ☼

17. Realizarea unui site ☼ ☼ ☼
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VII. Proceduri de evaluare internă:

- sondaj de opinie

- interviu

- dezbatere

- discuţie cu reprezentaţii instituţiilor publice dupa „Ziua porţilor deschise” pentru a vedea eficienţa activităţii (numărul

vizitatorilor)

VIII. Rezultatele aşteptate:

- site-ul proiectului, pliante, afişe, articole din ziar, ghid informativ.

IX. Impactul estimat asupra grupurilor ţintã:

- în urma proiectului se vor eficientiza relaţiile dintre cetăţeni şi instituţiile publice;

- cetăţenii vor înţelege necesitatea cunoaşterii rolului instituţiilor publice;

- schimbarea atitudinii faţă de problematica proiectului.
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FORMELE DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUME AUTOR: AVRAM DENISA COSMINA

INSTITUȚIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PECICA-STRUCTURA A
GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 PECICA.

Definirea conceptului de forma de organizare a procesului de învățământ

Procesul de învățământ este, dupa cum s-a evidentiat anterior, un proces organizat, o activitate deliberat
intreprinsa in vederea realizarii unor finalitati bine precizate. Este un sistem a carui buna functionare
depinde de interactiunea multiplelor sale componente (continuturi, obiective, metode, mĳloace de in-
vatamant, resurse umane, relatii pedagogice s.a). Pentru a se asigura interac-tiunea optima a tuturor
componentelor sale se impune o forma de organizare adecvata a acestuia, prin intermediul careia
urmeaza sa se asigure unitatea, corelarea si articularea armonioasa a activitatii de predare si invatare.
Forma de organizare a procesului de invatamant unifica elementele componente ale acestuia intr-un tot
si le imprima o finalitate educativa concreta. Acest lucru este foarte important pentru ca randamentul,
eficienta procesului de invatamant nu depind numai de calitatea si contributia diverselor sale
componente, ci si de modul in care "interactioneaza si se deruleaza ele intr-un cadru organizatoric dat" .

Rezulta ca forma de organizare a procesului de invatamant nu trebuie inteleasa ca un cadru exterior al
acestuia, ci ca o componenta importanta, aflata in stransa corelare cu celelalte componente si, in primul
rand, cu continutul invatamantului.

Forma de organizare a procesului de invatamant reprezinta ea insasi o situatie complexa care include
aspecte numeroase si variate cu privire la:

gruparea elevilor, modul de constituire a colectivitatilor scolare (criterii de constituire, dimensiunea
grupuril 323i86d or, timpul pentru care sunt con-stituite);

organizarea continutului instruirii, divizarea materiei in raport de principalele domenii ale cunoasterii;

structura programului de desfasurare a procesului, mai ales in ceea ce priveste modul de imbinare a
activitatilor comune cu activitatile in grupuri restranse si cu activitatile individuale ale elevilor;

tipurile de relatii ce se stabilesc in procesul de invatamant intre educator si elevi, intre elevi si
disciplinele de invatamant;

modul in care se realizeaza trecerea elevilor dintr-o clasa in alta.

Prima forma a educatiei institutionalizate a avut un caracter indi-vidual. Chiar daca mai multi elevi erau
reuniti in jurul magistrului, ei invatau de fapt individual, neexistand colaborare sau conlucrare intre
elevi. In cadrul invatamantului individual educatorul se ocupa intr-o anumita unitate de timp de un
singur elev. Prezinta avantajul ca ofera educatorului posibilitatea de cu-noastere a particularitatilor
individuale ale elevilor si de adaptare a influentelor si actiunii educative ritmului propriu de dezvoltare a
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copilului. Invatamantul individual s-a dovedit insa neeconomicos, neputand rezolva sarcinile instruirii si
educarii unui numar mare de elevi.

Cand nevoia instruirii unui numar mai mare de oameni s-a impus cu acuitate s-a constituit forma
colectiva de organizare a procesului de inva-tamant pe clase si lectii. Aceasta s-a impus in secolul al XVI-
lea in Europa, dar unele elemente ale organizarii pe clase si lectii se cunosc inca din antichitate.

Fundamentarea teoretica a organizarii procesului de invatamant pe clase si lectii o datoram pedagogului
ceh Ian Amos Comenius (1592-1670), care in lucrarea "Didactica magna" (1657) a pus bazele acestui
sistem.

Organizarea procesului de invatamant pe clase si lectii prezinta cateva note definitorii:

- procesul de instructie si educatie se realizeaza, de regula, cu co-lective de elevi, ceea ce reprezinta
trecerea de le invatamantul individual la invatamantul colectiv;

- elevii sunt grupati pe clase dupa anumite criterii, cum sunt: varsta, nivelul de dezvoltare
intelectuala, grad de pregatire. Componenta clasei ramane, de regula, stabila cel putin pe durata unui an
scolar;

- trecerea elevilor dintr-o clasa in clasa urmatoare se realizeaza anual pe baza rezultatelor obtinute
de acestia;

- continutul invatamantului este organizat pe discipline de inva-tamant, studiul acestora fiind
esalonat pe ani de studiu si realizat intr-un numar de ore, aspecte reglementate prin planul de
invatamant;

- continutul fiecarei discipline este stabilit printr-o programa ela-borata pentru fiecare an de studiu
si este structurat pe capitole, subcapitole, teme, subteme;

- programul activitatilor de predare - invatare este organizat pe an scolar, care are o durata
determinata; anul scolar este impartit in subperioade care pot fi semestre, trimestre, patrare. Ziua
scolara se desfasoara dupa un orar stabil;

- procesul instructiv - educativ se realizeaza prin lectii si alte tipuri de activitati de regula, cu toti
elevii unei clase.
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De aici au rezultat numeroase preocupari in directia perfectionarii siste-mului de invatamant pe clase si
lectii si foarte multe incercari de a crea alte sis-teme de organizare a procesului de invatamant care sa
inlature neajunsurile, limitele pe care acesta le prezinta. S-au propus astfel forme de organizare a
procesului de invatamant mai elastice, mai suple, mai apropiate de natura si interesele copilului. Acestea
au incercat sa opereze schimbari la nivelul unor componente importante ale procesului de invatamant,
precum: gruparea elevilor, optandu-se pentru instruirea pe grupe mici sau individuale, organizarea
continutului, rolul educatorului in procesul de instruire, determi-narea progreselor inregistrate de elevi
pe parcursul scolaritatii si promovarea dintr-o clasa in alta.

Dintre aceste orientari ne vom opri, in continuare, asupra celor pe care le consideram mai semnificative.

La sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea s-a introdus in Europa (mai intai in
Anglia, Franta, pentru ca apoi sa se extinda si in alte tari) sistemul Bell - Lancaster (sistemul monitorial).
Acesta a fost introdus si la noi in tara prin "Regulamentul Organic" si inlaturat prin "Legea instructiunii
publice" din 1864.

Specificul acestui sistem consta in faptul ca educatorul instruieste direct un numar restrans de elevi
recrutati dintre cei mai buni, numiti "monitori", care la randul lor se ocupa de instruirea unui grup de
elevi. Monitorii erau un fel de colaboratori apropiati ai invatatorului, ei ocupandu-se fie de indrumarea
si supravegherea unui numar de 10 - 12 scolari la toate obiectele de invatamant, fie de indrumarea
activitatii la un singur obiect de invatamant (monitori de citire, de scriere)*. Acest sistem permitea
instruirea a 250 - 300 elevi de catre un singur educator, ceea ce presupunea cheltuieli reduse.

Desi la vremea respectiva sistemul monitorial a prezentat unele ele-mente pozitive, mai ales prin
posibilitatea scolarizarii unor mase largi de copii in conditiile crizei de cadre didactice, din punct de
vedere pedagogic sistemul a insemnat un regres fata de organizarea pe clase si lectii, ducand la scaderea
evi-denta a nivelului de pregatire a elevilor, denaturand insasi esenta procesului de invatamant.

Inceputul secolului al XX-lea cunoaste numeroase initiative si incercari practice de inlocuire a
sistemului de invatamant pe clase si lectii cu forme noi. Ele isi propun sa promoveze moduri de
organizare a procesului de invatamant mai bine adaptate particularitatilor individuale ale elevilor.

Planul Dalton a fost experimentat in orasul cu acelasi nume de catre Hellen Parkhurst, in anii 1911-1913.
Clasele sunt inlocuite de laboratoare organizate pe obiecte de invatamant, dotate cu materiale
documentare si in-dicatii de lucru pentru activitatea independenta a elevilor. Materia de in-vatamant
este impartita pe unitati de studiu ordonate in mod gradat, dupa ni-velul de complexitate si dificultate,
urmand sa fie asimilate intr-un interval de timp, conform posibilitatilor si ritmului de invatare proprii
fiecarui elev. Elevii lucreaza conform unui program individual (contract), in ritmul propriu fie-caruia,
profesorul acordand la cerere consultatii. Periodic, profesorul verifica asimilarea continutului dat si
stabileste trecerea la studierea unitatii urmatoare, pentru fiecare elev in parte, in functie de rezultatele
obtinute.
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Sistemul Winnetka a fost experimentat de catre Carl Washburne in 1919, intr-o localitate din SUA.
Preia ideile planului Dalton privind individua-lizarea instruirii si incearca sa depaseasca limitele acestuia
prin crearea unui cadru social favorabil dezvoltarii personalitatii.

Programul scolar este compus din activitati colective si individuale, in proportii aproximativ egale.
Materia de studiu este impartita in doua programe: un program minimal, comun pentru toti elevii si un
program diferential, pentru fiecare elev, adaptat intereselor si aptitudinilor individuale.

Periodic, la fiecare materie se administreaza teste de verificare, rezul-tatele obtinute permitand
promovarea intr-o etapa superioara la respectiva ma-terie. Se creeaza astfel posibilitatea ca un elev sa fie
intr-o clasa superioara la o disciplina de invatamant si intr-o clasa inferioara la alta. Sistemul este
cunoscut si sub denumirea de sistemul "claselor mobile".

"Metoda centrelor de interes" este elaborata de Ovid Decroly si a fost aplicata in Belgia. Si-a propus sa
opereze o serie de schimbari, mai ales in privinta organizarii continutului instruirii.

Se inlocuiesc disciplinele de studiu cu grupe de teme, constituite in jurul a patru "centre de interes" ale
copiilor, centre care corespund unor nevoi fundamentale: de hrana, de aparare contra intemperiilor, de
lupta impotriva primejdiilor, nevoia de activitate in comun.

Sistemul proiectelor a fost conceput in 1918 de pedagogul american W. H. Kilpatric, elev al lui J. Dewey.
Cunostintele sunt grupate in jurul unor teme largi, numite "proiecte" pe care elevii trebuie sa le realizeze
individual sau in grup, cu ajutorul profesorului, apeland la o serie de materiale, surse de documentare.
Proiectele puteau avea un caracter practic, constand in realizarea unui obiect concret, sau cultural-
teoretic prin care se urmarea rezolvarea unor probleme complexe, analiza unor fenomene, identificarea
cauzelor unor pro-cese sau fenomene etc. Pentru realizarea unui proiect elevii trebuiau sa asi-mileze
cunostinte din diferite domenii.

Urmarea crearea unui cadru favorabil manifestarii trebuintelor si inte-reselor elevilor, concomitent cu
ancorarea lor in problemele realitatii incon-juratoare. Prezinta neajunsul ca nu asigura o instructie
sistematica; cunostintele nu pot fi insusite intr-o ordine logica si in acelasi timp sa se respecte cerintele
diverselor proiecte.

Sistemul Mannheim a fost experimentat in Germania. Conform acestui sistem elevii erau grupati in
clase omogene, dupa nivelul de pregatire si dupa nivelul dezvoltarii intelectuale. Se constituiau astfel
clase de elevi foarte buni, buni si slabi, fiecare parcurgand o programa speciala.

S-au initiat si alte moduri de organizare a procesului de invatamant care si-au propus sa promoveze
activitatea elevilor in grupe, sa adapteze mai bine demersul didactic la particularitatile individuale ale
elevilor, sa stimuleze acti-vitatea lor. Amintim in acest sens: "activitatea pe grupe mari de elevi" (R.
Cousinet), "activitatea pe grupe cu sarcini de rezolvare a unui proiect" (Celestin Freinet, reprezentant al
"scolii active"), "imbinarea a patru moduri de organizare a procesului de invatamant"; lectia, munca pe
echipe, inva-tamantul individualizat si instruirea programata (Robert Dottrens).
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Din aceasta succinta prezentare istorica retinem ca sistemele de or-ganizare a procesului de invatamant
experimentate la inceputul secolului al XX-lea au urmarit in principal:

mai buna adaptare a procesului de invatamant la particularitatile elevilor;

stimularea activitatii si interesului elevilor pentru activitate;

mai eficienta ancorare a invatamantului in viata.

Ele prezinta insa numeroase limite:

diminuarea rolului educatorului in procesul de instruire si educare;

restructurarea continutului instruirii prin ordonarea acestuia pe probleme, teme a caror parcurgere nu
este totdeauna conforma cu logica stiintei;

neinsusirea sistematica a continutului instruirii;

promovarea unor atitudini individualiste;

necesitatea unor resurse materiale si financiare sporite.

Practica scolara a demonstrat ca aceste noi sisteme nu au condus la rezultate superioare in instruirea si
educarea elevilor, desi unele dintre elementele noi pe care le-au promovat s-au dovedit a fi demne de
retinut si au fost valorificate de practica scolara, in cadrul sistemului de invatamant pe clase si lectii.

3.3. ORGANIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT PE CLASE SI LECTII

clasele de nivel constituite in raport de varsta mentala, coeficient de inteligenta, performante scolare
care sunt omogene; procesul de invatamant este in acest caz adecvat capacitatii de invatare a elevilor,
fiind diferit pentru clase de nivel diferit;

clasele de nivel - materii; se constituie dupa rezultatele obtinute de elevi la diferite discipline. Realizeaza
o diferentiere si la nivelul disci-plinelor de studii, unele fiind predate intregii clase in componenta ei
eterogena (istoria, geografia, educatia fizica), altele (matematica, fizica, limba materna, chimia, biologia,
limbile straine) predandu-se pe 2-3 niveluri unor colective ce reunesc elevi cu acelasi nivel de pregatire
din mai multe clase paralele.
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Consultațiile și meditațiile -

sprĳin real în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare

Pr. Prof. Badea Marian

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” Târgoviște

Secvența de activitate prezentată, face parte dintr-un proiect amplu de pregătire suplimentară și

remediere a rezultatelor școlare. Proiectul se numește Rose și a fost implementat la nivelul școlii noastre

cu ideea de a oferi elevilor o alternativă foarte eficientă și oportună în pregătirea suplimentară pentru

examenul de Atestat profesional și Bacalaureat. Elevii din cadrul Seminarului Teologic Ortodox, susțin

la sfârșitul clasei a XII-a un Examen de certificare a Competențelor profesionale. Examenul constă în

susținerea a două probe, respective pregătirea unei Lucrări de atestare a competențelor profesionale,

având ca temă la alegere din disciplinele de specialitate studiate, Vechiul Testament, Noul Testament și

Dogmatică, iar a doua, susținerea unei probe de muzică și practică liturgică.

Așa cum era de așteptat, programul de învățare s-a adresat unui grup țintă, respective elevilor

care au înregistrat anumite deficiențe în pregătirea de specialitate, însă eficiența acestor activități de

consultații și meditații a fost atât de eficientă, încât au participat și elevi care nu făceau parte din grupul

țintă. A fost un proiect bine venit pentru a îmbunătăţi performanțele școlare la primul examen

important al elevilor de clasa a –XII-a și desigur pentru pregătirea viitoarelor examene, Bacalaureatul și

admiterea în sistemul universitar.

Cadrele didactice implicate în proiect, au avut deplina libertate să identifice grupul de elevi

căruia se adresează, să selecteze conținuturile care trebuiau reluate și explicate într-o manieră mult mai

accesibilă decât în cadrul orelor de curs, să proiecteze activitățile în funcție de nevoile elevilor, să

identificate metode alternative și complementare care să asigure atingerea obiectivelor propuse, să

planifice activitățile în funcție de propriul program și disponibilitatea elevilor.

Pregătirea suplimentară desfășurată în cadrul Proiectului, permite o abordare a materiei de

examen uşor mai diferită decât cea de la clasă. Elevii nu se simt constrânşi de ideea că pot lua note mici

sau că profesorul poate lua legătura cu familia sau că ar putea primi anumite reproșuri. Din contra, mai

degrabă ei îndrăznesc să întrebe ce nu înţeleg şi ce vor să li se explice, astfel activităţile se desfăşoară

într-o atmosferă mai destinsă, relaxată şi relaxantă. Pentru a identifica cu o mai mare acuratețe aspectele

care trebuiau îmbunătățite, am dat elevilor un chestionar din care să rezulte aspectele pe care înșiși

copiii le simt ca fiind puncte slabe. Am pus accent pe capacitatea elevilor de analiză și sinteză, pe tehnica

de argumentare, pe creativitate.
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Feed-bak-cul din partea elevilor și a părinților, a fost unul pozitiv, toți fiind de părere că această

pregătire suplimentară este importantă, deoarece le dă posibilitatea să se exprime mult mai liber decât în

cadrul orelor de curs, să întrebe și să-și lămurească unele neclarități întâmpinate în activitatea

independent. Posibilitatea de a rezolva împreună cu profesorul unele cerințe la care singuri nu s-ar fi

descurcat sau poate le-ar fi rezolvat eronat, le dă încredere și putere să creadă în propriile capacități și să

găsească soluții. Elevii sunt mai încrezători, destinşi, fiindcă nu lucrează sub presiunea evaluării

curente, şi sunt deschiși să colaboreze cu ceilalţi colegi în perechi sau echipe, pentru a putea rezolva

sarcini mai dificile. Pe lângă câștigul de bază, care înseamnă umplerea golurilor înregistrate în propria

pregătire profesională, elevii din grupul ţintă au înţeles și faptul că relaţia profesor-elev nu se opreşte la

sfârşitul orelor de curs şi aceasta trebuie să continue încât să devină o relaţie de încredere reciprocă, o

relaţie în care putem fi cel mai de încredere sprĳin, bucurându-ne împreună de reușitele școlare.

Opinii ale elevilor din grupul ţintă:

Matei Gabriel - „Petru mine, a fost o experiență inedită, sper să fi recuperate tot ce nu am avut

în vedere acești ani și desigur, consider că am toate șansele să trec cu bine examenele care mă așteaptă”

Tudorache Mirel - „Deși eu nu am avut problem care să mă pună in postura de a recupera din

materie, pot spune că am participat cu plăcere la aceste ore de pregătire profesională. Alături de colegii

mei, mi-am lămurit foarte bine unele lucruri care erau confuze, Petru mine, a fost o activitate foarte

eficientă, mi-am pus în ordine foarte multe aspecte legate de modul în care pregătești redactarea unei

lucrări de specialitate”

Tipul de activitate în cadrul proiectului*: Activități pedagogice și de sprĳin (consultații, meditații)

1. Prezentare succintă a activităților desfășurate

Nr.

crt

Numărul și titlul

activității

conform cererii

de finanțare* *

Activitate prestată

(subactivitate)* **

Rezultate obținute /

materiale elaborate

Observații

1. 2.4 Activitate de

pregătire

suplimentară

pentru grupele

de elevi din clasa

a XII-a, profil

teologie.

� Informarea si documentarea,
conceperea și proiectarea
Planului pentru lucrările de
Atestat.

� Consultarea unor norme și
metodologii de realizare a
unor lucrări cu caracter
științific

- Identificrea de căter elevi a
cel puțin trei surse de
referință în vederea realizării
lucrării
- Întocmirea listelor

bibliografice pentru fiecare

lucrare de atestat

-Consultarea unor ghiduri

metodologice de întocmire a

unor lucrări cu caracter

prezenți 14
elevi
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științific

2. Consultații în

specialitatea

profilului în

vederea

întocmirii

lucrării de

Atestare a

competențelor

profesionale

� Exersarea Întocmirii
aparatului critic pentru
lucrările de Atestat
profesional.

� Selectarea surselor
bibliografice

� Selectarea informațiilor
după conținut, astfel încât sa
se poată asocia capitolelor
lucrării

- Realizarea planurilor după
care au fost întocmite
lucrările
- Familiarizarea elevilor cu
diverse metode de lucru
- dobândirea de cître elevi a
capacităților de proiectare și
redactare a Planului unei
lucrări
Consultarea unor lucrări
model, pentru observarea și
însușirea unor informații cu
privire la diverse moduri de
întocmire a aparatului critic
- Însușirea de către elevi a
modului de realizare a
aparatului criric pentru o
lucrare de specialitate

Prezenți 18

elevi

3. Activitate de

consiliere în

specialitatea

profilului

�Proiectarea Planului de lucru

�Așezarea informațiilor
selectate, potrivit Planului de
întocmire a lucrării.

-ntocmirea unor posibile
schițe sau planuri de lucru
-Structurarea Capitolelor
principale ale lucrării, pe
subcapitole

Prezenți 21

elevi

� Întocmirea listelor cu Sursele
bibliografice consultate,
pentru realizarea Lucrărilor de
Atestat

-Întocmirea unor liste cu
bibliografia selectată

- Fișe cu însemnări legate de
informațiile identificate și
care urmează a fi incluse în
cuprinsul Lucrării

4. Activitate de

consiliere în

specialitate

� Rânduiala slujbei Utreniei
zilelor de rând

- Identificrea de căter elevi a
cărților de cult necesare
susținerii la strană a
rânduielii utreniei zilelor de
rând
- Întocmirea unei schițe cu
principalele momente
liturgice din cadrul utreniei
zilelor de rând

Prezenți 24
elevi
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� Rânduiala slujbei Utreniei

la Sfinți cu polieleu

� Utrenia la Praznice îm-

părătești

- Identificarea de către elevi a
diferențelor în rânduiala
utreniei de rand și cea la
sărbătorile sfinților cu
Polieleu

- Întocmirea unei schițe cu
principalele momente
liturgice din cadrul utreniei
la Praznice Împărătești
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ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ELEV

Profesor învăţământ preşcolar: Bălu Cosmina

Școala Gimn. ,,Sorin Leia,, Tomești / Structura

Grădiniţa cu Program Normal Româneşti

Învățarea centrată pe elev este un mod de abordare care vizează contribuția fiecărui copil adusă la situația

predării și învățării, premise acestui mod de abordare. Niciodată doi copii nu încep o activitate educațională în

același fel.Fiecare copil contribuie la o activitate cu propriile experiente , calități.

Educaţia diferenţiată şi personalizată a copiilor poate fi unul dintre răspunsurile
şcolii la problematica complexă anterior schiţată. Dacă pentru mult timp copilul trebuia să se adapteze
grădiniţei sau şcolii, în zilele noastre este din ce în ce mai evident că grădiniţa şi şcoala trebuie să se
adapteze nevoilor specifice şi particularităţilor copilului. Abordarea diferenţiată aduce în discuţie
adaptarea învăţământului la particularităţile psihofizice ale copilului, ceea ce presupune o foarte bună
cunoaştere a copilului în ceea ce priveşte temperamentul, priceperile şi deprinderile, interesele,
potenţialul intelectual, trăsăturile de personalitate, etc. Pe de altă parte, dincolo de aceste caracteristici
individuale, educatorii trebuie să cunoască „ereditatea socio-culturală“ pe care copilul o aduce din familie.

Respectarea diferenţelor individuale duce la crearea unor situaţii de învăţare care să permită
copiilor progresul pe căi diferite, pentru realizarea aceloraşi obiective. Definitor pentru progresul
copiilor este modul în care aceştia conectează informaţiile şi procesele psihice specifice învăţării.
Implicarea unei multitudini de procese psihice potenţează caracterul formativ al demersului educaţional
şi creează condiţiile favorabile pentru activitatea ulterioară de învăţare. Ca proces, învăţarea implică o
serie de componente psihice, diferite de la un copil la altul. Drept urmare, organizarea situaţiilor de
învăţare
urmează să asigure condiţii favorabile activităţii de învăţare ca proces complex de
informare şi formare, de asimilare a cunoştinţelor şi dezvoltare a componentelor structurale ale
personalităţii umane. Aceasta implică crearea situaţiilor de învăţare care să determine o participare
activă a copilului în procesul de învăţare prin interacţiuni directe.

Teoria inteligenţelor multiple formulată de Gardner argumentează ceea ce se constată, de altfel, în
viaţa cotidiană: avem stiluri de învăţare distincte, ceea ce solicită o abordare diferită, individualizată, pe
durata întregului proces de educaţie şi formare. În sprĳinul abordării diferenţiate a copiilor vin atât
„Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului“, cât şi „Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului“ şi Legea Învăţământului, dar şi alte documente elaborate de diverse forumuri internaţionale.
„Declaraţia Universală a Drepturilor Omului“ prevede că „învăţământul trebuie să urmărească
dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile
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fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate
grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
menţinerea păcii“ (articolul 26, 2). Conform Legii Învăţământului, „statul promovează principiile
învăţământului democratic şi garantează dreptul la educaţia diferenţiată, pe baza pluralismului
educaţional“ (articolul 5, 2). Toate acestea exprimă dreptul recunoscut al fiecărui individ de a fi tratat în
aşa fel, încât să se asigureo dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, în funcţie de dominantele sale de
personalitate.

Învăţarea individualizată poate fi definită ca acţiune a cadrului didactic în direcţia proiectării şi realizării

activităţii didactice/ educative în funcţie de particularităţile biopsihosocioculturale ale fiecărui copil. Aceasta se

realizează prin individualizarea obiectivelor, a mĳloacelor de învăţământ şi a metodelor de predare – învăţare –

evaluare – autoevaluare (Cristea, S., 2002).

Premise ale învăţării individualizate

1. Dreptul de a fi diferit sau dreptul la diversitate este un drept fundamental al omului.
2. În activitatea de învăţare, între copii există diferenţe semnificative de ritm, volum, profunzime

şi stil.
3. Egalitatea şanselor în ceea ce priveşte educaţia trebuie să se instituie prin recunoaşterea şi

respectarea diferenţelor de capacitate înnăscută şi dobândită.
4. Egalitatea accesului la educaţie presupune o şcoală adaptată posibilităţilor aptitudinale şi nevoilor fiecăruia.

Sensuri majore ale conceptului de „educaţie centrată pe copil“

Centrarea procesului educaţional asupra copilului presupune preocuparea permanentă a educatorilor
pentru cunoaşterea copilului ca individualitate şi adaptarea programelor de formare la profilul
individual al subiectului supus educaţiei. (A. Glava, C. Glava, 2002). Fiecare copil reprezintă o provocare
pentru educatoare, de a găsi soluţii, de a răspunde nevoilor afective, de cunoaştere, de acţiune şi de
afirmare a individualităţii.

Centrarea pe copil poate fi considerată o cale de abordare a procesului educaţional ce are ca
finalitate valorificarea optimă a acestuia ca subiect al învăţării.

Centrarea pe copil este o abordare complexă, ce necesită construirea în timp real a unei experienţe
de învăţare pozitive şi semnificative, într-o relaţie democratică.

La modul dezirabil, o activitate educaţională este centrată pe copil dacă:
-se bazează pe cunoaşterea de către educator a caracteristicilor tuturor copiilor din grupă şi a
potenţialului real al acestora;
-valorifică superior acest potenţial;•
-porneşte de la nevoile şi interesele specifice ale copilului;•
-vizează dezvoltarea de competenţe şi asimilarea de conţinuturi specifice;•
-implică activ copilul în planificarea, realizarea şi evaluarea activităţilor;•
-reprezintă o experienţă de învăţare pozitivă;•
-permite transferul la alte situaţii educaţionale formale sau nonformale.•

Strategiile de predare centrate pe copil au ca punct central facilitarea învăţării, a-l ajuta pe copil să se dezvolte,

să înregistreze progrese. De aceea, strategiile didactice se aleg şi în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărui

copil, de stilul de învăţare, profilul intelige nţelor multiple, dar şi de tipul de învăţare adecvat.
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Învăţarea prin cooperare

A învăţa să cooperezi reprezintă o competenţă socială indispensabilă în lumea actuală şi care
trebuie iniţiată de la cele mai fragede vârste. Indiferent de sintagma preferată – fie învăţarea prin
cooperare, colaborare, învăţare colaborativă – avem în vedere aceeaşi realitate, adică o situaţie de
învăţare în care copiii lucrează împreună, învaţă unii de la alţii şi se ajută unii pe alţii. În acest fel, prin
interacţiunile din interiorul grupului îşi îmbunătăţesc atât performanţele proprii, cât şi ale celorlalţi
membri ai grupului.

Caracteristicile învăţării prin cooperare:

1.Scopul învăţării prin cooperare este de a face din fiecare membru al grupului o individualitate mai
puternică, prin valorificarea potenţialului fiecărui individ şi de a întări acest potenţial prin crearea de
contexte interactive reale.
2.Învăţarea prin cooperare ar trebui să funcţioneze continuu, ca şi matrice a modului de învăţare.
3. Deviza învăţării prin cooperare: învăţaţi împreună, aplicaţi singuri!

4. Învăţarea prin cooperare cere ca educatoarea să structureze grupul cu mare atenţie astfel încât copiii
să conştientizeze că:

a. reuşesc împreună;
b. îi ajută şi încurajează şi pe alţii să reuşească;
c. sunt responsabili pentru îndeplinirea muncii ce le revine;
d. trebuie şi sunt capabili să-şi formeze capacitatea de a relaţiona şi de a fi un membru util în

cadrul grupului;
Numeroase cercetări arată că învăţarea prin cooperare sporeşte randamentul procesului de învăţare,

îmbunătăţeşte memorarea şi creaţia, generează relaţii pozitive între copii, dezvoltă sănătatea psihică şi respectul

faţă de sine. Cu toate acestea, este nevoie să pregătim cu atenţie activităţile de învăţare şi să analizăm realist

caracteristicile copiilor.
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Activitatea-element central al demersului instructiv-educativ

în grădiniță

Prof. învățământ preșcolar: Băncuță Georgiana-Ana

Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești, jud. Iași

Procesul de învățământ este văzut ca principalul mĳloc prin intermediul
căruia o societate se educă, se dezvoltă și instruiește noile generații.

Procesul de învățământ reprezintă „un ansamblu de activități organizate
și dirĳate care se desfășoară etapizat, în cadru unor instituții specializate, sub
îndrumarea unor persoane pregătite în acest scop, în vederea îndeplinirii
anumitor obiective instructiv-educative” (Jinca I., Istrate E.2001, pag. 206).

Una dintre cele mai importante etape ale dezvoltării copilului este
perioada preșcolară.

Grădinița este primul spațiu instituționalizat pe care îl cunoaște copilul, unde
socializează, descoperă și explorează împreună cu ceilalți copii și cu
educatoarea.

În grădiniță, copilul preșcolar învață prin joc și își formează și însușește
cunoștințe, priceperi, deprinderi și abilități necesare formării și dezvoltării sale
ulterioare.

În perioada preșcolarității termenul de activitate este privit ca nucleu al
demersului educativ, acesta făcând trimitere către: categoria de activitate, forma
de organizare a activității, activitatea propriu-zisă de învățare și tipul de
activitate.

Planul de învățământ preșcolar prevede parcurgerea următoarelor categorii de
activități: activități comune (activități de educare a limbajului, activități
matematice, activități de cunoaștere a mediului, educație pentru societate,
educație muzicală, educație plastică, educație fizică, activități practice și
elemente de activitate casnică), activități alese, activități opționale, activități

recreative și de relaxare, activități de dezvoltare și extindere a aptitudinilor individuale

și activități recuperatorii.

În ceea ce privește formele de organizare ale activităților, în grădinită se
disting: activitatea frontală în cadrul căreia demersul educativ se realizează
împreună cu toți preșcolarii, prezentându-se același conținut; activitatea pe

grupe care presupune organizarea preșcolarilor pe echipe, în funcție de diverse
criterii; activitatea individuală care implică derularea demersului instructiv
educativ din perspectiva fiecărui copil, care realizează singur sarcinile primite.
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Activitatea de învățare/ lecția văzută ca formă specifică de realizare a
obiectivelor educaționale în grădiniță este “process individual ce întreține
dezvoltarea complexă a personalității și realizarea unor schimbări de
comportament”( Seghedin, 2017, pag 76).

De-a lungul timpului literaturea de specialitate a evidențiat importanța pe
care o are lecția în cadrul procesului de învățământ. Autori precum Ioan Jinca și
Istrate Elena au difinit lecția ca fiind “forma organizatorică principală prin care
se desfășoară activitatea de predare învățare, variantele structural-funcționale
ale acesteia fiind impuse de obiectivele instruirii, conținuturile, prin
intermediul cărora se vor atinge obiective, resursele materiale și umane
disponibile” (Jinca I. Istrate E., 2001, pag.310).

Tipurile de activități pe care educatoare le desfășoară împreună cu
preșcolarii sunt: activităţi de predare-învăţare, de formare de deprinderi şi
priceperi, de consolidare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, de
evaluare și activități mixte.

