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ROLUL LECTURII

Prof. Adăscăliței Claudia

Școala Gimnazială Ruginești

Jud. Vrancea

În societatea umană, valorile de orice natură: morale, sociale, culturale, comportamentale, relațiile

dintre oameni și aspirațiiile lor se reînnoiesc, se modelează, se completează, se șterg sau se îmbogățesc.

Astfel apar creații, atât în plan material ( pictură, sculptură), cât și literar, prin creațiile apărute în

literatura populară sau cultă.

În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu deprinderi

temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mĳloacelor și, nu în ultimul

rând, prin mĳlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și dezvoltarea

cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea limbajului prin

formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat.

Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de

studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa individual

sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de școală.

Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate

incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător,

despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și profesiuni,

educație cultural-artistică și moral-religioasă.

Este imperativă, în contextul general, o cercetare concretă pentru identificarea unor metode și

strategii potrivite, stimulative, de receptare a operelor marilor clasici ai literaturii române în gimnaziu.

Studiul literaturii marilor clasici în școală are o contribuție substanțială, în realizarea educației

multilaterale, în modelarea pesonalității umane, contribuie la dezvoltarea gândirii, imaginației dar și la

educarea unor sentimente deosebite: sentimente morale, solidaritate umană, față de noțiunea de bine,

adevăr, frumos, formarea unei conduite civilizare în societate, iar devenirea și orientarea ulterioară în

universul cărților sunt determinare de receptarea textului literar în școală. Iar studiul literaturii



16

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

prilejuiește și cunoașterea binelui, căci pe lângă educația estetică, textul literar oferă și ocazia de a cultiva

calități morale, de caracter, fiind bine de știut faptul că cititorul , mai cu seană copilul, găsește modele și

repere în personaje literare exemplare, care îi influențează gândirea, simțirea și comportamentul.

Printre obiectivele cele mai importante, dar și mai dificile ale disciplinei, se numără formarea unei

atitudini pozitive față de lectură. Literatura marilor clasici a trezit și trezește interes elevilor spre lectură

prin diversitatea tematică, limbaj, valori morale, actualitate. Studiul literaturii în școală formează

competențe / abilități pentru lectură (lectură de informare, de plăcere și ,,instituțională”), cu accent pe

ultimul tip, duce la îmbogățirea vocabularului elevilor, la cultivarea posibilităților de exprimare

nuanțată, plină de conținut și cu mĳloace lingvistice adecvate. Școala trebuie să formeze un lector

competent, activ pe tot parcursul vieții, să îi ajute pe elevi să înțeleagă mai bine lumea și să se înțeleagă

pe ei înșiși, să își formeze repere culturale și estetice, să valorizeze arta ca pe o formă de comunicare și de

cunoaștere și să își dezvolte propria personalitate.

Studiul sistematic al literaturii începe în clasele ciclului gimnazial, atunci când textele aparțin

exclusiv literaturii artistice, cu calități formative deosebite. Preocuparea principală a profesorului de

limba și literatura română rămâne lectura corectă și curentă, conștientă și expresivă. „Doar lectura

iubește opera și întreține cu ea un raport de dorință. A citi înseamnă a dori opera, a voi să fii operă și a

refuza dublarea operei în afara oricărui alt cuvânt decât însuși cuvântul operei” spunea R. Barthes.

Asfel că, profesorului de limba și literatura română îi revine rolul ca prin strategii, metode, tehnici

și procedee didactice adecvate, să implice elevul în procesul lecturii și să trezească în el emoții, motivația

de a citi, dragoste față de carte. Obiectivul fundamental al orei de literatură este orientarea dialogului

spre perceperea frumuseții textului, spre comentarea acestuia prin ordonarea ideilor și argumentelor,

dar și spre exprimarea creativă și personală.

Formarea unei atitudini pozitive față de lectură reprezintă unul dintre obiectivele cele mai

importante și mai grele ale disciplinei Limba și literatura română. Criza lecturii în rândul elevilor,

scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC și dificultățile în abordarea textului literar m-au

determinat să caut noi modalități prin care să readuc elevul în bibliotecă și în contact direct cu literatura

marilor clasici.
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Cum evaluarea are are rolul de a măsura randamentul școlar, progresul realizat de elevi conform

programei școlare, obiectivelor, indicând , pentru profesori, gradul de sistematizare a materialului

predat, m-am gândit să aplic diferite tipuri de evaluare raportate la textele marilor clasici cu scopul de a

permite astfel îmbogățirea strategiilor didactice, a competențelor pedagogice ale profesorului, de a

identifica căile de urmat dar și să determine elevul să-și înțeleagă lacunele sau să-și poată stabili nivelul

de performanță.

Este un lucru general admis că fiecare generație practică o lectură prin prisma zestrei ei de

informații, cu textura de informație care îi este proprie, cu un anumit grad de participare. Rolul

profesorului este acela de a determina elevii să pătrundă prin opera literară o nouă” frontieră a

sufletului uman” ( Nichita Stănescu). În exprimare călinesciană, literatura ”vizează nevoia fundamentală

a spiritului uman de a prinde sensul lumii”, iar modul creativ al fiecărui artist trebuie înțeles și, poate,

asumat, pentru că afirmă o altă ”realitate”, vie și metaforică, prin care redescoperim, elevi și profesori,

farmecul insondabil al Aventurii.
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Jurnal reflexiv – o metodă alternativă de evaluare la fizică,

pentru elevi și profesori

Prof. Postolache Magdalena, Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” Iași

Prof. Alexandru Roxana, Colegiul National “Stefan Cel Mare” Harlau, Colegiul National

“Emil Racovita” Iași

Evaluarea reprezintă procesul de obținere a unor informații în vederea organizării, măsurării și
aprecierii rezultatelor școlare cu scopul adoptării unor decizii privind dezvoltarea activităților didactice
viitoare. În prezent‚ pentru verificarea performanțelor elevilor, pe lângă metodele tradiționale de
evaluare se utilizează și metode complementare, moderne. Aceste metode se pot folosi simultan cu
metodele tradiționale‚ ceea ce indică caracterul lor complementar. Practica demonstrează că nu se poate
renunța la metodele tradiționale de evaluare; astfel, o complementare fructuoasă cu metodele moderne
va duce la un proces didactic optim și eficient.

Jurnalul reflexiv se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare si poate fi de doua
tipuri:

- Jurnalul reflexiv al elevului (de evaluare)
- Jurnalul reflexiv al profesorului (auto-evaluare)

Jurnalul reflexiv al elevului cuprinde însemnările acestuia asupra aspectelor trăite în procesul
cunoaşterii al actului de predare-învățare. Jurnalul reflexiv este astfel o strategie de evaluare constând în
reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinzând competentele pe care le-a
dobândit în timpul derulării acestuia. Acest jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu
sine însuşi, din care învaţă despre propriile procese de învățare. Metodele de învățare și evaluare trebuie
diversificate, mai ales în școala online. Educaţia nu trebuie să neglĳeze potenţialul unui elev, și să
dezvolte cât mai multe competențe pe parcursul învățării fizicii la gimnaziu si liceu.

Jurnalul reflexiv al profesorului poate cuprinde o serie de întrebări și de răspunsuri auto-
adresate profesorului cu rolul de a ajuta identificarea punctelor tari si slabe ale procesului didactic. Acest
tip de jurnal reflexiv reprezintă și o metoda de auto-evaluare pentru a stabili câte din obiectivele lecției
au fost atinse.

Metoda jurnalului reflexiv are multiple avantajele, cum ar fi:
▪ jurnalul reflexiv este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă, atât pentru elevi cât și pentru
profesori;
▪ elevul poate să-şi exprime propriile nemulţumiri, dar şi așteptările sale, exprimându-şi dorinţele şi
satisfacţiile; profesorul poate să cunoască (cu acordul elevului) aceste aspecte care influenţează procesul
învăţării si să-si dezvolte calitatea instruirii;
▪ elevul se va simţi înţeles şi motivat pentru a-si spori eforturile in dezvoltarea abililităților sale;
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▪ profesorul are timpul necesar sa reflecteze asupra metodelor folosite si asupra feedback-ului obtinut
de la elevi.
Mai jos este prezentat câte un exemplu din fiecare tip de jurnalul reflexiv.

Exemplul 1

Unitatea de învățare. Căldura latentă /Disciplina Fizică / Clasa a VIII a
În jurnalul reflexiv se trec în mod regulat experienţe, sentimente, opinii, gânduri împărtăşite cu un
punct de vedere critic. Elevul este îndemnat să răspundă la următoarele întrebări:

Întrebarea profesorului Răspunsul elevului
� Ce ai învăţat nou din această lecţie? -Căldura latentă este o măsură a variației

energiei interne de legătură a particulelor unei
substanțe;
- Căldura latentă specifică – formulă, unitate de
măsură, exprimarea căldurii cu ajutorul
căldurii latente specifice;
- Relațiile dintre căldurile latente specifice,
pentru aceeași substanță;
- Realizarea unei diagrame calorimetrice în
probleme cu transformări de stare

� Cum ai învăţat? -Citind definițiile, gândind și scriind formulele
de calcul;
- Desenând diagrama calorimetrică pentru
topirea unei bucăți de gheață și încălzirea apei
provenite din gheață până la o anumită
temperatură.

� Ce sentimente ţi-a trezit procesul de
învăţare?

-Sentimente de împlinire

� Care din ideile discutate ţi s-au părut
mai interesante?

-Exprimarea căldurii cu ajutorul căldurii
latente specifice;
- Relațiile dintre căldurile latente specifice,
pentru aceeași substanță;
- Diagramele calorimetrice

� Care dintre problemele prezentate
necesită o clarificare?

-Definiția căldurii latente;
- Scrierea formulelor pentru căldurile de
încălzire/răcire și a căldurilor latente pentru o
substanță;

� Ce dificultăţi ai întâmpinat? -Reținerea formulelor;
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- Aplicarea formulelor în diferite procese
termice încălzire/răcire, topire/solidificare;
condensare/evaporare.

� Cum te simţi când înveţi la fizică? -Satisfăcut, deoarece studiul fizicii duce la
elucidarea unor fenomene din viața cotidiană.

� Cum poţi utiliza în viitor această
experienţă de învăţare?

-Aceste comportamente ale unor substanțe au
implicații în biologie și tehnică
- De exemplu, la proiectarea conductelor prin
care circulă apă, trebuie să se țină cont că, în
procesul de înghețare, substanța își mărește
volumul, pe un anumit interval de
temperatură.

� În ce măsură ceea ce ai studiat ţi-a
satisfăcut aşteptările?

-În mare măsură.

� Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare)?
Dacă da, de ce?

-Da. Am înțeles rolul acestor lecții în
înțelegerea unor fenomene atât de simple din
bucătărie, locuință, atmosferă.

� Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face,
ce ai îmbunătăți în învățarea acestei
teme?

-Aș determina căldura latentă specifică a gheții
în laboratorul de fizică.

� Adaugă alte comentarii care te
preocupă.

- Mă preocupă științele naturii

Răspunsurile sunt selectate din fișele atribuite unui grup de elevi din clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială

„B.P.Hasdeu” Iași.

Exemplu 2

Acest jurnal reflexiv se referă la aplicarea la clasa a unității de invățare “Fenomene Mecanice -Principiile
Mecanicii și Tipuri de Forte”.
Lectia: Rezolvare de exercitii (oră de fixare a cunoștințelor) despre diferite tipuri de forte

(clasa a VII-a)

Ce am intenționat?

- identificarea și aplicarea corectă a fiecărei forțe (greutate, normala, forța elastică, forța de frecare,
tensiunea in fir);

- folosirea corectă a formulelor pentru forța elastica și forța de frecare;
- identificarea conform principiului acțiunii și reacțiunii a forțele în pereche ce acționează la

interacțiunea dintre 2 corpuri;
- calculul independent al exercițiilor cu un grad de dificultate mediu și ridicat.

Ce am obținut?

- elevii au reușit să-și însușească noțiunile necesare pentru a rezolva singuri exerciții simple sau de
nivel mediu.
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Ce reacții au avut elevii?

- Inițial elevii au avut o atitudine rezervată legată de rezolvarea exercițiilor mai grele, dar au
realizat ca, lucrând pas cu pas de la probleme mai ușoare către cele mai grele, vor reuși.

Ce feedback am oferit elevilor?

- Am încurajat verbal elevii pentru creșterea încrederii lor în această situație. În unele din cazuri,
am acordat plusuri sau note pentru meritele lor.

Ce aș fi putut face mai bine?

- Mi-am dat seama că elevii au nevoie de mai multe încurajări și de mai multe exerciții de acelasi
tip pentru a stăpâni pe deplin rezolvarea lor.

Ce îmi propun pentru data viitoare?

- Alocarea unui timp mai îndelungat rezolvării de exerciții;
- Lucrul diferențiat pe nivele de performanță.

Bibliografie
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implementare a tehnologiilor în învăţământul general, Chişinău – 2018;

2. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, Cod SMIS 118327, București, 2019.
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE IN DEZVOLTAREA

ELEVILOR CU CERINȚE SPECIALE

PROFESOR ANDREI GABRIELA

SCOALA GIMNAZIALA NR.40 AUREL VLAICU CONSTANTA

’’Educatia nu este pregatirea pentru viata, educatia este viata insasi.’’ (John Dewey)

Educaţia este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de

comportament nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, este un proces al cărui

succes depinde de colaborarea familie –şcoală

Educaţia cerinţelor speciale denumită educaţie incluzivă proiectează un nou tip de şcoală: școala
care realizează co-educatia, o școală deschisă, care promovează toleranţa şi democrația și care îi
valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la
particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. Noţiunea „CES” desemnează necesităţile
educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o
intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare.

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă problema personalităţii elevului
trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună este aceea care permite deficienţilor
mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se vor integra în realitatea socială normală. Profesorul
trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi
stăpâni pe ei. Realiza se face nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi
extracurriculare. O activitate exrașcolară trebuie riguroas planificată, organizată şi desfăşurare acestor
tipuri de activităţi trebuie realizate în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în
întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional.

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stilde viaţă civilizat, precum şi stimularea
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează
o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiecteleşi fenomenele din natură.

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai
uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi,
deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara
cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.
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Organizare activităţilor extraşcolare are ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
elevilor în activităţi divese, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în
mediul şcolar, reuşita şcolară în ansamblul ei, cultivarea talentelor personale. Activităţile extraşcolare se
desfăşoară într-un cadru informal,care permite elevilor, cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar, să se
afirme și să se dezvolte intelectual.

Vizitele, excursiile şi drumeţiile, permit o mai bună relaţionare a elevilor, dezvoltarea
interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi a comportament civic.

Activitățile desfășurate cu elevii au fost:
- Să ne cunoaștem orașul!
- Împreună pentru un oraș curat în parteneriat cu Polaris M.Holding
- În vizită la Delfinariu!
Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane

care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa
identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi
valorizarea acestor copii.

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative
generale, comune tuturor elevilor, numai că mĳloacele de realizare sunt diferite.