Toate aceste tipuri de lecție au rolul de a conduce către realizarea
unor obiective, formarea unor competențe preșcolar iar calitatea și succesul
demersurilor instructiv-educative desfășurate împreună cu preșcolarii depind
de competențele cadrului didactic și de modul în care acesta proiectează,
organizează, desfășoară și dirĳează activitățile.
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VIZITĂ DE STUDIU- POLONIA

Prof. Barbu Daniela-Giorgiana

Colegiul Naţional “Ion Maiorescu”, Giurgiu

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a fost beneficiarul unei finanţări nerambursabile

pentru implementarea proiectului POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837 “Istoria recentă a

României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istoria recentă a României”.

În perioada septembrie-octombrie 2015 am urmat acest program de formare continuă împreună

cu colegi din Giurgiu, program ce a avut ca obiectiv general “Îmbunătăţirea ofertei educaţionale la

nivel naţional şi creşterea calităţii în sistemul de învăţământ prin elaborarea şi implementarea

cursului opţional de tip curriculum la decizia şcolii şi a utilizării resurselor digitale din pachetul

educaţional destinat nivelului liceal ( clasele IX-XII). Pentru crearea unei comunităţi de bune practici

la nivel european, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2015, cu un grup de profesori de istorie din

ţară, am desfăşurat activităţi de schimburi de experienţă în domeniul studierii şi predării istoriei

recente, cu profesori şi cercetători din Polonia.

În prima zi grupul de profesori români condus de managerul de proiect Gabriel Leahu şi

inspectorul general în MECS Doru Dumitrescu, ne-am deplasat în Cracovia unde am avut o întâlnire

la un liceu cu elevi şi profesori polonezi.

Cu această ocazie am aflat că elevii polonezi studiază obligatoriu în clasele primare şi gimnaziale 2

ore de istorie pe săptămână , una de predare şi una VOS adică de practică făcută fie în muzee , fie în

şcoală prin proiecte, concursuri, jocuri.

La liceu au un program de bază de 2 ore de istorie pe săptămână şi unul dezvoltat , până la 14 ore

de istorie pe săptămână , pentru cei care în anul II de liceu aleg să urmeze o facultate de istorie.
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Tot în Cracovia, în Piaţa Wassa, am vizitat un castel regal cu multe motive renascentiste, dar şi cu

tapiţerii de o valoare inestimabilă, capturate de URSS în al doilea război mondial şi retrocedate

Poloniei într-o stare ce a necesitat restaurarea lor, din care reiese istoria acestui stat în sec. al XVI-

XVII-lea.

A doua zi împreună cu colegii am vizitat două muzee. Primul a fost “Muzeul Polin” care este un

muzeu al istoriei evreilor, făcut în totalitate din donaţii acordate de evreii stabiliţi peste hotare în

timpul celui de-al doilea război mondial şi unde percheziţia a fost mai amplă ca la aeroport deoarece,

am aflat ulterior, fuseseră două atentate ce vizau distrugerea acestui muzeu de către antisemiţi. Este

un muzeu modern, cu multă tehnologie, care atrage vizitatorul prin informaţiile oferite.

Al doilea muzeu a fost “Muzeul insurecţiei din Varşovia” , făcut total diferit de primul, unde elevii

puteau citi informaţiile, apoi printr-o nişă, puteau vedea mici filmuleţe despre cele citite. Muzeul era

făcut în culori închise, specific războiului, iar în interior exista o tiparniţă funcţională unde un domn

tipărea informaţiile despre război, pe care fiecare elev le putea achiziţiona din diferite sertare, vizitând

muzeul. Exista şi o vizionare 3 D a unui film de maxim 5 minute făcut după bombardarea Varşoviei

în al doilea război mondial din care reieşea că acest oraş a fost distrus în proporţie de 90%. Oraşul a

fost refăcut în totalitate după război, după schiţele găsite în arhive, astfel că astăzi centrul vechi al

oraşului îţi dă impresia de vechime, polonezii reuşind să evidenţieze patina timpului.

Joi, 1 octombrie 2015, am avut o întrevedere la Institutul Memoriei Naţionale. În fruntea acestui

institut se află un consiliu format din membri aleşi de preşedinte, Seim, din rândul oamenilor de

ştiinţă şi judecătorilor. Există mai multe departamente : de cercetare, de publicaţii, de educaţie istorică.

O comisie aparte este cea de urmărire a crimelor războiului asupra polonezilor.

Departamentul de educaţie istorică se ocupă de istoria Poloniei dupâ anul 1939 cu instrumente

neconvenţionale pentru a face istoria mai atractivă: expoziţii de educare, proiecte educaţionale,

workshop şi lecţii, interviuri cu martori ai istoriei, concursuri, portofolii educaţionale, jocuri

educaţionale etc
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Consider că această vizită de studiu a fost utilă deoarece, am văzut atenţia deosebită acordată de

statul polonez studierii istoriei lor, iar schimbul de experienţă mi-a arătat faptul că elevii trebuiesc

implicaţi la un nivel potrivit abilităţilor lor de învăţare, în organizarea activităţilor şi numai de noi,

profesorii, depinde formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora.

În anii şcolari următori am realizat opţionalul “Istoria recentă a României”cu elevii claselor a XI-a şi

a XII-a unde am încercat să folosesc cele însuşite în programul de formare continuă pentru a scoate în

evidenţă capacitatea elevilor de a reflecta asupra momentelor importante din istorie şi să dezvolt

competenţe necesare pentru reuşita personală şi socio-profesională: comunicare, gândire critică,

prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.
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Jocul ca strategie didactico-terapeutică de abordare a

elevului cu C.E.S.

Autor: Buda Diana – Mihaela
Prof.Logoped C.S.E.I. Târgu Lăpuș, MM

I. Delimitări conceptuale ale termenului de joc

Conform DEX, jocul este definit ca „activitate distractivă, mai ales la copii”. Această simplă
definiție subliniază două caracteristici principale ale conceptului de joc: formatul distractiv al activității
și aplicabilitatea, în mod special la copii, a acestei activități.

Un alt sens pe care îl oferă DEX-ul termenului de joc este cel de „joc de societate: distracție la
care participă un grup de persoane și care constă în dezlegarea unor probleme amuzante”.

Al treilea sens întâlnit în DEX este cel de „dans popular, mai exact, petrecere populară la care se
dansează”, urmat de un al patrulea sens care se referă la joc ca „denumire dată unor manifestări sportive”.
Un al cincilea sens pe care îl găsim în DEX cu referire la termenul ”joc” este cel de „interpretare a unui
rol într-o piesă de teatru”.

Anna Freud, fiica lui Sigmund Freud afirma faptul că „Joaca este munca celor mici.” Dar,
totodată munca este și a adulților care au grijă de copil, fie că sunt părinți sau cadre didactice. Prin
intermediul jocului, copilul își formează cea mai mare parte a limbajului și a inteligenței. El folosește
jocul și pentru a-și analiza emoțiile, fiind, astfel, o parte importantă a modului prin care învață să se
raporteze la ceilalți.

Jocul ca strategie de instruire și educare este cunoscut în literatura pedagogică sub numele de joc
didactic. Jocul didactic reprezintă o formă organizată în mod sistematic de către cadrul didactic cu scopul
de a ajuta copilul să dobândească și să-și însușească o serie de deprinderi și cunoștințe în legătură cu
lumea înconjurătoare sau cu propriul corp. Astfel, copilul este ajutat să-și dezvolte atenția, spiritul de
observație și motivația pentru învățare. Elementele structurale ale jocului didactic care determină
specificul acestuia față de alte jocuri sunt: conținutul, sarcina didactică, regulile jocului, elementul de joc,
acțiunile jocului – toate aceste elemente fiind în strânsă legătură.

În jocurile didactice, elementul de cunoaștere este indicat să fie împletit cu cel distractiv și
emoțional, cu elementul de așteptare și surpriză, crescând astfel capacitatea de concentrare a atenției
într-o sarcină, în mod natural. Coordonatorii jocului - cadre didactice, terapeuți sau părinți - trebuie să
dea posibilitatea elevilor de a răspunde bine și într-un timp scurt la sarcinile date prin joc. Un alt
principiu important este de a nu se da prea multe jocuri statice unul după altul, ci să fie alternate cu
jocuri care implică mișcare pentru a menține interesul și focalizarea atenției elevului pentru activitatea
propusă.

De asemenea, în abordarea elevului cu C.E.S. prin intermediul jocului, este foarte importantă
adoptarea unei atitudini pozitive de către cadrul didactic care să favorizeze relaxarea elevului pentru a
intra în lumea jocului având o dispoziție afectivă pozitivă. De cele mai multe ori, conflictele pe care
elevii cu C.E.S și nu numai, le au cu părinții sau cu cadrele didactice, interferează în mod negativ cu
procesul de învățare al acestora. Tocmai de aceea, jocul didactic trebuie să fie însoțit de o atitudine
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pozitivă din partea cadrului didactic/ a terapeutului pentru ca această activitate să-și îndeplinească cât
mai bine valențele educative în viața copilului.

Datorită faptului că mulți elevi cu C.E.S., în special cei cu dizabilități cognitive depășesc cu
dificultate (sau uneori nu reușesc să depășească) stadiile de dezvoltare specifice vârstei copilăriei mici și
mĳlocii (de exemplu: stadiul pre-operațional sau stadiul operațiilor concrete), prin folosirea jocului ca
strategie didactică, alături de unele mĳloace didactice concrete și intuitive, se pot obține îmbunătățiri ale
procesului de învățare la elevii cu C.E.S. Din acest motiv, în învățământul special, jocul poate fi utilizat
și este întâlnit atât în cadrul activităților instructiv-educative, cât și în cadrul activităților cu caracter
corectiv-compensator desfășurate sub forma terapiilor specifice și de compensare și a terapiei complexe
și integrate.

II. Clasificarea jocurilor din perspectivă didactico - terapeutică

În literatura de specialitate întâlnim o multitudine de clasificări ale jocurilor, realizate de diferiți
autori, în funcție de domeniul de activitate sau de scopul cu care este folosit jocul. Din motive ce țin de
tema prezentei lucrări, în continuare va fi prezentată o scurtă clasificare a jocului, predominant din
perspectivă didactică si care cuprinde jocuri care sunt regăsite deseori în cadrul activităților instructiv-
educative și corectiv-compensatorii din învățământul special.

O astfel de clasificare poate fi realizată după formă, conținut, după sarcina didactică prioritară,
după gradul lor de evoluție, astfel întâlnim: a) Jocuri simbolice și b) Jocuri cu reguli.

a) Jocuri simbolice:
1. În funcție de comportamentul ludic al copilului pot fi jocuri primare și jocuri evoluate;
2. În funcție de același criteriu, jocurile primare se grupează în:

- jocuri de manipulare sau jocuri exercițiu (realizat cu materiale mărunte, cu materiale din
natură, cu bile, cu bețișoare, cu forme geometrice, cu păpuși ș.a.);

- jocuri imitative (jocuri simple în care copiii imită comportamentul adulților în diferite
contexte, ca de exemplu: „La doctor”, „La piață”, „În bucătărie” ș.a.);

3. În funcție de sursa cunoștințelor, jocurile simbolice evoluate pot fi:
- jocuri cu subiecte din viața cotidiană (care pot fi similare cu jocurile imitative, dar pot fi

concepute cu ajutorul cadrului didactic, urmărind unele aspecte țintite în funcție de
nevoile de învățare sau pot fi libere, în funcție de preferințele elevului);

- jocuri cu subiecte din povești și basme (care pot fi spontane, la alegerea elevului sau
coordonate de cadrul didactic în funcție de anumite obiective educaționale);

4. În funcție de domeniul care sugerează simularea jocurilor cu subiecte din viața cotidiană,
întâlnim:
- jocuri de conviețuire socială (în care sunt abordate subiecte din viața cotidiană, vizându-se

astfel și dezvoltarea autonomiei personale și a socializării elevului ca viitor membru activ
al societății, un exemplu fiind și jocurile de societate);

- jocuri de construcție (de exemplu: cu cuburi sau blocuri de lemn, lego, geomag);
5. În funcție de tehnica transpunerii scenice, jocurile cu subiecte din povești pot fi: jocuri-

dramatizări și dramatizări (cum sunt scenetele din cadrul unor serbări școlare sau scurte
jocuri de rol desfășurate în incinta clasei sau a cabinetelor de terapie).

b) Jocuri cu reguli:
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1. În funcție de natura obiectivelor educaționale, jocurile cu reguli pot fi: didactice și distractive,
deși cele două tipuri nu se exclud reciproc, ci pot chiar să se completeze;

2. În funcție de domeniul dezvoltării, jocurile pot fi:
- jocuri de mișcare (pentru dezvoltarea abilităților motorii fine și grosiere);
- jocuri pentru dezvoltarea abilităților psihice;

3. În funcție de obiectivele prioritare, jocurile de mișcare pot fi
- jocuri motrice simple (de exemplu: alergări, târâri, sărituri etc.);
- jocuri motrice complexe/ competitive (de exemplu: jocuri de echipă, exerciții de mers în

formație, jocuri de întrecere spontane sau organizate ș.a.);
4. În funcție de laturile vizate ale dezvoltării vieții psihice, jocurile pot fi:

- jocuri ce vizează dezvoltarea cognitivă/ psihomotrică (de exemplu: jocuri pentru dezvoltarea
coordonării oculo-motorii, jocuri pentru fixarea lateralității și a schemei corporale,
jocuri pentru dezvoltarea funcției perceptiv-motrice în plan obiectual și imagistic și în
organizarea și orientarea spațio-temporală, jocuri de comparare, de analiză și sinteză în
plan perceptual și mental, jocuri de abstractizare și generalizare, jocuri de „rezolvare de
probleme”, jocuri de memorie vizuală și auditivă, jocuri de atenție, jocuri matematice de
numărare și de asociere a numărului cu cantitatea corespunzătoare cu scopul dezvoltării
operațiilor gândirii logice și a atenției, jocuri pentru cunoașterea mediului înconjurător
prin intermediul poveștilor, imaginilor și a ieșirilor în mediu etc.);

- jocuri ce vizează dezvoltarea limbajului verbal și non-verbal (jocuri de mimă, jocuri de
exersare a aparatului fono-articulator, jocuri pentru dezvoltarea auzului fonematic,
jocuri cu onomatopee, jocuri cu texte și cântece scurte însoțite de mișcare, jocuri pentru
îmbogățirea vocabularului prin folosirea asocierii dintre imagine și cuvânt, jocuri de
verbalizare a acțiunii cu obiectele, jocuri de citire a unor texte scurte sau de memorare a
unor poezii scurte, dialoguri scurte/ jocuri de rol pe teme cunoscute, repetiții pentru
serbări etc.);

- jocuri ce vizează dezvoltarea în sfera emoțională (jocuri de imitare a diferitelor emoții,
jocuri de asociere a unor emoții cu unele situații specifice, jocuri de identificare a
soluțiilor pentru depășirea emoțiilor dificile, jocuri de identificare cu un model, jocuri
de corectare a unui comportament greșit, jocuri de fixare a unor comportamente
adecvate, jocuri cu figurine care exprimă emoții ș.a.);

5. În funcție de sarcinile didactice specifice dezvoltării intelectuale, jocurile pot fi:
- jocuri senzoriale (de exemplu: jocuri pentru dezvoltarea auzului, a simțului tactil, a

gustului, a mirosului, a gustului, a echilibrului ș.a.);
- jocuri intelectuale (jocuri care pot viza nivelul mnezic, nivelul lingvistic, nivelul logico-

matematic, cum sunt cele amintite la punctul anterior);
6. În funcție de complexitatea sarcinii didactice și de nivelul de dezvoltarea al elevilor, putem

întâlni: jocuri didactice simple și jocuri didactice complexe;
După cum se poate observa, multe dintre aceste jocuri sunt deseori întâlnite într-o formă

integrativă, atât în cadrul activităților cotidiene ale copilului, cât și în cadrul activităților didactice și
terapeutice desfășurate în învățământul special și nu numai.
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Conducerea, element tehnic de păstrare a mingii în jocul de

fotbal

Autor: Burcea Iulian
Prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Blejești

Conducerea mingii este elementul tehnic prin care mingea este controlată, transportată şi orientată de
către jucător în teren în urma unor împingeri şi lovituri succesive şi repetate, cu una din părțile labei
piciorului, în conformitate cu solicitările şi programul tactic al jocului.
Deși conducerea mingii realizează o anumită frânare a vitezei şi continuității acţiunilor, ea constituie un
element tehnic indispensabil jocului, fără de care acesta şi-ar pierde capacitatea de-a fi controlat şi dirĳat
tactic.

Conducerea mingii se manifestă în joc sub două forme:
� conducerea cu câștigare de teren;
� conducere cu control static.

Procedee de bază:
1. conducerea mingii cu un picior:

� conducerea cu latul piciorului;
� conducerea cu șiretul interior;
� conducerea cu șiretul plin;
� conducerea cu vârful;
� conducerea cu șiretul exterior;
� conducerea cu talpa.

2. conducerea mingii cu ambele picioare alternativ.

Conducerea mingii este un element tehnic cu cea mai mare frecvență în joc. Din timpul în care un
jucător se află în contact cu mingea , de-a lungul celor 90 de minute din joc şi care este de aproximativ 2-
3 minute, circa 80% este ocupat prin diverse forme de conducere.
Conducerea mingii reprezintă elementul tehnic ce leagă între ele alte elemente: preluarea(cu piciorul,
pieptul, capul), deposedarea, urmate de dribling sau lovire cu piciorul(sub formă de pasă sau tras la
poartă, centrare, lansare, deschidere sau degajare).
Se realizează într-un context motric variat, desfășurându-se din alergare în diferite tempouri şi în
direcții mereu schimbate, determinate de intervenția adversarilor şi partenerilor, precum şi de intențiile
tactice personale ale celui care conduce. Ȋn timpul conducerii , apar şi acţiuni suplimentare de ordin fizic:
opriri şi porniri, fente, schimbări de direcție şi sens, precum şi manevre de protejare a mingii atacată de
către adversar.

Reținerea mingii în conducerea ei de către jucător apare în cazuri diferite:
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� căutarea soluției tactice de continuare a acțiunii;
� blocajul partenerilor în marcajul advers;
� eliminarea adversarilor din dispozitiv;
� eliminarea adversarului prin conducere-dribling;
� apariția unui culoar de pătrundere;
� scăparea singur spre poartă;
� facilitarea manevrelor de eliberare a partenerilor;
� întârzierea tactică a jocului;
� crearea timpului de repliere pentru parteneri;
� „tragerea de timp” cu caracter tactic.

De asemenea, reținerea mingii în conducerea ei frânează continuarea logică şi la timp a acţiunilor
colective, fapt ce conduce la neajunsuri de ordin tactic. Aceste aspecte vor trebui înlăturate, jucătorilor
impunându-li-se reguli stricte în acest sens.
Cele mai importante efecte negative ale întârzierii transmiterii sunt:

� regruparea în dispozitiv şi marcaj a adversarului;
� indicarea direcției de atac şi gruparea adversarului;
� anularea demarcajelor pe care le fac partenerii;
� anularea situaţiilor favorabile de atac;
� obosirea şi iritarea coechipierilor;
� propria extenuare a celui ce conduce.

Ca nivel de automatizare, deprinderea de conducere, se efectuează într-o sincronizare perfectă cu
alergarea jucătorului. Jucătorul nu-şi realizează alergarea în funcţie de drumul mingii, ci aceasta se
dirĳează mereu în faţa jucătorului ce aleargă.
Conducerea mingii se realizează crescând ritmul de deplasare până ce jucătorul ajunge la viteza maximă,
cu schimbări de tempo.
Se conduce în direcții şi sensuri mereu schimbate, cu opriri şi porniri bruște. Din punct de vedere tactic,
datorită dorinței foarte multor jucători de a „ține” mingea, se vor stabili reguli clare despre cât se
conduce, cine şi în ce conjunctură conduce mingea. Acțiunea de conducere are loc din alergare, cu
diferite viteze şi în direcții şi sensuri continuu modificate, determinate de prezența şi intervenția
adversarilor şi a coechipierilor, precum şi de intențiile tactice personale ale jucătorului.
Coordonarea segmentelor în conducere se realizează din alergare naturală, în care corpul este puțin
răsucit în partea din care intervine adversarul, cu brațele lateral şi în care genunchii sunt ușor flexați.
Manevrarea mingii are loc prin împingeri succesive şi doar rareori depinde de împrejurări. Contactul cu
mingea se face cu: latul, șiretul interior, plin, exterior, sau vârf. Eficacitatea conducerii este dată de
simțul mingii pe care-l are dezvoltat jucătorul şi care-i permite să o controleze şi să o manevreze
conform intențiilor sale.
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Metode și tehnici interactive

utilizate în predarea literaturii

Autor: Ciuturoianu Ana

Profesor: Școala Gimnazială Giarmata, Timiș

Mĳloace de activizare a lecturii

Este un adevăr trist faptul că lectura nu se mai află în topul pasiunilor tinerilor din zilele noastre,
aceştia fiind atraşi de activităţi facile, activităţi ce vor lăsa amprente negative asupra formării lor.
Profesorul de limba şi literatura română, trebuie să încerce să-i implice pe aceştia în activităţi şcolare sau
extra-şcolare cu scopul de a-i atrage spre lumea lecturii, ajutându-i să se autoeduce, să se autoinstruiască,
să se autocunoască, să se autoperfecţioneze, să se autodezvolte. Printre activităţile recomandate în acest
sens se numără:

a) Cercul ,,Prietenii cărţii” este apreciat de mai mulţi autori ca o modalitate importantă de
stimulare a interesului şcolarilor faţă de lectură. În sala de clasă poate fi afişat un panou, intitulat Prietenii
cărţii, pe care sunt trecute cărţile recomandate pentru a fi lecturate într-un semestru. Tot pe acest panou
poate fi ataşat un plic în care elevii au fost instruiţi să introducă un bilet în care să scrie ce le-a plăcut sau
ce nu le-a plăcut din cărţile citite.

De asemenea, pe acelaşi panou pot fi puse plicuri colorate, ce conţin fragmente frumoase,
ilustrative, din bibliografia recomandată. Pe plicuri se scrie vizibil şi atractiv: Citeşte şi dacă îţi place ia-mă

acasă! Profesorul va urmări discret activitatea elevilor, va completa în permanenţă conţinutul plicurilor,
va reuşi să cunoască mai bine preferinţele elevilor, va putea să îndrume şi să orienteze corect lectura lor.

Lectura elevilor va fi verificată: la orele de limba şi literatura română; indirect, prin biblioteca
şcolii, în cadrul orelor de întâlnire cu cititorii. Aceste întâlniri pot fi lunare şi în cadrul lor poate fi
nominalizat chiar Cititorul clasei, ales dintre şcolarii care au demonstrat prin intervenţiile lor că au
înţeles cel mai bine conţinutul operelor lecturate.

Cei mai talentaţi elevi vor fi îndrumaţi să facă parte din cercul de lectură unde universul literar
poate fi lărgit prin: lectura unor fragmente din clasicii literaturii române, discuţiile despre cărţile nou
apărute, procese literare intentate unor personaje.

Cercul Prietenii cărţii poate constitui şi un debut literar pentru elevii creativi. Cele mai reuşite
creaţii pot fi trimise la diferite concursuri de literatură sau publicate în revista şcolii.

b) Înfiinţarea bibliotecii clasei. Cărţile pot fi obţinute: din donaţii, sponsorizări, aduse de elevi de
acasă, pentru un an şcolar sau un semestru. Elevii care citesc corect şi expresiv vor îndeplini pe rând
funcţia de bibliotecar.

c) Organizarea unor şezători literare. Aceste şezători se doresc a fi o extensie a conţinuturilor
prezentate la ore, şi au, de obicei, aspectul unei sărbători. În cadrul lor se poate verifica asimilarea
conţinutului lecturilor citite de şcolari, dar şezătorile pot conţine şi o anumită tematică: tradiţii la
români, port popular, literatură populară, poezie, teatru, etc. Pot fi invitaţi şi implicaţi şi părinţii elevilor.
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În cadrul acestor activităţi se poate prezenta şi bibliografia obligatorie pentru anul şcolar următor,
încercându-se să se facă conştientizarea părinţilor de importanţa lecturii, astfel încât să se implice în
achiziţionarea cărţilor respective.

d) Propunerea unui opţional: Mici actori. În cadrul acestui opţional se poate face vizionare de film
sau de piese de teatru, se poate merge la teatru, pentru a recepta un spectacol adevărat, se pot face mici
dramatizări ale unor texte din literatura română sau universală: Caragiale, în special schiţele, Alecsandri,
Emil Gârleanu, Cehov. Elevii pot interpreta roluri preferate din lecturile citite.

Opţionalul va cuprinde activităţi transcurriculare, îmbinând informaţii din mai multe domenii:
literatură, muzică, educaţie plastică şi abilităţi plastice, acestea din urmă fiind necesare în crearea
decorurilor şi a costumelor.

e) Întâlnirile cu scriitorii şi vizitarea târgurilor de carte. Pentru un elev, participarea la o lansare de
carte este un moment emoţionant, mai ales dacă există posibilitatea primirii unei cărţi cu autograf.
Elevilor le place să vadă că scriitorii sunt reali, că există, că nu sunt doar simple fotografii în manualele
şcolare sau în tablourile din cabinetul de limba română. Sunt de asemenea interesaţi de biografia
scriitorilor, de fapte inedite din viaţa acestora, de premiile importante pe care le-au primit, de mesajul
autentic pe care doresc să-l transmită prin operele lor. Prin vizitarea târgurilor de carte au posibilitatea
răsfoirii unui număr mare de volume, precum şi de a cumpăra cărţile preferate la preţuri promoţionale.

f) Comentarea diferenţelor dintre carte şi film, în cazul operele care au fost ecranizate. Cadrele
didactice vizionează împreună cu elevii, le solicită să lectureze cartea şi apoi comentează sesizând
diferenţele dintre carte şi film.
Cei care nu au lecturat cartea pot fi uşor depistaţi atunci când li mĳloace: se solicită unele detalii care nu
apar în film.

g) Axiologia textelor. Presupune sublinierea unor valori de bază promovate de textele citite:
adevărul, educația, frumosul, familia, libertatea, altruismul, credința, respectul, responsabilitatea,
politețea, iubirea, viața, creația, idealul.

h) Tehnica Sherlock Holmes. Elevii primesc un text de întindere medie. Au sarcina de a-l citi cu
atenție. Textul este bine ales, reprezentativ pentru o anumită specie sau un curent literar. După ce au
citit discută în grupe despre autor și despre curentul în care ar putea fi integrat textul. Apoi profesorul
va insista pe anumiți indicii: personaje, mediul descris, rural sau urban, tonalitate- ironică, comică, lirică,
epocă, mișcare culturală. Profesorul dirĳează discuția către observarea unor particularități ale
fragmentului respectiv. În final profesorul divulgă autorul, curentul, specia și se generalizează
investigația, se adaugă argumente ce nu s-au regăsit inițial.

i) Ghidarea analizei textelor citite. Tehnicile care vizează analiza textului literar sunt: analiza
orientată prin întrebări frontale și realizată de întreaga clasă (Numește experiența pe care ai trăit-o;
Fixează prin rezumat sau prin discurs parafrastic conținutul textului), analiza orientată printr-un ghid de

analiză și realizată de fiecare elev în parte (Identifică genul căruia îi aparține textul; Explică rolul deținut
de realizarea artistică a textului în exprimarea trăirilor, a evenimentelor, analiza orientată prin sarcini de
lucru, redactate de profesor și realizate de elevi, împărțiți în grupe (Construiește semnificația textului și
argumenteaz-o; Încearcă să găsești alte teze interpretative și discută-le cu colegii tăi; consultă opiniile
criticilor literari referitoare la semnificațiile textului; În ce măsură semnificațiile și viziunea transmisă de
text rezonează cu valorile lumii în care trăiești).
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Î) Tehnica Răspunsuri în cor. Uneori putem cere clasei să răspundă la unison întrebărilor noastre,
asigurând o implicare pozitivă și plină de energie. Este eficientă în însușirea suportului teoretic, definiții,
noțiuni de vocabular, formule. Tehnica poate crea momente de veselie în timpul orei, presupune
consolidare comportamentală. Elevii: repetă ceea ce a spus profesorul sau completează o frază familiară,
pot repeta o noțiune importantă sau un răspuns interesant dat de un coleg, răspund la întrebări
comunicate mai devreme, în lecție sau la unitatea de învățare, li se cere să rezolve un exercițiu și să
strige răspunsul la unison. Răspunsuri în cor este un instrument excepțional pentru consolidarea
elementelor de vocabular. Se poate adapta și punându-se accentul pe pronunție: e-pi-te-tul - figură de
stil realizată printr-un determinant expresiv pus pe lângă un substantiv sau pe lângă un verb pentru a
evidenția o trăsătură a obiectului. Apoi se poate spune: figură de stil realizată printr-un determinant
expresiv, iar elevii vor răspunde în cor –epitetul. În doar câteva secunde elevii vor exersa atât pronunția,
cât și definiția cuvântului.

Alte mijloace: rebusuri, implicarea elevilor în proiecte educative, parteneriate între bibliotecile
judeţene şi şcoală, participarea la evenimentele comemorării unor mari scriitori la Centrul Cultural
German şi Centrul Cultural Francez, jocuri didactice, prezentarea autentică a cărţilor şi autorilor,
companiile publicitare coordonate de Ministerul Culturii şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, reviste şcolare, concursuri de limba şi literatura română, etc. Doar prin lectură continuă,
atentă, sub îndrumarea profesorilor, elevii se vor familiariza şi-şi vor însuşi structura operelor epice şi
tehnica narativă specifică acestora.

Bibliografie :

Ancuţa Parfenie, Modalităţi de stimulare a lecturii, Editura Excelsior Art,Timişoara, 2007

Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu.Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008

Alina Pamfil, Didactica literaturii. Reorientări, Editura Art, București, 2016

Doug Lemov, Cum să predai ca un campion2.0 62 de tehnici pentru a le deschide elevilor calea către facultate, Editura Trei, București, 2021

Ion Al. Dumitru, Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 2000

Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint, București, 2010



42

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 7, APRILIE 2022

Stimularea creativităţii elevilor prin

activităţi extracurriculare

Prof. înv. primar Crăciun Daniela

Şcoala Gimnazială “I.A.Bassarabescu”Ploieşti

Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată asupra biografiei

personale, formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces continuu, o

coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un proces permanent este imperativ

pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al

instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o

tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă

asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să

se integreze armonios în societate.

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm

elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor.

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de cunoaştere,

să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri

durabile.

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Ele

prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la

conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare a activităţilor.

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în funcţie

de interesele şi dorinţele elevilor.

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi

dăruire, la astfel de activităţi.

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, sezatori, serbari,

excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc.

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă

foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară.

Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc şi constatând că lucrările

destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conţinutul, valenţele şi scopul, ca însuşi
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sistemul educaţional unilateral care le-a generat şi degenerat, voi stărui asupra acestei forme de activitate

extracurriculară.

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin

practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora.

Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiţia adultului. Jocul

socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. Se exersează funcţiile psihomotrice şi

socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort spiritual, de a compensa terapeutic

tensiunea şi neîmplinirile individuale.

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea

dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să

demonteze jucării.

Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor şi presupun o cunoaştere

aprofundată a materiei învăţate. Întrebările pot cuprinde: interpretare, recitare, priceperi şi deprinderi formate în

activităţile practice.

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor

artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc

autentic, spontan şi sincer situaţiile redate.

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează

prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi

susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte

capacitatea de rezistenţă la efort.

Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice. Valoarea estetică

este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul sau grădina şcolii) amenajate în

chip sărbătoresc.

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în sine,

ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcerea estetică, satisfacţie-

toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens.

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul

spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi stimulează pe

copii să dea tot ce sunt în stare.

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a copilului, la

educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe

sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi

consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe.
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Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i face să

înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a

nivelului cultural.

Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită fascinaţiei

pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care

pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt atraşi mai mult de desene animate, pe măsura

înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu caracter istoric, emisiuni legate de viaţa plantelor, a

animalelor etc.).

Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil în contact

cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu

cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde.

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, care trebuie să

devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative operaţionale, adecvate ethos-

ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, proiecte/programe desfăşurate pe baza unor

convenţii/contracte de parteneriat.

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de

evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilitatea

educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului social.

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de

legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi perspectivele

de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces

spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei

generaţii.

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

şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii, observându-se

că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil

imaginaţiei creatoare.

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează

produse noi şi valoroase pentru societate.

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele

lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere

ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor

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

- însuşiri caracteristice copiilor.

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu

activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitătilor şcolare şi extraşcolare

permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma

spiritul novator, creativitatea didactică.

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă,

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la

viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să

întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre

acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care îndeplinesc

niste condiţii :

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de

învăţământ ;

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ;

- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ;

- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar

urmăresc un scop educativ ;

- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un

sentiment de siguranţă şi încredere.

Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii acestora prin

contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care face parte.

Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor,

dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei pot reprezenta cu mai multă

creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte .

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor evenimente

de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală. Serbarea şcolară este

o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.Această activitate permite exprimarea

activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi,

fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a
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Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor

posibilitatea de a se exprima liber oral , în scris sau prin muzică.

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat carnavale cu

ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie .Participanţii au purtat

costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat imaginaţia elevilor. Element dominant al

carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se

manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri.

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am

organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele de nivel primar, dar am

participat şi la Concursuri Naţionale şi Internaţionael de creatie plastică şi creaţie literară., Micul matematician,

Ortografie şi comunicare, etc.

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de activitati prin care

elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans ş.a.m.d. determinând astfel şi

dezvoltarea creativităţii.

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală

întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală.

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se

transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare

verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene,

activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor

dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi

a şcolii în care învaţă.

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor

extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel

de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
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Importanța activităților extrașcolare în procesul de

învățământ

Dan Adriana,

Școala Gimnazială Runcu, Județul Vâlcea

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare,
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii
adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult ridicat.

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de
învățământ.

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru,
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:

� înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică
pentru copii, etc.);

� au rol complementar celui al școlii;
� dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate;
� oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor.

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al
celorlalți.Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel:

� participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea
rezultatelor și performanțelor școlare;
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� participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani;

� participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor
participanți.

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la
acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mĳloc de formare a
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-
le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mĳloc de formare a deprinderilor
elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență
și inițiativei.

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu
de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată,

orice temă.”- afirma J. Bruner.

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se
desfășoară procesul.

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale
și nu numai.

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea
comportamentală:

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic

nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori)

Bibliografie:
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Metode didactice activ-participative utilizate in cadrul

disciplinei limba și literatura română – prezentare selectivă

Prof. înv primar Dandu Melania Paraschiva

Școala Gimnazială Răstolița

Una dintre orientările principale ale didacticii moderne se concentrează pe distanţarea de metodele bazate

pe expunere, memorizare, repetiţie, şi pe promovarea metodelor care au în centru participarea activă şi interesul

direct sau indirect al cursantului în propria formare şi dezvoltare cognitivă. Elevul activ/interactiv este cel care

tinde spre autonomie în învăţare/formare, care învaţă din proprie iniţiativă, individual, independent şi

personalizat, care reflectează asupra propriei persoane, cercetându-se şi înţelegându-se pe sine şi care manifestă o

atitudine activă, pozitivă şi favorabilă educaţiei permanente.Individul care învaţă activ/interactiv este „propriul

iniţiator şi organizator” al experienţelor de învăţare, capabil să-si reorganizeze şi să-şi restructureze în

permanenţă achiziţiile proprii.(Ionescu, M., 2001)

Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice pe copil în

procesul de învăţare, urmărindu-se: dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului

pentru cunoaştere, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare.(Bocoș, M., 2007)

Prin metodele activ-participative înţelegem toate situaţiile care scot copiii din ipostaza de obiect al formării şi

îi transformă în subiecţi ai formării. Prin aceste metode se reînvie concepţiile „şcolii active” de acum 100 de ani şi

ele răspund de asemenea şi cerinţelor actuale ale educaţiei, care pun accent pe implicarea elevului din proprie

iniţiativă în procesul de învăţare Mobilul învăţării trebuie să fie deci unul interior: curiozitatea, interesul pentru

acţiune, dorinţa de a investiga, , toate acestea contribuind la activizarea copilul şi facilitând totodată învăţarea.

În vederea formării și dezvoltării competenței de comunicare orală vom încerca să căutăm și să combinăm cel mai

potrivite metode activ- participative astfel încât să putem descoperii la fiecare dintre elevi sursa inepuizabilă de

voință, de dorință de a învăța, de implicare activă și creativă, de stimulare și motivare a dorinței de a rezolva

sarcinile de învățare propuse.
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Astfel după metodele activ -participative pe care le cunoaştem, după rolul pe care acestea îl dețin dar și după

specificul disciplinei limba și literatura română vom prezenta succint câteva metode activ-participative care se

pretează a fi folosite în cadrul lecțiilor acestei discipline.

� Brainstorming-ul/

Brainstorming-ul („ furtuna în creier ” sau „asaltul de idei ”) este cea mai cunoscută metodă de grup, folosită

pentru producerea ideilor creative, libere și fără constrângeri care dezgheață mintea copiilor, putând fi

folosită în toate momentele lecției indiferent de clasă. Această metodă a fost inițiată de A. Osborn în anul

1953 și presupune producerea unui asalt de idei cu referire la o temă dată. (Cucoș, C., 2000)

Prin cadrul acestei metode elevii sunt stimulați să emită idei cât mai originale, fără restricții, punându-se

accentul pe gândirea liberă, imaginația ceratoare, fiind antrenați să comunice liber fără inhibiții despre tema

dată fiind antrenați din umbră pentru a formula idei cât mai creative și apropiate de tema care ne interesează.

Selecția și evaluarea ideilor nu are loc imediat după producerea lor, se scriu sau se inregistrează urmând a fi

ulterior selectate.

Pe parcursul derulării acestei metode, participanții trebuie să respecte obligatoriu cele patru reguli și anume: -

Judecata critică este interzisă!

-Dați frâu liber imaginației!

-Gândiți-vă la cât mai multe idei posibile!

-Preluați și dezvoltați ideile celorlalți!

� Ciorchinele

Metoda "ciorchinelui" este o variantă mai simplă a braistorming-ului, este o metodă antrenantă care dă

posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în perechi, sau în grup la rezolvarea sarcinilor propuse. Este

o tehnică ce-i încurajează pe elevi să gândească liber, deschis si creator; este o modalitate de a construi asociții

noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor date; este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile

cunoștinte și convingeri, evidențiind modul propriu de a întelege o anumită temă.(Cucoș, C., 2000)
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Solicită gândirea și comunicarea la elevi, deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate cunoştinţele lor în

legătură cu un termen – nucleu, reprezentativ pentru lecţie, în jurul căruia se leagă toate cunoştinţele lor. În

urma utilizării la clasă a acestei metode am observat că elevii colaborează, negociază cu plăcere, comunică şi

scriu cu mult entuziasm informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. Nici unul nu-şi petrece timpul pasiv,

ci fiecare moment este bine valorificat de fiecare participant. Aplicată în cadrul muncii în grup, metoda

“Ciorchinelui” valorifică activitatea comună, cooperarea, comunicarea în rezolvarea unor sarcini de instruire,

îmbină învățarea individuală cu cea în grup, urmărind dezvoltarea comportamentului social al elevului și

dezvoltarea comunicării orale.

Această metodă poate fi folosită cu succes atât la începutul lecției de limba și literatura românăîn vederea

reactualizării cunoștințelor, priceperilor asimilate anterior, cât și în cadrul lecțiilor de recapitulare și

sistematizare a cunoștințelor, moment în care elevii vor opera cu toate informațiile, deprinderile dobândite

până în acel moment.

Avantaje:

•Elevii își însusesc noul într-un mod mai atractiv ;

• Învățarea e eficientă, de durată, elevul participând activ la procesul de învățare, interiorizând,

comunicând, sintetizând, însușind noul activ;

•Copiii gândesc, răspund la întrebări, cooperează, comunică, fac asocieri, fac conexiuni, argumentează,

completează;

• Contribuie la integrarea socială a elevilor, la realizarea comunicării și a colaborării sociale;

• Permite cultivarea unor sentimente, convingeri, atitudini superioare;

•Se poate combina cu alte metode şi procedee; (Breban, S., Goncea, E., Ruiu, I., 2010)

În cadrul disciplinei limba și literatura română ciorchinele se poate folosi în predarea sau consolidarea

ortogramelor, sistematizarea și sintetizarea cunoștințelor dintr-o lecție, gruparea mesajelor, extragerea

concluziilor, expunerea soluțiilor, convingerilor, părerilor, resctualizarea unei părți de vorbire studiate.
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FRUCTELE

Prof. DOBRE CRISTINA.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.2, BUCUREȘTI

DATA :

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2 BUCUREȘTI

CLASA : Pregătitoare (DMM)
ARIA CURRICULARĂ : Om și societate
DISCIPLINA : Educație pentru societate
SUBIECTUL : Fructele, izvor de sănătate

TIPUL LECȚIEI : transmiterea de noi cunoștințe

COMPETENȚĂ GENERALĂ :

Aplicarea unor norme elementare de conduita in viata cotidiana
COMPETENȚE SPECIFICE :

1.1. Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare
1.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

- Cognitive :

O1 : Să denumească cât mai multe fructe;
O2 : Să stabilească regulile de igienă pentru consumul fructelor;
O3 : Să enumere principalele beneficii aduse de fructe organismului uman;

- Afective :

O4 : Să manifeste interes pentru activități prin participare activă
- Psihomotorii :

O5 : Să manipuleze corect materialul didactic
STRATEGII DIDACTICE :

- Metode și procede : explicația, dialogul dirĳat, observarea, problematizarea, demonstrația,
exercițiul, munca independent.

- Resurse didactice :

- materiale : calculatorul, ppt tematic, fructe, legume concrete, plan; suport, set jetoane
- umane : elevii clasei distribuiti pe doua grupe de nivel cognitiv

– grupa 1 (N.F, G.D., P.R);
- grupa 2 (N.M., B.M., T.E., I.F)

- Resurse temporale : 35 minute+10 minute activitate recreativa
- Resurse spațiale : sala de clasă
- Resurse informaționale :

- Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoare, editura DPH, 2012
- Programele şcolare în vigoare pentru Clasa Pregătitoare
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SCENARIUL DESFAŞURĂRII ACTIVITĂŢII

Nr.
Crt

Secvenţe
educaţionale

Ob.
Op.

Conținutul activității didactice Strategii didactice
EvaluareMetode și

procedee

Resurse didactice

Materiale Umane

1. Moment
organizatoric

Pregătirea elevilor pentru
activitate și aranjarea
materialelor.

Elevii clasei

2. Captarea atenției Elevii vor asculta ”Povestea
mărului buclucaș”. Profesorul
adresează întrebări despre
personaje și acțiunea poveștii.

Dialogul dirĳat Film
Calculatorul

Elevii clasei

3. Anunțarea temei
și a obiectivelor

Se anunță subiectul activității și
obiectivele pe înțelesul elevilor

Conversația
introductivă

Elevii clasei

4. Dirijarea
învățării

O1
O2
O3
O4
O5

Profesorul solicită elevilor să
denumească fructele cunoscute,
având la dispoziție un coș de
fructe.
Profesorul explică ce trebuie să
facem înainte de a-l consuma și
importanța consumului de fructe.

Dialogul dirĳat
Explicația
Exercițiul

Coșul cu
fructe

Grupa 1
Grupa 2
(cu sprĳin)

Probă orală:
- denumirea
fructelor

5.
Fixarea
cunoștințelor

O1
O2
O3

Elevii sunt invitați să-și aleagă
din coș fructul preferat, să-l
denumească, să numească reguli
de igienă și de ce le mâncăm .

Explicația
Demonstra-ția
Munca
independent-ta

Coșul cu
fructe Grupa 1

Grupa 2
(cu sprĳin)

Proba practică:
- să denumească
fructul ales
Proba orală :
- să numească
reguli de igienă
- să spună
beneficiile
consumului de
fructe

6. Activitate
recreativă

O4
O5

Profesorul anunță
jocul ”Săculețul fermecat”, explică
regulile si demonstrează
desfășurarea jocului.
Profesorul solicită elevilor să
extragă pe rând din coșulet câte
un jeton, să denumească fructul,
apoi să îl așeze în “cămară”
(Anexa 1)

Explicația

Joc didactic

Planșa
Jetoane

Elevii clasei Proba practica:
-desfășurarea si
respectarea
regulilor jocului

7. Încheierea
activității

Se vor face aprecieri asupra
modului în care a decurs
activitatea.

Dialogul dirĳat
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Anexa 1 CĂMARA CU FRUCTE
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Rolul educaţiei în societatea contemporană

Profesor educator/psihopedagogie

specială:Dozescu Adelina,

C.S.E.I Paul Popescu Neveanu

Odată cu evoluţia societăţii ,creşte şi dorinţa oamenilor de a

cunoaşte,a fi la curent. Astfel multe persoane nu se mulțumesc cu informaţiile

primite în invăţământul instituţionalizat; liceu,facultate şi preferă să urmeze diverse

cursuri pentru aprofundarea diverselor domenii.

Pe fondul evoluţiei rapide a tehnologiei şi a dezvoltării societăţii , tot ce

ştim astăzi poate deveni istorie mâine. A fi autodidact, a învăţa singur este o

condiţie esenţială atât pentru dezvoltarea persoanală cât şi pentru a face faţă cu

succes noilor provocări la care societatea ne antrenează zi de zi.

Nevoia de reactualizare, de educaţie şi inovare continuă vor fi în creştere.

Dar ceea ce este mai important este faptul că nevoile de cunoaştere şi de acţiune ale

societăţii şi ale membrilor ei vor fi altele decât cele de până acum. Viitorul creează

cerinţe din ce în ce mai înalte.

A. Toffer spunea: „ Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu va şti să scrie şi să

citească, ci va fi cel care nu va învăţa să înveţe .”

Astfel o educaţie eficientă face ca educabilul să ştie cum să îşi gestioneze propriile

resurse,cunoştiinţe pentru a obţine rezultatele dorite.Este foarte important „să

învăţăm cum să învăţăm” pentru a deprinde cunoştiinte straşnice, de durată,pe care să

le utilizăm în varii situaţii. O învăţare ineficientă,mecanică nu are rezultate decât

poate pe. moment.

Trebuie reconsiderat rolul şcolii în societatea modernă.Ideal ar fi ca în

cadrul şcolii individul să îşi dezvolte capacitatea de a gândi liber, de aş valorifica

aptitudinile.Din păcate, nici în ziua de astăzi, şcoala nu se poate debarasa de practicile
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tradiţionale în care elevul e saturat cu informaţii teoretice ,pe care trebuie să le redea

papagaliceşte.

Printre „păcatele” sistemului de învătământ preuniversitar românesc se

regăsesc: teoretizarea exesivă a informaţiilor, slaba legătură dintre practică şi teorie,

tendinţa de uniforiza educabilii indiferent de potenţialul acestora, sfera de interese,

aptitudinile pe care le dețin.

Şcoală ar trebui să pregătească indivizii pentru viaţă.Din păcate în ziua de

astăzi acest lucru nu se intâmplă.Dintre sutele de teorii învăţate, e puţin probabil ca

tinerii să rămână cu mare lucru.

În opinia mea neconcordanţa dintre tematicile din programele şcolare şi

realitatea cotidiană nu aduce deloc beneficii sistemului de învăţământ.Astfel mulţi

elevi trec prin şcoală „ca gâsca prin apă”, trag să ia o diploma şi gată. Totul merge pe

considerentul că oricum ce am învăţat la şcoală e diferit de ceea ce ni se cere de către

societate,de către viitori angajatori.

Pe de altă parte, rolul şcolii de a a educa este înlocuit cu cel de a

uniformiza. De cele mai multe ori nu se ţine cont de ceea ce vrea elevul să înveţe,

de direcţia în care acesta vrea să apuce. Tineri cu potenţial şi aptitudini deosebite în

diverse domenii se lovesc de insistenţa unor profesori care îi vor perfomanţi la toate

materiile.

Societatea modernă are nevoie de oameni performanţi,nu de oameni,care

stăpânesc frânturi din mai multe domenii. Astfel educaţia ar trebui să valorifice

potenţialul maxim al individului,indiferent care este acela.De asemenea ,şcoala şi

educaţia în mod special trebuie să evidenţeze faptul că orice om ,indiferent de

meseria pe care o practică este important pentru bunul mers al societăţii.Astfel o

societate e funcţională datorită medicilor, avocaţilor,politicienilo, dar şi datorită

vânzătorilor , zugravilor,măturătorilor etc.

Programele şcolare ar trebui regândite în aşa fel încât să răspundă nevoilor

individului de a se adapta la realitatea cotidiană.
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Raportul UNESCO pentru secolul XXI elaborat de Comisia Internaţională

pentru Educaţie, a avansat direcţiile de dezvoltare a educaţiei viitoare:

♦ A învăţa să cunoşti, care presupune însuşirea instrumentelor intelectuale, cu

accent pe trăirea valorilor şi aplicarea informaţiei.

♦ A învăţa să faci, axă ce pune problema formării profesionale, adică a

competenţelor personale şi specifice activităţii profesionale.

♦ A învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce presupune învăţarea

nonviolenţei, a cooperării, a dialogului şi a empatiei.

♦ A învăţa să fii, a se determina pe sine, a fi capabil de autonomie şi spirit critic.

Educaţia trebuie înţeleasă ca „tot”, o experienţă globală - în plan cognitiv,

practic, personal.Scopul final al acesteia este de a înzestra individul cu armele potrivite

pentru a câştiga „bătăliile vieţii”.
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Activitățile extrașcolare - componentă

educațională valoroasă

în dezvoltarea personalității copiilor

Autor: Enciu Minodora
Profesor, Liceul Special „Moldova”

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu
va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea
lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori)

Activitățile extrașcolare reprezintă acele activități educaționale, realizate
intenționat și sistematic, desfășurate, de obicei, în afara școlii tradiționale, al
căror conținut este adaptat nevoilor elevilor, cu scopul de a amplifica învățarea
și cunoașterea și de a minimaliza problemele pe care aceștia le întâmpină în
mediul formal.

Acestea își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității
copiilor. Educația, prin activitățile extrașcolare (extracurriculare), urmărește
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente,
dobândirea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului
creativ în diferite domenii.

Încă de mici, copiii acumulează o serie de cunoștințe care le permite
contactul direct cu obiectele și fenomenele din natură. În cadrul acestor
activități, elevii deprind aptitudini de a folosi surse informaționale diverse, de a
întocmo colecții, de a sistematiza date, învață să învețe. Prin faptul că în
asemenea activități participă de bună voie, respectă regulile, asumându-și
responsabilități, copiii se autodisciplinează.

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar
dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic,
operațional, deprinderile manuale, oferind fiecăruia posibilitatea să se afirme
conform naturii sale.

Dascălul are, prin acest tip de activitate, are ocazia să își cunoască elevii,
să îi dirĳeze/ îndrume, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. Realizarea acestui
obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a
posibilităților și a resurselor de care dispune clasa de elevi.

De asemenea, implicarea în activități extrașcolare îi ajută pe elevi să
întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îi ajută să își facă prieteni, să
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socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină
dificultăți de comunicare cu semenii lor.

În general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor, așa cum am menționat
anterior, încă de la debutul școlar, deoarece sunt factorii educativi cei mai
apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. Concretizate în excursii și drumeții,
vizite, vizionări de filme sau spectacole, aceste activități imprimă copilului un
anumit comportament, o ținută adecvată situației. Însă o mai mare contribuție
în dezvoltarea personalității copilului o au activitățile extrașcolare care implică
în mod direct copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat de acesta.

Activitățile extrașcolare pot îmbrăca diverse forme: spectacole cultural-
artistice, excursii, cercuri pe discipline, întreceri sportive, concursuri, oferindu-
le copiilor posibilitatea să își valorifice aptitudinile, talentul, să își asume
responsabilități, să aibă inițiativă, să lucreze în echipă, să fie toleranți, empatici.
Participarea în cadrul acestora angajează elevii timizi, îi temperează pe cei
impulsivi și, ceea ce este extrem de important, dezvoltă spiritul de cooperare și
asigură fluxul de influențe reciproce.

În realizarea acestor activități, orice cadru didactic ar trebui să antreneze
cei trei factori implicați în actul educațional:

- elevii, prin responsabilități asumate atât individual, cât și în grup;
- familia, prin susținerea morală, financiară și, de cele mai multe ori,

prin implicarea în organizarea activităților;
- școala, prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea

strategiilor didactice, realizarea unității dintre cei trei factori, finalizarea
activităților întreprinse.

Câștigul cel mai mare al acestor activități însă este relația care se
stabilește, dincolo de spațiul formal, între cadrul didactic și elevi. Pentru
desfășurarea optimă a activităților extrașcolare este necesară cunoașterea
elevilor de către cadrul didactic (a aptitudinilor și abilităților copiilor, dar și a
preferințelor acestora pentru un anumit domeniu), o pregătire minuțioasă care
să urmărească anumite obiective și etape.

Dintre activitățile extrașcolare desfășurate alături de elevi, cel mai mare
impact îl are excursia care le oferă posibilitatea de a interacționa cu colegii, de a
se bucura de timpul petrecut împreună și de a împărtăși experiențe. Totodată,
această activitate constituie un bun prilej de recreere și odihnă activă, facilitând
contactul cu mediul, oferindu-le posibilitatea de a-și însuși experiențe sociale
sau culturale importante.

De asemenea, participarea la dezbateri sau discuții de grup care implică
lectura sau teme de actualitate și interes îi ajută pe elevi să achiziționeze
deprinderi de comunicare, să accepte păreri diferite, să își exprime liber punctul
de vedere.
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Campaniile de conștientizare și evenimentele comunitare care militează
pentru sănătate, protecția mediului, campanii derulate împotriva consumului
de droguri sau a traficului de persoane, campanii de voluntariat etc., solicită
elevii să devină activi, sa se implice în problemele comunității, să fie pregătiți
pentru situații limită, să conștientizeze pericolele pe care le pot întâlni, dar și
modul în care pot acționa în asemenea situații, îi învață să dăruiască, să fie
altruiști.

Concursurile de cultură generală, serbările, cercurile literare sau teatrul,
jocurile și competițiile sportive pun în valoare creativitatea și aptitudinile
elevilor în domenii diverse. Astfel, învață să capete încredere în ei înșiși, să
acumuleze informații noi, să își dezvolte anumite abilități și aptitudini, să
înțeleagă spiritul de echipă, să devină corecți și toleranți, să evite critica, să
realizeze un feedback pozitiv.

În concluzie, activitățile extrașcolare sunt o componentă educațională
valoroasă și eficientă care contribuie și susține dezvoltarea copilului pe tot
parcursul școlar, cadrului didactic revenindu-i sarcina de a adopta o atitudine
creatoare, atât în modul de realizare a acestor activități, cât și în relația cu elevii,
dar și cu părinții acestora.
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TEHNOLOGIILE EDUCAȚIONALEMODERNE

Ghica Elena Doina, prof.inv.primar,
Colegiul Național ”Traian Doda”, Caransebeș

În noile orientări ale învățământului problema interacțiunii pedagogului cu elevul este una
fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui sistem educațional centrat pe elev,
aplicând tehnologii potrivite.

Tehnologiile educaționale presupun mĳloace și metode, structuri și forme diferite care corelează
diferite concepte operaționale: proiectul pedagogic, mesajele educaționale, conexiunea inversă etc.
Integrarea tehnologiilor educaționale în cadrul învățământului formativ presupune ca școala să se
centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând metodele, conținutul, formele și criteriile de formare și
evaluare, să elaboreze acea tehnologie educațională care dezvoltă un anumit stil de învățare cu efect
durabil.

În ”Dicționarul de pedagogie”, Sorin Cristea atestă următoarea semnificație a termenului
„tehnologie educațională”, care aici este numită ”tehnologie pedagogică„: ”Tehnologia pedagogică
reprezintă ansamblul tehnicilor și cunoștințelor practice imaginat pentru a organiza, a testa și a asigura
funcționalitatea instituției școlare la nivel de sistem. În contextul problematicii specifice procesului de
învățământ pot fi delimitate 4 acțiuni distincte, dar complementare, care asigură dimensiunea aplicativă
a conceptului de tehnologie a educației/a instruirii: organizarea resurselor pedagogice existente,
planificarea și aplicarea curriculumului, pregătirea și folosirea materialului pedagogic și aplicarea
cunoștințelor în activitatea de învățare.”

Elaborarea unor tehnologii educaționale moderne permite nu numai îmbunătățirea calității
procesului educațional, ci și rezolvarea problemei însușirii unui volum imens de informații într-un timp
relativ scurt fără a afecta starea psihică a instruiților. Resursele informaționale au devenit la fel de
importante ca cele materiale și cele energetice. În condițiile societății informaționale bazate pe utilizarea
tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în sistemul de învățământ devine un imperativ
necesitatea centrării procesului de învățământ pe elev, el devenind subiectul procesului de învățământ și
care presupune individualizarea acestui proces. Folosirea tehnologiei informaționale reprezintă o
posibilitate reală de individualizare a procesului de învățământ bazat pe clase și lecții. În contextul noilor
tehnologii informaționale se creează noi posibilități în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor
multimedia apare posibilitatea realizării materialelor didactice computerizate, care pot fi grupate, în
funcție de tipurile tehnologiilor utilizate și de scopurilie pe care le realizează, astfel: manuale electronice,
sisteme moderne, sisteme virtuale și sisteme de instruire la distanță.

Tehnologiile educaționale moderne sunt eficiente în activitatea didactică în etapele proiectării,
implementării și evaluării, una dintre condițiile esențiale în reușita acestora fiind cunoașterea și dorința
de utilizare a celor mai potrivite mĳloace. Iată câteva dintre beneficiile însușirii unor cunoștințe,
respectiv formării și consolidării unor deprinderi în cadrul cursului Intel Teach: în ceea ce privește
proiectarea activității didactice, varianta propusă se dovedește a fi complexă, utilă, aplicabilă în contexte
variate; formatul este atractiv și profesionist, oferind posibilitatea ca, în fiecare moment, să se poată
efectua conexiuni între elemente precum: arie tematică, competențe specifice, planificarea evaluării în
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variantele inițială, formativă și sumativă, mĳloace necesare realizării evaluării( liste de verificare,
stabilirea obiectivelor, observarea grupului, feedback). Utilizarea tehnologiilor educaționale moderne
reprezintă un mĳloc de facilitare a lecției prin creșterea atractivității și prin realizarea unei comunicări
mai fidele între cadrul didactic și elev( elevii pot recepta mai clar ceea ce li se transmite, avându-se în
vedere receptarea pe mai multe canale ale cunoașterii).

Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor cunoștințe, ci și în
consolidarea deprinderilor formate și în realizarea transferului de informații între diferitele domenii ale
cunoașterii. Astfel se pot realiza lecții recapitulative cu ajutorul materialelor PPT, exercițiile propuse
având la dispoziție posibilitatea autocorectării răspunsului eronat, solicitării sprĳinului în identificarea
răspunsului corect, aprecierii în situația unui răspuns just, identificării unor informații conexe. La final
de lecție se poate realiza o sinteză sub forma unui flyer realizat de elevi, aceasta prezentând atractivitate
și utilitate prin consolidarea capacității de sinteză, dar și prin dezvoltarea abilităților de utilizare a
mĳloacelor TIC. Tehnologiile educaționale moderne favorizează într-un mod cu totul deosebit
învățarea prin descoperire atât la capitolul informații, cât și în ceea ce privește varietatea modalităților
de utilizare a computerului în sine cu economie de efort și timp. Evaluarea reprezintă unul dintre
aspectele în cadrul cărora tehnologiile educaționale moderne sunt cel mai eficient inserate. Astfel, se pot
folosi teste on-line, în format PPT, formulare realizate cu ajutorul Google docs etc., în cadrul cărora
răspunsul este primit foarte rapid, obiectivitatea fiind ridicată, monotonia este alungată, se creează o mai
bună dispoziție a participanților, prin înlăturarea contactului direct cu evaluatorul, se stimulează
abilitatea de autoevaluare, sprĳinul competițional cu sine însuși.

Evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne devine un moment mai puțin costisitor din
punctul de vedere al consumului emoțional, reușindu-se performanța transformării utilului în plăcut,
modificându-se atitudinea elevilor raportat la procesul evalării în sine.

Tehnologiile educaționale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele
didactice să creeze contexte favorabile învățării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de
atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorința de a cunoaște mai mult, spiritul competițional cu sine,
plăcerea de a progresa și de a-și dezvolta posibilități de autoinstruire, dar și o raportare corectă la
evaluare, aspect absolut necesar în poziționarea noastră, a fiecăruia, în spațiul cunoașterii.

Învățământul are nevoie de tehnologii educaționale moderne însușite de cadrele didactice și aplicate
inteligent și constructiv în derularea procesului instructiv-educativ.

Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru
introducerea cu succes a tehnologiei în predare constă în abordarea unei atenții sporite,
managementului proceselor, strategiei structurii şi mai ales rolurilor şi deprinderilor. Tehnologia este
doar vârful aisbergului în procesul de planificare a instruirii, servind doar ca vehicul util, printre altele
vitale.

Tehnologiile didactice trebuie să orienteze procesul de predare – învăţare spre formarea directă şi
integrată a demersurilor intelectuale şi a proceselor psihice de percepere, memorare şi gândire. Didactica
modernă pledează pentru un învățământ activ, intelectul elevului se dezvoltă prin acțiune, prin
utilizarea în învățare a metodelor care cultivă gândirea creatoare, imaginativă, responsabilitatea,
capacitatea de cooperare.
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Interacţiunea socială şi dezvoltarea copilului

Profesor învăţământ primar Herbei Daniela

Liceul “Ioan Buteanu” Gurahonţ

Din momentul naşterii, copiii încep să înveţe despre lumea din jurul lor. Primul contact al copilului cu

lumea exterioară are loc prin procesul de interacţiune cu părinţii, realizat pe diverse căi: în procesul de hrănire, de

îngrijire, prin gesturile, mimica şi vorbele persoanei care-l îngrĳeşte, de obicei, mama. Jocurile simple: de gestică,

manipulare de obiecte, îi pot oferi copilului o experienţă variată dar şi modalităţi de stimulare cum ar fi zâmbetul,

ridicarea şi strângerea în braţe, jocurile simple, comunicarea de orice tip. Din această diversitate de

comportamente pe care le manifestă părinţii în relaţiile cu copilul, cel mic începe să îşi formeze primele

cunoştinţe despre lumea înconjurătoare. Interacţiunea umană determină reacţii ce duc la stimulare şi învăţare de

comportamente. S-a observat tendinţa copilului de a reacţiona mai puternic la oameni decât la alţi stimuli din

mediul său, cum ar fi lumina sau zgomotele.

Fiinţele umane în comparaţie cu multe alte specii sunt fiinţe sociabile şi în mod normal, nu-şi trăiesc

viaţa complet izolate, au nevoie de stimulare socială pentru dezvoltarea potenţialităţilor native.1 Copilul, încă de

la naştere, dovedeşte o tendinţă de socializare foarte puternică şi foarte bine conturată, conform observaţiilor

realizate de cercetători.

Copilul mic se joacă adoptând roluri sociale şi imitând adulţii pe care i-a văzut în aceste roluri. Toate

aceste lucruri fac parte din procesul prin care copilul învaţă comportamente pe care le poate utiliza mai târizu.

Prin imitare copilul este capabil să înveţe mai mult decât prin învăţarea directă.

Una dintre cele mai mari nevoi a copiilor este aceea de a li se vorbi, de a fi îmbrăţişaţi şi ţinuţi la piept, de

a auzi voci familiare, de a vedea figuri cunoscute şi a primi răspuns de la cei din jur.

Copiii simt nevoia de a se uita la lucruri noi şi interesante, de a asculta ceva nou, de a ţine ceva în mână şi

de a se juca cu lucrurile. Joaca este importantă pentru dezvoltarea copilului. Jucându-se, copilul îşi foloseste

mintea şi corpul, astfel învaţă lucruri esenţiale despre lumea din jurul lui. Copiii se joacă pentru că jocul îi

distrează. Pentru mulţi copii, atunci când se joacă timpul pare ca trece mai repede, sau prea repede. Jocul produce

bucurie, fascinaţie, poate elibera de stări tensionale sau elimina agresiunea.

Jucându-se cu obiecte simple şi imitând lumea adulţilor, copiii încep să înveţe despre lumea din jurul lor.

Jocul ajută şi la dezvoltarea capacităţilor de vorbire, gândire şi organizare. Copiii învaţă experimentând,

comparând rezultatele, punând întrebări, stabilindu-şi singuri noi situaţii care-i pun la încercare. Jocul

consolidează cunoşterea şi experienţa, dezvoltă curiozitatea, încrederea în sine şi puterea de a se controla.