Bibliografie:

1. Carasel, A; Lazăr,V(2008) - „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”- Editura Arves
2. Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv – Editura Corint, Bucureşti
3. Popescu, G; Pleşă O.(1998) -„Handicap, readaptare, integrare” Pro Humanite, Bucureşti
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Dimensiunea didactico-pedagogică a icoanei

Prof. înv. Prescolar Baciu Mihaela
Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" loc. Baciu, jud.Cluj

Icoana este un mĳloc pe care religia îl folosește pentru transmiterea mesajului specific, pentru
cultivarea unor sentimente și atitudini religioase. Contemplația artei în general și a icoanei în mod
special, creează, crede Tudor Vianu, "o stare de suflet favorabilă religiei. Există o anume coincidență a
valorilor superioare ale culturii, un entuziasm comun care învăluie pe toate deopotrivă și care permit
artei să regăsească sau cel puțin să pregătească atitudinea religiei."1

Icoana comportă și o dimensiune didactică, întrucât "acompaniază o ideatică de ordin dogmatic,
instrumentează un anumit ceremonial religios, facilitează transmiterea unui mesaj, contribuie la
generarea și fixarea unei credințe... (Icoana) nu este un cadru decorativ facultativ, ci devine corp
distinct al credinței religioase, parte integrantă a edificiului religios cu virtuți modelatoare evidente."2

Așadar icoana facilitează transmiterea unor idei și atitudini religioase, dar și asimilarea acestora de
către cel care o contemplă sau măcar privește cu atenție și cu inima deschisă.

Spațiul liturgic a fost din totdeauna unul al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Acest lucru a fost
înlesnit de icoană, ca fereastră spre transcendent. Iconografia reprezintă un mĳloc al cunoașterii
suprafirești, "întipărirea chipurilor cerești într-un fel de amprente materiale, lăsate de către experiența
înălțătoare de rugăciune". Iconografia era numită "teologie în chipuri", "cugetare în culori". Episcopul
Vasile cel Mare afirma că în imaginea iconografică este mai multă putere învățătoare decât în cuvântul
propovăduit.3 "Învățăm din icoană ce învățăm din Evanghelie. Precum repetă prin scris și prin rostire
pentru ureche cuvintele Domnului, prelungindu-le în istorie, așa reproducem prin icoană pentru văz
faptele Mântuitorului. În icoană vedem chiar mai direct legătura faptelor Mântuitorului cu persoana
Lui."4 spune pr.prof. Dumitru Stăniloae.

Astfel, arta religioasă nu este doar o înfrumusețare a bisericii, ea transmite adevăruri de credință
ce pot fi receptate cu ochiul, cu inima și cu mintea în același timp. Nu are nevoie de prea multe
explicații verbale, fiindcă se face înțeleasă prin ea însăși. Învățăturile transmise prin iconografie nu
depind de calitățile oratorice, nici foarte mult de cele artistice ale pictorului, fiindcă prin tradiția
iconografică a exprimării prin mĳloace externe a adevărurilor lăuntrice ale icoanei, aceasta se face
înțeleasă prin ea însăși, constituind o adevărată Biblie în imagini, atât pentru cărturari, cât și pentru
necărturari.

Despre rolul pedagogic al icoanei Jean Claude Larchet scrie că acesta este unul modelator, care îi
permite omului să se apropie de asemănarea lăuntrică ce cei reprezentați în icoane : " Rostul ei este să
le facă închinătorilor cunoscute prin imagini, potrivit Tradiției, adevărurile credinței creștine și
totodată să le înlesnească această comuniune și părtășie, transfigurând felul lor de a vedea și de a fi.
Icoana are așadar un rost pedagogic, care nu este teoretic și abstract, ci practic și operant, prin care îl

1 Tudor Vianu, Estetica, Editura pentru literatură, București, 1968, p.193.
2 Constantin Cucoș, Educația religioasă, repere teoretice și practice, ediția a doua revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2009,
p.177.
3Mihail Dunaev în Îndrumar iconografic, volumul I, Ed.Sophia, București, 2007, p.65.
4 Pr.prof. Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Editura Fundației Anastasia, București, 2005, p.136.
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modelează duhovnicește pe om în întregime, ajutându-l nu numai să se desprindă de această lume
carnală și să se familiarizeze cu lumea duhovnicească, ci și să ajungă lăuntric la semănarea cu
persoanele înfățișate de ea ca sfinte și pline de virtuți prin forma, expresia și ținuta lor."5

Dacă ne gândin la trecutul nu foarte îndepărtat din istoria românilor, când cei mai mulți nu
aveau acces la studii mai aprofundate, când cărțile cu conținut religios erau o adevărată utopie, spațiul
bisericii era cel care te întâmpina ca o carte deschisă, oferindu-ți învățături despre viața Mântuitorului,
ale Maicii Domnului, ale sfinților, îndemnându-te spre reflecție. Sfinții reprezentați sunt martori
văzuți ai lumii nevăzute și luând aminte la viața și suferințele lor, conștiința te îndeamnă la o cercetare
lăuntrică mai amănunțită, pentru a vedea unde te afli față de Împărăția lui Dumnezeu.

Episcopul Ipatie al Efesului scrie despre rolul împodobirii bisericilor cu icoane ca fiind esențial
pentru transfigurarea omului și pentru înălțarea lui duhovnicească: " Noi permitem podoaba în biserici,
pentru ca fiecare pătură de credincioși e ridicată la Dumnezeu în modul potrivit ei și unii sunt înălțați
de la această podoabă la o frumusețe spirituală și de la multele lumini din locașul sfânt la o lumină
spirituală și necorporală."6

În concluzie, putem spune că rolul didactico-pedagogic al icoanei este atât de a transmite
informații de ordin istorico-religios, cât și acela de a chema la o transfigurare a sinelui, oferind
modelele de urmat pentru o viață morală și spirituală mai înaltă.

Prezența însemnelor religioase în general și a icoanei în mod special, are propria sa rațiune și
importanță. Religia este o disciplină școlară, deci e firească apariția unor reprezentări corespunzătoare
în școală. " E un prilej de marcare a identității, de subliniere a apartenenței spirituale și de solidarizare
comunitară în jurul unor valori comune. Icoana nu se reduce la un simplu mĳloc de învățământ, ea este
un obiect cultural ce funcționează ca o pecete simbolică unificatoare și edificatoare. La o adică e și un
semn de distincție, de marcare și delimitare a specificității unui spațiu cultural de formare, fie că este al
meu, fie că este al altora."7 Voi fi bucuros, în calitate de profesor ortodox, a preda într-o clasă în care
este prezentă o icoană, dar în același timp voi respecta un crucifix catolic, ca simbol al unei anumite
culturi.

Ca instituție și ca mod de organizare, școala rămâne echidistantă, autonomă, dar, din punct de
vedere cultural, ea trebuie să se situeze la confluența mai multor formațiuni spirituale ( religie, filosofie,
știință, ideologie etc), pe care le va capta în mod specific. În ultima perioadă s-a exagerat autonomia
școlii, accentuându-se laicitatea ei, laicitate înțeleasă într-un mod simplist, mecanic. În loc a se căuta
legăturile, confluențele, armoniile între Biserică și Scoală, s-au căutat a se scoate în evidență deosebirile,
rupturile, cu repercusiuni asupra procesului de educație al copiilor și adolescenților. Cred cu convingere
că alta ar fi fost moralitatea și conduita elevilor de azi, dacă ar fi fost o mai strânsă conlucrare între cele
două instituții.

Expozițiile de icoane din școli au fost adeseori contestate de către unii, deși prezența lor e cât se
poate de firească, cu atât mai mult cu cât acestea sunt realizate de către elevi, în cadrul orelor de religie

5 Jean Claude Larchet, Iconarul și artistul, trad.din lb.franceză de Marinela Bojin, Editura Sophia, București, 2012, p.90.
6 W.Nyssen, Începuturile picturii bizantine, București, 1975, p.44 apud pr.prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în
liturghia ortodoxă, ediția a doua, EIBMBOR, București, 2003, p.111.
7 Constantin Cucoș, Educația religioasă, repere teoretice și practice, ediția a doua revăzută și adăugită, Ed.Polirom, Iași, 2009,
p.177.
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sau la cercurile de specialitate. Ori rezultatele unor activități didactice, indiferent de specificul lor, în
mod obligatoriu se cer a fi expuse. Negarea cestui lucru reflectă lipsa de cunoaștere a fenomenologiei
interne a educației. " Abuzul se naște din absență, nu din prezență. Se profesează astfel un iconoclasm
intolerant, de tip modern, ateist, indus de activiști de tip nou la adresa unei majorități, credincioase sau
indiferente. În fond, icoana poate fi înțeleasă și ca un obiect cultural, având o existență oerecum neutral.
E un mediu ce înviază în momentul când cineva o ia în seamă, se relaționează activ la ea, o venerează, se
roagă. Este un obiect sacru, ce facilitează intermedierea mea cu un sfânt, cu Dumnezeu. Icoana se
instituie cu adevărat în relația mea cu ea, pentru a ajunge la altcineva, la divinitate. Dar prezența unei
icoane în școală nu obligă și la activarea unei relații. O poate avea creștinul ortodox, de pildă, dar nu și
elevul ateu sau cel ce aparține altei confesiuni sau religii. Pentru acesta din urmă, icoana devine un
obiect cultural, un element referențial al învățării și al culturalizării sale religioase. De ce să-i privăm pe
toți de aceste posibilități?"8

Despre rolul pedagogic al icoanei, Jean-Claude Larchet scrie că acesta este unul modelator, care îi
permite omului să se apropie de asemănarea lăuntrică cu cei reprezentați în icoane:" Rostul ei este să le
facă închinătorilor cunoscute prin imagini, potrivit Tradiției, adevărurile credinței creștine și totodată
să le înlesnească această comuniune și părtășie, transfigurând felul lor de a vedea și de a fi. Icoana are
așadar un rost pedagogic, care nu este teoretic și abstract, ci practic și operant, prin care îl modelează
duhovnicește pe om în întregime, ajutându-l nu numai să se desprindă de această lume carnal și să se
familiarizeze cu lumea duhovnicească, ci si să ajungă lăuntric la asemănarea cu persoanele înfățișate de
ea ca sfinte și pline de virtuți prin forma, expresia și ținuta lor."9

În spațiul școlar, icoana poate fi așadar un obiect cultural, un element decorativ pentru cel ce
manifestă un indiferentism religios sau pentru cel de altă credință sau poate fi un obiect sacru, cu
multiple valențe educative sau moralizatoare pentru cel ce relaționează spiritual cu ea. Icoana în școală
sau în oricare alt mediu este o aducere aminte a Atotprezenței lui Dumnezeu, conferând celui ce o
contemplă siguranță și liniște, dar și responsabilitatea mărturisirii prin comportament a valorilor morale
desprinse din învățăturile de credință. Prin însăși prezența ei, icoana are astfel un caracter moralizator.

8
Ibidem, pp.62-63.

9 Jean-Claude Larchet, Iconarul și artistul, trad.din lb.franceză de Marinela Bojin, Ed.Sophia, București, 2012, p.90.
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,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI''

-PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

Autor: prof.înv. primar, Bădăluță Daniela
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr Corbu

În procesul de invățământ cadrele didactice nu trebuie neapărat să formeze mari creatori ale caror
produse să se caracterizeze prin originalitate și valoare socială, ci trebuie să fie preocupați de formarea
unor capacități cognitive ca fundment al procesului creativ real de mai târziu.

Asimilarea unui volum mare de informații la care se adaugă o anumită experiență de viață ajută la
dezvoltarea potențialului creativ.

Un copil creativ se manifestă prin: curiozitate, originalitate, independeță, nonconformism,
flexibilitate în gândire, permanent preocupat, preferă complexitatea.

Pentru stimularea potentialului creator este recomandat :
-utilizarea unor metode active ;
- învățarea prin efort propriu;
-adoptarea unei atitudini creatoare de către învățător în conceperea activităților și în relațiile cu elevii;
-asigurarea unui climat de încredere, relaxare psihică care să permită descătușarea energiilor.
Propun un proiect pentru o activitate extracurriculară, activitate realizată cu elevii mei în prejma
sărbătorilor Sfintelor Paști
TITLUL PROIECTULUI : “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti ”

LOCUL DESFǍȘURǍRII : Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Lazar” Corbu

RESPONSABIL: PROF. ÎNV. PRIMAR. BĂDĂLUŢĂ DANIELA
DOMENIUL EDUCATIV: EDUCAȚIE RELIGIOASĂ

TIPUL PROIECTULUI : local, la nivelul unităţii

MOTO:

Atâtea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu

Şi-aşa puţin îţi cere să-i dai , copilul meu,

Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun:

Să fii mereu cuminte , ascultător şi bun.

Şi vei vedea răsplata: de Paşti, un îngeraş,

Pe care voi îl ştiţi că este iepuraş,

Îl va trimite Domnul cu daruri, ouă roşii,

Ca să ciocniţi şi voi precum ciocneau strămoşii.
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ARGUMENT

Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de impăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii
Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viață mai bună, lipsită de grĳi.

Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai
multe despre Isus și despre obiceiurile și tradițiile de Paști.

Copiii iubesc această sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci mai mult pentru latura laică -
venirea iepurașului cu cadouri și de aceea voi încerca să sădesc în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și
semeni.

Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului că tradițiile
trebuie păstrate și transmise mai departe.

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOP:
1. Formarea şi consolidarea deprinderilor tehnice corecte de desen , pictură şi colaj .
2. Dezvoltarea simţului estetic, stimularea creativităţii, cultivarea sensibilităţii copiilor .

OBIECTIVE:
- cunoașterea de către elevi a insemnătății sărbătorii Pascale;
- realizarea unui cadru optim în vederea obţinerii unor atitudini de real interes faţă de înţelepciunea
populară , tradiţii şi obiceiuri ;
- realizarea de desene si picturi pe sticlă, incondeiere de ouă ;
- antrenarea copiilor in activitaţi menite să contribuie la preluarea și transmiterea tradițiilor și

obiceiurilor ,
- cultivarea dragostei pentru tradițiile si obiceiurile de Paști;
- cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile extracurriculare.

GRUP ŢINTĂ:

- elevii din clasa a IV-a

BENEFICIARI:
- elevii si cadrul didactic implicat in proiect.

DATA : aprilie 2022

DURATA: 4 ore
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1 DRUMUL CRUCII-URCUS SPRE INVIERE - Discuții cu preotul despre însemnătatea
sarbatorilor pascale

2. TRADIȚII SI OBICEIURI DE PAȘTI”
Mâini dibace -Picturi, desene, ouă încondeiate.

Elevii vor realiza desene si picturi pe sticlă și vor incondeia ouă .
Se va amenaja o expoziție cu lucrările elevilor.

REZULTATE AŞTEPTATE:
- obţinerea unor atitudini de real interes faţă de înţelepciunea populară , tradiţii
şi obiceiuri ;
- cunoașterea de către elevi a însemnătății sărbatorii Pascale;
- valorificarea potenţialului creativ al copiilor;
- realizarea unei expoziţii la nivelul unităţii.

RESURSE IMPLICATE:

� umane: elevii claselor clasei a IV-a, cadrul didactic.
� temporale: 4 ore
� materiale:

- ilustraţii cu aspecte despre sărbătoarea de Pasti;
- carioca, acuarele, suporturi pentru ouă , tempera, pensule,
- lumânări pascale;
- cărţi cu poezii despre Pasti;
- CD cu cântece și informații despre Paști;
- camera video.

PROMOVAREA PROIECTULUI:

� la nivelul unităţii: comisia metodică.

EVALUARE:

� realizarea activităţilor şi obiectivelor ;
� expoziţie cu lucrările realizate;
� fotografii;
� prezentarea proiectului ȋn cadrul comisiei metodice din unitate.

SUSTENABILITATE:

Mi-am propus ca acest proiect educaţional să se desfăşoare ȋn fiecare an ȋn perioada Sfintelor Paști.