Educatorii îi pot ajuta pe copii să se joace şi să înveţe, oferindu-le obiecte (jucării) cu care să se joace şi sugerându-

le lucruri noi pe care copiii să încerce să le facă singuri.
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Nu este indicat ca adulţii să controleze sau să domine jocul copiilor prea mult, excesiv. Cel mai bine este

să urmărescă îndeaproape şi să vadă care sunt ideile şi dorinţele copiilor. Atâta timp cât copilul este protejat în

mod exagerat de posibile pericole, se diminuează prea mult efortul lui de a face ceva nou, dar acesta este un pas

necesar în dezvoltarea sa, chiar dacă nu reuşeşte întotdeauna. Copilul învaţă cel mai mult atunci când încearcă să

facă el însuşi ceva, dând greş şi căutând o nouă cale care să ducă la reuşită în cele din urmă. Un sentiment prea

mare de frustrare rezultat din insucces, poate fi descurajant pentru copil. În acestă situaţie educatorul sau părintele

este bine să-i fie aproape şi să-i ofere ajutorul.

Cele mai plăcute şi atractive jocuri pe care le practică copiii sunt jocurile în care participă un grup de

copii sau în care copiii sunt împărţiţi pe echipe. Deşi la preşcolarii mici şi mĳlocii nu este atât de evident acest

lucru, ei preferă să aibă în preajmă tovarăşi de joacă cu toate că, la început, fiecare manipulează propria jucărie şi

inventează propriul scenariul de joc. Apoi, treptat ei încep să socializeze şi să comunice între ei, împărtăşindu-şi

idei, acceptând diferite roluri, caracterul jocului devenind mai complex odată ce numărul participanţilor se

măreşte şi planul de joc se extinde. Astfel copiii încep prin joc să se dezvolte din punct de vedere social, învăţând

să-şi exprime ideile şi dorinţele pentru a se face înţeleşi. Tot prin joc, copiii încep să cunoască diferite tipuri de

personalităţi, unele foarte diferite de propria lor personalitate şi astfel au ocazia, bineînţeles în mod inconştient, să

înveţe să reacţioneze conform situaţiei, să înveţe să se adapteze la schimbări, să înveţe să îşi aleagă prieteni cu

care pot colabora şi nu în ultimul rând, să-şi dezvolte răbdarea.

Jean Chateau2explică jocul ca un motor de declanşare a comportamentului ludic care determină trezirea

personalităţii, oferind posibilitatea descătuşării fiinţei umane de lumea înconjurătoare şi de anticipare a

conduitelor superioare. Pentru Chateau, jocul reprezintă o activitate în care copilul îşi formează atitudini, îşi

interiorizează reguli de viaţă şi îşi formează profilul moral. Copilul nu are altă modalitate de afirmare decât prin

joc. Jocul contribuie la clarificarea deosebirilor existente între poziţia copiilor şi a adulţilor. Jocurile contribuie la

autoafirmarea copiilor, iar fiecare joc reprezintă o încercare a voinţei, o şcoală a comportamentului voliţional, o

perfectare a personalităţii.

Uneori copiii simt nevoia de a se juca singuri, alteori vor să se joace cu adulţii. Vorbindu-le copiilor mici,

repetându-le cuvinte şi sunete, cântându-le şi spunându-le poezii şi jocuri pentru copii, contribuim la dezvoltarea

lor normală.

Bibliografie:

Gabriela Kelemen, Psihopedagogia jocului, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2011

Jean Chateau, Copilul şi jocul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
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PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ PENTRU CLASA I

Autor: Iacob Hilda Elisabeta
Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă Cluj-Napoca, profesor

1. Completează pe spaţiile punctate denumirile corespunzătoare ale notelor muzicale:

� Nota _____ se scrie pe prima linie a portativului.

� Nota _____ se scrie pe al doilea spaţiu al portativului.

� Nota _____ se scrie pe a doua linie a portativului.

� Nota _____ se scrie pe primul spaţiu al portativului.

2. Realizează corespondenţa dintre cele două coloane:

RE

SOL

DO

FA

MI
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3. Adevărat (A) sau fals (F)?

� Nota DO se scrie imediat sub prima linie a portativului. ____

� Nota DO2 se scrie în al treilea spaţiu al portativului. ____

� Nota RE se scrie pe prima linie a portativului. ____

� Nota SI se scrie pe a treia linie a portativului. ____

4. Încercuieşte: cu culoare albastră - nota MI; cu verde - nota DO; cu negru - nota LA.

5. Scrie denumirea fiecărei note muzicale în exerciţiul de mai jos.

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

6. Scrie pe portativ notele, în valori de pătrimi:

DO1 SOL SI 1 FA 1 RE1 LA 1 MI DO2 SOL1 RE2
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PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ PENTRU CLASA I

Disciplina: Teorie şi solfegiu

Data:

Obiective:

¤ să precizeze locul fiecărei note muzicale pe portativ, prin completarea spaţiilor din enunţurile date;

¤ să identifice notele muzicale cu denumirea lor prin realizarea corespondenţei dintre 2 coloane;

¤ să determine valoarea de adevăr a unor enunţuri referitoare la locul unor note muzicale pe portativ;

¤ să recunoască notele muzicale dintr-un exerciţiu melodic dat, prin încercuirea celor menţionate;

¤ să denumească notele muzicale dintr-un exerciţiu melodic dat;

¤ să reprezinte grafic sunetele cuprinse între DO1 – SOL2.

Itemi: (vezi fişa de evaluare anexată)

Nr.

crt.

Nume şi

prenume

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 Oficiu Total Calificativ

(2 p) (1 p) (1 p) (1 p) (1 p) (2 p) (2 p) (10 p)

1

2

3

4

5

6

7

9
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10

11

12

13

14

9–10 puncte - FOARTE BINE

7-8 puncte - BINE

5-6 puncte - SUFICIENT

2-4 puncte - INSUFICIENT

Greşeli tipice: Sugestii şi recomandări:
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Șahul, sportul

care ,,vindecă,,

Profesor: Jurjița Adrian Daniel

Liceul Tehnologic ,,Sava Brancovici,, Ineu/Arad

Mă numesc Jurjița Adrian Daniel, sunt profesor de discipline tehnologice, domeniul Turism și
alimentație și diriginte la clasa a IX-a , învățământ profesional la Liceul Tehnologic Sava Brancovici din
Ineu, județul Arad. Articolul de față se vrea a fi o îmbinare de opinie personală și studiu de caz. Pe lângă
munca de dascăl pe care o fac cu plăcere, în cadrul școlii mai desfășor și alte activități , iar una dintre
acestea este activitatea de voluntar la Centrul de timp liber din localitatea Ineu, unde, împreună cu alți
doi colegi îi învățăm pe elevi să deslușească tainele șahului.

Șahul sau ,, sportul minții,, așa cum îl știe toată lumea, este un joc foarte complex. Acest joc
dezvoltă imaginația, creativitatea , gândirea, competitivitatea, răbdarea, inteligența copiilor. Elevii care
participă la aceste activități au început să învețe regulile jocului și să se familiarizeze cu tabla de șah.

De curând însă, am descoperit că șahul mă poate ajuta și în munca de diriginte. Le-am vorbit
elevilor mei la care sunt diriginte, despre pasiunea mea de a juca șah. Am fost privit cu o oarecare
reticență la început ( le place să îi asculți, fiecare dintre ei are o pasiune, dar pe care nu și-o spun din
multe motive), dar apoi ușor, ușor au început să își deschidă sufletul și să povestească despre pasiunile
lor. Câțiva elevi au început să vină în fiecare miercuri ( ziua în care se desfășoară cercul de șah) de la
orele 16.00 la 18.00 la Centrul de timp liber.

În continuare aș vrea să vorbesc despre un elev din clasa mea, nu o să îi dau numele din respect
pentru elevii mei. Am să folosesc inițialele C. A. Pe elevul C.A. îl cunosc de când era mic, fiind în clasă
cu fiul meu. Așa am aflat, înainte să îi fiu diriginte că are o atitudine față de școală, nu tocmai cum ne-
am dori de la copiii noștri. Anii au trecut și elevul C.A. a ajuns elev în clasa a IX-a, în clasa la care sunt
diriginte.

Peste toate problemele cu care se confruntă învățământul, a venit și pandemia. Calculatoarele,
telefoanele și televizoarele au devenit cei mai buni ,,prieteni,, ai elevilor noștri. La ore nu erau interesați
de ceea ce le spune profesorul, fiind distrași de telefon, acasă, în loc să folosească device-urile în scop
educațional, ei se uită sau se joacă jocuri violente sau ascultă muzică de proastă calitate.

Elevul C.A. nu făcea notă discordantă, dar odată ce a descoperit șahul a devenit alt ,,om,,. Abia
așteaptă să vină pauza să discutăm strategii și scheme legate de șah, pe telefon și-a descărcat aplicația cu
jocul șah, iar în cele două ore cât ține cercul, sigur nu este ,,prizonierul,, televizorului și al telefonului.
Și-a schimbat atitudinea legată de școală, vine cu plăcere, se simte ,, băgat în seamă,, , rezonează pozitiv
cu colegii lui. Șahul este pentru elevul C.A. ca o ,,terapie,, , a devenit mult mai disciplinat ca înainte. Le
povestește cu entuziasm părinților despre ,,performanțele ,, lui în ale șahului, are și alte subiecte de
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discutat cu colegii și chiar ,,provoacă,, pe domnii profesori la o partidă de șah. Văd emoția pe chipul lui
atunci când face o mutare bună și îl laud să îi dau încredere.

Este foarte bună ideea Ministerului Educației de a introduce șahul ca materie opțională în școli.
Din acest an școlar Asociația sportivă care funcționează pe lângă școala noastră are o secție de șah ,
implementez ca și coordonator împreună cu alți colegi un proiect educațional care are ca obiectiv un
concurs de șah. Școala a introdus cercul de șah, începând de anul viitor, în cadrul unui proiect (PNRAS)
privind abandonul școlar. Sunt mai convins că niciodată că prin șah putem să îi ,,vindecăm,, pe mulți
dintre elevii noștri de patima telefonului și nu numai . Depinde doar de priceperea noastră ca dascăli și
de voința elevilor.

La ora când o să apară acest articol, elevul C.A a participat la primul concurs (de șah) din viața
lui, sigur va avea și o diplomă (măcar de participare), iar eu ca diriginte sunt mândru că am reușit să îi
redau încrederea în sine. Sper ca pe viitor să determin și alți elevi să își schimbe atitudinea față de școală
prin intermediul acestui joc.
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Jocuri care ajută la îmbunătăţirea dezvoltării atenţiei,

memoriei

Autor-Manisor Maria Claudia

Prof.inv.primar-Scoala Gimnaziala Nr.8 Sibiu

1. Descoperiţi diferenţele

Obiective: Acest joc solicită capacităţile de atenţie, de analiză, de memorie vizuo – spaţială şi de

memorie verbală.

Sarcina didactică:

� Priviţi cu atenţie interiorul prezentat în prima imagine.
� Memoraţi bine forma, locul şi culoarea diferitelor obiecte care îl constituie.
� Găsiţi cele 6 diferenţe

Regulile jocului:

� Elevii vor lucra individual.
� Nu au voie să vorbească între ei.
� Câştigă elevul care a identificat toate cele 6 diferenţe.

Elemente de joc: surpriza, aplauze şi câştigarea unei diplome.

Material didactic: cariocă neagră.

2. Acum îl vezi, acum nu-l vezi

a.i.1. Obiective:

� Creşterea abilităţilor de concentrare prin recunoaşterea obiectelor
� Testarea memoriei de scurtă durată
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a.i.2. Sarcina didactică:

� Elevii vor observa 20 de obiecte micuţe pe într-o cutie ( radiera, creionul, bile, etc.) timp
de 1 minut.

� După 1 minut, elevii vor scrie pe hârtie toate obiectele pe care şi le amintesc (obiectele
sunt acoperite cu o bucată de pânză).

� Timp de lucru - 5 minute.

a.i.2.a. Regulile jocului:
� Elevii sunt împărţiţi pe grupe.
� Câştigă grupa care îşi aminteşte cele mai multe obiecte.

Elemente de joc : surpriza, aplauze şi recompensa.

Material didactic: cutie, 20 de obiecte, o bucată de pânză, hârtie şi creioane pentru a scrie ce-şi

amintesc.

3. Ce s-a schimbat?

Obiective: solicită capacităţile de atenţie, de analiză, de memorie vizuală, memorie verbală,

capacitate de concentrare.

Sarcina didactică:

� un elev iese în faţa clasei, este analizat individual de către fiecare jucător, apoi

� iese pe hol, unde va schimba anumite obiecte de îmbrăcăminte, acesorii pe el.

� La intrarea lui jucătorii sunt solicitaţi să recunoască schimbările.

Regulile jocului:

� Elevii lucrează individual

� Ridică mâna la observarea schimbării

Elemente de joc : surpriza, aplauze şi recompensa

Materiale didactice: diferite îmbrăcăminte, încălţăminte, agrafe, accesorii
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4. Oglinda

Obiective: capacităţile de atenţie, concentrare

Sarcina didactică:

� Elevii sunt aşezaţi în pereche. Unul este conducătorul celălalt imitatorul.

� Imitatorul imită mişcarile conducatorului

� Rolurile se pot schimba

Regulile jocului:

� Elevii lucrează în perechi

� Se cere disciplina

Elemente de joc : surpriza, aplauze şi recompensa

5. Am fost la piaţă

Obiective: dezvoltarea capacităţii de memorare

Sarcina didactică:

� Primul jucător începe să spună o listă. De exemplu, "Am fost la piaţă şi am cumpărat
căpşuni", al doilea spune "Am fost la piaţă şi am cumpărat căpşuni şi jambon", etc.

� Jocul continuă cu memorarea întregii liste şi redarea ei fără a uita formula introductivă.

� Primul care greşeşte primeşte o pedeapsă hazlie.

� Fiecare participant poate adăuga la listă orice obiect doreşte

Elemente de joc : surpriza, aplauze şi recompensa
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Metode interactive de predare a matematicii: metoda

Piramidei

Autor: Mihai Cristina

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea

Folosirea METODEI PIRAMIDEI (BULGĂRELE DE ZĂPADĂ) la clasa a V – a, la
reactualizarea conţinuturilor lecţiei „Amplificarea şi simplificarea fracţiilor cu un număr natural”.

La începutul lecţiei, explic elevilor ce vom face, ce metode vom folosi, pentru a fi pregătiţi
pentru momentul în care vom începe să folosim metoda piramidei. După ce recapitulăm regulile de
amplificare şi simplificare a fracţiilor cu un număr natural, fiecare elev primeşte o fişă de lucru cu trei
părţi. Profesorul le explică faptul că au 10 minute pentru a rezolva prima parte singuri, individual.

A doua etapă a presupus rezolvarea părţii a II – a în perechi, acestea fiind formate de fiecare elev
cu colegul de bancă, timpul fiind tot 10 minute. Rezolvarea se face pe face pe foi albe.

În a treia etapă, se unesc câte două perechi pentru a forma grupuri de patru elevi. Fiecare grup
are de rezolvat partea a treia a fişei de lucru, rezolvarea făcându-se pe o foaie de flipchart. În interiorul
grupului, membrii lui discută, conlucrează şi formulează rezolvările, scriindu-le pe foi, timpul de lucru
fiind de 10 minute.

În ultima etapă, fiecare grup îşi numeşte un căpitan, care va prezenta în faţa întregii clase rezultatele
finale, rezolvarea completă a părţii a III – a, la care s-a ajuns în interiorul grupului.

Menţionez că după fiecare etapă cred că este necesară verificarea rezultatelor şi acolo unde trebuie,
corectarea lor.

Fişa de lucru este:

I.1) Să se amplifice cu 3 fracţiile: a)
2
1

….. şi b)
8
5

…..

2) Cu ce număr trebuie amplificată fiecare din următoarele fracţii astfel încât să obţinem de fiecare
dată fracţii cu numitorul 12:

a)
2
1

b)
3
5

c)
6
7

3) Aflaţi numerele naturale x şi y astfel încât fiecare dintre următoarele egalităţi să fie adevărate

a)
�

105
3 xy

� b)
�

15
217

�
x

y

II.1) Să se simplifice cu 5 fracţiile: a)
15
10

….. şi b)
20
5

…..
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2) Simplificaţi fracţiile (până obţineţi fracţii ireductibile):

a)
30
20

b)
12
4

c) 312
72

3) Aflaţi numerele naturale x şi y astfel încât următoarea egalitate să fie adevărată:

�x

y
3

8
6

�

III.

Fracția
ordinară

Amplificări Fracția
ordinară

Simplificări

3
2

3
22)

36
24

36
24(2

7
5

7
53)

75
18

75
18(3

11
3

11
35)

35
15

35
15(5

17
13

17
132)

962
248

962
248(2

31
25

31
25)10

430
180

430
180(10

33
5 Amplificare cu 3

18
108 Simplificare cu 3

7
19 Amplificare cu 10

430
180 Simplificare cu 2

31
22 Amplificare cu 2

430
180 Simplificare cu 5

31
13 Amplificare cu 5

420
180 Simplificare cu 3

11
25 Amplificare cu 7

450
180 Simplificare cu 5

Bibliografie

1. D. Brânzei, Metodica predării matematicii, Editura Paralela 45, Pitești, 2010;

2. V. Chiș, Pedagogia contemporană, Pedagogia pentru competențe, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,

2005;

3. M. Ionescu, M Bocoș, Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Pitești, 2009;
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Statutul educației muzicale în unele state din Uniunea

Europeană

Autor: Daniel-Alex Milencovici

Prof: Școala Gimnazială Nr.25 Timișoara

Potrivit strategiei europene pentru educația 2020, aceasta își propune patru obiective comune pe care să

le implementeze în țările membre din Uniunea Europeană. Printre cele patru obiective comune, se numără și cel

de stimulare a creativității și inovării pentru a spĳini o serie de grupuri vulnerabile din rânduri copiilor, dar și

pentru a face față noilor schimbări ale viitorului (CE, 2020). Încă din 2007, Agendă Europeană pentru Cultură,

care a fost aprobată de Consiliul UE, susținea valoarea educaţiei muzicale în dezvoltarea creativităţii.

Potrivit ultimelor rezultate de la PISA din 2018, elevii au obținut rezultate foarte slabe la citire (21,7), la

matematică (22,4%) și la științe (21,6), iar aceste scoruri reprezintă 20% din copiii UE (OEDC, 2018). Pentru ca

această situație să se îmbunătățească, Uniunea Europeană a propus opt competențe-cheie pe care țările membre

să le atingă până în anul 2030. Printre aceste competențe, se regăsește și competența de sensibilizare și expresie

culturală, care trebuie cultivată, la copii, încă de la vârsta timpurie. Școala, prin educația muzicală, are rolul

esențial în dezvoltarea nivelului cognitiv, de înțelegere, percere și emoțional, prin ceea ce se dorește a fi

implementat.

În cercetările întreprinse în ultimii zece ani, s-au constat o serie de beneficii în rândul celor care au

studiat muzica şi au făcut practică muzicală, dezvoltând partea de gândire logică, memorie atitudini, creativitatea,

disciplină (care aduce după sine bunul simț și punctualitatea), atenţie distributivă și afectivitatea esențială în

raportarea la o viață cu diferite valente cultural-artistice (Andreicuț, 2012, p.19). Potrivit aceleiași cercetări, țările

europene folosesc un sistem de educație bazat pe muzică care include următoarele etape: prenotația și iniţiere

muzicală (realizată prin citire, ascultare, audiţie, improvizaţie, iniţiere instrumentală la copiii între vârsta de 6-9

ani), solfegiul și preiniţiere instrumentală pianistică la elevii cuprinși între 9-12 ani și etapa explicațiilor, teoriei

muzicii la elevii care au peste 12 ani.

Proiectul meNET, care sondează situația privitoare la disciplina Educației muzicale la nivelul Uniunii

Europene a fost inspirat de curiozitatea unui grup de cercetători pentru a observa care sunt asemănările și unele

deosebiri dintre sistemele educaționale cu specific muzical din Europa. În acest scop, se iau în calcul: contextele
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politice ale sistemelor, structura lor, timpul acordat disciplinei muzicale ca materie obligatorie sau opțională,

obiectivele comune și curricula.

Conform unor studii realizate de proiectul amintit, în douăzeci de țări din UE, Educația muzicală este

inclusă în programa obligatorie, iar alocarea numărului de ore pentru această disciplină variază de la țară la țară și

se bazează pe anumite particularități de vârstă (Austria, învățământ obligatoriu - 9 ani (6-15 ani), clasa I-II

1h/săptămână, clasa III-IV 1h/săptămână; Finlanda, învățământ obligatoriu - 9 ani (7-16 ani), clasa I-II

4h/săptămână, clasa III-IV 4h/săptămână; Republica Cehă, învățământ obligatoriu - 9 ani (6-15 ani), stagiu 1

clasa I-V 353h/an – potrivit tabelului nr.1, p.2, Hînda, Filip, 2010). Potrivit aceleiași cercetări, există o legătură

strânsă între muzică și dans la copiii din ciclul primar în țări precum Olanda, Germania, Polonia și Norvegia.

Acest aspect conturează un alt nivel de interconectare, deoarece domeniul artelor trebuie privit ca un domeniu

nou de cunoaștere și care joacă un rol deosebit în valorificarea și transmiterea patrimoniului național prin această

artă. De asemenea, muzica contribuie la învățarea pe tot parcursul vieții având un rol de a dezvolta atitutini

pozitive, de a motiva și de a dezvolta un public special pentru muzică de bună calitate așa cum se propune în unele

țări din UE (Hînda, Filip, 2010).

Alte țări își valorifică patriotismul și muzica tradițională prin studiul muzicii în școală, începând cu

ciclul primar sau cum este Estonia, care acordă o mare atenție muzicii corale dezvoltate în școlile de cultură

generală. Studiile care s-au realizat pentru a susține agenda propusă de CE, confirmă importanța rolul pe care

educația muzicală îl are în formarea de competențe și în formarea educabilului pentru a face fața noilor schimbări

ale secolului XXI.

În următoarele rânduri, vom prezenta situația unor țări din UE care sunt modele de aplicat în materie

de educație muzicală la ciclul primar.

Eleveția este țara model și singura care în anul 2012, prin vot, a oferit cetățenilor dreptul constituțional

de a alege oportunitatea ca educația muzicală să devină parte din constituția țării și în același timp un drept

fundamental pentru fiecare copil din țară. La acel scrutin, 72% din populatie (8 milioane de locuitori, divizați în

26 de cantoane) au votat pentru susținerea acestui drept aplicat la copii. Este un act istoric pe care Elveția l-a

susținut și un privilegiu pe care copiii îl pot avea încă de la vârsta timpurie (Kubik, 2017). Prin articolul 67 din

constituție, Elveției urmărește să dezvolte educația muzicală la copii și tineri, iar pentru această strategie au impus

trei obiective majore: profesorii care predau la toate nivelurile de școlaritate din școlile publice să fie formați

pentru o educație muzicală de bună calitate, toți copiii țării să aibă acces la cursurile școlilor de muzică indiferent

de statutul social și în același timp, un stimulent financiar pentru tinerii muzicieni care prezintă un real talent. În
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revista France Music, autoarea Suzana Kubik subliniază garanția ,,accesului la educația muzicală care nu se poate

face fără a considera că aceasta este, în adevăr, un proces de educare. Nu este suficientă doar democratizarea

accesului la educația muzicală, trebuie să ne asigurăm și că aceasta este de calitate. Articolul 67 să fie garanția

acestui lucru” (Kubik, 2017).

Potrivit programului meNET, în Germania, educația muzicală este obligatorie începând cu clasele I-X.

La ciclul primar, numărul de ore diferă între 4 și 6 ore pe săptămână, în funcție de specificul școlii. Accentul

punându-se pe cântul vocal și instrumental. Redăm câteva obiective clare din modelul curricular: cunoașterea

complexității funcționale, stilistice și istorice și a varietății muzicii, capacitatea de a recunoaște și de a evalua

semnificația diferitelor moduri în care apare muzica, capacitatea de a aprecia și utiliza muzica ca un mĳloc de

susținere a proceselor de formare a identității individule și sociale. Capacitatea de a reproduce muzică vocală și de

a cânta la un instrument etc.

Un alt exemplu de predare a muzicii în ciclul primar este Slovenia. În această țară, muzica este abordată

integrat, pornind de la baza muzicii populare ca mĳloc de valorificare a tradiției poporului. În acest mod copiii

sunt învățați să dezvolte noi abordări interculturale, pentru a se promova ortunitățile pentru diversitatea

culturală.

Toate documentele curriculare ale țărilor membre UE trebuie să cuprindă valorile și importanța

educației muzicale ca strategie la dezvoltarea educabililor. Aceste valori sunt grupate în trei mari categorii: valori

intriseci asociate cu dezvoltarea abilităților muzicale, cunoștințelor și înțelegerii pentru a face muzică, cunoașterea,

înțelegerea și aprecierea mediului cultural și al patrimoniului universal și contribuția muzicii ca rod al dezvoltării

individului și a întregii comunității bazate pe creativitate, formarea identității, dezvoltare personală și

interacțiune socială.

Închei prin a preciza așa cum este stipulat în caracteristicile muzicale din școlile franceze: ,,Muzica este

mai întâi ,,un moment” înainte de a fi o disciplină, o materie, un domeniu. ,,Un moment ludic în care relația

profesor-elev este privilegiată”. Este o disciplină unde toți elevii reușesc”. Haideți, împreună, să reușim să

integrăm muzica și la ciclul primar în școlile din România și copiii să beneficieze de specialiști, care să se ocupe și

care să dezvolte concepte noi transformate în practică pentru ca finalitatea/ profilul elevului să fie unul conform

cu standardele europene.
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Rugămintea unui copac

Mustață Maricela, prof.înv. primar,

Școala Gimnazială Țifești

Ajută-mă, soare, să cresc falnic, bogat,

Să fiu sănătos și mereu luminat,

Să pot oferi din măreția mea

Umbră celor ce au nevoie de ea.

Ajută-mă, Doamne, cu dragostea Ta

Să trec mai ușor prin lumea cea rea,

Să pot fi străjer călătorului obosit

Să-l adăpostesc de ploaie, de frig.

Ajută-mă, omule, cu puterea ta

Să trăiesc într-un an și eu viață-ți voi da.

Prin crengi, păsărele s-aud ciripind

Și oameni cântând și zâmbind
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Soluţii privind facilitarea integrării şcolare a copiilor cu

cerinţe speciale

Prof. Neagu Iulia-Adina

Şcoala Gimnazială “Al Moruzi”, com. Pechea, jud. Galaţi

Experienţele de ordin teoretic şi aplicativ revendica o serie de acţiuni concrete ce se pot pune în
aplicare pentru ameliorarea şi dezvoltarea, în instituţiile şcolare, a acestor categorii de elevi. După cum
arată specialiştii, pot fi identificate mai multe perspective:
-perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a problemelor specifice
de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale;
-perspectiva de grup care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la modalităţile de
rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere între elevii cu cerinţe
educative speciale şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor în
grupul-clasă;
-perspectiva curriculară – se va putea acţiona şi prin flexibilitatea conţinuturilor şi adaptarea mĳloacelor
de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de învăţare, la
tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprĳin şi suport, apelul la
profesorii itineranţi, etc).

Experienţele de pe plan mondial evidenţiază faptul că în perspectiva integrării copiilor cu cerinţe
speciale se impun mai multe moduri de acţiune (cf. Ghergut, 2000, pp.195-196):
Modelul cooperării şcolii speciale cu şcoala obişnuită (şcoala obisnuită coordonează activitatea de
integrare şi stabileşte un parteneriat activ între profesorii din cele doua şcoli care vor proiecta si
transpune în fapt un nou mod de desfăşurare a activităţilor didactice, pregătind împreună conţinutul
lecţiilor, adaptând materialele şi mĳloacele de învăţare folosite în timpul orelor de curs; modelul acesta
are avantajul că permite valorificarea resurselor şi experienţelor deja existente în cele doua tipuri de
şcoli, dar totodata constituie o ipostază secvenţială de integrare, pentru ca elevul cu cerinţe speciale îşi
va continua activitatea extraşcolară în spaţiile şi decorul rezidenţial ale şcolii speciale de care aparţine).
Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită ( acest model presupune
integrarea efectivă a copiilor deficienţi în şcoli de masă unde să interacţioneze cu elevi normali,
propensăndu-se, astfel, o mai eficientă şi productivă intercunoaştere şi interrelaţionare a celor două
categorii de copii).
Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unei camere de instruire şi resurse pentru copiii
deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă ( în acest caz, profesorul care se
ocupă de elevii deficienţi devine profesorul de sprĳin şi desfăşoară activităţi corelative, complementare
cu aceşti copii, atât în spaţiul amenajat în şcoală , cât şi la orele de clasă, atunci când condiţiile presupun
acest lucru).
Modelul itinerant (model ce favorizează integrarea într-o şcoală de masă a unui număr mic de copii cu
cerinţe speciale, aflaţi la mică distanţă de şcoală care, sprjiniţi de un profesor itinerant, specializat în
munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficienţă, participă la activităţile didactice).



84

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 7, APRILIE 2022

Modelul comun (în care profesorul itinerant este responsabil de toţi copiii cu deficienţe dintr-un
anumit spaţiu şi oferă servicii de specialitate – de sprjinire a copilului şi familiei, îi ajută pe părinţi la
alcătuirea programelor de învăţare, urmăreşte evoluţia şcolară a copilului, colaborează cu profesorii
şcolii obişnuite în care este integrat copilul şi intervine atunci când apar probleme de învăţare sau de
adaptare a acestor categorii de elevi).

Procesul de recuperare şi inserţie în social devine optim când acţiunea educaţională demarează la
timp, de obicei cât mai devreme. Specialiştii în domeniu revendică mai multe domenii de intervenţie în
acest sens: (Preda, 1998, pp. 150-151).
1. Echipa de intervenţie precoce care acţionează în cazul familiilor cu copii deficienţi, prin
a) acţiunea de consiliere şi formare; b) consilierea privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra
copilului ţine seama de evoluţia previzibilă a defectului/deficienţei şi de punerea în aplicare a mĳloacelor
de compensare; c) informarea părinţilor în ce priveşte potenţialităţile reale ale copilului şi mĳloacele
susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; d) informarea cu privire la diferitele tipuri de servicii care pot
asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi speciale, cauzate de anumite deficienţe.
2. Proiectul psihopedagogic care se bazează pe o evaluare predictivă şi o evaluare formative ale
acţiunilor educative şi corectiv-compensatorii. Prin aceste procese evaluative, echipa de intervenţie
vizează: a) să estimeze ceea ce este posibil, realizabil – în raport cu natura, gradul şi dinamica previzibilă
a deficienţei; b) să determine domeniile de intervenţie si să specifice tipurile de abordare educative şi
corectiv-compensatorii şi “tratamentul” comportamental direct/modificările cognitive-compensatorii,
fixându-se priorităţile de acţiune şi de intervenţie; c) să realizeze un bilanţ al eficienţei măsurilor
educative, elaborându-se fişe de observaţie, pe baza unui psihodiagnostic formativ, dinamic; d)
evaluarea trebuie să vizeze dezvoltarea copilului sub unghi psihomotor, cognitiv, afectiv şi psihosocial.
Derularea şi corelarea optime ale acestor acţiuni necesită o strânsă conlucrare între membrii echipei de
profesionişti şi părinţii copiilor cu nevoi speciale.
3. Intervenţia în familie care permite : a) reinstaurarea unei relaţii pozitive părinţi-copil deficient şi
între părinţi, eliminându-se reacţiile tipice care pot apărea: depresia, furia, anxietatea, autocompătimirea,
respingerea copilului sau supraprotejarea sa – ceea ce împiedică formarea abilităţilor de autonomie ale
copilului cu nevoi speciale; b) asigurarea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu
copilul deficient; c) obişnuirea familiei să trăiască optim cu copilul deficient; d) însuşirea de către părinţi
a unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului deficient, conlucrând adecvat cu profesioniştii; e)
ajutarea părinţilor în a identifica instituţiile cu potenţial educativ şi corectiv-compensator cele mai
potrivite nevoilor specifice copiilor aflaţi în dificultate.