BUGETUL PROIECTULUI: Autofinanţare
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DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ LA ANTEPREȘCOLARI

ÎN ERA DIGITALĂ

Prof. Băldean-Gintner Melinda Izabella
Grădinița cu Program Prelungit nr.8 Sighetu Marmației, Maramureș

Lumea în care trăim nu mai are frâne, nu mai are graniţe, nu mai poate să se închidă în sine şi toate
acestea datorită faptului că traversăm împreună o eră a globalizării instaurată sub imperiul
omniprezenţei informaţionale şi a progreselor tehnologiei. Dincolo de grandoarea avantajelor care se
reflectă asupra comunităţilor umane în acest context, sunt absolut necesare anumite măsuri care să
realizeze acea compatibilitate între noile generaţii – conglomeratul de cunoştinţe adunate – şi tehnica..
Dezvoltarea emoțională se dezvoltă odată cu dezvoltarea socială.Copiii antepreșcolari încep să înțeleagă
faptul că interacțiunile lor pot avea consecințe și,în acest context,ei învață șă își controleze diferitele
emoții:frică,bucurie,timiditate,etc.De asemenea,treptat,antepreșcolarul și mai târziu preșcolarul începe
să își dezvolte deprinderi de rezolvare a conflictelor,înțelegând din ce în ce mai mult mecanismele de
bază care asigură funcționarea societății,ce este bine și ce este rău printr-o participare activă la
activitățile de grup,îndeosebi la jocurile imaginative.Antepreșcolarii au nevoie să învețe care sunt
emoțiile, să le înțeleagă, să le recunoască, să le accepte, pentru ca apoi să le controleze. Dezvoltarea
inteligenței emoționale îi va ajuta să gestioneze situațiile stresante, să comunice cu cei din jur în astfel de
momente, să se adapteze în cercuri sociale, să creeze relații solide și sănătoase. Inteligența
emoțională poate fi educată încă din primii ani de viață ai copilului prin jocuri pentru dezvoltarea
emoțională.

Pentru că principala noastră activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în strategia
didactică pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să-mi
ofere și posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității,
îmbinând aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea
de abilități și competențe specifice activității propuse. Procesul instructiv- educativ atât de complex,
devine scena a trei actori:educatorul, elevul şi calculatorul, care împreună caută să asigure succesul
demersului didactic. Din experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-line sunt
plăcute și iubite de către copii.Vă prezint câteva jocuri simple pe care le-am desfășutat împreună cu
antepreșcolarii în perioada septembrie -decembrie 2021.
Aspect specific urmărit : Dezvoltarea conceptului de sine
Reper: antepreșcolarul /preșcolarul ar trebui să fie capabil să se perceapă în mod pozitiv , ca persoană
unică,cu caracteristici specifice .
Joc:”Obiecte pierdute” Cum ne jucăm?Se lucrează cu 2-3 copii.
”Copii,eu am găsit acum,de dimineață,lângă ușă,aceste obiecte.O vrăbiuță mi-a șoptit că azi noapte ele s-
au jucat pe afară și acum nu mai știu ale cui sunt și unde le este locul.Haideți să le privim,să vedem ale
cui sunt și să le ducem la locul lor!”Obiectele sunt prezentate pe rând. Copilul care își recunoaște
obiectele este aplaudat și apreciat.”Bravo,ești un copil atent cu lucrurile tale!” Jocul se termină când toate
obiectele pierdute își găsesc stăpânii și sunt duse la locul lor.
Aspect specific urmărit: Dezvoltarea autocontrolului emoțional
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Reper: antepreșcolarul /preșcolarul ar trebui să fie capabil să își regleze trăirile emoționale.
Joc-exercițiu”Așteaptă-ți rândul !” Cum ne jucăm? Se lucrează cu 3-4 copii.
”Copii, astăzi de dimineață Zâna Jucăriilor v-a adus un trenuleț. Pentru că este doar unul, o să vă
jucați pe rând.Când timpul a expirat,eu o să vă anunț prin sunet de clopoțel. Atunci este rândul altui
copil să se joace.Copiii sunt apreciați,aplaudați pentru răbdarea lor.
Aspect specific urmărit : Dezvoltarea expresivității emoționale
Reper: antepreșcolarul /preșcolarul ar trebui să fie capabil să își exprime adecvat o varietate de emoții.
Exercițiu de imaginație”Astăzi sunt un fulg de nea”.Cum ne jucăm? Se lucrează cu 3-4 copii. Copiii și
adultul sunt pe scăunele,în cerc.Adultul spune o poveste, iar copiii trebuie să interpreteze starea fulgilor
de nea.”Afară este iarnă.Zăpada este albă,pufoasă și moale.Mii de fulgi de zăpadă cad din cer.Ei zboară
prin aer,se joacă și își aleg locul unde să cadă.”Uite un derdeluș! Uite mulți copii! Haideți să ne jucăm cu
ei!Venim, venim!” Fulgii cad, se aștern pe pământ,dar,vai,copiii nu-i aud . Fulgii rămân pe stratul moale,
așteptând să fie făcuți oameni de zăpadă,sau poate bulgări.... Copiii interpretează în timpul povestirii
starea fulgilor de nea.Adultul o identifică și o transmite acestora sub formă de întrebare :”Sunteți fericiți
/ triști /veseli?”Adultul îi încurajează să exprime sentimente ajutându-se de mimică,onomatopee.
Tehnologiile educaţionale presupun mĳloace şi metode, structuri şi forme diferite care corelează diferite
concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale, conexiunea inversă etc. Integrarea
tehnologiilor educaţionale în cadrul nivelului antepreșcolar presupune ca grădiniţa să se centreze pe
dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, formele şi criteriile de formare şi
evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil de învăţare cu
efect durabil.Orice soft sau aplicație poate fi folosită creativ în procesul didactic, însă fără folosirea în
exces a acestora. Din gama variată de instrumente digitale care m-au ajutat în procesul educativ,
amintesc câteva:

Wordwall este un instrument online gratuit pentru crearea de activități de învățare . Cu acest
instrument, cadrele didactice pot introduce subiectul pe care ar dori să o abordeze în grupă în Wordwall
și să primească o varietate de activități gata făcute, complet personalizabile

Learningapps este o platformă folosită pentru crearea de mici joculețe care pot fi folosite în consolidarea
cunoștințelor prin exerciții la toate disciplinele.Este foarte atractivă pentru preșcolari întrucât aceștia
pot executa sarcinile atât singuri, cât și în competiție cu alți colegi de grupă. La final pot vedea
rezultatul.Pentru a putea folosi această platformă pe care o găsiți la adresa ww.learningapps.org va
trebui să ne facem cont. În contul nostru vom putea realiza atâtea resurse câte dorim, întrucât este o
platformă gratuită.
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Jigsaw Planet este un software foarte flexibil și foarte iubit de antepreșcolari. Fiecare copil a
rezolvat, la un moment dat, cel puțin un puzzle. Știți câte beneficii poate avea această activitate pentru
cei mici? Este important să îi încurajați pe copii să rezolve cât mai multe puzzle-uri, deoarece beneficiile
unui astfel de joc sunt importante:-antrenează memoria – cei mici sunt nevoiți să rețină piesele și să le
recunoască forma, pentru a le putea pune la locul potrivit, dezvoltă atenția,dezvoltă aptitudinile fizice,
dezvoltă curiozitatea,dezvoltă perseverența.

Educatoarea în era digitală:
-Trebuie să fie capabil să-și adapteze practicile de instruire la nevoile copiilor;
-Trebuie să răspundă critic și creativ noilor tehnologii pentru comunicarea cu antepreșcolarii;
-Trebuie să combine TIC cu metodele tradiționale pedagogice;
-Trebuie să-și asume învățarea continuă;
-Trebuie să-și organizeze optim activitățile folosind resursele existente;
-Trebuie să colaboreze pentru asigurarea accesului fiecărui preșcolar la educație, implicit al celei online.
Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare cadru didactic are libertatea să
aleagă după preferințe și experiența personală, astfel încât să ofere coerență actului didactic, în acest
context dinamic.Integrarea noilor tehnologii în educație au scopul de a influența pozitiv rezultatele
procesului instructiv-educativ și de a îmbogății performanțele sistemului educațional.Experiența online
la vârsta timpurie este despre a crea emoție,a crea o poveste,a învăța să fim altfel.
Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare preşcolar are dreptul la succes şcolar şi la
atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile, de aceea trebuie găsite metodele pedagogice
adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la metodele didactice tradiţionale, la
rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece acestea au un rol bine definit în
realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, creându-se astfel cunoştinţe
temeinice despre lume şi societate. În concluzie putem spune că, pentru a realiza un învăţământ de
calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare,
învăţare, evaluare cât şi metodele moderne! Însă putem afirma cu încredere: Calculatoarele nu sunt
magice, educatoarele sunt!
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Strategii didactice interactive în procesul educaţional la

matematică

Autor: Baltă Mihaela
Prof. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Brăila

„Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata; de aceea pe langa viata,

daruiti copiilor si arta de a trai bine, educandu-i.”Aristotel

Sensul general al conceptului de strategie este acela de „modalitate de concepere, linie de orientare în
viziune sistemică şi pe termen mediu sau scurt a proceselor educaţionale” (M. Ionescu, 2003).

În sens pedagogic restrâns, se pot defini ca sisteme de metode, procedee, mĳloace şi forme de
organizare a activităţii educaţionale, integrate sistemic şi operaţional, care vizează construirea
experienţelor de învăţare, formarea de abilităţi, capacităţi etc.

Strategiile didactice interactive acţionează benefic în cadrul proceselor pedagogice, oferind ocazia
unei învăţări productive, participative din partea actorilor implicaţi, cu posibilităţi de comunicare şi
cooperare eficiente.

Ideea principală a metodologiei interactive este acţiunea efectivă, stimulată de interes şi
curiozitate, trăiri afective. Altfel spus, în prim planul metodelor active se situează gândirea şi operaţiile
ei, iar în planul secund se află motivaţia. Din paleta largă a acestor metode amintim: „harta povestirii”,
„reţeaua personajelor”, „copacul ideilor”, „cvintetul”, diamantul”, ciorchinele”, „metoda cadranelor”,
„explozia stelară”, „floarea de lotus”, „metoda celor şase pălării gânditoare”, „cubul”, „ştiu – vreau să ştiu –
am învăţat”, „turul galeriei”, „jurnalul dublu”, „metoda proiectului” etc. Ele pot fi folosite cu succes în
orice tip de lecţie, aplicarea lor dând posibilitatea abordării integrate a disciplinelor de învăţământ. În
continuare vom prezenta sugestii de aplicare a unor astfel de metode în diferite etape sau tipuri de lecţie,
la diferite obiecte de învăţământ, pentru a evidenţia determinarea elevilor spre învăţare activă,
dezvoltându-le gândirea critică.

Schimbările care se produc cu atâta repeziciune zi de zi au făcut ca matematica să fie piatra de
temelie nu numai pentru ştiinţă şi tehnologie, aproape în toate situaţiile fiind necesară o cercetare
analitică a construirii modelului indiferent de disciplină. Astfel, în ultimele decenii s-a produs o creştere
explozivă referitoare la utilizarea matematicii în diferite arii, altele decât cele tradiţionale ca ştiinţa,
tehnologia şi ingineria unde aceasta era indispensabilă în orice cercetare teoretică sau practică.
Matematica a pătruns cu eficienţă în cuceririle cele mai îndrăzneţe şi mai utile ale ştiinţei şi tehnicii, ea
aflându-se în spatele tehnologiei computerului, a tehnologiei medicale precum dispozitivele de scanare a
corpului, a tehnicilor criptografice necesare pentru securitatea tranzacţiilor financiare electronice şi
oferă posibilitatea controlării probelor spaţiale.

Înţelegerea corectă a noţiunilor matematice impune profesorului să aleagă, să îmbine, să
ordoneze metodele, procedeele şi mĳloacele didactice prin care elevii să-şi însuşească noţiunile şi să
deprindă utilizarea corectă a acestora. Scopul este acela de a prezenta noţiunile matematice cât mai
accesibil, propunând exerciţiile şi problemele progresiv, în funcţie de gradul lor de dificultate,
bineînţeles, fiind adaptate la specificul fiecărui colectiv de elevi.
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Un profesor înzestrat cu creativitate vede lucrurile dintr-o perspectiva neaşteptată şi permite
originalităţii sale să se manifeste sub diverse forme: idei noi, soluţii noi, proiecte noi. Un rol foarte
important în cultivarea creativităţii la elevi îl are capacitatea profesorului de a crea o atmosferă propice
procesului de învăţământ.

Potenţialul creativ al elevilor poate fi pus în evidenţă prin folosirea corelată a mai multor
metode şi nu prin folosirea exclusivă a uneia dintre ele. Pentru sporirea eficienţei lecţiilor cu conţinut
matematic, pentru preîntâmpinarea eşecului şcolar, eliminarea supraîncărcării este necesar a introduce
în lecţie elemente de joc prin care să se îmbine într-un tot armonios atât sarcini şi funcţii specifice
jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţăturii. Folosit cu măiestrie, jocul didactic matematic creează
un cadru organizatoric care favorizează dezvoltarea curiozităţii şi interesului copiilor pentru tema
studiată, a spiritului de investigaţie şi formarea deprinderilor de folosire spontană a cunoştinţelor
dobândite, relaţii de colaborare, ajutor reciproc, integrarea copilului în colectiv.

Sub forma unui joc se poate desfăşura lecţia de formare de priceperi şi deprinderi „Rezolvarea
problemelor cu ajutorul ecuaţiilor”, la clasa a cincea. Clasa se împarte în grupe omogene de 4-5 elevi.
Fiecărei echipe îi corespunde câte o culoare, membrii echipelor purtând în piept un ecuson colorat
fiecare în culoarea reprezentativă, aşa cum vor fi de altfel colorate toate materialele pe care echipa
respectivă le va primi pe tot parcursul lecţiei. Prin joc elevul va lua parte la acţiune cu spontaneitate şi
creativitate, va avea reacţii motivate ce vor pune la încercare iscusinţa şi priceperea, fantezia şi iniţiativa
lui, îndrăzneala dar şi prudenţa de care este capabil să dea dovadă.

Bibliografie:
1) Diaconu Mihai, Jinga Ioan (coordonatori), Ciobanu Olga, Pescaru Adina, Păduraru

Monica, „Pedagogie/Manual adresat studenţilor şi profesorilor care se pregătesc pentru
definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II”, Editura ASE, Bucureşti, cap.
7.5.

2) Ignat Mariana, Duţă Ileana, „Jocul didactic matematic şi rolul său în dezvoltarea capacităţii
intelectuale la preşcolari şi şcolarii mici”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Bucureşti.

3) Oprea Crenguţa-Lăcrămioara. Strategii didactice interactive. - Bucureşti: Editura Didactică
şi Pedagogică, 2009.
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Receptarea tematicii privind specificul

spiritualităţii ortodoxe româneşti în ciclul liceal

Autor: prof. Bandraburu Floarea
Colegiul “N.V.Karpen” Bacău

Este cunoscut faptul că educația religioasă nu urmărește transmiterea și respectiv
asimilarea unui anumit volum de informații, ci toate eforturile didactice trebuie să conducă la
formarea unei personalități desăvârșite la elevi. Profesorul va pune accent pe formarea de

conștiințe și cunoștințe moral-creștine care să înțeleagă rostul și rolul lor în creația divină și să
poată să-și atingă astfel idealul vieții: fericirea veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.

Profesorul însuși este perfectibil, el trebuie să cunoască foarte bine prioritățile în ceea ce
privește actul educațional, iar acest fapt presupune o formare continuă de calitate care să aibă drept
țintă optimizarea orei de religie. “În predarea religiei asimilarea de cunoștințe – scopul material –
este subordonată temelor educației religios- morale și formării personalității creștine. Pe primul loc
în învățământul religios nu stă aprofundarea cunoștințelor religioase, ci educația creștină și
practicarea vieții morale. Învățământul religios nu se mulțumește cu o simplă credință, ci urmărește
dezvoltarea deplină a acestei credințe în viața religios-morală a elevilor.”10

Pentru dascălul care predă religia, persoanele pe care le are în fața sa nu sunt simpli elevi,
care mai devreme sau mai târziu părăsesc instituția școlii cu un bagaj mai mare sau mai mic de
informații, ci ei sunt creștini trăitori în devenire, viitori buni creștini, sau, cine știe...poate viitori
sfinți! Indiferent cum i-am privi, ei trebuie să fie capabili de a recunoaște, de a trăi și de a venera
valorile sacre. Educația reigioasă are atât un rol informativ – ne însușim reperele de conduită
creștină – cât și un rol formativ – interiorizăm valorile sacre. Educația religioasă are și o dimensiune
culturalizatoare, care nu trebuie defel neglĳată, întrucât “la orele de religie elevul își împlinește
cultura generală, află cunoștințe specifice de istorie a religiilor, semnifică și înțelege un anumit
corpus doctrinar sau ritualic, ajunge la o credință bine informată și consolidată. Nu-i totuna să crezi
pur și simplu în Dumnezeu (prin mimetism, în virtutea obișnuinței, a tradiției) și să crezi motivat,
în cunoștință de cauză, reflectat. Multe producții culturale au ca substrat motive religioase ce nu
sunt încă știute suficient de copii și de tineri.”11

Tinerii din ziua de azi sunt tentați să adopte modele străine care nu mai au în centru
valori creștine, sau să se piardă în aspirații care nu duc spre scopuri nobile, mulți dintre ei eșuînd
lamentabil. Nefiind orientați spre Dumnezeu, unii dintre ei ajung să își găsească refugiul în diverse
vicii, droguri, adică în pseudo-stări de fericire care în ultimă instanță produc atât distrugerea
trupească, fizică, dar mai ales pe cea sufletească. Din această perspectivă, profesorul de religie are
misiunea sacră de a semăna în sufletele copiilor “sămânța cea bună” așa încât ea să rodească trăire

10 Ana Danciu, Metodica predării Religiei în școlile primare, gimnezii și licee, Editura Anastasia, București, 1999, p.
130-131.
11 Constantin Cucoș, Educația religioasă – repere teoretice șimetodice, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 294.
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autentică de valori creștine, iar ei să fie în stare a transmite mai departe credința moștenită din
generație în generație.

Este vital să formăm la tineri un simț al discernământului într-o lume în care inversarea
valorilor este din ce în ce mai evidentă, iar “religiile surogat” asaltează aproape abuziv omul obișnuit
care nu are înrădăcinate, din păcate, valorile autentice creștine care să-i fie calăuză a unei căi sigure
de viață, care să îl conducă la mântuire. “E nevoie de o educare a noastră pentru autonomie și spirit
critic, astfel încât să putem distinge operativ religia adevărată de formele ei degradante, care pot fi
mult ai periculoase decât ateismul clasic de tip optimist și iluminist. De altfel, nu laicizarea și
ateismul contemporan sunt pericolele cele mai mari pentru religie, ci unele exagerări, unilateralizări
ale trăirii religioase, ale misticismului găunos, ale bigotismului, ale religiei prost profesate, ale
mișcărilor sectare. Nu întotdeauna pericolul se plasează în afară, ci, ca și remediul, acesta se poate
găsi chiar în perimetrul manifestării sacrului.”12

În acest sens, tematica privinnd spiritualitatea creştină se îmbină armonios celelalte lecții de morală
creștină, de învățătură de credință, de istorie a religiilor, de liturgică și artă, arătând elevului de liceu
o viziune de ansamblu, suficient de complexă pentru a-și forma conștiința propriilor valori în care să
creadă cu tărie și pe care să le apere și să le promoveze.

BIBLIOGRAFIE:
1. Constantin Cucoș, Educația religioasă – repere teoretice și metodice, Editura Polirom,

Iași, 1999
2. Ana Danciu, Metodica predării Religiei în școlile primare, gimnezii și licee, Editura

Anastasia, București, 1999

12 Ibidem, p. 294.
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Împletirea metodelor moderne cu cele tradiționale în

activitățile cu preșcolarii

Prof. înv. Preșc. Benedic Maria Cristina
Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești

Învățământul de tip tradițional se focalizează pe aspectele cognitive ale copilului, urmărind
pregătirea lui secvențială pe discipline de învățământ. Se ignoră astfel armonizarea laturii cognitive a
persoanei cu cea afectivă, atitudinală și cu cea comportamentală. Într-un astfel de cadru informațional,
copilul este tratat ca un recipient și mai puțin ca o persoană individuală, cu reacții emoționale
determinate de plurifactorialitatea personalității sale în formare. Școala riscă să devină un mediu
artificial, rupt de presiunea vieții reale. Învățământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar
absolvenții bine pregătiți, ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale și
psihologice ale vieții. Se impune acordarea unei importanțe deosebite folosirii metodelor moderne de
predare-învățare-evaluare.

Metodele moderne reprezintă o forță cu caracter propulsor în procesul dezvoltării copilului. Ele au o
pondere și un rol deosebit, au valoare formativă. Se impune o abordare nouă în procesul de învățământ,
sprĳinită pe mĳloace clasice de învățare îmbinate armonios cu metode moderne, o abordare din
perspectiva inovației strategice din învățământ, care să îmbine utilul cu plăcutul. Stimulând dorința
copiilor de a-și aduce contribuția proprie, de a-și valorifica cunoștințele, principiile, deprinderile,
aptitudinile de a crea, se stimulează dezvoltarea psiho-socială continuă.

Consider că metodele didactice moderne constituie un mĳloc valoros de instruire și educare a
copiilor. Copilul are nevoie de motivație corespunzătoare, de dinamizare, de stimulare, dar mai ales de o
strategie permisivă-afectivă care să valorifice potențialul său.

Cadrul didactic modern lucrează împreună cu copiii și cooperează în vederea reușitei învățării,
creând astfel un parteneriat între tradițional și modern, pentru atingerea unor standarde cât mai înalte
în educație.

Situațiile de învățare care sunt rezolvate prin intermediul metodelor interactive de grup, ajută copiii
să-și exerseze gândirea critică și să înțeleagă partea practică a informațiilor.

Prin fiecare metodă pe care o aplicăm, se pot obține performanțe. Metodele implică mult tact din
partea dascălilor, deoarece trebuie să-și adapteze stilul didactc în funcție de tipul de copil (pesimist,
agresiv, nerăbdător, acaparator), pentru fiecare găsind gestul, mimica, interjecția, întrebarea, sfatul,
orientarea, lauda, aprecierea, entuziasmul, în concordanță cu situația dată.

În activitatea cu preșcolarii am folosit deseori metoda Răspunde-Aruncă-Interoghează, și am constatat
că ei au devenit mai responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare, copiii rușinoși au căpătat
curaj, au înțeles mai bine operațiile, au realizat un real progres.
În continuare am prezentat un exemplu de joc didactic matematic folosind metoda Răspunde-Aruncă-
Interoghează
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Scopul jocului: consolidarea deprinderilor de comparare a cantităților care se diferențiază între ele cu 1-2
elemente ( în limitele 1-8).
Sarcina didactică: găsirea numărului mai mare sau mai mic cu o unitate și cu două unități, față de un
număr dat, prin folosirea metodei Răspunde-Aruncă-Interoghează
Regulile jocului: Copiii sunt așezați în semicerc pe scăunele. Un copil aruncă o minge unui coleg și îi
adresează o întrebare. Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare, apoi aruncă mingea mai departe.
Copilul care nu știe răspunsul la întrebare, iese afară din joc.
Exemplu:

- Eu sunt 3. Care este vecinul meu mai mare cu o unitate?
- Eu sunt 7. Care este vecinul meu mai mic cu o unitate?
- Eu sunt 6. Care este vecinul meu mai mare cu două unități?

Elemente de joc: aplauzele, închiderea și deschiderea ochilor, întrecerea, mânuirea materialelor.
Mijloace didactice: jetoane cu cifre 1-8, o minge, un tablou reprezentând o intersecție de străzi pe care
sunt blocuri și căsuțe numerotate cu cifre de la 1 la 8.
Variantă de joc:

Folosind tabloul reprezentând intersecția de străzi, așez câte un copil în fața blocului sau căsuței: 1 –
Maria, 4- Andrei, 8- Antonia.
Desfășurarea: copiii rămași, sunt împărțiți în trei echipe. Un copil din prima echipă alege un număr de la
1 la 8 și cere unui coleg din cea de-a doua echipă să spună cine locuiește la numărul respectiv, apoi cere
echipei a treia să precizeze vecinii.
Exemplu: La numărul 4 locuiește Andrei. Vecinii lui sunt: numărul 3 mai mic cu o unitate – – George,
mai mare cu o unitate . numărul 5 – Ioana, mai mic cu două unități numarul 2- Dan, iar mai mare cu
două unități – numărul 6 – Alexandru.

Prin utilizarea noilor metode, copiii exersează capacitatea de a selecta, combina, învăța lucruri de
care vor avea nevoie în viața de școlar, dar și de adult.

Bibliografie:
Ionescu Miron, Rdu Ioan, ,,Didactica modernăȚ, Editura Dacia, 2001
Cerghit Ion, ,,Metode de învățământȚ, Editura Polirom București, 2006
Tomșa Gheorghe, ,,Psihopedagogie preșcolară și școlarăȚ,M.E.C., București,2005
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Proiect educativ

,,De la joc... la educația financiară’’

Autor: Prof. Ana-Maria Bîzdoacă
Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” Tg-Jiu, Gorj

DENUMIREA PROIECTULUI: ,,De la joc… la educația financiară”

TITLUL (MESAJ – SLOGAN): ,,Banii nu răsar din pământ și nici nu cresc în copaci! Banii se câștigă
prin muncă!”
DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZA:Domeniul educație civică
TIPUL DE PROIECT: local
ARGUMENT

Comportamentul învățat de copil încă din fragedă pruncie este acela de „cere și ți se va da“.
Bebelușul știe că dacă plânge va fi hrănit, știe să ceară să i se schimbe scutecul, iar pe parcurs învață că e
suficient să vrea ca părinții să îi ofere. Dincolo de nevoile de bază, există și nevoia de joc, de răsfăț, de
atenție. Dacă știm să îi explicăm că este imposibil să îl aibă pe Scooby Doo animal de companie, trebuie
să găsim și metoda de a-i explica anumite limite… bugetare.

Copilul nu va înțelege de ce uneori poate avea anumite lucruri, iar alteori nu. Prin urmare,
regulile se impun și atunci când îi oferim ceva celui mic. Dacă îi oferim odată multe cadouri, iar alteori
unul singur, foarte probabil se va simți mai degrabă mai puțin iubit, decât să înțeleagă limitările
financiare.

Punctul de plecare în derularea acestui proiect l-a constituit necesitatea educație financiare la
vârsta preșcolară, și anume: schimbarea mentalității noii generații, respectiv punerea bazelor unui stil de
viață nou, chibzuit, care nu încurajează consumul, nici creditarea, ci economisirea; lipsa culturii generale,
dar mai ales a celei financiare, precum și lipsa literaturii financiare pentru cei mici.

Am propus derularea unui proiect educativ, centrat pe o varietate de teme atractive și, care
reprezintă un prim pas în punerea bazelor unei educații financiare atât de necesare omului contemporan.

Voi organiza activităţi care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi
produse, utilizând toate formele de activitate: jocul – concurs, învăţarea, munca şi creaţia.
SCOP

� Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, a copiilor şi a părinţilor acestora
în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești.

� Conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, câștigați,
cheltuiţi cu chibzuință, economisiţi, investiţi, donați în scop caritabil sau împrumutaţi în societatea
de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a lor.
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OBIECTIVE

� Promovarea conceptului de educație financiară pentru copii, cu activități în triada părinți-copii-
educatoare;

� Imprimarea respectului copiilor față de muncă și față de bani;
� Antrenarea și stimularea creativității cadrelor didactice, în vederea implementării primelor

noțiuni de educație financiară la copiii preșcolari;
� Asigurarea alfabetizării copiilor de vârste mici în domeniul financiar, prin introducerea unor

noțiuni de bază legate de bani, bune deprinderi legate de utilizarea banilor, precum și prin
cunoașterea bunelor practici legate de acest domeniu, începând chiar cu deprinderea de a
economisi;

� Asigurarea transmiterii unor informații, deprinderi sănătoase și bune practici legate de educația
financiară, care pot conduce la schimbarea mentalității adulților din jurul copilului.

GRUPUL ŢINTĂ

� Părinţi şi bunici ai preşcolarilor grupei mari B;
� Preşcolarii care frecventează grupa mare B;
� Cadre didactice;
� Comunitate locală.

BENEFICIARI: preşcolari; părinţi şi bunici; cadre didactice; comunitate locală.
RESURSE MATERIALE: calculator, boxe; imprimantă; aparat foto/video; hârtie de scris şi de xerox;
toner pentru imprimantă; albume foto; diplome; softeducațional PITICLIC ,,De la joc… la educație
financiară!”; auxiliare didactice ,,De la joc… la educație financiară!”; pușculițe; monede și bancnote;
carduri; jocuri, jetoane, planșe didactice; prezentări PowerPoint etc
RESURSE DE INFORMARE: anunţuri; articole în presă.
RESURSE FINANCIARE / BUGETUL PROIECTULUI: sponsorizare
REZULTATE PRECONIZATE

Folosind o varietate de modalităţi de colaborare care presupun o implicare activă a părinţilor
alături de copii şi educatoare, considerăm că vor avea de câştigat atât copiii cât şi părinţii, cadrele
didactice şi comunitatea locală astfel că:
� promovarea conceptului de educație financiară pentru copii, cu activități în triada

părinți-copii-educatoare;
� imprimarea respectului copiilor față de muncă și față de bani;
� preşcolarii vor simţi dragostea şi aprecierea părinţilor nu numai prin ceea ce le se oferă acasă, ci

şi din interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea unor activităţi şi acţiuni din grădiniţă;
� având o participare activă, părinţii vor avea posibilitatea de a vedea colaborarea în realizarea

educaţiei, implicându-se afectiv şi emoţional alături de copii lor;
� creşterea gradului de implicare al părinţilor în viaţa grădiniţei.

CRITERIILE DE EVALUARE

� gradul de implicare şi comunicare;
� portofoliul proiectului;
� valorificarea şi popularizarea rezultatelor acţiunilor.

STANDARDELE - minimale: participarea, implicarea
INDICATORI: evaluare internă, evaluare externă
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EVALUAREA INTERNĂ: realizarea portofoliului proiectului; numărul de participanţi la acţiunile
planificate.
EVALUARE EXTERNĂ: impactul acţiunilor organizate în comunitate.
BENEFICIARI

Direcţi:

� familiile şi copiii grupei mari B
Indirecţi:

� comunitatea locală;
DISEMINARE

Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanţilor
la proiect, instituţiilor similare, opiniei publice, comunităţii prin diferite mĳloace de comunicare: în
cadrul Comisiei metodice, cercului pedagogic, articole în presă locală etc
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

� ,,BANII”

Activitatea ,,Banii”, desfăşurată sub forma unui joc, a luat naștere din dorința copiilor de a învăţa
mai multe despre bani şi utilitatea acestora.
Pentru început copiii au recunoscut şi denumit corect fiecare bancnotă şi monedă în parte.
Alex ne-a spus că se numesc monede, banii din metal, iar Albert că părinţii lui au bancnote de valoare
mai mare decât cele pe care le-am folosit noi astăzi. La întrebarea care bancnotă are valoarea mai mare,
Nicole a răspuns că putem cumpăra mai multe jucării cu cea pe care scrie 100. Adelina a identificat
bancnota cu valoarea cea mai mică -1 leu.