Exigenţele educaţiei speciale reprezintă o sfidare care generează dezvoltarea profesională
a cadrelor didactice. Dupa cum arată V. Chis şi colaboratorii (1996), în perspectiva pregătirii iniţiale şi
continue a profesorilor apar trei categorii de obiective spre care trebuie să se tindă: 1) atitudini pozitive
privind “educaţia pentru toţi”, 2) stăpănirea competenţelor necesare activităţii practice şi 3) stăpănirea
unui orizont de cunoaştere psihopedagogică şi metodologică. În ceea ce priveşte ansamblul atitudinilor
pozitive ale profesorului se impune, astfel, faptul că acceptarea diversităţii psihologice, sociale, în rândul
populaţiei şcolare, nu este un factor de obstacolare a activităţii pedagogice, ci este o resursă pozitivă.
Profesorul trebuie să procedeze nu prin marginalizarea elevilor cu cerinţe speciale din clasă, ci prin
asumarea unor roluri noi, prin confruntarea conştientă cu dificultăţile de învăţare ale unor elevi. Din
punctul de vedere al capacităţilor psihopedagogice şi metodologice, profesorii trebuie să vegheze la:
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stabilirea unui mediu pozitiv în activitatea cu elevii; dezvoltarea abilităţilor în proiectarea şi dirĳarea
experienţelor de învăţare la copiii cu cerinţe speciale; utilizarea formelor individualizate de predare-
învăţare şi aplicarea metodelor interactive; identificarea şi utilizarea celor mai adecvate resurse de
instruire. Cât priveşte orizontul de pregătire teoretică a profesorului este bine să se vizeze: natura şi
dinamica dezvoltării psihogenetice a copiilor şi tinerilor; determinările care afectează capacitatea de
învăţare şi comportamentul copiilor; tehnicile şi instrumentele de evaluare; relaţia între dezvoltarea
şcolii ca instituţie şi progresul învăţării la elevi, etc.
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Arii naturale forestiere protejate din județul Vaslui

Pădurea Hîrboanca

Prof. Luxița Oatu-

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, sat Ștefan cel Mare jud. Vaslui

Ocrotirea naturii nu este altceva decât calea menită să păstreze un raport echilibrat între om și

natură. J. Dorst arată că „ocrotirea naturii reprezintă, de fapt, ocrotirea omului împotriva lui însuși și

impotriva unor din propriile sale acțiuni”.

Aria naturală protejată reprezintă zona terestră, acvatică și /sau subterană , cu perimetrul legal stabilit și

având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice cu

valoare ecologica, științifică și culturală deosebită.

Pădurea Hîrboanca este localizată pe versantul drept al văii Bârladului, în apropierea satului Brăhășoaia

pe teritoriul comunei Stefan cel Mare, jud. Vaslui, la aproximativ 1,5 km de soseaua Vaslui- Negrești.

Această pădure reprezintă o insulă tipică din silvostepa de altădată a Podișului Central Moldovenesc.

Pădurea este alcătuită din doua trupuri și anume unul în partea de nord, pe un relief ușor ondulat și altul

sudic situat pe versantul cu relief accidentat dinspre Brăhășoaia.

Suprafața totală este de 43,10 ha.Altitudinea oscilează între 185 și 240 m. Expoziția este V-SV.

Substratul geologic este alcătuit din diferite categorii de marne în alternanțe cu nisipuri. Această

alcătuire geologică a favorizat un puternic proces de alunecare și eroziune.

Climatul este specific stepei , cu întrepătrunderi ale nuanței de silvostepă.

Predomină solurile levigate și cele brune de padure.

Ocupând platoul dealului Brăhășoaia cât și versanții cu înclinări de pana la 30 *, pădurea Hîrboanca

oferă posibilitatea păstrării unei flore bogate și de mare interes științific.Cercetările efectuate de C.

Dobrescu au dus la identificarea unui număr de 425 taxoni de plante. Pe lângă fondul de bază al

elementelor eurasiatice și europene se remarcă o abundență și largă participare a elementelor

continentale pontice, pontico-mediteraneene, submediteraneene și endemice.

Dintre speciile continentale enumerăm Amygdalus nana, Aster amellus, Echinops sphaerocephalus,

Inula hirta, Linaria genistifolia s.a
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Dintre speciile de origine pontică, citez Dianthus membranaceus, Inula ensifolia, Iris hungarica, Cystisus

austriacus, Quercus pedunculiflora s.

Din grupul elementelor submediteraneene merită amintite Chrysopogon gryllus, Innula cenyza,

Lythospermum purpureo- caeruleum, Q. Pubescens, Quercus virgiliana, Viburnum lantana s.a

În aceste păduri se întâlnesc toate speciile cunoscute de stejar, cunoscute în țara noastră, exceptând

gârnița și cerul ( Quercus frainetto și Quercus ceris).

O notă de mare originalitate a acestei rezervații a constituie fenomenul de hibridogeneză la stejar.

Fenomenul de hibridogeneză la stejar prezintă o mare importanță practica, unii hibrizi fiind repede

crescători, pot fi utilizați în cultura forestieră.

La expresivul caracter de unicitate a florei se adaugă și intersul știintific pe care-l prezintă vegetația.

În trupul de pădure din partea nordică se întâlnesc gorunete pure sau mixte. Unele exemplare au peste

100 de ani. În trupul sudic se întâlnesc grupări dominante de stejar brumăriu.

Flora bogată și variată , fenomenul de hibridogeneza la stejar, vegetația interesantă sunt elemente care i

conferă un caracter de unicitate, de excepțională valoare științifică.
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EXPLOZIA STELARĂ –METODĂ INOVATIVĂDE

STIMULARE A GÂNDIRII

IN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

Profesor Opran Felicia,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc”,Bucureşti

În accepţia didacticii actuale, o lecţie modernă, activ participativă, se distinge prin caracterul ei
solicitant, ceea ce impune implicarea personală şi deplină a subiectului până la identificarea lui cu
sarcinile de învăţare în care se vede antrenat. Efortul de predare, oricât de mare ar fi, nu se va dovedi
foarte eficient, atâta vreme cât elevii nu depun sârguinţa necesară în timpul desfăşurării unei lecţii.

Lecţia poate fi considerată „un parteneriat între cadru didactic şi elevi, procentul de implicare a
celor doi fiind variabil: în anumite etape, rolul cadrului didactic este preponderent, pentru ca în altele,
prezenţa lui să scadă în favoarea manifestării active a elevilor sau sunt unele secvenţe de activitate
didactică asumate, în exclusivitate, de profesor.”3

Un rol important în activitatea didactică îl joacă metoda didactică , definită de I.Cerghit drept „o
cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un
tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi“

Metodele de învăţământ reprezintă modalităţile sistematice de lucru de care se pot servi
profesori în activitatea de instruire şi elevii în cea de învăţare, capabile să conducă la rezolvarea
obiectivelor pedagogice propuse. Pentru profesor, metodele de învăţământ servesc la organizarea şi
conducerea unei acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele pedagogice, arătându-i de
asemenea ce să facă? şi cum să acţioneze?. Pentru elev, metodele de învăţământ au rolul de al sprĳini să
parcurgă calea spre cunoaştere, spre dobândirea de noi comportamente care îi sporesc valoarea
personalităţii.

În alegerea metodelor
folosite la lecție profesorul trebuie
să țină cont de mai multe criterii:
nivelul clasei, scopul și obiectivele
urmărite, tipul lecției. Din dorința
de a arăta cât de mult sau adaptat,
unii profesori folosesc în mod
abuziv noile metode, uitând care
este scoul activității didactice.

O metodă activ –
participativă folosită cu succes ,
atât în cadrul disciplinelor reale,
cât și a celor umane, este explozia stelară ( Starbursting - eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda ).

3 Crăciun, Cornelia, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, pag.14



89

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 7, APRILIE 2022

Aceasta este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului, urmărind
rezolvarea de probleme.

Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploxiei stelare.
Cum se procedează:

Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au
legătură cu ea.

Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?.

Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare.
Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între

concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. Organizată în grup,
starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa
cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.

Această metodă urmărește sistematizarea informaţiei din cadrul unui modul, relizând
conexiunile dintre elementele studiate. Se aplică cu succes la o lecţie de generalizare sau de predare
învăţare. Astfe,l elevul dobândeşte capacităţi noi de învăţare (autoinstruirea) şi se îndepărtează de
învăţarea mecanică. Elevul îşi construieşte prin efort propriu un plan de acţiune. Această metodă
contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor, creşte interesul de cunoaştere.

Deasemenea, având în vedere că „în sistemul cunoștințelor de fizică, legile, ipotezele și teoriile
exprimă legături și raporturi între noțiuni, asimilarea noțiunilor este legată de gândirea activă a elevilor
și necesită folosirea operațiilor fundamentale ale gândirii (analiza și sinteza, abstractizarea și
generalizarea, comparația și concretizarea logică)”,4 elaborarea întrebărilor ce vizează înțelegerea
fenomenelor este mai mult decât necesară.

La ora de fizică poate fi folosită astfel:
1. Elevii așezați în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie cuvântul-

titlul: Forța.
2. Pe cele 5 steluțe se scrie câte o întrebare, în genul celor menționate anterior, iar cinci

cursanţi din grupa extrag câte o întrebare. Fiecare cursant din cei cinci își alege câte trei-patru colegi
organizandu-se astfel în cinci grupuri. Grupul se poate forma și prin metoda salatei de fructe sau cea a
numerelor.

3. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. Fiecare grupă va nota întrebările pe fișa
grupei.

4. La expirarea timpului, cursanţii revin în semicerc în jurul steluței mari și comunică întrebările
elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în functie de potențialul grupei/grupului.
Colegiii din celelalte grupe răspund la întrebari sau formuleaza intrebări la întrebări. Astfel, steau
inițială va acoperii o arie mult mai amplă și multe din problemele legate de forță vor fi dezbătute în
cadrul acestei ore. Profesorul are rol de observator, corectând eventualele greșeli ale elvilor.

5. Se apreciază intrebările elevilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum și
modul de cooperare și interacțiune.

4 Malinovschi, Didactica fizicii,pag.11
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Această metodă poate fi folosită și la ora de limba și literatura română în prezentarea oricărui
scriitor din literatura română sau în caracterizarea unui personaj dintr-o operă literară. În clasa a V-a
sau a VI-a, atunci când se studiază schița, personajul-copil din schițele lui Caragiale poate fi surpins
foarte bine prin această metodă. La sfârșitul lecției elevii, folosind informațiile obținute prin întrebările
plasate la fiecare colț al stelei, vor realiza un portret al personajului principal.

Totodată, metoda poate fi folosită și la orele de consiliere și orientare, atunci când se discută
despre o viitoare școală sau viitorul pe care și-l propune, mai ales, elevul de liceu.

Avantajele metodeii pot fi foarte ușor observate: este uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete
largi de domenii; nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii amănunţite; participanţii se prind
repede în joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de altă parte, o sursă de noi
descoperiri, propune participarea întregii clase și realizează asociații de idei noi și legături diverse.

Ca toate metodele, și explozia stelară are și dezavantaje: necesită o foarte bună pregătire a
moderatorului, participarea la dialog este condiţionată de interesul şi pregătirea elevilor; de regulă
aceste metode nu creează fond emoţional; se manifestă tendinţa de a depăşi timpul afectat unei lecţii.

Utilizarea metodelor activ- participative generează motivaţia intrinsecă, diminuează presiunea
generată de personalitatea profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei mai reticenţi să participe la
construirea propriei cunoaşteri.

Bibliografie:
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Despre educația nonformală

Prof. inv. primar Pamfile Florina-Cristina,

Școala Gimnazială,, Vasile Alecsandri,, Brăila,Jud. Brăila

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari

și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.,,

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

Lumea în care trăim se bazează pe relațiile sociale care constituie fundamentul celei de mâine.

Astfel, pentru a crea un climat psihologic sănătos este imperios necesar să ținem cont de trei elemente

care își pun amprenta asupra fiecărui individ: nevoia de comunitate, de structură și de sens. Studiile de

psihologie socială au atras atenția asupra faptului că societatea trebuie să genereze individului în mod

constant un sentiment al apartenenței la comunitate pentru a putea rezista provocărilor.

Oamenii primesc influențe educative din multiple direcții, activitățile formale (instituționalizate)

trebuie conjugate cu cele nonformale (extrașcolare) și cu cele informale (difuze) pentru a-și dovedi

eficiența. Deși educația formală se situează pe primul loc, cea nonformală are o acțiune mai evidentă în

momentul în care educabilii ajung la autoeducație.

Educația nonformală a primit de-a lungul timpului o serie de definiții, dintre care reținem că ea

constituie „ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru instituționalizat

extradidactic sau/și extrașcolar” (S. Cristea, Dicționar de pedagogie) văzut ca „o punte între cunoștințele

asimilate la lecții și informațiile acumulate informal” (G. Văideanu, Educația la frontiera dintre milenii).

Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se

formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Principalele aspecte

care atrag la educația nonformală sunt caracterul voluntar al acesteia pe de o parte, dar și faptul că se

bazează mai mult pe practică decât pe teorie. Deși se desfășoară totul într-un mod organizat, persoana în

cauză alege de bunavoie să se implice, fără să aștepte în schimb recompense financiare sau recompense

specifice educației formale: notele. De asemenea nu se aplică nici pedepse, cum ar fi absențele, scăderea

notei la purtare și altele. Exista totuși obiective clare de învățare atașate activităților desfășurate într-un

cadru nonformal, dar atingerea lor se realizează într-un alt mod decât acela al predării, care este metoda

de bază din institutele de învățământ.Este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și

motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului
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tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilitați câștigate în condițiile unei libertăți de

exprimare maxime.

Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci să

completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai

mare de tineri.Acestea sunt:

- completarea orizontului de cultură din diverse domenii

- crearea de condiții pentru formarea profesională

- spriĳinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate

- asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități

Caracteristicile educației nonformale

În primă instanță specific educației nonformale este locul în care ea se desfășoară: într-un cadru

instituționalizat, dar în afara școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt activitățile care

contribuie la perfecționarea individuală.

Educatorul nonformal trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, dar și un

entuziasm răsunător. Acțiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor si dorințelor

participanților.

În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture programului și nu primesc calificative oficiale. Totuși,

în funcție de formele de instruire nonformala, exista și situații în care sunt acordate diplome și

certificate de absolvire.

Tipurile de educatie nonformala

Educația nonformală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcție de activitățile specifice:

- activități extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice, concursuri,

olimpiade etc

- activități extrașcolare: proiecte de ecologie și formare civică, excursii, acțiuni social-

culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc)

Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor activități.

Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice învățării

continue, chiar și prin mĳloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și transferarea lui în

diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive.

În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală:

prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, în

vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată recunoaștere

publică, folosește metode deja probate și recunoscute de specialiști, urmărește asigurarea unei anumite

calități.
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Cu toate acestea, educația nonformală își are rolul ei, sprĳinind eforturile celor care doresc sporirea

coerenței procesului instructiv-educativ: educația permanentă și orientarea prospectivă a educației.
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Abilitarea profesorilor în folosirea metodelor inovatoare

Metoda ,,Share-Pair Circles”

Prof. înv. primar Parvana Dumitra,
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza Tecuci, jud. Galați

MOTTO:

“Organizarea activităţii şcolare fie în formă frontală ori colectivă (de muncă cu întregul colectiv
al clasei, al anului de studiu etc.), fie în echipe (microgrupuri) sau individuală, ori combinatorie, ca cea
sugerată de experimentul team teaching (bazată, între altele, pe o grupare flexibilă şi mobilă a elevilor cu
treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni în grupuri mici, omogene şi apoi la activităţi
individuale) reclamă în mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice.” (Ioan
Cerghit, 1997, p. 36)

Scopul: Abilitarea profesorilor în folosirea metodelor inovatoare;Metoda ,,Share-Pair Circles”.

Obiective de formare:

� Familiarizarea cu două dintre cele mai noi metode de predare-învățare-evaluare, în vederea
asigurării unui învățământ de calitate, interactiv;

� Aplicații practice ale metodelor expuse, pe teme din programa în vigoare, cu posibilitatea
extinderii și folosirii în mod creativ, în diferite scopuri didactice

ARGUMENT:

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei
şi creativităţii. “Activ” este elevul care “depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care
întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborarea a
noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material “activismului
interior” (Ioan Cerghit, 1997, p.73).

Valențe formativ-educative ale metodelor :

,,Share-Pair Circles’’, o metodă de predare-învățare interactivă în grup:
- stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică,

gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul
gândirii);

- munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de realizat;
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- timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup
decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont
propriu;

- cu o dirĳare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi
deprinderile sociale ale elevilor;

- lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile
personale de lucru, informaţiile;

- grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la
dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul;
METODA ,,Share-Pair Circles’’

Altă denumire: Schimbă perechea!

Share – Pair Circles este o metodă de lucru pe perechi. Se împarte clasa în două grupe egale ca
număr de participanţi. Se formează două cercuri concentrice, elevii fiind faţă în faţă pe perechi.

Cadrul didactic pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi. Fiecare pereche discută şi
apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel
schimbarea partenerilor în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei. Fiecare
se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii.

SCOP:

Obținerea unei dinamici intergrupale cu influenţe favorabile în planul personalităţii; dezvoltarea
capacităţilor elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor
profesională viitoare.

ETAPELE APLICĂRII METODEI:

1. Etapa organizării colectivului în două grupe egale:

Fiecare elev ocupă un scaun, fie în cercul din interior, fie în cercul exterior. Profesorul poate să
lase elevilor libertatea se a-şi alege locul sau poate organiza colectivul, punând copiii să numere din doi
în doi. Astfel, cei cu numărul 1 se vor aşeza în cercul interior cu faţa la exterior, iar cei cu numărul 2 în
cercul exterior cu faţa către elevii din cercul interior. Stând faţă în faţă, fiecare elev are un partener.
Dacă numărul de elevi este impar, la activitate poate participa şi cadrul didactic sau doi elevi pot lucra în
“tandem”.

2. Etapa prezentării și explicării problemei:

Profesorul oferă cazurile pentru studiu, problemele de rezolvat sau situaţiile didactice şi explică
importanţa soluţionării.

3. Etapa de lucru în perechi:
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Elevii lucrează doi câte doi pentru câteva minute. Apoi elevii din cercul exterior se mută un loc
mai la dreapta pentru a schimba partenerii, realizând astfel o nouă pereche. Jocul se continuă până când
se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările.

4. Etapa analizei ideilor și elaborării concluziilor:

În acest moment, clasa se regrupează şi se analizează ideile emise. Profesorul face împreună cu elevii
o schemă a concluziilor obţinute.

TEMĂDE REFLECȚIE:

− Se pot da elevilor întrebări cu răspunsuri eliptice care se vor completa pe rând de către fiecare pereche,
iar în final se vor analiza toate răspunsurile şi se vor face corectări şi completări.
− Perechile pot rezolva câte o problemă de pe o fişă dată până la epuizarea sarcinii,
iar în final se vor citi rezolvările. Se poate da următoarea comandă: “Toţi elevii rezolvă punctul nr. 1 din
fişă, timp de 5 minute.” Are loc apoi schimbarea perechilor şi se dă următoarea comandă: “Toate
perechile se concentrează la punctul nr. 2 din fişă.” Şi aşa mai departe, până când se termină fişa de lucru.
Se reface colectivul şi se analizează pe rând răspunsurile date.

ACTIVITATE PRACTICĂ LA CLASĂ:

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

CLASA: I

TEMA:” Fructele și legumele”

OBIECTIVE: Recunoașterea și denumirea fructelor și legumelor; Formarea deprinderii de a
lucra în perechi-cooperare;

MATERIALE NECESARE: fructe și legume proaspete.

DESFĂȘURARE:

1. Organizarea colectivului în două grupe.
Se formează două cercuri concentrice. Copiii stau față în față, în perechi. Fiecare are în

mână un fruct sau o legumă.

2. Prezentarea sarcinii de lucru.

Cei doi copii, din fiecare pereche, fac schimb de fructe sau legume, rostind pe rând: ,,Darul
meu pentru tine este...’’-,,Iar al meu pentru tine este …’’, denumind fructul sau leguma primită/dată ,,în
dar’’
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3. Activitatea în perechi.

Se dă semnalul de începere a jocului, iar după ce fiecare din pereche recunoaște fructul/ leguma
se schimbă perechile. Perechile se schimbă până ce fiecare copil ajunge la perechea inițială.

4. Prezentarea rezultatelor și formularea concluziilor.

Toti copiii se organizează în semicerc. Se analizează modul în care au recunoscut și denumit
fructele și legumele și cum s-au simțit în cadrul acestei activități. Învățătoarea concluzionează și
apreciază lucrul în pereche și rezultatele obținute prin cooperare și ajutor.

AVANTAJELE/LIMITELEMETODEI:

− este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea tuturor elevilor la activitate;
− stimulează cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt;
− este o metodă uşor de aplicat la orice vârstă şi adaptabilă oricărui domeniu şi obiect de învăţământ;
− dezvoltă inteligenţa logică-matematică (capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii
matematice şi a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa interpersonal, ce creează
oportunităţi în munca colectivă;
- stimulează creativitatea, originalitatea, toleranța, independența.

Singurul inconvenient la această metodă ar fi efortul de a așeza mobilierul sau a de grupa elevii, dacă
nu există spațiu suficient în sala de clasă și dacă este un colectiv numeros.

Bibliografie:

1. Maria Eliza Dulama, ,,Metodologii activizante-teorie și practică’’, Ed. Clusium 2008;

2. Crenguța Lăcrămioara Oprea, ,,Strategii didactice interactive’’, Ed. a III a, EDP București, 2008;

3. Silvia Breben, ,,Metode interactive de grup’’, Editura Arves, 2007

4. www.didactic.ro.
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Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor – formă de

bază în predarea contabilităţii

Autor: Paul Marius-Gelu

Prof. Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea

Disciplinele specifice domeniului economic din cadrul ariei curriculare Tehnologii necesită un accent

deosebit pe partea practică. Astfel lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor devine una dintre cele mai

frecvent utilizate forme de organizare a activităţii didactice în sfera disciplinelor cu caracter economic, mai cu

seamă când vine vorba de contabilitate.

În continuare va fi prezentată o secvenţă dintr-o lecţie de formare de priceperi şi deprinderi prin

utilizarea unui program informatic de contabilitate pentru înregistrarea documentelor justificative de achiziţie în

evidenţa contabilă a unei întreprinderi.

Tema lecţiei exemplificate: „Înregistrarea achiziţiilor în SmartBill Conta”; Disciplina: Utilizarea

calculatorului în contabilitate; Clasa a XI-a; Specializarea: Tehnician în activităţi economice.

Conform standardului de pregătire profesională unitatea de rezultate ale învăţării vizată este: URÎ 13

Utilizarea softului în contabilitate; Rezultatele învăţării vizate:

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

13.1.7 Prezentarea

monografiilor contabile

complexe cu ajutorul softului

specializat

13.2.8 Analizarea softului specializat

pentru prelucrarea documentelor

contabile specifice, în funcţie de

obiectul propriu de activitate

13.3.7. Asumarea responsabilităţii

pentru realizarea corectă a

monografiilor contabile cu

ajutorul softului specializat

Obiectivele operaţionale vizate vor fi stabilite de fiecare profesor în funcţie de specificul elevilor şi gradul

de dobândire a competenţelor vizate până în acel moment, precum şi în funcţie de mĳloacele de învăţământ avute

la dispoziţie.

Vor fi folosite secvenţele clasice ale unei lecţii de formare de priceperi şi deprinderi. Conform lui Cucoş

Constantin (2014, pg. 359) structura unei astfel de lecţii este:

� moment organizatoric;

� precizarea temei şi a obiectivelor lecţiei;

� actualizarea sau însuşirea unor cunoştinţe necesare desfăşurării activităţii;
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� demonstraţia sau execuţia-model;

� antrenarea elevilor în realizarea activităţii cu ajutorul profesorului;

� realizarea independentă a exerciţiilor de către fiecare elev;

� aprecierea performanţelor elevilor şi precizări privind continuarea activităţii.

Adaptarea acestor etape poate fi realizată în funcţie de specificul domeniului economic şi locului de

desfăşurare a lecţiei. Pentru lecţia exemplificată propunem realizarea lecţiei în cabinetul de contabilitate dotat cu

laptop pentru fiecare elev. Alte mĳloace de învăţământ minim necesare: videoproiector, imprimantă, program de

contabilitate.

În continuare va fi exemplificată o secvenţă a lecţiei realizată cu ajutorul programului de contabilitate

Etapa lecţiei - Demonstraţia sau execuţia-model

Timpul: 10 min.

Metode de învăţământ recomandate: demonstraţia, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, algoritmizarea.

Forma de organizare a activităţii: frontal

Figura 1. Exemplu de document propus spre înregistrare

Sursa: Creaţia autorului

Activitatea profesorului

a. Accesează propria firmă în cadrul programului de contabilitate SmartBill Conta

b. Prezintă cu ajutorul videoproiectorului elevilor etapele înregistrării facturii în contabilitatea firmei:
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� Accesarea meiului Vanzari si achizitii opţiunea Achizitii interne

� Selectează furnizorul, iar dacă acesta nu există îl adaugă

� Introduce datele necesare: tip document, nr. document, data şi scadenţa

Figura 2. Exemplu completare

Sursa: Preluare din cadrul programului SmartBill Conta

� Accesează butonul Adauga un rand nou

� Identifică categoria de active la care se încadrează bunurile de pe prima poziţie de pe factură şi

constată că acestea sunt materii prime, selectând contul 301 – Materii prime

� Completează explicaţia operaţiei şi valoarea bunurilor fără TVA

Figura 3. Exemplu de înregistrare înprogramul de contabilitate

Sursa: Preluare din cadrul programului SmartBill Conta

� Identifică categoria de active la care se încadrează bunurile de pe prima poziţie de pe factură şi

constată că acestea sunt ambalaje, selectând contul 381 – Ambalaje

� Completează explicaţia operaţiei şi valoarea bunurilor fără TVA

� Apasă butonul Salveaza si vizualizeaza şi prezintă nota contabilă afişată
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Figura 4. Exemplu de notă contabilă – Achiziţie internă

Sursa: Preluare din cadrul programului SmartBill Conta

c. Pe tot parcursul prezentării de mai sus răspunde eventualelor întrebări ale elevilor

Activitatea elevilor

Sunt atenţi la prezentarea profesorului, notează aspectele importante necesare realizării unei înregistrări

a documentului cu ajutorul programului de contabilitate. Pe tot parcursul prezentării elevii adresează întrebări

dacă au nelămuriri, iar cadrul didactic trebuie să îi încurajeze în acest sens.

Etapa lecţiei - Antrenarea elevilor în realizarea activităţii; Timpul: 15 min.

În această etapă accentul trece de la profesor la elevi, aceştia încercând să realizeze înregistrarea

documentelor justificative propuse de cadrul didactic conform modelului prezentat anterior. Profesorul are un rol

pasiv, de îndrumare, supraveghere şi intervine pertinent, doar în momentul în care situaţia o cere. Astfel creşte

caracterul euristic şi formativ al activităţii. Metodele didactice utilizate pot fi diverse, de la cele clasice (conversaţia

euristică şi obligatoriu exerciţiul), până la metode moderne. Formele de organizare a activităţii pot fi: frontal,

individual sau pe grupe.

Realizarea cât mai multor înregistrări de către elevi este esenţială deoarece dobândirea deprinderilor

specifice de analiză şi evidenţă a acestui tip de documente în contabilitate se realizează doar prin exerciţiu practic.

Astfel activitatea poate continua cu realizarea independentă a exerciţiilor de către fiecare elev şi aprecierea

performaneţelor elevilor conform metodelor de evaluare propuse de fiecare cadru didactic.

Consolidarea deprinderilor dobândite se recomandă a se realiza şi prin propunerea unor documente

justificative de înregistrat individual acasă, sub forma temei.

Putem concluziona că această secvenţă de lecţie, chiar dacă are caracter tradiţional, are efecte de

necontestat în dobândirea deprinderilor necesare la discipline cum sunt contabilitatea, iar lecţia de formare de

priceperi şi deprinderi trebuie să se regăsească frecvent în predarea disciplinelor economice.
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STOP BULLYING- VREAU SĂ FIU FERICIT

PERIANU ELENA RAMONA,

PIP ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, GH.BANEA” MĂCIN

Motto: . „Copiii ar trebui să poată trăi o viață liberă de hărțuire și hărțuire și este timpul să luăm toate

poziții împotriva acestui lucru.” -Katherine Jenkins

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a
cuiva, de umilire. Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu
termenii de intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe
o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții
într-o lumină proastă. Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale,
unde persoanele interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în
biserică, în mass-media, chiar între țări. Se creează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depășită
decât dacă se conștientizează existența fenomenului.

Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror
intenție este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și
lovituri insinuante, răni care nu știu să strige după ajutor.

Bullying-ul este o acțiune care produce injurii celorlalți efectuată în mod repetat, care se poate
manifesta fizic, prin agresivitate fizică sau psihologic, prin producerea unor daune emoționale.
Instrumentele acestui fenomen sunt cuvintele, acțiunile sau excluderea socială. Fenomenul de bullying
poate fi inițiat de o persoană sau de un grup de persoane (mobbing), implicând un raport de putere inegal,
deoarece victima, în cazul acestui fenomen nu dispune de resurse (fizice, psihologice, sociale) pentru a se
apăra. Victima pozează într-o ipostază de regulă vulnerabilă, care prezintă anumite slăbiciuni pe care
bully-ul le poate exploata. Victima manifestă imposibilitate de apărare și sentimente de neputință.
Spectatorii (bystanders) sunt și ei persoane implicate în fenomenul de bullying, chiar dacă nu în mod
direct, însă asistă la acțiune. Bullying-ul este considerat o formă de violență fizică și
psihologică, o conduită intenționată care vizează producerea unor prejudicii (rănire, distrugere, daune)
unor persoane (inclusiv propriei persoane), cu diferite cauze care determină noi forme de violență.

Comportamentul de bullying se face simțit mai ales atunci când există diferențe de ordin
economic, rasial, cultural, de vârstă etc., iar copiii îl învață de la adulți, copiii mai mari, televizor. În
procesul de creștere, aproape fiecare copil experimentează „necăjirea” (teasing) de către cei mai mari și
adulți. Poate pentru aceștia este o simplă joacă, dar, pentru copil, este un model de comunicare de la cel
puternic către cel slab; copilul este în plin proces de achiziții, încă nu are capacitatea de a discerne între
bine și rău, încă nu poate prevedea pe termen lung consecințele faptelor sale sau ale altora, așa că
interiorizează comportamentul, modelul de la cei apropiați lui și care îi asigură supraviețuirea sau din
alte surse atunci când părinții săi îl acceptă prin neimplicare. Copilul învață și el să „necăjească” și, făcând
acest lucru în mod repetat, comportamentul devine „bullying” și se manifestă: verbal: amenințări,
etichetări, batjocură; psihologic: izolarea victimei, răspândirea de zvonuri; fizic: lovire, împingere.
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Victimele bullying-ului sunt adesea timide, cu stimă de sine scăzută, abilități sociale slabe, în
general mai puțin puternice din punct de vedere fizic decât colegii lor; agresorii îi aleg după aceste
criterii tocmai pentru a se pune ei în siguranță deoarece, de obicei, aceștia nu se răzbună.

Unul din doi copii este agresat fizic sau verbal, umilit sau exclus din grupul de
prieteni. Bullying-ul nu este un fenomen nou apărut, dar în ultima perioadă a dobândit proporţii
alarmante şi în România. Zilnic suntem invadaţi de poveştile unor copii nefericiţi, suferinzi, hărţuiţi de
colegii lor şi ale unor părinţi disperaţi să îi ajute, dar care nu au la dispoziţie instrumentele necesare. Iar,
ca părinte, ce poate fi mai important decât să îţi înţelegi copilul, să îi intuieşti gândurile, să îi susţii
pasiunile şi să îi alungi temerile? Ne mulţumim de multe ori să spunem că „aşa sunt copiii, răutăcioşi, se
ceartă, se poreclesc, se ciondănesc”, fără să ne gândim prea mult care sunt consecinţele acestor
comportamente. Bullying-ul este o realitate tot mai prezentă în şcoli, unde se dau adevăratele lupte
pentru popularitate şi ierarhie, iar rezultatul este o generaţie de tineri mai stresaţi, mai anxioşi, uneori
chiar mai violenţi, mai deprimaţi, mergând până la tendinţe suicidale. Mai mult, cei mai vulnerabili sunt
copiii percepuţi ca fiind diferiţi, fie din cauza hainelor pe care le poartă, a felului în care arată sau a
eventualelor dizabilităţi. Mai grav este că evoluţia tehnologiei face ca hărţuirea să nu se oprească la
poarta şcolii, ci să îi urmarească pe copii peste tot prin intermediul telefoanelor, tabletelor şi
computerelor, unde, la adăpostul anonimatului, poate lua forme chiar şi mai periculoase.

Ca părinţi trebuie să facem eforturi pentru a fi cât mai prezenţi în viaţa copiilor noştri, să îi
ascultăm, să le fim alături şi să luăm atitudine atunci când observăm ceva nelalocul lui. Totodată, părinţii,
profesorii, lideri de opinie sau aleşii ţării trebuie să înţeleagă că soluţia nu este doar să răsplătim un
comportament dezirabil, ci şi să ne purtăm noi înşine ca modele demne de urmat. Este important ca
tinerii noştri să ştie că, atunci când au probleme, există adulţi cărora le pasă şi că oricât de neagră ar
părea situaţia, viitorul le este plin de lumină şi de posibilităţi. Iar aceasta este datoria noastră, a tuturor, a
întregii societăţi, care altfel va fi consumată de necroze ca violenţa, hărţuirea, abuzurile sau bullying-ul.
Pe lângă rolul major jucat de familie în eradicarea acestor fenomene, o importanţă vitală o are şcoala,
prin programe menite să îi îndrume şi să îi consilieze pe tineri şi să crească gradul de conştientizare a
fenomenului numit bullying. Şcoala nu trebuie să rămână doar un mediu, în care ONG-urile pot derula
proiecte în acest sens, ci să devină o verigă activă a acestui proces, să elaboreze coduri de conduită care
să condamne bullying-ul, să ofere elevilor îndrumare şi consiliere psihologică în permanenţă. Cu alte
cuvinte, societatea în general, şi şcoala în particular sunt responsabile nu doar de bagajul de cunoştinţe
cu care copiii noştri pleacă în viaţă, ci şi de bagajul emoţional, fiindcă acesta din urmă determină în final
ce fel de oameni vor fi şi, pe termen lung, ce fel de oameni vor deveni copiii noştri. Sub semnul zicalei
„ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”, este de dorit să proiectăm o societate cât mai curată pentru copiii
noştri, o societate eliberată de tumorile traumelor emoționale. .