Activitatea a continuat prin identificarea modalităţilor de a economisi bani. David a mărturisit
că mama lui lucrează la bancă şi că acolo oamenii mari ţin banii dacă vor să strângă mai mulţi. Banii se
păstrează în cutii mari şi grele, numite seif-uri, care au parole. Tot acolo există un aparat special, numit
bancomat, care îţi dă bani atunci când nu mai ai. Este nevoie doar de un card. După ce bancomatul îţi dă
banii, trebuie să-i numeri, aşa fac şi părinţii lui.

Ariana a spus că ea strânge banii pe care îi primeşte în puşculiţe. Majoritatea copiilor a
mărturisit că au acasă puşculiţe.

Copiii au învățat valoarea banilor, activitatea a fost una plăcută, iar copiii au fost încântaţi, de modul
de economisire al acestora, înţelegând de unde vin banii

� ,,LA BANCĂ”

Comportamentul învățat de copil încă din fragedă pruncie este acela de „cere și ți se va da“.
Bebelușul știe că dacă plânge va fi hrănit, știe să ceară să i se schimbe scutecul, iar pe parcurs învăța că e
suficient să vrea ca părinții să îi ofere.

Dincolo de nevoile de bază, există și nevoia de joc, de răsfăț, de atenție. Dacă știm să îi explicăm
că este imposibil să îl aibă pe Scooby Doo animal de companie, trebuie să găsim și metoda de a-i explica
anumite limite… bugetare.

Copilul nu va înțelege de ce uneori poate avea anumite lucruri iar alteori nu. Prin urmare,
regulile se impun și atunci când îi oferim ceva celui mic. Dacă îi oferim odată multe cadouri, iar alteori
unul singur, foarte probabil se va simți mai degrabă mai puțin iubit, decât să înțeleagă limitările
financiare.
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Părinții sunt cei care gestionează cum va aprecia copilul tot ce primește din partea lor. Ei sunt cei
care îl învață să valorizeze ceea ce primește, să se bucure de ceea ce are și să înțeleagă atunci când
părinții spun „nu“ sau „nu se poate“.

În acest fel se pot evita în avans scene publice în care copilul țipă sau se tăvălește pentru a obține
ceva ce părintele, în prima fază, îi refuză.

În acest sens am desfășurat o serie de activități prin care am încercat să venim în întâmpinarea
părinților prin educarea copiilor lor în sensul economisirii banilor, a valorii acestora, a ceea ce înseamnă
să muncești ca să primești ceva în schimb.

Una dintre aceste activități a fost vizita la o banca din cartier. Copiii au avut prilejul de a înțelege
ce este aceea o bancă, de a observa ce face fiecare persoană angajată acolo, au stat de vorbă cu acestea. De
asemenea, au văzut cum se plătește o factură la Roboţelul magic, cum se foloseşte un card.

Banii sunt importanți, dar rostul și valoarea lor reală trebuie explicate copilului de când arată
primele semne de interes pentru acest aspect.

Fie în joacă, fie cu o poveste, fie prin mici responsabilizări, fiecare părinte va găsi cea mai
potrivită metodă de a lămuri și, implicit de a educa propriul copil.
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Metode de învăţare centrată pe elev

utilizate în cadrul orelor de matematică

Prof. Buju Aura Marinela, Liceul Teoretic Petru Maior

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi

integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să

fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie.

Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, profesorul

îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev,

succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de învăţare

pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat

nevoilor grupului.

Avantajele învăţării centrate pe elev sunt:

� Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de

învăţare;

� Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări folosesc

învăţarea activă;

� Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege;

� Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, de

capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice.

Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprĳină elevii în înţelegerea

conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală.

Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează

productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc.
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În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii

activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un nivel superior

în spirala modernizării strategiilor didactice.

Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de

matematică face partemetoda cubului , metoda predării/ învăţării reciproce

1

I Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, permiţând

abordarea complexă şi integratoare a unei teme.

Sunt recomandate următoarele etape:

� Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează,

asociază, aplică, argumentează.

� Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie.

� Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva

cerinţei de pe una din feţele cubului.

� Descrie: culorile, formele, mărimile, etc.

� Compară: ce este asemănător? Ce este diferit?

� Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune.

� Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?

� Aplică: ce poţi face cu aceasta? 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 sau pe pereţii clasei.

� De exemplu în lecţia de geometrie de la clasa a VII-a „Dreptunghiul”, indicaţiile pe cele şase
feţe au fost:
� - descrieţi dreptunghiul;
� - comparaţi elementele dreptunghiului cu cele ale paralelogramului;
� - asociaţi: stabiliţi definiţia şi proprietăţile specifice dreptunghiului;
� - analizaţi veridicitatea rezultatelor obţinute prin măsurarea diagonalelor şi a unghiurilor;
� - aplicaţi:rezolvarea problemei „În dreptunghiul MNPQ, O este punctul de intersecţie al
diagonalelor. Aflaţi:a) perimetrul dreptunghiului dacă MN=3,5 cm şi NP=0,5 dm; b) MN +QN, dacă
MO=4,12 cm”.
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� - argumentaţi: de ce , în următoarele cazuri, patrulaterul convex ABCD (cu O punctul de
intersecţie al diagonalelor) este dreptunghi:
� a) AB || DC, AD|| BC şi m(<ABC) = 90º;
� b) OA=OC=5 dm şi OD=OB=50 cm;
� c) AB=DC=12 cm, AD=BC=0,8 m şi m(<ABC)=90º;
� d) AB=DC=10cm, AB||DC şi m(<ABC)=90º.

II.Metoda predării/ învăţării reciproce este o strategie de învăţare a tehnicilor de studiere a unei teme
propuse. Elevii sunt puşi să joace rolul profesorilor ,instruindu-şi colegii.
Etapele metodei
o explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii.
o împărţirea rolurilor elevilor
o organizarea pe grupe
o lucrul pe tema propusă.
o realizarea învăţării reciproce
o aprecieri, completări, comentarii.

Exemplu
Am aplicat această metodă la clasa a VI-a într-o lecţie de predare la geometrie cu
tema: ,,Proprietăţile triunghiurilor.Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi.Proprietatea

unghiului exterior.’’ Elevii sunt anunţaţi că vor lucra pe echipe.Fiecare extrage dintr-un bol un bileţel
pe care este scrisă una din literele R, Î, C, P. Cei care au extras aceeaşi literă vor forma un grup.Se
precizează ce simbolizează literele: R (rezumatorii), Î (întrebătorii), C (clarificatorii), P
(prezicătorii).Explic fiecărui grup ce are de făcut:
1. Rezumătorii vor rezuma cunostinţele despre elementele geometrice propuse spre studiu.Definirea

triunghiului şi enumerarea elementelor sale.Definirea unghiului exterior al
triunghiului.Rezumarea noţiunilor cunoscute despre aceste elemente.

2. Întrebătorii formulează întrebări referitoare la găsirea unor noi proprietăţi.Ce se intâmplă daca
vom construi o dreapta paralelă la o latură a triunghiului printr-un vârf al acestuia ? Putem folosi
criteriile de paralelism pentru a găsi unghiurile congruente care se formează ? Cum putem afla
măsura unui unghi exterior al triunghiului?

3. Clarificatorii pornind de la ideile colegilor demonstrează şi enunţă proprietăţile triunghiurilor.
4. Prezicătorii analizează ce efecte au aceste proprietăţi în triunghiul isoscel, în triunghiul echilateral,

în triunghiul dreptunghic isoscel.

Timpul de lucru acordat elevilor este de 10minute după care fiecare grupă va interpreta rolul asumat
în faţa clasei. Am introdus şi o parte comună de lucru- toţi elevii vor ajuta grupa clarificatorilor în
vederea demonstrării şi enunţării corecte a proprietăţilor, această sarcină fiind cea mai importantă în
vederea înţelegerii noilor cunoştinţe.Evaluarea se face în funcţie de participarea fiecărui elev la
realizarea obiectivele propuse pentru fiecare grupă.
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Metoda predării analitice a tehnicii în jocul de fotbal

Autor: Burcea Iulian

Prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Blejești

Este necesară folosirea unor metode care, respectând principiul eșalonării în predare, să se adreseze, în
același timp, mai multor elemente și să opereze cu acțiuni tehnice complexe, nu cu elemente separate.

Metoda este în concordanță cu direcțiile actuale ale evoluției tehnicii. Criteriul alegerii metodei de
pregătire tehnică ne este indicat de conținutul și structura jocului. Prin ea se poate învăța și tactica
jocului, se poate realiza și pregătirea fizică. Toate metodele de predare a tehnicii se utilizează la nivelul
fiecărui colectiv de jucători, într-o pondere dată de vârstă, grad de pregătire, etapă de antrenament,
obiective speciale etc.

Caracterul analitic al exersării în fotbal este dat de repetarea identică a fazelor unei acțiuni, în cadrul
căreia poate fi abordat unul, două sau trei elemente sau chiar jocuri, și nu de exersarea-repetarea părților
componente ale unui singur element.

În această interpretare, metoda analitică depășește accepția ei curentă, prin care se înțelege doar
exersarea separată a elementului sau a părților lui componente. Formele metodei analitice pot fi
următoarele:

� exersarea aceluiași element tehnic, prin aceleași procedee, de exemplu: pase în doi, cu latul
piciorului;

� exersarea aceluiași element tehnic prin procedee diferite, de exemplu: pase în doi, cu latul, cu
șiretul, cu exteriorul;

� exersarea aceluiași element tehnic prin exerciții diferite, de exemplu: lovirea mingii, cu piciorul
prin pase în doi de pe loc sau pase în doi din alergare;

� exersarea prin același exercițiu, a două-trei elemente corelate, de exemplu: preluare-conducere-
pase, din formație de doi jucători față în față;

� exersarea acțiunilor tehnice individuale în condiții identice;
� exersarea unor jocuri simple în condiții identice, de exemplu: 2 la 2 fără finalizare, pe o suprafață

de 10 x 10 m.

După cum se observă mĳloacele metodei analitice în înțelegerea prezentă se pot încadra în rândul
mĳloacelor metodei globale, aceasta ca o necesitate obiectivă a interacțiunii care trebuie să existe între
metode. Ceea ce totuși menține caracterul lucrului analitic este continua repetare a exercițiului în
condiții neschimbate. Scopul exersării analitice îl reprezintă învățarea, perfecționarea şi automatizarea
unui element și a unor acțiuni tehnice, care să permită în continuare construirea ansamblurilor
complexe de joc. Metoda analitică, ca specifică tehnicii jocului, se realizează pe baza metodelor generale
ale pedagogiei, exersarea și repetarea.
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Aplicarea metodei analitice are loc în raport cu unele variabile ale procesului de antrenament:

� vârsta jucătorilor; o pondere sporită de lucru analitic pentru învățarea tehnicii este necesară la
copii și juniori, în instruirea seniorilor, exersarea analitică se referă îndeosebi la perfecționarea
unor procedee, elemente și acțiuni specifice postului, zonei de teren sau fazelor fundamentale de
atac și de apărare ca lansarea, centrarea, trasul la poartă etc.;

� perioada de antrenament; lucrul analitic al pregătirii tehnice are o frecvență mai mare în etapele
pregătitoare de iarnă și de vară, urmărind automatizarea unor elemente și acțiuni tehnice cu
caracter general. În perioadele competiționale, exersarea tehnică analitică, adaptând-se
cerințelor pregătirii pentru joc, abordează elemente și acțiuni tehnice cerute strict de jocul pe
compartimente, posturi, zone etc. Organizarea exersării analitice are loc în cadrul unor formații
fixe, invariabile, în ceea ce privește numărul partenerilor. Formațiile de lucru analitic cu
eficiența cea mai mare sunt cele individuale, cele cu antrenorul și grupele de doi-trei jucători.
Depășirea numărului de 3 executanți nu poate să asigure o densitate corespunzătoare a lucrului
cu mingea. De o mare eficiență sunt exersările analitice individuale efectuate la aparatele
ajutătoare și îndeosebi cele la perete, datorită frecvenței sporite de execuție.

Încadrarea în lecția de antrenament a exersării analitice are loc în funcție de obiectivele acesteia: în
majoritatea cazurilor, ea se plasează la începutul părții fundamentale a lecției, adică atunci când se
urmărește corectarea și perfecționarea tehnicii individuale. Datorită faptului că prin lucrul analitic se
urmărește învățarea, perfecționarea şi automatizarea unor procedee, elemente și acțiuni tehnice, aceasta
trebuie să respecte câteva cerințe:

� lucrul analitic să asigure execuții precise, corecte și eficace; elementele și acțiunile tehnice în
cadrul exersării analitice să aibă o bază de pregătire fizică, manifestată prin indici corespunzători
de viteză, de forță și de rezistență;

� elementele și acțiunile tehnice efectuate analitic să fie exersate în condiții de spațiu, poziție, ritm
și viteză variate, în vederea modelării lor, la condițiile de joc;

� exersarea analitică a elementelor tehnice să fie efectuată pe rând, cu ambele picioare, dat fiind
faptul că predominant prin această metodă are loc învățarea-perfecționarea manevrării mingii
cu piciorul îndemânatic.

Bibliografie:

1.BARBU, D., „Tehnica jocului de fotbal”, Craiova, Edit. Universitaria, 2009.

2.MOTROC, I., MOTROC, FL., „Fotbalul la copii şi juniori”, București, Edit. Didactică şi Pedagogică,
R.A., 1996.
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Principiile fizicii și lumea animalelor

Prof. Maria Buzan
Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla

Desprinsă din edificiul filozofiei antice, fizica este o ştiinţă a naturii, ea ocupându-se, de regulă, cu
procesele care privesc materia moartă, dar legile şi principiile ei se aplică tot aşa de bine şi la materia vie.
În cele ce urmează ne vom referi doar la câteva principii şi legi ale fizicii ce se regăsesc în
comportamentul unor animale. De asemenea, vom explica pe baza legilor şi principiilor fizicii, în unele
cazuri, însăşi construcţia organică a unor animale aşa cum le-a creat natura pentru a le asigura
conservarea şi perpetuarea speciei.

Înţelepciunea poporului, reprezentată prin proverbe, zicători etc. deseori se întâlneşte referirea
la şirețenia vulpii, dar şi la lungimea mare a cozii sale. O coadă tot atât de mare, în raport cu corpul, are
şi veveriţa.

Dar ce rol ar putea avea aceste cozi atât de lungi? Explicaţia ne-o dă tot fizica: cu ajutorul cozii,
care are o masă comparabilă cu masa restului corpului, veveriţa îşi poate dirĳa săriturile , iar vulpea îşi
poate schimba brusc direcţia de mişcare.

În fuga lor, atunci când sunt ameninţate pisicile ciulesc urechile către înapoi. În aceleaşi
împrejurări şi câinii au acelaşi comportament. Are oare vreo justificare acest comportament? Răspunsul
este afirmativ. Într-adevăr urechile acestor animale pot fi asimilate cu nişte cornete acustice. Ciulirea
urechilor le permite să stabilească, cel puţin aproximativ, distanţa până la inamicii din a căror pricină
trebuie să fugă.

Natura a înzestrat unele animale cu anumite simţuri superioare faţă de om. Astfel, capacitatea
unor animale de a-și adapta vederea la întuneric, percepția gradientelor foarte mici de temperatură,
acuitatea mirosului, acuitatea auzului s.a. sunt mult superioare celor ale omului.

Caii au ochi proeminenți, așezați separat pe fiecare parte a feţei, văzând aproape în întregime în
jurul corpului, cu unul sau cu celălalt ochi, detectând pericolul.Totuşi, poziţia ochilor este o problemă
deoarece ei nu pot vedea în spate sau direct în faţă, imaginile fiind receptate separat şi creându-se astfel
un loc gol.