Bibliografie:
1. www.scolifarabullying.ro și pe canalul deYoutube Salvați Copiii România.
2. Abuzul si neglĳarea copilului, Salvaţi Copiii, București, 2013
3. Agabrian Mircea, Analiza de conţinut, Editura Polirom, București, 2006;
4. https://www.anti-bullyingalliance.org
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Lesson plan: dessert recipes- learn to make cakes

Motto: “There’s no sadness in a cake”

Autor: Popa Oana-Ramona

Prof. Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni

Teacher: Oana- Ramona Popa

School: “Vasile Lovinescu” High School, Fălticeni

Class: 9th Food Industry L1 (2 classes/week)

Level: Intermediate

Class size: 15 students

Lesson Topic: Dessert Recipes- Learn to make cakes

Type of Lesson: consolidation of knowledge and developing skills and abilities

Language focus: the SS will focus on reading texts to fill the missing information, on using the vocabulary in
new contexts and making connections with real life situations.

Timetable fit: During the previous class, the SS learnt about the necessary vocabulary and became familiar with
the topic.

Time: 50 minutes

Anticipated problems:

� Some Ss may need help in explaining new words/ phrases.

� Some Ss may have problems with using grammar structures in conversation.

Solutions to the anticipated problems:

� Ss will be able to use dictionaries

� T will correct the grammar mistakes

Lesson aims: By the end of the lesson Ss will be able to:

1. make predictions about the topic

2. practise listening for detail (to check themselves)

3. match the cooking verbs to the picture utensils

4. make use of the visuals (candy bar, flashcards, pictures, boards, paper chef hats)

5. use some reading styles (intensive reading, scanning, skimming)
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6. learn and practise vocabulary related to dessert recipes (ingredients, cooking utensils, methods of
preparation and cooking verbs)

7. reorder the sentences to make correct cake descriptions

Teaching aids: computer, video projector, video clip, worksheets, notebooks, dictionaries, flashcards, boards,
pictures, paper chef hats, Candy bar.

Interaction: lockstep, individual work, pair work, group work

Bibliography:

1. Bălan, R., Cehan A., Ciută, C., Dascălu, M., Gheorgiu, E., Olaru, E., 2003, In-service distance training
course for teachers of English, Polirom
2. Harmer, J., 1991, The Practice of English Language Teaching, Longman
3. Malkoc, A., 1995, Bright Ideas, Longman
4. https://busyteacher.org/7226-what-you-can-do-recipes-esl-activities.html
5. http://isl.collective.com
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Procedures:

Stages Time T’s activity Ss’ activity Interaction Teaching Aids Aims

1.Warm up

Guessing Riddles

5’ T greets the Ss and the guests.

T arouses Ss’ interests in the

topic of the day- Dessert

Recipes-Learn to make cakes,

asking her Ss to guess some

“cookie riddles” created by the

teacher herself.

Ss greet the T and the guests.

Ss guess the desserts in the

riddles read by their teacher.

T- Ss Coloured cards

Pictures

A1

2. Lead-in

Watching a short video clip

Jamie Oliver- ice-cream with

Jamie

10’ T introduces the topic by

asking her Ss to watch a short

video clip about how to make a

strawberry ice-cream in 45

seconds by Jamie Oliver. T asks

her Ss to answer some

questions related to the video

clip they have seen.

Ss watch carefully the video

clip and choose the best

answers.

T- Ss

Ss-T

Computer

Video projector

Video clip

A video clip by Jamie

Oliver- ice- cream with

Jamie

A2

3. Pre-reading 5’ T asks her Ss to work in pairs

and match the cooking verbs to

the corresponding utensils

Ss work in pairs and match

the cooking verbs to the

correct pictures and make up

T-Ss

S-S

Flashcards- cooking A3 A4
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Matching exercise
pictures, then make up

sentences.

sentences with them.

4.While-reading

Recipes- Fill in the missing

words

15’ T gives her Ss different

dessert recipes (English,

American and Romanian) for

each group and asks them to

fill in the missing words

(ingredients, cooking verbs).

T checks Ss’ reading

comprehension of the texts.

Ss work in groups and fill in

the missing words. The

English group’s recipe is about
pancakes.

The American group’s recipe is

about donuts.

The Romanian group’s recipe

is about Snow White cake.

T-Ss

Ss-Ss

Recipes worksheets,

English, American and

Romanian paper flags

A5 A6

5. Post-reading

Describing their real

homemade cakes-speaking

10’ T asks her Ss to name the

ingredients they used for

making their cakes and then

to describe shortly the

methods of preparation (use

of linking words and phrases:
first, next, then, after that,

finally).

Ss brought homemade cakes

made by themselves like apple

pies, brownies, donuts, cake and
American pancakes.

Ss work in groups and choose

one type of cake they brought

today and specify the

ingredients and the method of

preparation.

Ss choose a “chef” leader of

the group to display their

cake. The group “chef” leaders

wear their paper chef hats

T-Ss

Ss-Ss

Real homemade cakes-

Candy bar

Paper chef hats

A4 A6
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when presenting their

recipes.

6. Homework 3’ T explains the homework for

the next English class.

The Ss will have to write a

recipe for a traditional dish of

their country to be published

in the school magazine

including the ingredients and

the method.

T-Ss

S-T

Project

7. Evaluation 2’ T evaluates orally Ss’ level of

participation, satisfaction and

cooperation during the

lesson.

T-Ss

Contingency plan/ Up-

sleeve activity

Reordering the “bizarre”

dessert descriptions-

jigsaw reading

T gives her Ss (working in

groups) “bizarre” picture cake

descriptions such as: (potato

cake, sweet pea cupcakes, salad

dressing cake) to be read and

put into correct order.

T asks her Ss to choose a “a

masterchef” leader of the

group to read their correct

descriptions.

Ss work in groups to put the

lines into correct order.

Ss work in groups and the

“masterchef” leaders read their

“bizarre” dessert recipes.

T-Ss

Ss-Ss

“Bizarre” picture cake

descriptions-worksheets

A7
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Tipuri de lecție

Autor: Popescu Mirela

Prof. Școala Gimnazială Giarmata

Lecția rămâne modalitatea principală de organizare a activității didactice, prin intermediul căreia se

realizează concomitent informare și formare, instruire și educare.

Lecţia de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe este acel tip de lecţie în care secvenţele didactice

în care profesorul comunică noul conţinut, deţin ponderea hotărâtoare în lecţie, elevii însuşindu-şi

cunoştinţe şi comportamente noi, cu care nu s-au mai întâlnit.

Lecţia de dobândire de noi cunoştinţe este acel tip de lecţie în care elevii îşi însuşesc cunoştinţe şi îşi

formează capacităţi intelectuale şi practice noi, cu care nu s-au mai întâlnit, dezvoltându-şi operaţiile

gândirii, unele capacităţi instrumentale şi operaţionale. În abordarea noului conţinut cadrul didactic se

bazează pe cunoştinţele anterioare ale elevilor şi dirĳează clasa în construirea noii cunoaşteri.

Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi (abilităţi) intelectuale este acea categorie de lecţie în

care elevii exersează procedee de activitate intelectuală, organizează şi desfăşoară activităţi independente,

cultivându-şi tehnicile şi capacităţile de activitate intelectuală şi capacităţile de aplicare în practică a

cunoştinţelor.

Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi (abilităţi) practice este acea categorie de lecţie în care

elevii sunt obişnuiţi cu organizarea şi desfăşurarea de activităţi practice în care să-şi aplice cunoştinţele

şi abilităţile pe care le deţin, să îşi formeze şi să îşi exerseze comportamentele.

Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi abilităţilor (priceperilor şi

deprinderilor) este acel tip de lecţie în care cadrul didactic îşi propune aprofundarea şi perfecţionarea

cunoştinţelor şi competenţelor intelectuale şi practice ale elevilor, prin evidenţierea legăturilor existente

între cunoştinţe şi abilităţi.

Lecţia de verificare sau de control şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor (priceperilor şi

deprinderilor) este acel tip de lecţie cu rol de „bilanţ”, evidenţiind modificările produse şi influenţa

asupra laturilor personalităţii elevilor. Această categorie de lecţie are valoare constatativ-prospectivă,

întrucât relevă măsura în care elevii şi profesorul au realizat obiectivele propuse şi ceea ce ar mai trebui

să întreprindă în viitor în acest scop.

Lecţia de creaţie încurajează, valorifică şi dezvoltă, în cel mai înalt grad, originalitatea, inventivitatea şi

creativitatea elevilor.
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Lecţia mixtă/ combinată presupune activităţi corespunzătoare tuturor obiectivelor fundamentale

(dobândire de noi cunoştinţe, formare de abilităţi intelectuale şi practice, recapitulare şi sistematizare,

control, verificare şi evaluare ş.a.)

Din considerente practice, în observarea lecţiilor la practica pedagogică, vom lua în

considerare următoarele tipuri de lecţii:

Lecţie de însuşire de noi cunoştinţe

Lecţie de formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

Lecţie de recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe

Lecţie de verificare, control şi evaluare

Lecţia mixtă

Lecţia mixtă

1. Moment organizatoric: (1 – 2 min)

2. Verificarea cunoştinţelor (10 min)

3. Captarea atenţiei

4. Enunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale (2 min)

5. Transmiterea noului conţinut (25 min)

6. Fixarea cunoştinţelor (5 – 8 min)

7. Asigurarea retenţiei şi a transferului (2 – 3 min)

8. Încheierea lecţiei

Lecţia de însuşire de noi cunoştinţe

1. Moment organizatoric (1 – 2 min)

2. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale (2 – 3 min)

3. Captarea atenţiei

4. Comunicarea noilor cunoştinţe (35 – 40 min)
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5. Fixarea cunoştinţelor (4 – 5 min)

6. Asigurarea retenţiei şi a transferului (1 – 2 min)

7. Încheierea lecţiei

Lecţia de formare sau consolidare de priceperi şi deprinderi

1. Moment organizatoric: (2 – 3 min)

2. Enuntarea temei şi a obiectivelor

3. Efectuarea de exerciţii/ aplicaţii (cca 40 min)

4. Concluzii şi realizarea feedbackului (5 – 6 min)

Lecţia de recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe

1. Moment organizatoric: (2 – 3 min)

2. Enunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale

3. Recapitularea, sistematizarea cunoştinţelor (cca 40 min)

4. Concluzii (2 – 3 min)

Lecţia de evaluare de cunoştinţe/ priceperi şi deprinderi

1. Moment organizatoric: (2 – 3 min)

2. Enunţarea temei

3. Verificarea cunoştinţelor elevilor (35 – 40 min)

(Efectuarea probei practice)

(Efectuarea lucrării scrise)

4. Aprecieri, concluzii (5 – 6 min)
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Activităţile extracurriculare în grădiniţa noastră

Puie Irina Camelia
Liceul Ortodox Ep.R. Ciorogariu GPP nr. 23, Oradea

Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învătământ) îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalitătii copiilor noştri. Educaţia prin activitătile extracurriculare urmăreşte
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viată
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si
fenomenele din natură.Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să
împăcăm scoala cu viaţa.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiiilor în
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea
tinerei generatii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării
responsabilitătilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenţa cognitivă şi cea
comportamentală.

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.

Serbarile si festivitatile, activităţile din cadrul diverselor parteneriate şi proiecte educaţionale –
marcheaza evenimentele importante din viata preşcolarului, le ofera acestora rasplata primită dupa
muncă, dar au un rol de motivare,de exprimare sub o altă formă.

Concursurile şcolare – sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul copilului pentru diferite
arii curriculare având,în acelasi timp, o importantă majoră şi în dezvoltarea personal şi gestionarea
emoţiilor . Copiii trebuiesc îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup,
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor
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şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie
creativ.

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniţă, deoarece sunt factorii educativi
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora,imprimă copilului un anumit comportament, o
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin
personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-
şi cunoască elevii, să-i dirĳeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiective depinde în primul
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor,
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .

Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii educaţionali în
măsura în care :

� valorifică si dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;

� organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la
optimizarea procesului de învătământ ;

� formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;

� copiii au teren liber pentru a-si manifesta în voie spiritul de initiativă;

� participarea este liber consimtită, necoditionată, constituind un suport puternic pentru o
activitate sustinută;

� au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup;

� sunt caracterizare de optimism si umor;

� creează un sentiment de sigurantă si încredere tuturor participanţilor;

� urmăresc lărgirea si adâncirea influentelor exercitate în procesul de invătămant;

� contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor
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liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator
de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea
din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.

CE FACEMNOI…

Ne dezvoltăm abilitățile specifice desenului prin activități artistico plastice pline de originalitate
sub îndrumarea unui profesionist ”Anca Copăceanu”
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Rolul poeziei în dezvoltarea gândirii şcolarului mic

Prof. Șoima Elena Corina

Liceul Tehnologic ,,J.Lebel” Tălmaciu

Motto :

“Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu

planetele lui în cer.” ( Tudor Arghezi )

Poezia este o formă de artă în care limba este utilizată pentru calităţile sale estetice şi evocative, pentru

a completa sau a înlocui semnificaţia sa aparentă. De ce poezia? Pentru că aceasta se adresează în primul

rând afectivităţii copiilor, produce multă plăcere prin rimă şi muzicalitate. Doar o singură strofă bine

construită şi cu un mesaj bine transmis poate oferi mai multe cunoştinţe decât o întreagă activitate şi

poate modela mai mult decât orice sfat sau concluzie moralizatoare prin impresiile şi emoţiile puternice

care le generează. Problema apare însă atunci când ai nevoie de o astfel de poezie. Sunt atâtea momente

în care cauţi prin culegerile existente o poezie potrivită, cu un anume mesaj, cu un anume conţinut şi nu

eşti mulţumit de ceea ce ai găsit.

Tocmai de aceea, poezia devine un mĳloc ideal de a transmite cunostinte. Limbajul plăcut, ritmul,

rima ascund informații, învțăminte, ca si poveștile. Din poezii, copiii învață cum trebuie să se comporte

cu animalele, care sunt regulile de igiena, cine este Moș Crăciun,etc.

Odata ce a auzit niște versuri care îi plac, copilul va încerca să le memoreze, chiar dacă, din punct de

vedere cognitiv, înca nu este suficient de dezoltat. Dar exercițiile timpurii nu pot să-i facă decât bine.

Poeziile stimuleza memoria, tocmai pentru ca induc dorința de a ține minte cât mai multe din versuri.

Poeziile pentru copii îi încântă şi îi atrag pe aceştia prin muzicalitatea versurilor, prin conciziunea prin

care redau fapte, idei tablori sau sentimente.

Având o tematica variată, poeziile pot fi folosite în activitatea didactică nu doar pentru simpla

memorare și reproducere, ci şi pentru stimularea creativitătii, a capacităţii de comunicare corectă,

fluentă, expresivă. Copilul nu este un „adult” în miniatură căruia i se poate adăuga treptat „ceea ce-i
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lipseşte” pentru a şterge deosebirile dintre activitatea psihică a acestuia şi a adultului. Copilăria este un

stadiu al dezvoltării, nu o tranziţie.

Citirea poeziei de la o vârstă mică are multiple beneficii asupra:

Dezvoltării limbajului

Rimele versurilor îi ajută pe copii să învețe, cu usurință, cuvinte noi. In acest mod, se ameliorează
presiunea experienței de învațare asupra copilului, acesta reușind să învețe limba într-un mod distractiv
și creativ.

Natura ritmica a poeziei creează un context pentru învațarea cuvintelor necunoscute,

reușind îmbogățirea vocabularului,dar și corectarea dificultăților de pronuntie. Ca adulți, uităm adesea

cât de dificilă este învățarea limbii noastre. Citirea și repetarea poemelor cu voce tare, îi ajută pe copii

să-și practice ritmul vorbirii, dicția și respirația corecta. La fel, se dezvoltă abilitatea de a auzi și de a

identifica sunete individuale din cuvinte, ce va ajuta copilul în deprinderea cititului.

Dezvoltării cognitive

Citirea poeziei in mod regulat cu copilul, reprezintă un instrument important de transmitere a

cunoștintelor. Componenta versurilor scurte ajută creierul copilului să proceseze și să rețină

informațiile.

Prin rime și poezii, copiii se familiarizează cu ușurință cu diferite concepte: cifre, vocale, zilele

săptămânii, totodată învață că anumite cuvinte pot părea similare, dar au înșelesuri diferite.Poezia va

permite copilului să înțeleagămodul în care se compun propozițiile, cum să se comporte în anumite

situații, bunele maniere, etc.

Dezvoltării sociale

Poezia poate avea un impact pozitiv asupra învățării sociale a copiilor. Poate să le ofere un nou mod de a

gandi, o noua viziune asupra evenimentelor din jurul lor. Poate pune în cuvinte, emoții pe care copiii nu

știu cum să le exprime altfel.
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Atunci când spunem copilului o poezie, avem contact vizual continuu, versurile sunt însoțite

demângaiere, balansare, care intensifică legatura noastra emoțională cu el. Este, de asemenea,

o distractie placută, o experiență comuna pe care copilului și-o va aminti și la vârsta de adult.

Copilul intră în lumea poeziei şi poezia intră în viaţa copilului prin asociarea jocului propriu-zis cu

jocul vorbelor versificate, prin asocierea unei acţiuni ludice efective cu acţiunea ludică exprimată verbal.

Cuvintele sunt considerate de copil un fel de „obiecte” pe care le mânuieşte cu bucurie, delectându-se la

auzul lor şi inventând noi vocabule şi sonorităţi necunoscute, dar armonizate. Pe măsura vârstei, pe baza

acumulărilor individuale, dar mai ales în cadrul colectiv prielnic al grădiniţei, de la o grupă la alta, copiii

pot fi introduşi şi în lumea altor poezii. Trecerea se produce firesc, prin versuri care redau farmecul

jocurilor copilăriei,melodicitatea cântecelor, spre un univers tematic orientat,integrându-se într-un

univers moral mai larg.

Școlarul devine sensibil la poeziile ce-i pot exprima dorinţa, calitativ nouă, a sărbătorilor dragi lui şi

familiei lui, apoi capătă reprezentarea unei colectivităţi sociale şi naţionale. Angajată permanent în

experienţa copiilor şi colorată afectiv, poezia poate contribui, ca joc şi ca „lecţie” totodată la educarea

copilului, la orice vârstă. Aşadar, dezvolarea potenţialului creativ nu se realizează de la sine, ci este

nevoie de acţiuni continue si organizate de stimulare şi activare. Activarea si stimularea

poţentialului creativ impun cunoaşterea specificului si a nivelului de dezvoltare a acestuia, ca şi

cunoaşterea relaţiilor determinative în care este implicat. Stimularea şi satisfacerea trebuinţei de

cunoaştere a copilului determină dezvoltarea potențialului creativ, amplificarea flexibilitaţii,

fluiditatii,originalitaţii plastice si verbale. Informațiile, modelele de acţiune însuşite prin activitatea de

învațare, declanşata şi susţinuta energetic de trebuința de cunoaştere, sunt supuse transformărilor

creative si generează un original cu valoare subiectivă.
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1. Badea, E. (1997). Caracterizarea dinamică a copilului şi

adolescentului. Bucureşti: Editura Tehnică.
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APA ŞI MITURILE EI

Prof . CDS – Tănăsoiu Monica-Vasila

C.S.E.I –Tg.Jiu/Gorj

„Apa trece, pietrele rămân”.-proverb românesc

Apa este considerată purificatoare în majoritatea religiilor, incluzând hinduismul, creştinismul,

islamismul, iudaismul şi sintoismul, (exemplu, botezul în bisericile creştine este făcut cu apă ,iar o baie

rituală în apă pură este facută celor decedaţi în mai multe religii, incluzând iudaismul şi islamismul).

Hinduşii, constituie marea majoritate a populaţiei din India, consideră fluviul Gange ca fiind un

fluviu sacru, cunoscut ca un centru spiritual în toată lumea, iar relaţia dintre indieni şi Gange este una

mistică. Pentru ei, apa este divinizată ,fluviul este numit “purificatorul sufletelor” şi reprezintă cea mai

mare sală de baie, dar şi de rugăciuni de pe Glob.

In Islamism, cele cinci rugăciuni zilnice pot fi efectuate doar după spălarea corpului cu apă curată.

Apa care spală impurităţile fizice, va contribui şi la curăţenia morală “numără-mă printre cei care se

purifică bine” se rosteşte în timpul ritualului curăţirii.

”Voi care credeţi, dacă vreţi să vă faceţi datoria de a vă ruga, atunci spălaţi-vă faţa şi mâinile până

la cot, treceţi-vă mâna pe cap şi pe picioare până la glezne”. (Coran 5-6)

La iudei conceptul de purificare şi sfinţenie a apei este menţionat în cartea “Levitic”.. Apa este

menţionată în Biblie de 442 de ori, respectiv de 363 de ori, în versiunile sale engleze

internaţionale( New International Version sau, ca acronim, NIV) şi în cea cunoscută sub numele de

Versiunea regelui James ( King James Version )

In sintoism, apa este utilizată aproape în toate ritualurile pentru curăţirea unei persoane sau a

unui loc.

In filozofia clasica chineză, apa, ca element al filozofiei, era unul din cele cinci elemente

constituente ale naturii, alături de pământ, foc, lemn şi metal. Apa reprezenta matricea tuturor

posibilităţilor de existenţă, primul element şi cel mai bogat în reprezentări, a simbolizând substanţa

primordială din care se nasc şi se întorc toate formele, prin regresiune sau cataclism. Comparată sau

asimilată lunii, apa, prin excelenţa fluidă, este prototipul apei vieţii sau apei vii. Apa reuneşte formulele

mitice ale aceleiaşi realităţi metafizice şi religioase: în apă există viaţa, vigoarea şi eternitatea. Apa

purifică şi este purificatoare, are o valoare morală : ea devine substanţa însăşi a purităţii, câteva picături

de apă fiiind suficiente spre a purifica o lume ( de aici şi simbolistica botezului)
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Pentru români şi strămoşii lor geto-daci, apa a fost şi este unul dintre cele patru elemente din

care s-a clădit lumea. O călătorie în lumea apelor strămoşilor noştri este o incursiune fascinantă într-una

dintre cele mai interesante şi concomitent puţin cunoscute mitologii şi culturi arhaice ale lumii!

Pentru români, indiferent de provincia unde trăiau sau de perioada istorică, apa a fost un simbol

la materiei prime, al curăţeniei şi castităţii, al stihiilor regenerării şi purificării, şi chiar al izvorului vieţii.

Apa pentru strămoşii noştri era un preţuit simbol ambivalent. O substanţă şi o esenţă primordială din

care iau naştere toate cele văzute. Şi în care acestea revin prin regresiune şi dizolvare. Bunăoară să nu

uităm de multitudinea basmelor şi poveştilor noastre care ne vorbesc despre Apa Vie şi Apa Moartă.

Cultul apei şi mai ales al apelor are rădăcini în spiritualitatea geto-dacă şi s-a transmis în mare

parte şi în creştinism. Anumite fântâni, izvoare, cursuri de apă erau venerate şi lângă ele se organizau

ceremonii religioase şi rituri de trecere. Apa curată a acestor surse, era colectată în vase diverse

întotdeauna înainte de răsăritul soarelui şi era considerată aşa zis-a „apă neîncepută”, folosită în toate

ritualurile de purificare, de vindecare a bolilor şi de izgonire a duhurilor rele.

Să nu uităm că dacii înainte de a porni la luptă aveau ritualuri solemne în care se împărtăşeau şi

beau din apa Istrului (a Dunării), fluviu considerat de ei un adevărat strămoş-zeu. Geţii venerau apa

râului Ialomiţa, care în Antichitate se numea Naparis, Arumeti sau Helivakia.

Peste rituri şi credinţe străvechi(ghicitul în apă era o taină ascunsă),s-a grefat şi folosirea apei

sfinţite la biserică. În credinţele românilor apa sfinţită la biserică devine pură şi miraculoasă. Are puterea

de a izgoni spiritele rele, de aceea aghiazma a devenit un antidot universal folosită şi în prevenirea sau

tratarea anumitor afecţiuni medicale. Proprietăţi magice aveau şi apele luate din râuri şi lacuri în

anumite zile de sărbătoare: Bobotează, Paşti, Sânziene, Sângiorz

În mitologia noastră mai întâlnim două ape magice care străbat Universul văzut şi nevăzut. Apa

Sâmbetei, care dă ocol Pământului, poartă obiectele pierdute şi se scuge în Tărâmul Celălalt şi Apa

Duminicii care izvorăşte în Rai, ocoleşte cerurile şi coboară pe Pământ ca o apă curată şi sfântă,

câteodată sub chip de rouă.

În magia populară, toate apele curgătoare aveau ca arhetip de raportare Apa Sâmbetei, şi

deveneau astfel căi de exorcizare a tuturor bolilor şi relelor. Panteonul mitologic popular românesc al

apelor cuprinde o serie de entităţi ale apelor cu rol de patronare a acestui important element existenţial.

În Marea Neagră există şi singura entitate mitologică marină a românilor, anume Dulful. Este

peştele ce iese din apa mării pentru a se transforma în om şi încearcă mereu să fure nişte mere de aur

dintr-un pom crescut pe o insulă. Numele său este probabil o contopire dintre termenii de delfin şi duh.
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Apariţia creştinismului pe meleagurile noastre a adus sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, precum

alături de consacrarea unor cursuri de apă cu puteri vindecătoare.

Astăzi, din păcate, credinţele şi respectul avut odinioară de români la adresa apelor este aproape

inexistent. Este nevoie doar de o iesire în natură şi o contemplare a oricărui lac, izvor sau râu luat la

întâmplare….
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Parteneriat şcoală-familie

Toma Mirela

Şcoala Gimnazială „Al. Macedonski” Craiova

După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de

familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții.

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala nu-și

poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile

familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe,

disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu

familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în

condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul

proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă.

Parteneriatul şcoală-familie, atât de des vehiculat odată cu introducerea reformei în învăţământ, rămâne

în continuare doar un deziderat, menţionat în orice program dar puţin aplicat în realitate. Clasicele şedinţe cu

părinţii rămân în prezent unul dintre singurele mĳloace de comunicare între învăţător şi familia elevului. Dar

sunt ele, în forma actuală, de ajuns pentru a realiza o reală comunicare, un parteneriat în adevăratul sens al

cuvântului, care să aibă ca rezultat dezvoltarea şi integrarea optimă, şcolară şi socială, a copilului?

Ţinând cont de faptul că aceste întâlniri de grup cu părinţii sunt totuşi un mĳloc util şi necesar, chiar

dacă nu suficient, de comunicare între şcoală şi familie, cum putem să le facem nu doar mai productive, ci să le

constituim într-o bază pentru viitoarea colaborare?

Pe fişa anexată, Prima întâlnire cu părinţii, puteţi găsi câteva idei pot fi luate în considerare înainte de

prima şedinţă.

Oricâte eforturi am depune însă noi pentru a creşte eficienţa comunicării cu părinţii, vor fi întotdeauna

acei câţiva care ne fac munca foarte dificilă: părinţii care nu se prezintă niciodată la şedinţe, nu pot fi găsiţi la

telefon şi returnează rar orice notă scrisă care le-a fost trimisă. Aceştia sunt, în general, cei care au renunţat să mai

„lupte”. Deşi într-unele cazuri s-ar putea să fie prea târziu, nu abandonaţi şi dumneavoastră !

Continuaţi să daţi telefoane, să trimiteţi note scrise, pe care copilul le poate duce acasă, sau să trimiteţi

scurte „rapoarte” lunare despre activităţile copilului, şi, în principal, încercaţi să fiţi cât se poate de pozitiv ! Aceşti

părinţi nu mai pot face faţă veştilor rele despre comportamentul şi performanţele copilului lor. Găsiţi deci ceva

încurajator să le transmiteţi, „încadrând” între aspecte pozitive evenimentele sau menţiunile negative, sau chiar

ignorându-le. Puteţi spune de exemplu: „Mihai a lucrat astăzi foarte bine la tema de casă”, fără să menţionaţi că

este singura temă pe care a făcut-o din săptămâna respectivă, sau „Alina s-a comportat frumos cu colegii în timpul

vizitei la muzeu”, chiar dacă momentele în care comportamentul ei este într-adevăr bun sunt relativ rare. Aceste

mici încurajări pot constitui un impuls pentru un părinte obosit de veştile proaste pe care le primeşte întotdeauna
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şi îl pot determina să devină mai implicat în viaţa şcolară a copilului său. După cum am exemplificat şi mai sus,

întâlnirile de grup cu părinţii nu sunt singurele mĳloace de comunicare cu aceştia. Evident, acestea pot constitui

un mĳloc de comunicare direct şi eficient, mai ales în situaţia în care comunicarea sau tema şedinţei priveşte clasa

ca ansamblu.

Ce alte mĳloace de comunicare am mai putea însă utiliza?

� Discuţiile faţă în faţă cu părintele - mai ales dacă discutarea unui anumit aspect în public nu ar fi indicată;

� Discuţiile telefonice – în cazul în care timpul nu ne permite o întâlnire directă;

� Realizarea unei fişe a elevului, pe care puteţi trece aspectele importante ale activităţii sale şcolare.

Încercaţi să puneţi accentul pe lucruri pozitive – acest lucru va încuraja atât părintele cât şi elevul: este demonstrat

că întărirea comportamentelor pozitive este mult mai eficientă decât pedepsirea celor negative.

� Realizarea unui caiet de comunicare între învăţător şi părinte, în care să fie notate progresele, eventualele

lipsuri sau aspecte asupra cărora trebuie insistat, evenimente din viaţa şcolară a copilului. În acest caiet vor apărea

notiţe atât din partea învăţătorului, cât şi din partea părinţilor şi eventual şi a altor profesori ai clasei.

Acest mĳloc de comunicare este deosebit de eficient mai ales la clasele mai, când implicarea părintelui în

activităţile şcolare este esenţială.

Cu siguranţă, există şi alte posibile mĳloace de comunicare, a căror alegere se face în funcţie de situaţia

concretă din fiecare caz, de caracteristicile personale şi, de ce nu, de creativitatea dumneavoastră !

Anexa 1

Prima întâlnire cu părinţii

Planificarea întâlnirii

Stabiliţi un program; verificaţi dacă ora şi ziua stabilite sunt potrivite pentru eventualii invitaţi la

şedinţă (director, psiholog, profesorii clasei etc.).

Alegeţi tema întâlnirii. Pentru fiecare copil, încercaţi să puneţi accentul pe o arie în care a apărut o

îmbunătăţire sau pe un domeniu în care a înregistrat un succes.

Decideţi dacă vor participa şi copii la întâlnire. Uneori poate fi important ca aceştia să aibă ocazia

să-şi explice rezultatele şi să stabilească obiective pentru activitatea viitoare.

Comunicarea cu părinţii



124

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 7, APRILIE 2022

Trimiteţi părinţilor o notiţă cu data şi ora întâlnirii. Dacă este posibil, oferiţi mai multe alternative sau

permiteţi părinţilor să sugereze posibile date.

Încurajaţi familia să scrie întrebări la care ar dori un răspuns şi să sugereze teme de discuţie. În felul acesta,

veţi avea întotdeauna un răspuns pregătit.

Sugeraţi ca părinţii să discute cu copilul înainte de şedinţă, pentru a da şi acestuia posibilitatea să propună

teme sau întrebări.

Pregătirea pentru întâlnire

Pregătiţi informaţii despre fiecare copil. Includeţi lucruri pozitive, exemple de progres, precum şi aspecte

care ar necesita îmbunătăţiri.

Întâlnirea cu părinţii

Începeţi prin a discuta aspecte pozitive ale activităţii copilului în clasă.

Explicaţi cerinţele pentru fiecare copil şi modul de monitorizare a progreselor.

Explicaţi activitatea şcolară a copilului. Detaliaţi aspectele pe care părinţii nu le cunosc sau nu le înţeleg.

Răspundeţi la întrebările părinţilor şi discutaţi aspectele ridicate de aceştia.

Ascultaţi-i. În acest mod veţi putea înţelege ce doresc părinţii pentru copii lor.

Încheierea şedinţei

Finalizaţi întâlnirea prin trasarea de obiective pentru activitatea şcolară viitoare a copilului. Sugeraţi

strategii pentru îndeplinirea acestor scopuri. Stabiliţi o metodă de comunicare permanentă legată de

performanţele copilului.

Bibliografie:

1. Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis, București;
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Metode didactice interactive folosite la orele de educație

tehnologică și aplicații practice

Autor: Trupşor Mariana
Prof. Şcoala Gimnazială nr.4 Moreni, Dâmboviţa

Învăţarea şcolară este procesul de receptare şi asimilare a informaţiilor şi influienţelor educative,
de reorganizare, de construcţie şi dezvoltare a structurilor cognitiv-operaţionale, psihomotrice şi
afective precum şi a insuşirilor psihice ale personalităţii (aptitudini, interese, temperament ).

Rezultatele procesului de învăţământ la disciplina Educaţie tehnologică și aplicații practice sunt
determinate de caracterul cognitiv al acesteia. Profesorul trebuie să valorifice potenţialul formativ
creativ al disciplinei, posibilitatea acesteia de a structura gândirea, de a dezvolta flexibilitatea ei, de a
forma deprinderi şi atitudini conform cu conţinutul de idei.

Conţinutul disciplinei poate fi predat diferit de profesori. Astfel, stilul modern permite
dezvoltarea personalităţii elevului, exprimarea unui mod de gândire creativ în structurarea şi rezolvarea
problemelor, să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale, să înţeleagă şi să utilizeze
tehnologiile în mod adecvat, să-şi dezvolte capacităţi de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă.

Utilizarea metodelor didactice interactive asigură o metodologie diversificată, bazată pe
imbinarea activităţilor de învăţare şi muncă independentă cu activităţile de cooperare antrenând intens
toate procesele psihice şi de cunoaştere ale elevilor asigurând condiţii optime de afirmare individuală şi
în echipă, dezvoltând gândirea critică , motivaţia pentru învăţare şi permite evaluarea propriei activităţi.

Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre personalităţile
participanţilor ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.

Metodele interactive pot fi clasificate astfel:
� Metode de predare- învăţare:

- Mozaicul
- Tehnica Lotus
- Ştiu- Vreau să ştiu- Am învăţat
- Acvariul
- Metoda piramidei ( bulgărele de zăpadă) etc.
- Metoda R.A.I

� Metode de fixare, consolidare şi evaluare:
- Ciorchinele
- Tehnica Lotus (Floarea de nufăr )
- Diagrama Spider Map (pânza de paianjen)
- Cubul
- Turul Galeriei

� Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii:
- Brainstormingul
- Jocul de rol
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- Studiul de caz
- Metoda pălăriuţelor gânditoare
- Explozia stelară

� Metode de cercetare în grup:
- Proiectul
- Investigaţia în grup
- Experimentul
- Portofoliul

Prin aplicarea metodelor interactivă, în cadrul orelor de educaţie tehnologică se realizează:
� condiţiile optime pentru afirmarea individuală şi în echipă a elevilor;
� receptivitate faţă de experienţe noi căutate şi rezolvate prin deducţie, analiză, etc.
� dezvoltarea gândirii critice;
� dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
� evaluarea propriei performanţe, etc.

Prezint câteva metode interactive pe care le-am folosit în procesul instructiv-educativ:
Metoda piramidei sau (bulgărele de zăpadă)

Această metodă are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în colaborare, în
cadrul grupurilor şi microgrupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al
colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei
probleme.

Este o metodă care îmbină activitatea individuală cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul
grupurilor mari – produsul final fiind rezultatul muncii depuse de întregul colectiv de elevi.

În aplicarea acestei metode trebuie respectate următoarele etape:
� Introductivă- prezentarea de către profesor a temei
� Lucrul individual sau în perechi
� Reuniunea în grupuri mari
� Gruparea rezultatelor finale într-o fişă de lucru colectivă
� Analiza rezultatelor şi trasarea concluzii
Capitolul – Originea alimentelor - cls. a V-a

� Se prezintă capitolului de evaluat – Originea alimentelor;
� În perechi , la nivelul fiecărei bănci, se realizează fişe de evaluare despre diferite alimente
*alimente de origine minerală (grupa 1) – apa, sarea;
* alimente de origine vegetală (grupa 2) – fructe, legume
* alimente de origine animală (grupa 3) – carnea, laptele, ouăle;
� Perechile care studiază aceeaşi grupă de alimente vor primi cartonaşe cu acelaşi număr ;
� Se alcătuiesc grupuri mai mari din grupuri mici care vor discuta despre aceeaşi grupă de

alimente notând pe o fişă de evaluare colectivă rezultatele obţinute;
� Rezultatelor de la cele 3 grupe mari vor forma o fişă de evaluare colectivă sau Piramida

alimentelor;
� Se analizează rezultatele şi se formullează concluzii.

Metoda R.A.I are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica ( prin
întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor
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Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de
lecţie, institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un
elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde.
Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă
întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu
cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are
ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care
interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea
celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat
niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.

Metoda poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se
verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către
profesorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor-ancoră.

Pot fi sugerate următoarele întrebări:
− Ce ştii despre ?
− Care sunt ideile principale ale lecţiei ?
− Despre ce ai învăţat în lecţia ?
− Care este importanţa faptului că ?
− Cum justifici faptul că ?
− Care crezi că sunt consecinţele faptului ?
− Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată (predată) ?
− Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus ?
− Cum consideri că ar fi mai avantajos să...sau să..?
− Ce ţi s-a părut mai dificil din?
− Cum poţi aplica cunoştinţele învăţate ?
− Ce ţi s-a părut mai interesant ?
− De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat?

Metoda RA.I. este adaptabilă oricărui tip de conţinut, putând fi folosită şi la istorie, biologie,
geografie, matematică, literatură etc. Permite reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor dintr-un domeniu,
pe o temă dată. Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi
de a găsi cel mai potrivit răspuns.
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CUBUL

Metoda presupune analiza unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate următoarele
etape:

� Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază,
aplică, argumentează.

� Anunţarea temei.
� Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului: descrie:

culorile, formele, mărimile etc.; compară: ce este asemănător, ce este diferit; asociază: la ce te îndeamnă

să te gândeşti?;aplică: la ce poate fi folosită?;argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive

care vin în sprĳinul afirmaţiei tale.

� Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe.
� Afişarea formei finale pe tablă.
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INTERFERENȚE INTERCULTURALE LA

ROMÂNI ȘI AROMÂNI

Prof. Veli Giorgiana Petronela,
Şcoala GimnazialĂ Nr.1, Poarta Albă, Constanța

Profesor de limba şi literatura romană

În lucrarea sa, Discursul raportat în textele dialectale româneşti,
publicată pe site-ul Universităţii Bucureşti, Cezar Bălăşoiu discută despre
un discurs raportat, analizat în textele dialectale româneşti şi defineşte :

discurs indirect liber

discurs fără alocutor

discurs direct legat

discurs indirect intonat direct

discurs narativizat

În cazul discursului cultural, comunicarea nonverbală este foarte
importantă. Ea constă în gesturi, mimică, diferite simboluri, dans,
costume şi prin alte manifestări artistice. Aceste elemente au o mulţime
de dependenţe faţă de modelul cultura din care fac parte.

Costumul la aromâni a fost influenţat în mare parte de ocupaţia
principală, păstoritul. Costumul popular prezintă elemente comune (fie
că sunt fărşeroţi sau grămosteni), cum ar fi prezenţa culorii albe. Piesele
costumului erau realizate în ateliere de croitorie sau de către croitori
ambulanţi. (araftu). Costumul are elemente distinctive pentru fiecare
clasă socială în parte, acestea ajuntând la aflarea locului de unde se trăgea
cel care îl purta.

Costumul bărbătesc cuprinde mai multe elemente realizate din
lână sau păr de capră. Prima piesă este flanela de lână, scurtă până la brâu,
cu mâneci lungi şi este pusă direct pe piele. Această piesă are mai multe
denumiri: catasarcu (Pind), gâdzoafâ (Gramoste, Macedonia) sau câmigelâ

(Balcani, Rodope). Următoarea piesă pusă peste flanelă este cămaşa din
bumbac, care în partea superioară este realizată dintr-o singură bucată,
rotunjită în zona gâtului şi deschisă în partea din faţă, de care sunt fixate
mânecile. Este ornamentată cu găitan negru la răscroiala gâtului, piepţii şi
marginile mânecilor.
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Peste cămaţa de bumbac se pune o vestă (giumidani, giumindane,
gumădane, giumădane) confecţionată din postav (ţiac), fără mâneci, scurtă
până la brâu, deschisă în faţă. Aceste veste au şi alte denumiri ilechi (Pind),
scurtacî (grămosteni), cupăran. Se regăsesc și în costumul femeiesc,
diferenţa constând în elementele de ornament (broderii cu lână, aplicaţii
de galoane, şireturi, pasmanterii). Culoarea materialului diferă în funcție
de vârsta purtătorului: la tineri este roşie, în timp ce pentru bătrâni este
albă sau neagră.

Elementele prezentate mai sus sunt completate cu piese specifice
vârstei. În acest fel, tinerii poartă cioareci din lână (cioariţ), croiţi separat
pentru fiecare picior. Sunt de diferite culori, albi sau roşii pentru copii şi
negri sau bleumarin pentru bătrâni. În picioare, bărbații poartă ciorapi
(pârpodz, lâpudz), confecţionaţi din lână, prin tehnica împletirii.

Ca cingătoare, bărbaţi poartă brâu (brân, bârnu – grămosteni, băr
– fărşeroţi). Este realizat din lână ţesută de culoare roşie, albă sau
bleumarin, în funcţie de vârstă.

O piesă specific bărbătească este cânduşi/cânduşî, confecţionată
din lână albă. Este alcătuită din două părţi: una care îmbracă trupul de la
cap la mĳloc şi una de la mĳloc în jos. Este formată din 20 de clini şi este
ornamentată la piept cu găitane de culoare neagră sau roţie.

O altă piesă de vestimentaţie este ipingeaua (tâmbarea/tâlâgan cu

zârculâ), confecționată din lână în amestec cu păr de capră, dată la piuă
pentru a deveni impermeabilă. Este prevăzută cu mâneci în formă de
platcă şi glugă (zârculâ). Se poartă doar în anotimpul friguros dar şi vara
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Împreună pentru copiii noștri

Autor: Vlaciu Marina-Simona,

Prof. Grădinița „Căsuța copilăriei”, Buftea, jud. Ilfov

„Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății.” (N. Iorga)
Procesul educativ nu poate fi realizat separat, izolat de alte influențe educative, ce îl vizează pe

copil, neputând face abstracție de toate acestea.
Educația trebuie să se realizeze, în permanență, ca o acțiune unitară, corectă, conștientă, iar

îndeplinirea acestui deziderat stă, în mod expres, în mâinile cadrelor didactice calificate.
Pilonii de rezistență sunt familia și grădinița, dar și comunitatea, mediul extrafamilial și mediul

extrașcolar care au drept țintă principală, educația copilului. Mediile educaționale trebuie să se
completeze și să se susțină, astfel încât să asigure integrarea în activitatea școlară a copilului într-o mare
măsură, dar și în viața socială.

În pedagogia de astăzi, unul dintre conceptele-cheie a devenit parteneriatul educațional.
„Parteneriatul educațional reprezintă, în concepția majorității cadrelor didactice, o direcție educativă
imperios necesară dezvoltării actuale a școlii românești. Se pleacă de la premisa că succesul copilului este
condiționat de influența mai multor factori, nu doar școala, ca mediu instituționalizat, nefiind
răspunzătoare de acesta” (Cucoș, 2009, p.727). Acesta reprezintă forma de comunicare, colaborare și
cooperare care vine în sprĳinul copilului în ceea ce privește procesul educativ.

Mediul în care acesta se naște, trăiește în primii ani de viață, se formează și se dezvoltă este cel
familial. Acesta reprezintă primul mediu educativ pe care copilul îl cunoaște și care îi influențează
considerabil dezvoltarea sa ca individ.

Prin definiție, părinții sunt primii educatori din viața copiilor, întrucât aceștia cunosc
îndeaproape stadiile lor de creștere și dezvoltare pe toate palierele care îi favorizează evoluția
armonioasă. Din acest motiv, legătura cu familia este extrem de strânsă, puternică și de neînlocuit.

De asemenea, mediul familial îndeplinește multiple funcții care sunt importante în procesul de
integrare al copilului în mediul social, reflectând asupra dezvoltării sale. Acesta oferă primele modele de
comportament, creează deprinderi și obișnuințe, care de cele mai multe ori nu sunt corespunzătoare și
nici corecte, pozitive.

Mediul preșcolar le oferă copiilor primul mediu socializator, organizational, introducând o
anumită „distanță socială” în relația acestora cu familia. De asemenea, la grădiniță, preșcolarii se
familiarizează cu grupul micro-social, în jurul căruia învață să devină partener, să se joace împreună și
să-și împartă lucrurile.

Grădinița este „prima instituție care se conduce după principii și metode științifice, deține
mĳloace specifice pentru valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil” (Albulescu, Catalano,
2019, p.498). Pentru reușita procesului educațional, rolul cel mai important îl are relația familie-
grădiniță, astfel, cadrele didactice trebuie să comunice în permanență cu copiii și părinții acestora.
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Mai departe, școala are rolul de a-l face pe copil să simtă că această instituția este cea de-a doua
casă a sa.

Dacă mediul preșcolar abia pune în evidență caracteristicile mediului organizational, mediul
școlar are datoria de a le face mult mai explicite. Astfel, școala reprezintă un nou mediu de viață mult
mai pragmatic și mai riguros, cu reguli mult mai ferme și responsabilități ce îi revin în conformitate cu
statutul de elev.

Copiii învață să-și modeleze comportamentul în funcție de așteptările și cerințele cadrului
didactic, își asumă sarcinile de învățare conștient și responsabil.

Având în vedere că familia, grădinița și școala au un impact major în ceea ce îl privește formarea
și dezvoltarea plenară a copilului, aceste părți trebuie să formeze un ansamblu unitar, legătura dintre
respectivele trebuie să fie întărită pentru ca tranziția dintr-una într-alta să garanteze continuitatea și
finalizarea lor adecvată.

Comunitatea reprezintă tot un mediu educativ, definindu-se ca ansamblu de instituții și relații
sociale care pot influența formarea, precum și instruirea copilului, atât în mod indirect, cât și în mod
direct prin sprĳin, cooperare și colaborare. Educația copiilor ține de întreaga comunitate. Aceasta
reprezintă „leagănul creșterii și devenirii copiilor ca viitori adulți responsabili de menirea lor în folosul
întregii comunități” (Albulescu, Catalano, 2019, p.499).

Conchid prin a spune că prin crearea acestui parteneriat, copiii beneficiază de un mediu de
dezvoltare mai bogat, creându-se relații pozitive între participanți, fiecare dezvoltând sentimentul
coeziunii sociale. Grădinița reprezintă nucleul în jurul căruia se formează o comunitate întreagă în
sprĳinul copilului. Familia se ocupă de aspectele educaționale esențiale, aspecte care se înmulțesc treptat
în sfera educației școlare. În același timp, celelalte instituții sunt responsabile de crearea ocaziilor de
comunicare și învățare, conducând la complexitatea interacțiunii și formării relațiilor, dincolo de zona
clasei, în spațiul outdoor.

Bibliografie
Cucoș, C., „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Ediția a III-a”, Editura Polirom,
Iași, 2009;
Albulescu, I., Catalano, H., „Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar”, Editura Didactica Publishing
House, București, 2019.
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Noile educații

Autor: Elena Secuiu

Prof. Școala Gimnazială Nr. 16 Marin Ionescu-Dobrogianu Constanța

"Noile educatii" sunt definite in programele UNESCO, adoptate in ultimele decenii, "ca

raspunsuri ale sistemelor educationale la imperativele lumii contemporane" de natura politica,

economica, ecologica, demografica, sanitara etc.

Continuturile specifice, propuse din aceasta perspectiva, sunt integrabile la toate nivelurile,

dimensiunile si formele educatiei. Ele sunt prezentate in termenii unor o-biective pedagogice

prioritare care vizeaza: educatia relativa la mediu, educatia pentru buna intelegere si pace, educatia

pentru participare si democratie, educatia in materie de populatie, educatia pentru o noua ordine

internationala, educatia pentru comunicare si pentru mass-media, educatia pentru schimbare si

dezvoltare, educatia nutritionala, educatia casnica moderna ( Noile educatii, coordonatori, Vaideanu,

G.; Neculau, A., ).

"Noile educatii" sunt adaptabile la nivelul fiecarei dimensiuni a educatiei, in functie de

particularitatile acestora dar si de "ciclurile vietii" si de conditiile sociale specifice fiecarui sistem

educational. De exemplu, educatia ecologica sau educatia relativa la mediu, caic poate fi integrata la

nivelul educatiei morale (in invatamantul general), educatiei intelectuale (in invatamantul liceal),

educatiei tehnologice (in invatamantul profesional), ridica probleme specifice in anumite zone sau

tari ale lumii, respectiv in cadrul diferitelor sisteme sociale si educationale.

Metodologia valorificarii "noilor educatii" vizeaza toate dimensiunile (intelectuala, morala,

tehnologica, estetica, fizica) si formele (formala, nonformala, informa-la) educatiei. Procesul

declansat stimuleaza trecerea de la demersurile specifice la abordarile globale, interdisciplinare, care

permit aprofundarea unor probleme sociale care cer solutii concrete: pacea, democratia, justitia

sociala, dezvoltarea, mediul, alimenta tia, sanatatea, protejarea copiilor si a tinerilor, promovarea

invatamantului si a cercetarii stiintifice...
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Implementarea "noilor educatii" presupune elaborarea si aplicarea unor strategii pedagogice si

sociale speciale. Ele vizeaza:

- patrunderea "noilor educatii" in programele scolare si universitare sub forma u-nor

recomandari sau module de studiu independente, difuzate si prin sistemele de comunicare moderne:

televiziune, radio, retele de calculatoare etc;

- implicarea "noilor educatii" in programele educationale ca alternative proiectate in diferite formule

pedagogice: module de instruire complementara (formala-nonfor-mala), ghiduri, indrumari

metodologice, lucrari fundamentale centrate asupra problemelor mari ale lumii contemporane

(dezvoltarea economica, tehnologia societatii informatizate, educatia permanenta, democratizarea

scolii, reforma educatiei...):

- regandirea sistemelor de selectare si de organizare a informatei' in cadrul unui curnculum care, fie

"introduce module specifice"- pentru "noile educatii" - integrate ca discipline distincte in planul de

invatamant (educatia ecologica, educatia pentru o noua ordine economica internationala...), fie

introduce continuturile specifice unei "noi educatii" in sfera mai multor discipline, printr-o

"abordare infuzionala" ( Vai-deanu, George, , .,).

Aceste strategii pot dezvolta si o alta tendinta tipica proiectelor transdisaplinare: abordarea unei

probleme sau chiar a unei discipline de invatamant cu contnbutia unor cunostinte metodologice

provenite din directia tuturor continutunlor integrate generic in formula "noile educatii".

Evolutia "noilor educatii" raspunde provocanlor "emergente, grave si de anvergura planetara"

inregistrate mai ales dupa sub genericul "problematicii lumii contemporane" (JP.L.C.) - Vaideanu,

George,

"Noile educatii" reprezinta, intr-un fel, o continure a curentului pedagogic afirmat la inceputul

secolului XX, sub numele de "Educatia noua".

"Educatia noua" era centrata indeosebi asupra innoirii raportului metodologic educator - educat.

"Noile educatii" sunt centrate, mai ales, asupra unor obiective si mesaje noi, care determina

continuturile si strategiile educatiei in conditiile lumii contemporane.
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"Noile educatii" evolueaza in functie de procesarea realizata la nivelul obiectivelor propuse care

dau si "denumirea" fiecarei structuri de continut, care poate fi proiectat ca modul sau disciplina de

studiu conceput strategic in plan disciplinar, dar mai a-les in plan interdisciplinar si transdisciplinar.

Educatia ecologica sau educatia relativa la mediu vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de

rezolvare a problemelor declansate odata cu aplicarea tehnologiilor industriale si postindustriale la

scara sociala, care au inregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii si al existentei umane.

Educatia pentru schimbare si dezvoltare vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de adaptare

rapida si responsabila a personalitatii umane la conditiile inovatiilor si ale reformelor sociale

inregistrate in ultimele decenii ale secolului XX, in perspectiva secolului XX.

Educatia pentru tehnologie si progres vizeaza formarea si cultivarea aptitudinilor generale si speciale

si a atitudinilor afective, motivationale si caracteriale, deschise in directia aplicarii sociale a

cuceririlor stiintifice in conditii economice, politice si culturale specifice modelului societatii

postindustriale de tip informational.

Educatia fata de mass-media vizeaza formarea si cultivarea capacitatii de valorificare culturala a

informatiei furnizata de presa, radio, televiziune etc, in conditii de

diversificare si de individualizare care solicita o evaluare pedagogica responsabila la scara valorilor

sociale.

Educatia demografica sau educatia in materie de populatie vizeaza cultivarea responsabilitatii civice a

personalitatii si a comunitatilor umane in raport cu problemele specifice populatiei, exprimate la

nivelul unor fenomene: crestere, scadere; densitate, migratie; structura profesionala, pe varste, sex;

conditii de dezvoltare naturale, sociale (economice, politice, culturale, religioase etc.) - situate in

context global, regional, national, teritorial, zonal, local.

Educatia pentru pace si cooperare vizeaza formarea si cultivarea aptitudinilor si a atitudinilor civice

de abordare a problemelor sociale prin dialog si participare efectiva la rezolvarea pedagogica a

contradictiilor obiective si subiective care apar in conditii de (micro)grup sau in contextul

comunitatii sociale (profesionale, economice, politice, culturale, religioase etc), la nivel national,

teritorial, zonal, local.
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Educatia pentru democratie vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de intelegere si de aplicare a

democratiei la nivelul principiilor sale valorice de conducere sociala eficienta Areprezentarea,

separarea puterilor, legitimitatea) si a institutiilor sale recunoscute la scara universala, care

promoveaza drepturile omului, incluse si in programele scolare si universitare in cadrul unor

module sau discipline de invatamant.

Educatia sanitara moderna vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor specifice de proiectare si de

organizare rationala a vietii in conditiile rezolvarii unor probleme specifice educatiei pentru

petrecerea timpului liber,

educatiei casnice moderne, educatiei nutritionale, educatiei sexuale...

Evolutia "noilor educatii" marcheaza si procesul de valorificare metodologica a a-cestora la nivelul

celor cinci dimensiuni ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii. Putem vorbi astfel de un

demers intelectual al "noilor educatii"; un demers moral al "noilor educatii"; un demers tehnologic al

"noilor educatii"; un demers estetic al noilor educatii; un demers fizic - sanitar si sportiv - al "noilor

educatii".

Raporturile metodologice deschise intre dimensiunile educatiei si "noile educatii" angajeaza

urmatoarele patru demersuri pedagogice institutionalizate, deja, la nivelul sistemelor moderne de

invatamant.

A) Demersul "infuzional" angajeaza "noile educatii" in aria unor discipline scolare diferite dar si a

unor dimensiuni ale educatiei diferite. De exemplu, problemele educatiei ecologice sunt abordate

simultan la biologie,chimie, fizica, geografie, dar si la nivelul educatiei intelectuale-morale-

tehnologice-estetice-fizice (sanitare).

Acest tip de demers ridica doua probleme metodologice de maxima importanta pedagogica si sociala:

necesitatea de a integra informatia adusa de la nivelul "educatiei ecologice" in structura programei

scolare, eliminand practica juxtapunerii acesteia doar ca o anexa, la sfarsitul unui capitol sau manual;

necesitatea de a realiza efectiv o sinteza curriculara intre cele doua tipuri si circuite informationale.
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B) Demersul modular/disciplinar angajeaza "noile educatii" in cadrul unor discipline de studiu

integrate la nivelul unor trepte scolare dar si la nivelul unor dimensiuni ale educatiei. De exemplu,

"educatia ecologica" este abordata ca "modul" in cadrul biologiei, in invatamantul liceal, cu obiective

specifice dimensiunii educatiei intelectuale.

Acest tip de demers ridica problema corelatiei existente intre diferitele "module" introduse in cadrul

unor discipline de invatamant. De asemenea, ridica problema riscului unilateralizarii obiectivelor

specifice in cadrul aceleiasi dimensiuni a educatiei.

C) Demersul disciplinar anagajeaza "noile educatii" in cadrul unei discipline scolare distincte. De

exemplu "educatia ecologica" apare ca disciplina de invatamant, integrata in planul de invatamant,

proiectat la nivelul sistemului scolar respectiv, cu obiec tive pedagogice institutionalizate la nivelul

programei scolare, care proceseaza adecvat resursele generale si specifice ale tuturor dimensiunilor

educatiei.

Acest tip de demers a consacrat deja in planurile de invatamant noi discipline scolare: educatia

ecologica, educatia civica, educatia pentru drepturile omului, educatia sanitara, educatia demografica

si mai ales educatia tehnologica.

Problema metodologica pe care o ridica demersul disciplinar tine de statutul special al disciplinelor

scolare promovate pe aceasta cale. Ele nu au baza academica specifica stiintelor particulare, care dau

si titulatura majoritatii disciplinelor scolare. Proiectarea lor presupune, astfel, in mod obiectiv,

depasirea tendintelor monodiscipli-nare in favoarea strategiilor pluridisciplinare centrate simultan

asupra continutunlor stiintifice preluate informativ dar si a efectelor sociale, aplicative prelucrate

formativ, in sens intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic.

D) Demersul transdisciplinar angajeaza "noile educatii" la nivelul unor "sinteze stiintifice" propuse

trimestrial sau anual de "echipe de profesori". De exemplu, problemele globale si speciale ale

educatiei ecologice sunt abordate de o echipa formata din profesori de filosofie, sociologie, economie;

biologie, chimie, fizica, etc., in cadrul unor lectii de sinteza, seminarii etice, conferinte tematice,

dezbateri ideologice, concursuri scolare etc.

Acest tip de demers, "probabil cel mai interesant, mai promitator, dar si mai greu de pus in aplicare"
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(Vaideanu, George, , .). raspunde unor teme incluse in continutul "noilor educatii", care reflecta

tensiunea ideologica si psihosociala a problemelor lumii contemporane: democrația; dezvoltarea

economica; apararea mediului natural, valorificarea timpului liber, relațiile dintre sexe. rolul religiei,

raportul dintre national si international in viata politica; raportul dintre national si universal in

creatiile culturale; cultura societății postindustriale de tip informatizat...

Dificultatile metodologice inerente acestui demers angajează sensibilitatea si responsabilitatea

sociala a educatorilor: capacitatea lor de abordare globala (intelectuala-morala-tehnologica-estetica-

fizica) a activitatii de formare-dezvoltare a personalității: atitudinea lor de deschidere fata

problemele instruirii permanente: vointa lor de auto-perfectionare profesionala continua
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MODELAREA ŞI FORMAREA PERSONALITĂŢII LA

ŞCOLARULMIC

PROF. ÎNV. PRIMAR

PREDA SPERANŢA-LĂCRĂMIOARA

Școala Gimnazială Nr. 16 Marin Ionescu-Dobrogianu Constanța

Educatorul de astăzi este puternic motivat pentru a presta o activitate cu pasiune, dăruire şi

devotament având permanent conştiinţa rolului său social de excepţie şi anume acela de a modela

personalităţi umane în formare.

Fiind cu adevărat modelul omului în soceitate pentru micii şcolari, fără a exagera rolul şi poziţia

socială, educatorul trebuie să se remarce prin distincţie moral-comportamentală. Este necesar astfel să

fie preocupat nu doar de aptitudinile intelectuale şi de cunoştintele sale, dar şi de vocaţia şi calităţile

pedagogice, de caracterul. devotamentul, echilibrul afectiv şi simţul social.

Ca urmare al faptului că elevilor le suntem adevărate exemple, ei devenind chiar copiatori ai

dascălilor lor prin tot ceea ce facem, prin activitatea desfăşurată, trebuie să ne dea satisfacţia că am

asigurat dobândirea de achiziţii ce aparţin copiilor, că s-a realizat un transfer pozitiv de valori ce sunt în

noi şi trebuie să fie şi în cei pe care-i educăm.

Pentru a contribui la modelarea personalităţii elevului, trebuie mai întâi să îi cunoaştem, iar

cunoaşterea nu poate fi făcută decât prin comunicare permanentă cu ei, insuflându-le pasiune pentru

învăţătura şi participare activă la toate formele de activităţi desfaşurate în şcoală şi realizate printr-o

formă liberă de exprimare a elevului, fără constrângere.

Aflându-ne în faţa unor personalităţi în devenire, fiecare dintre noi în relaţia cu elevii vom

manifesta sensibilitate, ataşament şi respect faţă de ei, vom aborda situaţiile didactice într-un mod

creativ, flexibil, evitând rutina.

Elevul nu trebuie evaluat strict intelectual. Fiind şi buni psihologi, le vom studia trăsăturile de

caracter, particularităţile comportamentale şi reacţiile afective.

Activităţile interdisciplinare au pronunţate valori formative, favorizând identificarea elevului ca

persoană activă. Prin desfăşurarea acestor activităţi şi implicit participarea activă a elevilor se tinde spre

cultivarea aptitudinilor creative ale acestora.
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Varietatea sarcinilor de lucru, a mĳloacelor şi modalităţilor didactice utilizate în activităţile

zilnice pun elevii în situaţia de a aplica aceste cunoştinţe asimilate în situaţii noi. În general antrenarea

copiilor în activităţi corespunzătoare constituie calea care duce la formarea şi afirmarea personalităţii.

Prin activitatea de zi cu zi se urmăreşte negreşit performanţa, întrucât succesul micului şcolar

are puternice influenţe pozitive asupra personalităţii lor. Şcolarii care obţin succese deosebite la lecţii,

reprezintă adevarate modele pozitive şi privind comportamentul disciplinar. Toţi devin colaboratori

activi în rezolvarea sarcinilor sociale din cadrul colectivului clasei.

Munca şcolară oferă fiecaruia numeroase prilejuri de comparare a rezultatelor activităţii proprii

cu ale celorlaţi elevi. Atât în cadrul învăţării şcolare, cât şi în cadrul colectivului clasei, şcolarului i se

dezvoltă acele trăsături de caracter care exprimă atitudinea faţă de propria persoană şi anume modestia

şi exigenţa faţă de sine, conturându-se astfel fiecare dintre ei ca persoană cu o personalitate aparte.

Pornind de la faptul că o importanţă deosebită o are cunoaşterea aprofundată a copilului, a

condiţiilor de viaţă si de dezvoltare ale acestuia, învăţătorul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la

apariţia fenomenelor psihice şi individuale ale copiilor, implicaţiile psihologice ale însuşirii

cunoştinţelor şi deprinderilor de vârstă şcolară mică.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Radu Cristina

Școala Gimnazială Nr. 16, „Marin Ionescu Dobrogianu”

Una dintre activitățile extrașcolare îndrăgită de mine este excursia, pentru multiplele ei valențe

educative. Indiferent de tipul excursiei (pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului

geografic; pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic sau

excursii cu obiective mixte), şcolarii au oportunităţi multiple de recreere, de valorificare a potenţialului

aptitudinal şi intelectual, de stimulare a creativităţii şi iniţiativei, de îmbunătățire a relațiilor din cadrul

grupului. Voi prezenta mai jos una dintre activitățile extracurriculare de acest tip realizată de mine cu

elevii mei.

Excursie pe malul Mării Negre ( Plaja Modern, Acvariu)

Obiective generale :

� Lărgirea orizontului de cunoaştere, prin contactul cu mediul geografic şi natural al florei şi

faunei litoralului Mării Negre

� Formarea deprinderilor de observare a aspectelor geografice, fizice (forme de relief ), ape,

elemente de vegetaţie şi faună, istorice, economice şi culturale;

� Dezvoltarea unui comportament ecologic la elevi

� Îmbunătățirea relațiilor de comunicare și interrelaționare prin activități recreative;

� Dezvoltarea si exersarea deprinderilor de comportare civilizată;

Scopul

Cunoaşterea unor elemente de geografie locală specifice oraşului şi împrejurimilor vizitate (forme

de relief, aşezare geografică, obiective culturale).

Conştientizarea necesităţii protejării naturii, a păsărilor şi animalelor.
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Pregătirea excursiei

Anunţarea excursiei se face cu cel puţin o lună înainte de data efectuării ei.

Pregătirea şcolarilor pentru această excursie se face în cadrul unei activităţi sau în cadrul unei

şedinţe speciale de instructaj, prin prezentarea scopului excursiei, a traseului, cu punctele cele mai

importante . Se precizează echipamentul şi materialele necesare fiecărui şcolar pentru activitatea

desfăşurată (saci, mănuși de unică folosință, aparate de fotografiat etc.) .