Pisicile, fiind prădătoare nocturne, şi-au dezvoltat vederea în întuneric foarte mult. Acestea au irişi
verticali, care se pot îngusta până la cea mai subţire dungă în lumina zilei, sau se pot deschide pentru a
ocupa 90% din suprafaţa ochiului, dându-i posibilitatea pupilei de a captura cea mai mică rază de lumină.
În plus pisicile au o membrană strălucitoare în spatele ochilor numită tapetum lucidum, care le ajută să
reflecte lumina înapoi prin retină, astfel văzând foarte bine în lumina slabă. Totuşi ele nu pot vedea în
întuneric total. Comparativ cu omul, vederea câinelui este net inferioară, datorită numărului mult mai
redus de celule senzoriale prezente pe retină. Câmpul vizual biocular este apreciat la 35 – 97 °. Având
însă o vedere laterală mai bună,comparativ cu cea a omului, câinele percepe mai multe obiecte în
câmpul vizual decât acesta. Distanța la care pot distinge obiectele este de până la 30 – 35 m, văd slab
până la 100 m și deloc peste această distanță. De asemenea, câinele este capabil să aprecieze corect
distanțele și vede bine în semiobscuritate, datorită capacității de a-și difragma pupila în raport cu
intensitatea luminii. Percepe doar două culori albastru și verde.
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Reptilele, asemenea păsărilor, își pot controla voluntar mușchii pupilei. Ele își dilată sau
contractă pupila când doresc, nu doar ca răspuns la gradientul de lumina. Șarpele este o specie aparte de
animale, iar simțul vederii are caracteristici inedite. Are o "vedere termică", ceea ce înseamnă că
organele situate între ochi și nas sunt sensibile la temperaturi. Devin astfel receptori de temperatură și
reusesc să capteze căldura corpului pradei, de la distante foarte mari.

Șerpii nu își pot închide ochii, pentru că nu au pleoape mobile. Ochii sunt acoperiți de
membrane transparente, fixe, care sunt, de fapt, solzi modificați, specilizați.

Cameleonii au ochi bulbucaţi pe care îi pot mişca în direcţii diferite. Astfel, ei se pot concentra
asupra două lucruri diferite în acelaşi timp avand o vizualizare de 360°.
Ochii, urechile și nasul crocodilului sunt dispuși în partea superioară a capului, astfel, acesta poate fii
scufundat aproape total, dar încă poate vedea, auzi și mirosi. Pupilele verticale ale crocodililor se dilată
noaptea și le permit să vadă pe întuneric.

Interesantă, din acest punct de vedere, este percepția ultrasunetelor. Sunetele audibile pentru un
om nu depășesc decât foarte rar frecvența de 20*103 Hz. Dincolo de această limită avem ultrasunetele.

Având o gamă foarte largă de intrebuințări, ultrasunetele prezintă un interes deosebit pentru
știință și tehnică astfel că producerea lor cunoaște, de asemenea, o gamă largă de procedee tehnice:
sirene speciale, vibrația barelor metalice sau a coloanelor de aer foarte scurte, anumite dispozitive
electromagnetice și, în mod deosebit, vibrația la rezonanță a lamelelor de cuart într-un câmp electric cu
variație periodică în timp. Ultrasunete produce însă și liliacul-mamifer insectivor zburător, crepuscular
și nocturn. Liliacul are laringele adaptat ca să emită sunete de frecvență superaudibile pentru om, care au
fost măsurate și sunt de ordinul a 40*103 Hz.

Acest animal este deci un generator de ultrasunete pe care le emite, dar pe care le poate și
receționa prin intermediul urechilor sale adaptate la perceperea undelor ultrasonore reflectate de
obstacole. Așa se explică și capacitatea acestor animale fără văz de a se orienta în întuneric, lucrând
întocmai ca un radar: emite ultrasunete care, reflectate de obstacole sunt recepționate de urechile cu
pavilioane mari (in raport cu dimensiunile animalului) și astfel obstacolele sunt ocolite prin schimbarea
direcției de zbor. Așadar, liliacul se orientează în obscuritate cu ajutorul ecoului ultrasunetelor.

Peștii, deși nu posedă nici plămâni, nici coarde vocale, scot totuși sunete foarte curioase. De
pildă, peștele-lună și „peștele-câine” scrâșnesc din dinți, iar „lupul-de mare” produce zgomot prin
frecarea unei vertebre de cealaltă. Nu numai peștii, ci și alte viețuitoare fac „gălăgie” în apă, șuierând,
mormăind, orăcăind, grohăind sau fluierând. Unele au o „voce” mai tare, altele mai înceată și vorbesc în
„șoaptă”. Astfel, leul de mare, morsele și broasca-țestoasă grohăie.

Balenele, prin frecarea fanoanelor, produc un șuierat puternic și atât ele, cât și delfinii pot
receptiona, ca și radarul, ecoul reflectat de fund sau de un obstacol. În căutarea bancurilor de pești,
delfinii se orientează după direcția ecoului.

Meduzele au un simț aparte care le permite să descopere cu multe ore înainte apropierea unei
furtuni pe mare. Aceasta se explică prin aceea că meduzele sunt sensibile la oscilațiile infrasonore ( de
frecvență f = 10 Hz) produse de mișcările valurilor.

Reflectând asupra modului de deplasare a caracatiței constatăm ușor că acest animal are ceva
comun cu racheta. Într-adevăr atât caracatița cât și racheta folosesc același principiu de deplasare:
conservarea impusului.
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Este interesant de amintit că era curentului electric a fost deschisă de fapt ca urmare a studiului
problemelor de electricitate animală cu care s-a ocupat medicul italian Luigi Galvani (1737-1798) în jurul
anului 1780.

Se cunoștea încă din antichitate un pește, torpilă (Raja torpedo), care producea comoții
puternice celui ce-l lua în mână. Aceste comoții erau socotite de origine mecanică. Adamson, în 1751, a
adus din Africa la Londra peștele Silurus electricus, și a comparat comoțiile date de el cu descărcările
unei butelii de Leyda.

În 1773, Walsh a arătat că se poate obține o comoție dacă se atinge cu o mână spinarea și cu
cealaltă burta peștelui numit torpila electronică. Disecând acest pește, Walsh a găsit în dosul craniului
organul electric constituit din peste 1100 elemente numite mai târziu pile, care erau izolate între ele prin
membrane și pe care le-a asimilat unei baterii de butelii Leyda. Același Walsh a mai constatat că după ce
dă o astfel de descărcare, torpila rămâne un anumit timp epuizată.

Hunter, în același an, a disecat și a găsit organul electric al peștelui Gymontus electricus, care este
mai puternic decât torpila, dar proba că într-adevăr acest pește produce o descărcare electrică a fost
făcută abia pe la 1887, de Santi Linari.Este de asemenea de reținut faptul că proprietățile terapeutice ale
descărcărilor electrice erau cunoscute și în antichitate. Astfel, un cunoscut medic antic, Seribonio Largo
folosea unii pești cu asemenea proprietăți în tratamentul diverselor boli (sciatica, guta).

Astăzi electricitatea animală este bine studiată de către biofizică. În ceea ce ne privește „peștii
electrici”, este de reținut că descărcările pe care le dau constituie arme de apărare ale acestora împotriva
răpitorilor lor. Subiectul este deosebit de vast și interesant nu numai din punct de vedere științific, ci și
din punct de vedere al aplicațiilor tehnice.

Amintim în acest sens realizările prin similitudine a unor sisteme tehnice, care reprezintă
caracteristici funcționale optime asemănătoare funcțiilor organismelor vii și care după cum se știe
aparțin domeniului de care se ocupă bionica-disciplina științifică de mare viitor.

1. F. Braunstein, J.F. Pépin; Ghid de cultură generală; Editura orizonturi, Editura lider; 1991
2. M. Popescu, V. Spulber, Descoperiri ştiinţifice – legende şi adevăr, Ed. Albatros 1987
3. Henry S. Lipson, Experienţe epocale în Fizică, Ed. Enciclopedică R
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Abordări inovative moderne în învățământul preșcolar

Autor: Prof. Călina Daniela Elena
Grădinița Electromagnetica, București, Sector 5

Fiecare dintre noi a asistat în secolul XXI, mai mult ca oricând la o ''punere sub lupă'' a sistemului
educațional, determinat atât de noile schimbări ale societății cât și de impregnarea valorilor aduse din
vest în ceea ce priveste sistemul educațional. Această tendință s-a concretizat în România prin
introducerea alternativelor educaționale, cele mai multe având la bază inițiative private. Privite la
început cu reticiență, aceste inițiative private au ajuns astăzi a fi apreciate de cei mai mulți dintre cei
implicați în actul educațional.

Dacă pâna mai ieri, societatea românească se ferea a aminti de alternativele educaționale care existau
în vest, astăzi observăm o preferință către aceste sisteme. În comunicatul de presă al M.E.C și C.N.A.E
din 31.03.2004 sunt precizate cele 5 forme de educații alternative existente în România, printre care se
numără și Pedagogia Montessori. Esența filozofiei Montessori are la bază credința că Dumnezeu a pus în
natura fiecarui copil tendințele de care are nevoie pentru dezvoltare și educație și că misiunea noastră ca
adulți este să observăm copilul pentru a înțelege aceste tendințe și a le oferi condițiile de împlinire.
Educatia Montessori a avut și are un mare succes în lume, mai ales datorită faptului că oferă copilului
condițiile unei dezvoltării depline a potențialului său, ducând la formarea unui om autonom, responsabil
și fericit. Maria Montessori a petrecut mult timp observând copiii cu atenție pentru a-i înțelege mai
bine. Ea a dezvoltat o metodă de a interacționa cu copilul în acord cu diferitele sale stadii de dezvoltare.
Metoda respectă natura copilului, răspunde nevoilor sale și îl ajută să-și împlinească întregul său
potențial. Aceasta a dezvoltat de-a lungul anilor și un set de materiale educaționale care, atunci când
sunt utilizate după metoda ei, folosesc la maximum tendințele naturale ale copilului și îl ajută în
dezvoltarea și educarea sa intelectuală, emoțională și socială. Astăzi, ca şi acum un secol, educaţia este
văzută, pe bună dreptate, ca un mĳloc de a ataca sărăcia, inegalitatea, comportamentul anti-social şi alte
tare ale societăţii. Educaţia Montessori începe cu înţelegerea că rolul adultului este de a ajuta la
descătuşarea puterilor de dezvoltare existente din naştere. Copilul, din cele mai timpurii momente ale
vieţii, deţine energii constructive care îi ghidează formarea minţii şi coordonarea corpului. Abordarea
Montessori a fost dezvoltată fără idei preconcepute privind modalitatea cea mai bună de a ajuta copilul
în călătoria sa spre a deveni adult.

De fapt, ideile-cheie Montessori s-au născut din observarea copiilor în diferite culturi şi în multe
ţări, după cum urmează:
1.Există patru planuri-cheie de dezvoltare în călătoria către maturitate: 0-6 ani, 6- 12 ani, 12-18 ani şi
18-24 ani. Fiecare plan are propriile obiective: în primul, dezvoltarea sinelui ca fiinţă individuală; în al
doilea, dezvoltarea fiinţei sociale; în al treilea, naşterea adultului şi găsirea propriului sentiment de sine;
în al patrulea, consolidarea personalităţii mature şi devenirea unui explorator specializat. Dezvoltarea
completă a fiinţei umane adulte necesită ca nevoile specifice fiecărei perioade să fie satisfăcute.
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2. În cadrul fiecărui plan copilul sau adolescentul are ‘sensibilităţi’ specifice pentru a dobândi o anumită
trăsătură umană - cum ar fi o sensibilitate care ghidează copilul spre achiziţia limbajului în primul plan
(0-6 ani) sau care ghidează copilul către dezvoltarea unei ‘busole’ morale, în al doilea plan (6-12 ani).
3. În plus faţă de aceste perioade ‘senzitive’ specifice vârstei, fiinţele umane au o serie de tendinţe
comportamentale care oferă fiecărui copil capacitatea de a se adapta în funcţie de locul şi timpul său.
Aceste trăsături umane - de exemplu, a explora, a ordona, a manipula, a imagina, a repeta, a lucra şi a
comunica - au fost de importanţă crucială pentru evoluţia umană şi sunt active în copil. În secţiunile
care urmează este explicat modul în care educaţia Montessori răspunde acestei înţelegeri a dezvoltării
copilului.

Educaţia Montessori caută să ofere copiilor medii ideal amenajate în funcţie de fiecare etapă de
dezvoltare; acest lucru le permite să răspundă chemării interioare a ‘stărilor senzitive’ specifice şi le oferă
libertatea să acţioneze în concordanţă cu tendinţele lor umane înnăscute. Astfel, dacă educaţia este
văzută ca o metodă de a împlini potenţialul optim al copilului pentru fiecare faţetă a personalităţii sale în
devenire, acest ‘mediu pregătit’ oferă o fundaţie sigură şi permanentă pentru educaţie. Mediul pregătit
este diferit pentru fiecare plan de dezvoltare dar ghidat de aceleaşi principii. Mediul pregătit şi rolul
profesorului în clasă deosebeşte Montessori de celelalte abordări educaţionale. De exemplu, activitatea
independentă constituie aproximativ 80% din lucrul într-o clasă Montessori în timp ce activităţile
conduse de profesor reprezintă restul de 20%. În general, un raport inversat al procentelor este valabil
pentru educaţia tradiţională. Mediile speciale permit copiilor să îndeplinească diverse sarcini care le
permit să ia în considerare relaţiile. Natura logică, secvenţială a mediului oferă structuri ordonate care
conduc către descoperire: sunt descoperite teoreme, nu prezentate; regulile de 3 ortografie sunt deduse
prin recunoaşterea şabloanelor şi nu doar memorate. Fiecare aspect al curriculum-ului implică invenţie
creativă şi analiză atentă. Cele mai cunoscute exemple de mediu pregătit în stil Montessori sunt cele
pregătite pentru copiii de 3-6 ani. La această vârstă de formare copilul îşi consolidează formarea eu-lui
ca individ începută la naştere. Mediul este pregătit ca un pod între casă şi lumea mai largă. denumit
“Casa dei Bambini “ - “Casa copiilor”. Primele materiale pe care le întâlneşte copilul în Casa Copiilor
Montessori sunt activităţile ‘vieţii practice’.

Acestea sunt activităţi de zi cu zi, cu care copilul este familiarizat de acasă, precum a turna un lichid,
a curăţa o masă, a curăţa pantofii sau a încheia nasturi. Copilul este ajutat să câştige independenţă prin
achiziţionarea anumitor abilităţi şi în acelaşi timp, principalul scop al acestor activităţi este de a ajuta
copilul să-şi dezvolte capacitatea de a se concentra şi a-şi coordona mişcările. Celelalte arii ale curiculei
pentru copiii de la această vârstă sunt senzorială, matematica şi limbajul. Materialele senzoriale răspund
modului în care copilul învaţă la această vârstă - prin simţuri, mai degrabă decât prin intelect. Acestea
sunt materiale care rafinează fiecare simţ, la fiecare activitate accentuând o anumită calitate, cum ar fi
culoarea, mărimea, intensitatea volumului, gustul sau greutatea. De exemplu, materialul cunoscut drept
turnul roz este alcătuit din zece cuburi roz de diverse mărimi. Copilul de 3 ani construieşte un turn cu
cel mai mare cub la bază şi cu cel mai mic în vârf. Acest material accentuează conceptul de mărime.
Cuburile sunt toate de aceeaşi culoare şi material; singura diferenţă este mărimea şi, desigur, greutatea.
Alte materiale evidenţiază diferite alte concepte: tablete colorate pentru culoare, materiale geometrice
pentru formă, şi aşa mai departe. Pe măsură ce copilul continuă explorarea, materialele inter-
relaţionează şi se dezvoltă unul din celălalt. Materialele in sine invită la activitate. Există aranjamente viu
colorate de forme geometrice, puzzle-uri, mărgele colorate, şi diverse tĳe şi cuburi specializate. Toate
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materialele dintr-un mediu Montessori sunt proiectate pentru a spori la maximum independenţa
copilului. Toate, inclusiv mop-ul sau peria, sunt de dimensiuni potrivite copilului; activităţile sunt
prezentate într-o manieră ordonată pe rafturi uşor accesibile; iar materialele sunt proiectate astfel încât
copilului să-i fie uşor să identifice şi să corecteze treptat orice eroare. Acest ultim punct elimină
necesitatea corectării de către educator - fapt ce a devenit un pilon în educaţia tradiţională. În loc să
existe o forţă externă care să judece, copilul se bazează pe judecata impersonală a simţurilor sale.
Orientarea prin material poate fi mecanică (piesele se potrivesc împreună numai într-un anumit fel),
poate fi vizuală (verificarea din privire a grupelor de obiecte sortate prin atingere), sau ar putea fi o foaie
cu răspunsuri. Oricum, depinzând de propria sa auto-apreciere, copilul dezvoltă un ‘sentiment prietenos’
vizavi de eroare, așezându-l pe calea auto-perfecţionării.