Se stabileşte mĳlocul de transport (autobuzul RATC ), se precizează preţul biletelor, banii

necesari pentru vizitarea obiectivelor (Acvariul Constanța) şi pentru alte cheltuieli .

Se face instructajul şcolarilor, privind comportarea în mĳlocul de transport şi în timpul vizitării

obiectivelor turistice.

Desfasurarea excursiei

Ora 8:00 – Organizarea elevilor .Verificarea prezenţei şcolarilor înscrişi în excursie, verificarea

costumaţiei şi a echipamentelor necesare desfăşurării excursiei. Reactualizarea regulilor de comportare

în timpul excursiei (să stea pe scaune/să se țină de balustrade în timpul deplasării, sănu se depărteze de

grup.).

8: 30 – Deplasarea cu autobuzul spre Plaja Modern.

9:00 – 10:30 – acțiuni de ecologizare a unui sector de plajă;

-colectarea de scoici pentru realizarea ulterioară a unor lucrări decorative

11:00 – Vizitarea acvariului Constanța

Evaluare

În urma analizei unui sondaj de opinii în rândul şcolarilor şi părinţilor, am observat interesul

acestora şi implicarea lor în acest proiect (excursie), pentru atingerea obiectivelor urmărite. În

activitatea următoare de educație tehnologică elevii au realizat obiecte decorative pe tema marină cu

care au participat la o activitate organizată de Organizația Mare Nostrum.
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Masterand la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor, Specializarea: Contabilitate și audit
Îndrumător: Conf. Dr. Moisescu Florentina

Rezumat

Sistemul de achiziţii publice are ca obiectiv principal satisfacerea interesului public, fiind
necesar să funcționeze după reglementări bine stabilite, în scopul cheltuirii banilor publici după reguli
corecte, transparente și uniforme. Importanța acestui domeniu provine și din faptul că o mare parte din
bugetele țărilor sunt destinate plății de bunuri și servicii. Această formă de cheltuieli guvernamentale se
situează undeva la aproximativ 18% până la 20% din produsul intern brut (PIB) al majorității țărilor din
UE. Acest aspect creează oportunități însemnate pentru funcționarii publici care au tendința de a fi
corupți datorită profitabilității ridicate. Astfel, urmare a apariției primului raport lansat de Comisia
Europeană, în anul 2014 privind corupţia în statele membre ale Uniunii Europene, a avut loc în cadrul
videoconferinței duplex București – Zagreb martie 2014, un interesant proiect intitulat „Măsuri anti-
fraudă cu privire la achiziţiile publice de pe piaţa unică a Uniunii Europene” a cărui scop a fost de a
dezvolta prima piață comună între cele două state membre, România și Croația. Lucrarea de față are ca
punct de plecare un sondaj realizat de Eurobarometru Flash 374 în 2014, intitulat „Atitudini față de
sistemul și reglementarea procedurilor de achiziții publice” prin care aflăm percepția a peste 300 de
companii din Croația cu privire la sistemul de achiziții publice. Cele mai interesante întrebări din acest
sondaj au fost adresate profesioniștilor din achiziții publice din România, prin intermediul metodei
Anchetă prin sondaj pe bază de chestionar. Scopul acestui studiu este de a analiza punctele de vedere
ale respondenților români, respectiv a celor croați despre aspecte importante din achiziții publice cum
ar fi: corupția și clientelismul sunt sau nu prevenite prin reglementările în vigoare, sistemul de achiziții
publice este sau nu gestionat de profesioniști, procedurile de achiziții publice contribuie sau nu la
eficacitatea sectorului public, consecințele utilizării excesive a aplicării criteriului „prețul cel mai
scăzut asupra raportului calitate-preț”, etc. Obiectivul principal constă în identificarea soluțiilor ce se
impun pentru funcționarea eficientă în interesul cetățenilor a sistemului de procurare de bunuri și
servicii din România.

Termeni-cheie: achiziție publică, studiu, respondenți croați, profesioniști români, corupţie,
oportunitate, justificare, presiune fiscală.

Oportunitate, justificare și presiune fiscală

în sistemul de achiziții publice din România
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Revizuirea literaturii de specialitate

Conform lui Nowrousian B. (2019), „cazurile de corupție și infracțiuni financiare sunt adesea
foarte complexe, implicând mulți participanți și un efort considerabil al autorilor pentru a-și masca
acțiunile reale ca proceduri normale de afaceri. În documentul „Analiza cazuisticii D.N.A. soluționate
de instanța de judecată prin hotărâri de condamnare rămase definitive în perioada 2016-2017”, elaborat
de Direcția Națională Anticorupție, se concluzionează că frauda poate apărea în orice fază a procedurii
achiziţiilor publice.
Referitor la numeroasele nereguli întâlnite pe piața achizițiilor publice, ne punem întrebarea : Ce

determină pe cineva să comită fraude profesionale?
O explicație interesantă o are Donald R. Cressey, (1973) care este de părere că există trei elemente

care stau la baza comiterii fraudelor, ce pot fi rezumate sub forma unui „triunghi al fraudei”.
Primul element este Oportunitatea. Atunci când o persoană are un motiv, trebuie să vadă şi o

oportunitate. Un exemplu relevant ar fi acela al angajatului care are acces necontrolat la bunurile firmei
și care are oportunitatea să sustragă acele bunuri. Oportunitatea este elementul care poate fi influenţat
şi verificat cel mai eficient.

Al doilea element este Justificarea. Oamenii simt nevoia de a-și justifica acţiunile frauduloase în
propria minte. Un individ poate formula o justificare prin explicarea rezonabilă a actelor sale, de
exemplu „Este corect să procedez în acest mod – merit aceşti bani.” sau „Au o datorie faţă de mine.”,
„Iau banii doar cu împrumut – îi voi restitui”.

Cel de-al treilea element, îl reprezintă Presiunea financiară sau stimulentul care ne ajută să stabilim
de ce şi când se comite frauda. Frauda se întâmplă atunci când presiunea este atât de mare încât
reușește să înfrângă onestitatea oamenilor.
„Spargerea triunghiului fraudei” reprezintă cheia prevenirii fraudelor. Dintre cele trei elemente,

Oportunitatea este direct afectată de sistemele solide de control intern şi, prin urmare, este elementul
cel mai uşor de gestionat, iar prevenirea acțiunilor frauduloase se face prin mecanisme eficiente de
prevenţie şi control în zona elementului de oportunitate.

Metodologie

Metoda utilizată la colectarea materialului empiric pentru acest studiu a fost Ancheta prin sondaj pe
bază de chestionar, derulată în perioada martie – aprilie 2021 și realizată pe un eșantion de 120 de
persoane. Chestionarul a fost realizat cu ajutorul aplicației Google Forms și distribuit pe două dintre
cele mai importante grupuri de achiziții publice din România și anume, Expert achiziții publice cu
peste 10700 de membri și Forum achiziții publice format din peste 3687 de membri.

O trăsătură importantă a cercetării constă în faptul că am analizat şi comparat rezultatele sondajului
intitulat „Atitudini față de sistemul și reglementarea procedurilor de achiziții publice”, adresat
profesioniștilor în achiziții publice din România cu cele ale respondenților din Croația.
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Discuții și concluzii

Rezultatele studiului sunt încurajatoare, în sensul că, cel puțin la nivel declarativ, respondenții din
ambele țări într-o proporție mare consideră că reglementările în achiziții publice previn unele dintre
cele mai mari probleme ale societății și anume conflictele de interese. În schimb, referitor la favoritism
și corupție, românii consideră că legislația previne acest lucru în comparație cu croații care într-o
proportie mare văd o problemă în această privință pentru afacerile lor.
Această părere se desprinde și din documentul elaborat de D.N.A., de unde reiese faptul că nu

insuficienta reglementare a dus la corupție, ci pur și simplu ignorarea legislației de către persoanele
implicate care au făcut eforturi minime pentru a-și masca faptele infracționale. Cu toate că s-au făcut
demersuri pentru un sistem mai transparent de achiziții publice, inculpații au identificat noi forme de
adaptare ale modului de acțiune pentru a frauda, în continuare, bugetul. În această situație se impun
măsuri eficiente pentru controlul corupției prin acționarea pe mai multe paliere, începând de la control,
monitorizare, auditare etc., până la implementarea unor politici de descurajare eficiente pentru
înlăturarea oportunităţilor de comitere a fraudelor.

O altă problemă importantă care se desprinde în urma răspunsurilor date de respondenții români în
comparație cu cei croați este lipsa profesionalismului personalului care îşi desfăşoară activitatea în
acest domeniu. În acest caz este necesară o expertiză a abilităților tehnice la nivelul autorităților
contractante cu privire la identificarea nevoilor, pregătirea documentației de atribuire, evaluarea
ofertelor, cât și implementarea unui model de planificare a carierei în domeniul achiziţiilor publice,
deoarece se cunoaște faptul că această situație reprezintă o deficiență frecventă, care are ca efect
relansarea procedurilor, ceea ce provoacă atât o ineficiență în cheltuirea banilor publici, cât și
întârzierea lucrărilor atât de necesare.

O părere unanimă, dar negativă dată de ambele categorii de respondenți cu privire la faptul că
raportul calitate-preț nu este garantat. Subliniem faptul că prețul cel mai scăzut a fost adesea criteriul
cel mai comod de ales pentru autoritățile contractante și, drept urmare, bunurile și serviciile care se
achiziționau folosindu-se acest criteriu erau slabe din punct de vedere calitativ, fapt care duce la
costuri de utilizare mult mai mari comparativ cu folosirea unor produse superioare calitativ.

Prin schimbarea paradigmei și prin promovarea criteriului privind oferta cea mai bună din punct
de vedere tehnico-economic, legiuitorul european responsabilizează autoritățile contractante,
încurajându-le să achiziționeze produse competitive, dar obligându-le să facă un exercițiu în plus de
definire a criteriilor tehnice care trebuie să fie luate în considerare la selecție și a ponderii acestora în
raport cu prețul.
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Activitate extracurriculară centrată pe pedagogie muzeală

Autor: Pintilei Constantina-Lăcrămioara
Prof. Școala Gimnazială Nr.1 Unțeni, Botoșani

Denumirea activității: Patrimoniul etnografic din zona județului Botoșani
Tipul activității: cultural – artistică
Beneficiari: elevii clasei a IV-a
Parteneri: părinții elevilor
Scopul: valorificarea cunoștințelor despre cultura populară a județului Botoșani, însușite în urma
vizitei la Muzeul de Etnografie Botoșani
Obiective urmărite:

•O1 - să analizeze secțiunile culturii populare observate în cele 5 săli ale muzeului, realizând
postere cu fotografii, notații, descrieri, schițe;

•O2 - să recunoască, pe imagini și fotografii, obiecte expuse și observate în timpul vizitei la
muzeu;

•O3 - să precizezeutilitateaobiectelorrecunoscuteîn imagini și fotografii;
•O4 - să identifice motivele decorative de pe diferite obiecte (țesături, costume populare,

ceramică, piese de mobilier etc.);
•O5 - să creezemotive decorativeprin stilizareaunor forme naturale;
•O6 - să localizeze pe harta județului Botoșani comunele din care provin obiectele expuse în

muzeu;
•O7 - să alcătuiascăcvintetedesprearta populară.

Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, cvintetul, turul
galeriei
Resurse materiale: schiţele realizate la muzeu, fotografii, postere, fişe de lucru, harta judeţului
Botoşani, coli A4, creioane colorate, acuarele, pensule, videoproiector, laptop, imprimantă, flipchart
Forma de organizare: concurs între 6 echipe de elevi

Desfășurarea activității

Etape Obiective Derularea secvențelor didactice

Moment
organizatoric

Cele 6 echipe de elevi își expun posterele pe care le-au realizat
în urma vizitei la muzeu.

(Observație: Fiecare echipă a studiat câte una dintre cele 6
secţiuni ale muzeului. Au schiţat obiecte în timpul vizitei, au luat
notiţe, au descris.)

Captarea
atenției

Muzeul Național al Țăranului Român – tur virtual
https://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/

Elevii își exprimă impresiile. Compară cu Muzeul de
Etnografie Botoșani.

Anunțarea
subiectului și
a obiectivelor

Tema activității este „Patrimoniul etnografic din zona județului
Botoșani”. Vom valorifica informaţiile adunate în timpul vizitei
la Muzeul de Etnografie Botoşani. Cele 6 echipe vor prezenta
posterele şi schiţele care oglindesc munca de documentare activă,
apoi vom desfăşura un concurs între echipe, iar la final vom
organiza o expoziţie cu toate produsele realizate.
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Dirĳarea
învățării

O1 Fiecare echipă descrie secţiunea din muzeu care i-a revenit spre
studiu, sprĳinindu-şi expunerea cu postere, schiţe, notaţii:

� arhitectura populară (elemente arhitectonice ale unei
case tradiţionale) – acoperiş de şindrilă în solzi, cerdac,
uşă cu rătez etc.

� piese de mobilier – culmea cu hainele, lada de zestre,
blidarul etc.

� obiecte de uz casnic – covăţică, melesteu, căuş, doniţă,
sărăriţă, piperniţe, ulcioare, chiupuri etc.

� portul popular şi ţesăturile – scoarţe, ştergare, păretare,
lăicere, catrinţe, cămaşă, ie, brâu etc.

� ocupaţiile şi meşteşugurile – roata olarului, cuptorul
pentru arderea vaselor de lut, stative, război de ţesut,
fuşalăi, vârtelniţe, sucale, pieptene de bătut etc.

� accesorii pentru obiceiurile diferitelor sărbători – stea
şi luceafăr, măşti, ouă decorate, căiuţi, buhaiul, vasul de
aghiazmă, icoana prăznicară etc.

Obținerea
performanței

O2

O3

O4

O6

O5

O7

Concurs între cele 6 echipe
(Observații: Se distribuie fişe de lucru. Pentru fiecare probă, în

funcţie de cerinţe, se stabileşte un număr de puncte.)

Proba 1
Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte din muzeu
(prezentare multimedia)
Precizarea utilităţii obiectelor identificate

Proba 2
Recunoaşterea unor motive decorative de pe diferite obiecte
(costume populare, ţesături, ceramică etc.)
(prezentare multimedia)

Proba 3
Marcarea, pe harta judeţului, a localităţilor din care provin unele
obiecte din muzeu

Proba 4
Realizarea unor motive decorative (florale, avimorfe, skeomorfe,
antropomorfe) prin stilizarea unor forme naturale

Proba 5
Alcătuirea unui cvintet cu tema „Arta populară”
(Exemplu: 1. Arta populară

2. originală, bogată
3. exprimând, ornamentând, sensibilizând
4. Arta populară ne defineşte.
5. tezaur)

Feedback-ul Se verifică fişele de lucru şi produsele realizate de fiecare
echipă. Se fac observaţii şi aprecieri. Se stabileşte punctajul.
Câștigătorii primesc diplome. Toți participanții primesc dulciuri

tradiționale moldovenești pregătite de părinți.
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Încheierea
activității

Profesorul face aprecieri privind mai ales implicarea activă a
copiilor în activităţile desfăşurate, modul în care au colaborat în
cadrul grupului de lucru.

Rezultate așteptate:
•creșterea interesuluişi a sentimentelorde preţuire faţă de arta populară autentică;
•dezvoltarea simțuluiestetic,a bunului gust, a creativității;
•dezvoltarea capacitățiidecomunicare;
•creșterea coeziuniigrupului.

Evaluare:
•expoziție cu toateproduselerealizate;
•crearea unui album digital cu fotografiilerealizate în timpuldesfășurăriiactivităților;
•mediatizare pe site-ulșcolii.
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Importanța activităților integrate pentru

dezvoltarea cognitivă a copilului preșcolar

Drd. Prală Alexandra Ionela
Universitatea din Pitești

Copiii ne surprind deseori cu modul lor de a percepe și înțelege lumea, cu întrebările
surprinzătoare și pline de curaj și cu progresele impresionante. Dezvoltarea cognitivă a copilului
atinge progrese uimitoare chiar din primii ani de viață, atunci când copilul este expus la o serie
de stimuli care generează oportunități noi de învățare. Vârsta preșcolară este reprezentată de o
dezvoltare accentuată pe toate planurile, atât fizic, cognitiv și socio – emoțional, aspecte de
interes pentru dezvoltare ce se află într-o strânsă interacțiune (Kelemen, 2010).

În educația timpurie, activitatea de învățare este coordonată de cadrul didactic prin
organizarea spațiului și condițiilor speficice (Neacşu, 1990). În cadrul educației timpuri,
activitatea copilului este greu de impresionat, calitatea acesteia depinzând de condițiile de
manifestare oferite. În sens pedagogic, termenul de activitate reprezintă totalitatea manifestărilor
de manieră exterioară sau mintală care produc ca rezultat adaptarea și dezvoltarea copilului
(Vrăsmaş, 2014).

Activitățile educaționale organizate în gradinițe se subordonează obiectivelor de formare
a personalității copilului și au caracter sistemic și organizat (Răduţ-Taciu et al, 2015). Tipurile de
activități educative organizate în cadrul educației timpurii presupun:

- jocul didactic, jocul simbolic, jocul de contrucție, jocul senzorial, ș.a.m.d.;
- activități artistice, activități de îndemânare, activități practice, gospodărești;
- activități de cunoaștere: lecturi, observații, activități matematice, activități experimentale;
- activități în natură: plimbări, jocuri și întreceri sportive, jocuri în nisip;
- activități de comunicare și creație: citirea imaginilor, povestirea, memorizări;

Activitățile organizate în educația timpurie au o durată variabilă, în funcție de vârsta
copilului și de intereseul manifestat de acesta și pot varia în funcție de demersul didactic abordat.
În sens larg, activitățile educaționale desfășurate în educația timpurie se concentrează pe:
dezvoltarea socio-emoțională, dezoltarea fizică, dezvoltarea cognitivă și a cunoștiințelor,
dezvoltarea limbajului și a comunicării și pe dezvoltarea atitudinii față de învățare și capacității
de asimilare a cunoștiințelor (Kelemen, 2010). De asemenea, aceste activități presupun
îndeplinirea unor obiective de educație timpurie precum:

- promovarea jocului ca primă activitate și metodă de intruire și educare;
- promovarea comunicării și a interacțiunii sociale prin activități specifice vârstei;
- stimularea diferențiată a copilului ținând cont de particularitățile specifice în vederea

dezvoltării individuale pe toate planurile;
- promovarea interacțiunii active a copilului cu adultul;
- sprĳinirea familiei pentru facilitarea educației timpurii a copilului.

Educația integrată reprezintă un demers educațional de depășire a granițelor dintre
domeniile și activitățile educaționale și de contopire a conținuturilor educaționale din domenii
diferite cu scopul atingerii unor obiective de referință pentru instruirea și educarea copilului.
Aceste noi conținuturi educaționale sunt reprezentate prin activități mai ample ce reunesc mai
multe domenii aplicative și înlesnesc procesul însușirii, înțelegerii și aplicării cunoștiințelor.
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Integrarea presupune ca modalitate de aplicare o tematică unitară, comună mai multor
domenii educaționale și nu un singur domeniu experiențial, trecând granița domeniilor de
activitate grupând astfel cunoștiințele în funcție de tema propusă și de obiectivele urmărite.
Astfel, activitățile integrate sintetizează și armonizează informațiile din diferite domenii,
renunțând la logica specifică cu scopul conturării unui cadru integrativ reprezentativ pentru
realitatea educațională cu care copilul ia contact.

Activitățile integrate în noul demers educațional își pierd valorile de sine stătătoare și
devin elemente componente pentru noua activitatea integrată ce se realizează, în practica
didactică printr-un singur proiect didactic cu obiective și activități specifice.

La nivelul educației timpurii, aceste activități integrate se clasifică în funcție de
conținutul și modalitatea de integrare în:

- activitate integrată de 1 zi: ce cuprinde toate manifestările din cadrul zilei și înglobează
ADE (activități din domenii experiențiale), ALA (activități liber alese) și ADP (activități
de dezvoltare personală);

- activitate integrată ce cuprinde ALA (activități liber alese) și ADE (activități din domenii
experiențiale);

- activitate integrată ce cuprinde ADE (activități din domenii experiențiale) dintr-o zi;
- activitate integrată ce cuprinde la bază ADE din mai multe domenii, indiferent de

programul ales pentru ziua respectivă.
Prin activitățile didactice integrate se pune accentul în special pe promovarea gândirii

critice a copilului, pe transmiterea unui feed-back pozitiv și pe latura calitativă a demersului
educațional. În această manieră, din perspectiva educației integrate, programul unei zile la
gradiniță este reprezentat de un întreg, de transmiteresa unei singure tematici, organizată și
structurată prin abordarea mai multor arii curriculare și eliminarea granițelor demeniilor de
învățare. Pentru aceste activități se pune accentul pe organizarea copiilor în grup, lucru ce îi
determină pe aceștia să își exprime propriile idei, să se manifeste liber și asumat, să devină mai
responsabili și să înțeleagă pe deplin ce înseamnă să conviețuiești cu ceilalți și să fi parte
integrantă a unei comunități. În alegerea modalităților de organizare a activităților integrate, a
tipurilor de activități, a temelor și a modului de integrare, cadrul didactic are libertatea de a-și
organiza scenariul didactic în funcție de interesul copiilor și cerințele grupei. Cu toate acestea,
abordarea integrată trebuie să se realizeze cu respectarea cerințelor curriculum-ului pentru
educația timpurie, respectând de asemenea, principiul centrării pe copil.

Activitățile integrate sunt alcătuite și organizate conform curriculum-ului integrat și au la
bază următoarele principii:
- fiecare copil este o individualitate distinctă iar învățarea și dezvoltarea se realizează diferit;
- procesul de învățare începe la naștere și este stimulat prin mĳloace educative;
- copilul își construiește individual cunoașterea prin dezvoltare și descoperirea realității;
- copilul este determinat de curiozitate să învețe;
- copilul învață prin joc, jocul reprezentând activitatea centrală de învățare și lărgire a

orizontului de dezvoltare și cunoaștere;
- copilul trebuie antrenat în propria formare, dezvoltare și învățare;
- copilul trebuie stimulat și motivat pozitiv pentru dezvoltarea încrederii în sine;

Activitatea integrată permite dezvoltarea unui proces educațional interdisciplinar,
complex și creativ necesar stimulării copilului preșcolar pentru formarea competențelor,
abilităților și pentru asimilarea informațiilor (Ciolan, 2008).
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În educația timpurie, predarea integrată reprezintă cea mai utilă metodă atât din
perspectiva cadrului didactic, cât și din punct de vedere educativ pentru educabilul (Ionescu,
2011). Din perspectiva dezvoltării cognitive, aceste activități determină foarte multe avantaje,
dintre care putem aminti:

- parcurgerea sistematică și facilă a conținuturilor educaționale propuse;
- învățarea și rezolvarea sarcinilor prin cooperare;
- parcurgerea unor teme educaționale de interes pentru fiecare;
- încurajarea copiilor să își exprime propriile idei și să își folosească imaginația;
- realizarea unei învățări unitare, unde etapele predării sunt în strânsă legătură una cu

cealaltă, fiind abordate consecutiv;
- dezvoltarea sentimentelor de apartenență la grup și oferirea unor oportunități de implicare

a copiilor în procesul educativ;
- abordarea aspectelor realității obiective ușurând înțelegerea evenimentelor și

fenomenelor;
- stimularea învățării active și identificarea relației dintre concept și idee;
- responsabilizarea copilului în procesul de învățare;
- stimularea interesului pentru abordarea unor metode și conținuturi educative noi.

Printre caracteristicile activităților integrate, cele mai importante sunt legate de conținutul
educativ și de modalitățile de organizare și transmitere. Conținuturile didactice sunt selectate și
organizate în strânsă legătură cu tema abordată de cadrul didactic iar situațiile de învățare sunt
desfășurate și proiectate astfel încât să contribuie favorabil la analiza, rezolvarea și explicarea
temei propuse.

Predarea integrata este considerată o strategie nouă de desfășurare și organizare a
continuturilor educaționale, conceptul de activitate integrată bazându-se pe învățarea și predarea
cunoștiințelor abordând unitar diverse domenii (Ciolan, 2008). Activitatea de învățare urmărește
antrenarea deprinderilor practice și intelectuale, a abilităților și capacității de experimentare și
investigare utilizând strategii didactice care să le ofere copiilor condițiile educaționale necesare.
Finalitățile educației integrate sunt selectate din domeniile de cunoaștere și din obiectivele cadru
iar obiectivele operaționale sunt formulate de cadrul didactic.

Referințe bibliografice

1. Ciolan, L., (2008), Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi;

2. Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație. Paradigme educaționale moderne, Ediția a IV
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PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” – Zalău
Data: 24.11.2021
Clasa: I C
Prof.înv.primar: Soran Mihaela
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică:Muncim, învățăm, ne jucăm

Subiectul lecției: Sunetul c. Literele c şi C de mână
Tipul lecţiei: Fixare şi consolidare de cunoștințe
Forma de realizare: Activitate mixtă
Discipline integrate: - Comunicare în limba română

- Muzică și mișcare
- Arte vizuale şi abilităţi practice

Obiective operaționale:

O1 -să identifice sunetul ,,c” iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, silabele şi cuvintele din propoziţii
rostite clar şi rar;

O2 -să pronunțe clar sunetul ,,c” și cuvintele care conțin acest sunet;
O3 -să recunoască ușor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mici și mari de tipar;
O4 - să alcătuiască cuvinte cu literele date șipropoziții cu anumite cuvinte.

Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, explicația, exemplificarea, exercițiul, jocul didactic;
Mĳloace de învățământ și materiale didactice: caietele speciale - Comunicare în limba română,

Editura Litera, fişe de lucru, instrumente de scris, culori, planşe didactice, abţibilduri (smilly faces
recompense)

Forme de organizare: frontal, individual.
Evaluare – formativă, prin observarea comportamentului elevilor și analiza produselor activității.
Durata: 50 minute

Bibliografie

*** Programa şcolară pentru clasa I, anexa 2 la OMECTS nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013
*** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici –

program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs
METCS, 2012
Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar –

jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoarI, editura DPH, 2012;
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DEMERSUL DIDACTIC

Nr.
crt.

Evenimentul
didactic

Ob. Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
Metode şi
procedee

Mĳloace de
învăţământ

Moduri de
organizare

1. Moment
organizatoric
2`

Se asigură un climat educaţional favorabil
desfăşurării următoarei activităţi prin:
- aerisirea sălii de clasă;
- pregătirea materialului didactic;
- stabilirea ordinii şi disciplinei;
-plasarea organizată a şcolarilor în spaţiul
educaţional.

Conversaţia
Frontal

2. Captarea
atenţiei şi
reactualizarea
cunoştintelor
5`

O1

O2

Momentul se realizează prin intermediul jocului
didactic:

,,Recunoașterea sunetului ,,c” în cuvinte spuse
de învățător, cu sau fără sunetul ,,c”. Copiii ridică
mâna la recunoașterea sunetului.În cazul când ridică
mâna gredșit, ca cel care a greșit să sesizeze singur
greșeala.
- Citim împreună cuvintele și propozițiile din
caietul Comunicare în limba română, EdD.P.

Conversaţia

Jocul didactic

Manual

Frontal
Interesul
pentru
conţinutul
activităţii

3. Anunţarea
temei şi a
conţinutului
3`

La această activitate - Comunicare în limba
română, anunțarea temei se face printr-o scrisoare
trimisă de Zâna Iarnă, copiilor.( Anexa 1)

Se citește scrisoarea. Zâna vă propune un joc
„Călătorie în lumea literelor” pe parcursul căruia

Expunerea Scrisoare
Plicuri cu
surprize

Frontal



SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE”

154

EDIȚIA 7, APRILIE 2022

puteți să-i arătați cât de silitori sunteți și cât de
frumos știți să vă comportați în clasa . A lăsat în coș
trei plicuri cu trei sarcini diferite de lucru. Voi va
trebui să denumiți câteva imagini, să despărțiți
cuvintele în silabe, să identificați sunetul inițial și
final al cuvintelor, să recunoașteți literele mici și
mari de tipar și să alcătuiți propoziții, dar mai ales
vom face exerciţii de consolidare a cunoştinţelor
pentru literele c şi C de tipar.

4. Dirĳarea
învăţării
20`

O1

O4

Înainte de a începe jocul, vă rog să observați
jetoanele de pe tabla cu literele învățate până acum!

Sunt numiți elevi individual să citească dintre
literele expuse pe tabla, a doua literă, ultima literă, a
patra literă, prima literă etc.

a)Explicarea regulilor jocului

Se extrage primul plic pe care este scrisă sarcina
de lucru: Denumește imaginile, identifică sunetul
inițial al fiecărui cuvânt și asociază imaginea cu
litera corespunzătoare sunetului inițial apoi
alcătuiește o propoziție cu fiecare cuvânt.

b)Jocul de probă

Se execută jocul de probă. Un copil extrage un
jeton, denumește imaginea, identifică sunetul inițial
al fiecărui cuvânt și asociază imaginea cu litera
corespunzătoare sunetului inițial apoi alcătuiește o
propoziție cu fiecare cuvânt. Solicit ajutorul altor
elevi dacă elevul numit întâmpină dificultăți.

c)Desfăşurarea propriu zisă a jocului

Pe rând câte un copil din fiecare extrage un
jeton, denumește imaginea, identifică sunetul inițial

Conversaţia

Exerciţiul

Exemplifi-
carea

Exerciţiul

Jocul

Frontal

Individual

Frontal

Relaţionare
prin acţiune şi
comunicare

Aprecieri
verbale
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O1
O2
O3
O4

O1
O4

O1
O2
O4

al fiecărui cuvânt și asociază imaginea cu litera
corespunzătoare sunetului inițial apoi alcătuiește o
propoziție cu fiecare cuvânt. Solicit ajutorul altor
elevi din echipă dacă elevul numit întâmpină
dificultăți. Pentru fiecare răspuns corect echipa
primește o ștampila rosie iar pentru un raspuns
greșit o ștampila albastră. La sfârșit se adună
ștampilele și sunt desemnați câștigătorii

d)Complicarea jocului

În cel de-al doilea plic sunt trei litere, iar
copiii vor exemplifica trei cuvinte care au sunetul
final corespunzător literei extrase.

În ultimul plic sunt jetoane cu trei cuvinte pe
care elevii le vor citi și vor alcătui o
propoziție..Propozițiile vor fi apoi destructurate în
cuvinte, silabe, sunete și reprezentate grafic la tabla
cu liniuțe si buline
Rezolvăm fișa de lucru.(anexa 2)
-Încercuiesc literele c și C;
-Scriu în fiecare casetă cuvântul care denumeşte
imaginea;
-Transcriu;
-Joc: ,, Cuvinte dintr-un cuvânt”;
-Citesc cuvintele date;

Exercițiul
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5. Asigurarea
retenţiei şi
transferului
15`

O4 Metoda ,,Pălăriilor gânditoare”
Alcătuiesc cuvinte cu literele de pe pălării.

Conversaţia

Explicaţia
Jocul didactic

Planșă

Fişa de
lucru

Frontal

Aprecierea
răspunsurilor

6. Încheierea
activităţii
5`

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a
lecţiei şi se evidenţiază elevii care au fost activi. Dar
se încurajează şi ceilalţi elevi pentru obţinerea unor
rezultate bune, primind recompensele (feţe
zâmbitoare).

Conversaţia
Recom-
pense

Frontal Aprecierea
modului de
lucru
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Anexa 1

Dragi copii,

Bine v-am găsit! Greu am ajuns la voi! Am crezut ca ma voi rătăcii, dar am dat un scurt telefon lui Moș Nicolae pentru

îndrumări și am regăsit drumul! După cum vedeți, nu am venit cu mâna goala! Am adus zăpadă și frig, și poate nu mă credeți,

dar amândouă îi sunt necesare naturii. Oare știți de ce? Și am mai adus ceva: sărbătorile de Moș Nicolae, Crăciun și Anul Nou.

Am să pun o vorbă bună pentru voi la Moș Crăciun, dar numai dacă îmi demonstrați că sunteți cuminți și respectați toate

regulile clasei. Apropo, care sunt acestea?

Eu vă propun un joc „Călătorie în lumea literelor” pe parcursul căruia puteți să-mi arătați cât de silitori sunteți și cât de

frumos știți să vă comportați în clasa voastră. Am lăsat în coș trei plicuri cu trei sarcini diferite de lucru. Voi va trebui să

denumiți câteva imagini, să despărțiți cuvintele în silabe, să identificați sunetul inițial și final al cuvintelor, să recunoașteți

literele mici și mari de tipar și să alcătuiți propoziții, iar la sfârșit să citiți câteva cuvinte. Pentru fiecare răspuns corect veți primi

câte o ștampilă colorată.

Dacă veți reuși să mă înveseliți, voi avea și eu o surpriză pentru voi !

Mult succes