Ținând cont de tot ceea ce am prezentat anterior, în concluzie doresc să menționez observațiile
domnului prof. dr. Gheorghe Felea, care considera că în învățământul traditional (definit ca element
static) copilul se pregătește pentru viață pe când în învățământul alternativ (văzut ca element dinamic)
școala aface parte din viață, cunoștințele fiind descoperite de către copil.

Bibliografie:

1. Alternativele educaționale- pedagogiile alternative. Disponibil la adresa:
https://www.scritub.com/profesor-scoala/ALTERNATIVE-
EDUCATIONALEPEDAG2421421620.php Ce este educația Montessori? Disponibil la adresa:
https://www.academia.edu/11647200/Ce_este_educa_%C8%9Bia_Montessori_Ce_es
te_educa%C5%A3ia_Montessori_TEORIA_MONTESSORI
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Proiectarea unui opțional de lectură pentru

dezvoltarea gândirii critice la elevii mici

Autor: Prof. Căzăceanu Anca Violeta

Școala de proveniență: Școala Gimnazială Comișani

Opțional la nivelul ariei Limbă și comunicare

Tema cursului: Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice la elevii mici;

Clasa : I

Durata : 1 an scolar

Motivația oportunității: Ritmul accelerat al schimbarilor caracterizeaza lumea in care traim astazi, noi si
copiii nostri. Intr-o astfel de realitate, capacitatea de a „cerne” informatiile si de a alege intre ceea ce este
si nu este important devine imperios necesara.

Receptarea in mod critic a realitatii presupune ca elevii sa poata corela anumite informatii, sa le
descopere sensul, sa le respinga pe cele irelevante sau false, sa le adapteze in mod creativ si productiv,
adica sa gandeasca si sa invete in mod critic.

Bazele unui asemenea mod de invatare si de gandire se pot pune in clasa I , si printr-un set de
demersuri didactice specifice unui curs optional de dezvoltare a gandirii critice prin intermediul lecturii.

Un astfel de curs potenteaza competentele de comunicare bazate pe o buna capacitate de
receptare si le creste elevilor adaptabilitatea.

„Elevii [ ajung ] sa-si spuna unii altora si sa spuna lumii ceea ce stiu. Spunand, vor invata, vor
interpreta lumea asa cum o vad ei, pentru noi, ceilalti” (Judith Renyi ).

Obiective de referință:

a) Prin tehnici specifice de evocare :

Elevii :

1. – să reactualizeze ceea ce ştiu – în legătură cu subiecte date – ca bază pentru achiziţii
noi ( din textele audiate / citite );

2. – să participe activ la procesul de descifrare secvenţială / globală a mesajului audiat /
citit ;

3. – să-şi poată fixa scopuri ale explorării unui subiect ( fragment / text literar);

b) Prin tehnici de realizare a sensului :

Elevii :

4. – să se menţină implicaţi în lectura unui text, ca şi în automonitorizarea înţelegerii ( în
momentele de comparare a conţinutului fragmentelor literare cu predicţiile făcute în faza de evocare );

c) Prin tehnici specifice de reflecţie :

Elevii :

5. – să-şi pună/ să pună întrebări în legătură cu subiectul ;

6. – să participe activ la un schimb de idei asupra valorilor, să exprime opinii diverse ;
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7. – să manifeste atitudine empatică ( faţă de personaje/faţă de partenerii de dialog ) şi
cooperantă.

Listă de conținuturi:

I. Formarea capacitatii de receptare a unor texte literare :

- audierea activa; corelarea cunostintelor anterioare ale copiilor ; stabilirea scopului
intelegerii ;

- formulare de predictii legate de evolutia actiunii/ a personajelor.

II. Formarea capacitatii de intelegere a mesajelor audiate/citite:

- comparea continutului textelor cu predictiile facute ;

- formularea , exprimarea unor idei, intrebari, in legatura cu respectivele continuturi;

- reflectie asupra valorilor ;

- empatie fata de personaje .

III. Formarea capacitatii de comunicare:

- redarea cu vocabular propriu a continuturilor audiate/citite;

- schimburi de opinie privind subiectul;

- atitudinea empatica.
ACTIVITATI DE INVATARE

- exerciţii de receptare a mesajului oral/scris si de intelegere secventiala si globala a acestuia ;

- exerciţii de formulare de texte cu termeni dati in avans/cu termeni- cheie;

- exerciţii de formulare de predictii, compararea lor cu continutul exact ;

- exerciţii de invatare prin metoda jurnalului dublu;

- exerciţii , discutii in perechi, in grup.
MODALITATI DE EVALUARE

- proba orala ;

- observare sistematica a devenirii aptitudinale si comportamentale pe parcursul mai multor
activitati;

- proba practica – desen pe baza textului ;

- proiect „Muguras de carte” – realizarea unei „carti” ;

MATERIALE – SUPORT DE CURS

1. Curriculum National – programe scolare pentru invatamantul primar – C.N.C. al M.E.N. –
1998 ;

2. Ghidurile I , II , III pregatite pentru proiectul LSDGC ( Jeannie L. Stecle, Kurtis S. Meredith,
Charles Temple ) ;

3. „Povestind copiilor” , K. Usinski – in romaneste de Natalia Radovidi ;

4. „Învăţăm să citim” – cartea şcolarului de clasa I ( M.Peneş ).
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Nr.

crt.

Unităţi de învăţare Ob.

de

ref.

Conţinuturi Nr.

ore

Săpt Obs

1.

„Iubim animalele”-
lectura unor texte cu
aspecte din viaţa
animalelor- formarea
deprinderilor de
ascultare activă.

1

6

* audierea activă; corelarea
cunoştinţelor anterioare ale elevilor
cu informaţiile noi ;

* formularea de predicţii legate de
evoluţia acţiunii/ a personajelor;
verificarea predicţiilor ;

* scurte povestiri create de copii pe
baza unor termeni daţi în avans sau
a unor termeni – cheie;

5

2.

„Lectura mă face mai
bun”; receptarea
secvenţială/globală a
mesajului; lectura şi
cultivarea pozitivă a
caracterului.

2

3

5

* înţelegerea mesajului (realizarea
sensului );

* povestirea fragmentelor / textelor
audiate/ citite ;

* formularea de scopuri ale
învăţării/explorării ( citim mai
departe pentru a vedea dacă, într-
adevăr,…);

* formularea unor întrebări, a unor
idei în legătură cu noile
conţinuturi ;

4

3.

„Gândiţi/lucraţi în
perechi/comunicaţi”
lectura- învăţarea prin
colaborare.

6

4

* reflecţie asupra valorilor;

* schimb de opinii privind
subiectul ;

* învăţare prin colaborare ;
5

4.

„Scrierea pentru
dezvoltarea gândirii
critice” – atelierul de
scriere .

7

6

* personaje pozitive/negative
( bune/ rele );

* exprimarea aprecierii personale
prin desen ;

* transcrierea de fragmente
semnificative – motivarea alegerii
lor ;

* formularea de mesaje scrise
pentru personaje ;

* dobândirea tehnicii de elaborare a

5
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unui jurnal de lectură de tipul
jurnalului dublu;

5.

„Lectura şi scrierea
pentru dezvoltarea
gândirii critice” –
cultivarea valorilor.

6

7

* reflecţie asupra valorilor;

* manifestare şi motivare a unei
atitudini, a unei anumite
poziţionări pe linia valorilor;

5

6.

„Ştiam – am învăţat –
vreau să ştiu „ –
valorificarea
retrospectivă a textelor
studiate.

1

3

5

* repovestiri de lecturi;

* recapitulări/sistematizări de texte
prin tehnica ciorchinelui, cu
evidenţierea de idei – cheie ;

4

7.

Cartea noastră – rod al
lecturii şi al jurnalelor
de lectură

7

* jurnalul de lectură – valorificare ;

* personajul preferat ;

* cartea – realizarea ei – proiect de
grup .

6

TEXTE CE SE POT ABORDA PENTRU PARCURGEREA

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE PROPUSE

Numărul

unităţii

de înv.

Titlurile textelor Autorul

1.

„ Bişka „

„ Vaska „

„ Vulturul şi pisica „

„ Vaca nărăvaşă „

K.D. Uşinski

„ Pisoiul „

„ Scatiul „

Lev Tolstoi

2.

„ Învaţă să aştepţi ! „ K.D. Uşinski

„ Bietul căluţ „

„ Cei nouă leneşi „

„ Nepotul împrumutat „

Marcela Peneş

„ Oul verzui „

„ Pădurea şi pârâiaşul „

K. D. Uşinski
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3.
„ Puiul de căprioară „ Marcela Peneş

„ Vulpea şi iepuraşul „

„ Motanul şi vulpea „

D. Toma

4.

„ Bogatul înecat „ Marcela Peneş

„ Norul cel singur „ Text didactic

„ Vânătorii de tigri „ N. Garin

„ Noaptea uriaşului „ Al. Mitru

5.

„Un judecător drept”

„Vrabia şi rândunelele”

„Leul şi căţeluşa”

Săritura”

Lev Tolstoi

„Calul orb” K.D. Uşinski

6. „Cine sunt ele” Text didactic despre
anotimpuri
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EDUCAȚIE FINANCIARĂ PRIN JOC

Ed. Cîrdei Elena
Șc. Gimn.”Mitropolit Iacob Putneanul”-Putna

GPN ”Prichindel”-Putna

Curriculum-ul din grădiniță prezintă prin finalitățile, conținuturile, timpul de
instruire,strategiile educaționale o abordare globală a educației timpurii, asigurând satisfacerea nevoilor,
suficient de variate, prezente și a celor de perspectivă ale copiilor preșcolari. Datorită caracterului său
flexibil,ușor de adaptat la necesitățile momentului, curriculum-ul poate sprĳini în mod real adaptarea
copilului la societatea dinamică în care se naște și trăiește, înarmându-l progresiv cu cunoștințe,atitudini
și deprinderi necesare în viață.

Preșcolaritatea este terenul propice pentru formarea și dezvoltarea comportamentelor de
explorare a lumii înconjurătoare,de cunoaștere financiară care să îi ofere copilului posibilitatea să
surprindă anumite aspecte ale vieții adulte.

Educația financiară poate fi realizată de la vârsta preșcolară, deoarece acum copiii pot să își
exprime dorințele legate de achiziționarea unor jucării, dulciuri, obiecte de îmbrăcăminte. Copiii trebuie
să înțeleagă că banii sunt o parte importantă a vieții de zi cu zi pentru că necesită o gestionare rațională
în scopul asigurării celor necesare traiului zilnic.

Jocurile organizate la grădiniță contribuie la pregătirea atitudinii pe care copiii o vor dezvolta în
viață privitor la bani, formarea unui comportament responsabil față de bani,înțelegând:
-să dobândescă o atitudine corectă față de muncă, banul muncit, față de cei aflați în suferință prin
acțiuni caritabile;
-să lucreze în echipă pentru a face rost de banii de care are nevoie;
-cum să managerieze inteligent finanțele de care dispun pentru a-și satisface dorințele proprii și de a
deveni în viitor independenți financiari.

Explicarea pe înțelesul copiilor a conceptelor de ”bani”și ”troc”
În trecut ,în locul banilor, oamenii foloseau diverse obiecte pe care le schimbau cu altele de

aceeași valoare de care aveau nevoie. Acest schimb de obiecte purta numele de ”troc”.
Oamenii fac troc și astăzi, la fel și copiii, dar cu acordul părinților.
Banii au forme și mărimi diferite.Pot fi de metal-moneda sau de hârtie-bancnota. Monedele

prezintă diferite modele în relief. Înainte , pe monede erau ilustrate , în special, domnitori sau zei, astăzi
apar și personalități din diferite domenii.

Primele monede de metal au apărut în China.
Fiecare țară are o monedă specifică. La noi, aceasta se numește ”leu”.Monedele care circulă în

țara noastră sunt cu valoare de : 1 ban, 5, 10 și 50 de bani. Bancnotele folosite în țara noastră au valoarea
de : 1 leu, 5, 10, 50, 100, 200 și 500 lei.
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Aș vrea să închei cu câteva versuri specifice:
Zice Anca de cinci ani:
”Vreau să am un pom cu bani
Și, de acolo, să iau mii
Ca să îmi cumpăr jucării.”
Zice mama: ”Draga mea,
Nu există așa ceva!”

Banii se câștigă greu
Muncind și trudind mereu.
La muncă de mă ajuți,
Vei primi câte-un bănuț.

Dacă-l economisești,
Poți să-ți cumperi ce dorești.
Nu-i găsești pe nicăieri!
Doar muncind ai tot ce vrei.

Bibliografie:
-Goloșoianu, L.,G. 2016,” De la joc ... la educație financiară ”pentru copii de 4-5 ani-softwarw
educațional pentru copii, Editura Explorator;
-ISJ Tulcea, 2016,”Educația financiară a micului antreprenor ”-ghid de bune practici.
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Dezvoltarea personalităţii şcolarului mic

Prof. înv.primar-Coman Luminița
Școala Gimnazială,,Iorgu Iordan,,Tecuci

La formarea personalitatii copilului de vârstă şcolară mică. pe lângă instruirea şcolară, contribuie
şi colectivul şcolar. Viaţa de colectiv îl determină pe fiecare elev să ţină seama de interesele grupului, să
ţină la onoarea clasei şi a şcolii, să înţeleagă semnificaţia socială a modului său de comportare, a
succeselor şi insuceselor sale. Sub îndrumarea învăţătoarei elevul începe să se simtă treptat membru al
colectivului, începe să se intereseze de comportarea colegilor, de succesele lor, de semnificaţia lor pentru
colectivul respectiv, pentru clasa lor. In cadrul colectivului, elevul îşi formează trăsăturile personalităţii:
hotărârea, cinstea, disciplina, conştiinciozitatea în activitate.

O dimensiune psihică integratoare a profilului personalităţii umane o reprezintă creativitatea ,
care exprimă disponibilitatea procesuală a elevului de a căuta şi produce valori noi, produse originale
pentru sine şi pentru societate. Învăţătoarea trebuie să folosească adecvat în procesul instructiv -
educativ diferite metode şi procedee pentra dezvoltarea creativităţii elevi lor.

Cunoaşterea acestor particularităţi anatomo-fiziologice, dar mai ales a celor psihice ale copiilor
de vârstă şcolară mică este de o mare importanţă pentra învăţătoare. Activitatea şcolară se desfăşoară în
bune condiţii numai dacă se porneşte de la cunoaşterea trăsăturilor individuale ale fiecărui copil. Pentru
a-i dezvolta personalitatea elevului, trebuie să ştii care-i sunt posibilităţile, să cunoşti realitatea asupra
căreia vei acţiona şi pe care îţi propui să o transformi.

Nivelul şi volumul cunoştinţelor care se transmit elevilor, numărul exerciţiilor pentru formarea
deprinderilor, cantitatea şi durata efortului cerut la lecţii şi în activităţile extraşcolare trebuie să
corespundă posibilităţilor pe care le au elevii şi celor pe care le are fiecare elev în parte. Învăţătoarea
trebuie să cunoască particularităţile vârstei şcolare mici pentru a putea alege mĳloacele educative cele
mai potrivite pentru dezvoltarea lor. Dacă ea ştie prin ce se caracterizează memoria, imaginaţia,
gândirea, sentimentele, voinţa elevilor, va ţine seama de aceste particularităţi în activitatea sa.

Învăţătoarea trebuie să cunoască aspectele individuale ale elevilor săi. Prin observarea activităţii
şi comportării obişnuite ale copiilor, prin aplicarea de teste, prin convorbiri cu elevii, cu părinţii, cu
prietenii lor, prin studierea produsului activităţii lor (desene, compuneri), prin măsurarea unor indici ai
dezvoltării fizice, învăţătoarea poate ajunge la o cunoaştere profundă a fiecărui elev.

Motivația copilului pentru şcoală se constituie ca o sinteză de factori externi (observarea şi imitarea
de către copil a modelelor exterioare) şi interni (dorinţa copilului de a deveni şcolar), susţinută de
multiplele lui cunoştinţe despre şcoală şi de ocupaţia de şcolar.

Uneori, folosirea excesivă de către adult a mĳloacelor motivaţiei externe poate să conducă la
efecte negative. Motivaţia internă activează procesul de asimilare a cunoştinţelor într-un mod continuu.
Ea se naşte atunci când învăţătoarea asigură stimularea şi menţinerea într-o permanentă, stare a
vioiciunii şi curiozităţii cognitive a copilului. La vârsta şcolarităţii mici, copiii au trebuinţa de explorare,
de informare, de documentare. Valorificând această „deschidere" învăţătoarea îi poate cultiva
ataşamentul faţă de şcoala şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere.

Afectivitatea şcolarului mic este influenţată atât de sarcinile de învăţare propriu-zise, cât şi de
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relaţiile interpersonale din cadrul colectivităţii şcolare. Se dezvoltă astfel atât emoţiile şi sentimentele
intelectuale, precum şi emoţiile morale şi estetice. Învăţarea organizată raţional oferă copilului
perspectiva reuşitei, devine atrăgătoare, plăcută, contribuind la ataşamentul faţă de munca intelectuală şi
faţă de şcoală. Conţinuturile de învăţare încep să-i apară ca fiind interesante prin ele însele. Apare
curiozitatea intelectuală, dorinţa de a afla, de a cunoaşte cât mai mult.

Copiii trebuie sprĳiniţi pentru a înţelege şi a-şi însuşi corect conţinutul noţiunilor şi normelor
care stau la baza sentimentelor morale. Este necesar să i se explice, la nivelul lor de înţelegere, apelând la
situaţii practice de viaţă, ce înseamnă, din punct de vedere moral, binele şi răul, frumosul şi adevărul,
curajul şi laşitatea, cinstea şi necinstea.

La începutul micii şcolarităţi, volumul atentiei este încă redus, copiilor fiindu-le greu să prindă
simultan, în câmpul atenţiei, explicaţiile verbale şi tablourile intuitive, acţiunile pe care le fac ei şi cele
întreprinse de colegii lor, desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii şi rezultatul ei. Şcolarii mici întâmpină
greutăţi în a-şi consolida voluntar atenţia de la ceea ce este superficial, imediat, situativ, spre ceea ce este
esenţial, la obiect.

Dintr-o atenţie spontană, instabilă, atrasă mai mult de forma, mişcarea şi culorile obiectelor, se
ajunge ca sub îndrumarea învăţătoarei elevii să-şi formeze o atenţie voluntară, fiind astfel capabili să
urmărească un timp mai îndelungat o explicaţie chiar dacă acesta nu are suport concret. În ceea ce
priveşte prelungirea perioadei de menţinere optimă a atenţiei volunatre, învăţătoarea o poate realiza
prin respectarea următoarelor condiţii:

� stabilirea clară şi precisă a scopurilor activităţii de instruire — învăţare;
� reliefarea semnificaţiilor şi efectelor pozitive ale activităţii şcolare;
� organizarea şi structurarea adecvată a ambianţei psihosociale şi de

microclimat din mediul şcolar;
� programarea etapelor activităţii şi precizarea momentelor mai dificile, de mare încurcătură şi

încordare voluntată, intelectuală, afectivă;
� diminuarea sau anularea factorilor perturbatori ai actului de învăţare proveniţi din mediul

extern ori intern.
Învăţătura, alături de joc şi de unele activităţi uşoare desfăşurate în afara şcolii, contribuie într-o

mare măsură şi ia dezvoltarea vointei copilului, la formarea aptitudinilor şi talentelor, la formarea
caracterului. Procesul de învăţământ îi pune în faţă sarcini din ce în ce mai dificile, cerinţe tot mai mari
faţă de comportare. Tocmai în acesta luptă pentru a înlătura sau a învinge greutăţile se formează voinţa
copiilor, capacitatea lor de efort, perseverenţa, stăpânirea de sine.

Cunoaşterea copilului este un mĳloc de a îndruma concret şi ştiinţific activitatea , de a face
educaţie „pe măsura" individualităţii elevului.
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Proiect educativ

”Piticii plantează, natura înviorează”

Cornescu Alina- Oana

Grădinița cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Tg- Jiu

Organizator:

Grădinița cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Tg- Jiu, Gorj

Data: 23 mai 2022
� Injspectoratul Școlar Județean Gorj
� Părinții preșcolarilor din grupa mica ”A” și mare ”E”
� Asociația de părinți ”Viitorul copiilor, prioritatea noastră”

Participanți: preșcolari, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilorpartenere
Denumirea proiectului:” Piticii plantează, natura înviorează”
Titlul(mesaj- slogan): ” Copacii și florile, iarba și păsările nu se vor putea
apăra împotriva amenințării. Dacă îi distrugi pentru totdeauna, vei deveni o
persoană singură!”
Domeniul în care se încadrează: Domeniul educație civică, voluntariat,
proiecte caritabile. Activitate inclusă în proiectul educațional „natura înseamnă
viață”, cuprins înprogramul mondial eco-school/eco-școala
Argument:

Sentimentele si atitudinile copiilor față de natură trebuie să fie de grijă și
de respect, având în permanență convingerea că oamenii sunt parte integrantă
din natură și nicidecum superiori ei. De aceea, este necesar ca prescolarii să fie
ajutați să pătrundă în tainele naturii pentru a sesiza interdependent și
cauzalitatea fenomenelor. In acest context, evolutia interioară a copilului va fi
determinată cu precadere de măiestria, tactul si profesionalismul educatoarei
afirmate în procesul educational.

Deși au o vârstă destul de mică, 3-5 ani, preșcolarii sunt capabili de a trăi
emoții puternice și de a se implica cu multă dăruire în activități care le stârnesc
interesul. Acțiunile în care ei intrăîn contact direct cu elementele naturii
precum apa, pămânul, plantele, îi determină să se implice total- să mânuiască
lopețele, să ocrotească plantele prin acțiuni de udare și îngrĳire .

Pe lângă caracterul ecologic, activitatea are un caracter educativ
deoarece urmărește trezirea interesului copiilor de a cunoaşte caracteristicile
lumii vii, de a forma acea atitudine ocrotitoare față de mediu, de a dezvolta
preocupări şi interese în sfera educaţiei ecologice. Prin intermediul acestei
activități, copiii au învățat despre cum să aibă grijă de mediu începând de la
plantarea de pomi pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a avea mai mult
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oxygen și până la a nu risipi resursele natural pentru binele nostruși al celor din
jurul nostru.
Scop:

� Dezvoltarea capacităţii de investigare a realităţii înconjurătoare în vederea
formării conştiinţei ecologice;

� Formarea unei atitudini ecologice în relaţionarea cu mediul natural şi social, de
toleranţă, responsabilitate, de solidaritate, de caracter etc.

� Dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic, prin formarea unei atitudini
active faţă de mediul ambiental;

� Consolidarea unor abilităţi practice caracteristice nivelului de dezvoltare psiho-
fizice.
Obiective :

� să conştientizeze importanţa plantării pomilor pentru a putea beneficia de
oxigenul pe care aceștia îl emană;

� să cunoască care sunt factorii de care au nevoie copacii pentru a se dezvolta;
� să-și formeze deprinderi de îngrĳire și ocrotire a plantelor din curtea

grădiniței și nu numai;
� să înţeleagă cauzele care generează schimbările şi transformările din mediul

înconjurător prin tăierile masive ale pomilor;
� să identifice reguli şi norme de comportament faţă de mediu;
� să cunoască efectele interacţiunii dintre om şi mediu;
� să-şi adapteze comportamentul la cerinţele protecţiei mediului;
� să redea în limbaj propriu informaţii ştiinţifice;

Grupul ţintă

� Beneficiari direcţi: preşcolarii din grădiniţă;
� Beneficiari indirecţi: părinţii preşcolarilor, cadrele didactice implicate în

proiect, reprezentanţii instituţiilor angajate în proiect, comunitatea locală
Resurse umane

� Echipa de implementare a proiectului;
� Preşcolari ai grupelor mică ”A” și mare”E” din grădiniță;
� Părinţii şi bunicii ai preşcolarilor din grupele mică ”A” și mare ”E” din

grădiniței;;
� Cadrele didactice implicate în proiect;
� Parteneri.

Resurse materiale

� Pomi
� Mănuși de plastic
� Lopățele din plastic
� Aparat foto

Resurse de informare

� Anunţuri;
Resurse financiare / bugetul proiectului

� Autofinanţare
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Descrierea activității:

Activitatea desfășurată în data de 23.05.2022, ora 12.00, desfășurată
outdoor, a constat în plantarea de pomi. La această activitate au fost implicați
preșcolari care frecventează grupa mică ”A” și mare ”E”, dotați cu pomișori,
mânuși, lopățele, găletușe. Participând activ la această activitate, copiii au
învățat cum se plantează pomii în mod corect precum și modul lor de îngrĳire
atât pe perioada iernii cât și în sezonul cald.
Rezultate așteptate:

Folosind o varietate de modalităţi de colaborare care presupun o
implicare activă a părinţilor alături de copii şi educatoare, considerăm că vor
avea de câştigat atât copiii cât şi părinţii, colectivul grădiniţei şi comunitatea
locală astfel prin dezvoltarea atitudinii ecologice corespunzătoare, de protejare
a mediului și formarea unor trăsăturide caracter. De asemenea, părinţii vor avea
posibilitatea de a se implica afectiv şi emoţional alături de copii lor.
Modalități de monitorizare și evaluare:

Rezultatele activităţii și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul
tuturor participanților la proiect, opiniei publice, comunității locale, prin
diferite mĳloace de comunicare: comisia metodică, cercuri pedagogice,
www.gradinitamihaieminescu.ro, articole în presă/reviste de specialitate.
Evaluarea internă a proiectului

Proiectul este structurat conform cerințelor formulate pentru tipul de educație
căruia I se adresează. Legătura dintre componentele proiectului (coerență scop-
obiective-activități-metode-evaluare-indicatori) permite punerea în practică a
acestuia. Evaluarea produselor din perspectiva unor fapte obiective, asigură
atingerea obiectivelor propuse în proiect. Rezultatele proiectului vor fi evaluate
luând în considerare următorii indicatori privind activitățile desfășurate în
unitățile de învățământ preșcolar:

� discuții, dezbateri pe tema proiectului
� realizări majore ale proiectului
� rezultate calitative
� diseminarea și mediatizarea

Evaluarea externă a proiectului

Metode de evaluare a rezultatelor:

Forme de evaluare folosite:

� evaluarea pe parcurs;
� evaluarea finală (sumativă).

Metode (instrumente) de evaluare:

� măsurarea nivelului de participare rapoarte-scrise, rapoarte verbale privitoare la
proiect, etc.;

� analiza documentelor;
� discuții de grup.

Rezultatele proiectului vor fi evaluate luând în considerare următorii

indicatori:

1. Indicatori privind accesul la educație:
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� rata de participare a copiilor de vârstă preșcolară, a părinților acestora și a
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ.

2. Indicatori privind colaborarea între unitatea de învățământ preșcolare și

comunitatea locală:

� imaginea grădiniței în cadrul comunității locale;
� gradul de participare a comunității în cadrul proiectului;
� numărul de participanți (pe categorii) ai rezultatelor proiectului;
� numărul altor instituții implicate în activitățile din cadrul proiectului.

Promovare/mediatizare și diseminare:

„Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul
tuturor participanților la proiect, comunității locale, prin diferite mĳloace de
comunicare: Comisia pentru curriculum, site-ul grădiniței
www.gradinitamihaieminescu.ro, pagina de facebook a grădiniței.
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Valența educativă a Matematicii

Autor Costea Angela Delia
Prof.Liceul Teoretic Sebiș

Inceputul noului mileniu, dominat de procesul de globalizare şi implicit o de nouă viziune
asupra rolului economic al educaţiei şi de ritmul înalt de inovare in domeniul IT, ridică probleme
serioase în faţa instituţiilor de educaţie din toată lumea. Există astăzi o acumulare uriaşă de descoperiri,
aplicaţii, tehnologii care constituie o sursă fară precedent de cunoaştere şi de putere. Probabil că
niciodată descoperirile şi inovaţiile nu au indus o asemenea creştere materială, dar, în acelaşi timp,
niciodată capacitatea producătoare (sau distructivă geniului uman n-a lăsat să planeze atâtea
incertitudini privind viitorul. Citând Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
UNESCO, provocarea imensă a mileniului în care am intrat constă în apropierea dintre puterea pe care omul o

are la dispoziţia sa şi înţelepciunea pe care o dovedeşte în utilizarea acestei puteri...

Unde se găseşte educaţia pentru matematică (şi ştiinţă în general) în acest efort global de
schimbare a societăţii ? Unde este situat sistemul educaţional românesc pe această scară a transformării ?
Rolul profesorilor care predau matematica şi ştiinţa în general este de a-i ajuta pe elevi şi studenţi să se
adapteze societăţii în schimbare, devenind în acest mod cetăţeni dotaţi cu cunoştinţe ştiinţifice şi
tehnologice de bază, cetăţeni care să poată lua parte la procesele de decizie democratică. Sarcina acestor
profesori, deci a dumneavoastră, este deosebită, ei fiind chemaţi nu numai să formeze un număr
suficient de mare de persoane calificate care să poată să răspundă nevoilor ştiinţifice şi tehnice ale
societăţii globale, dar şi să se asigure că decidenţii, în particular cei politici, au un bagaj tehnologic,
ştiinţific şi matematic care să le permită să ia decizii înţelepte asupra problemelor omenirii care ating
ştiinţa şi tehnologia.

Pe lângă aceasta, profesorii de matematică şi de ştiinţă în general trebuie să-i înarmeze pe toţi
cetăţenii cu un bagaj de cunoştinţe din ştiinţă, tehnologie, matematică suficient de mare încât să facă
opţiuni avizate în aspectele din viaţa lor legate de descoperiri şi de aplicaţii ştiinţifice şi, de asemenea, să
asigure societatea că puterea oferită umanităţii de ştiinţe şi tehnologii este exploatată în folosul tuturor
şi nu numai al câtorva familii bogate.

Cum putem ajunge la aceste rezultate ideale şi care este sistemul educaţional pe care-l putem
construi în acest scop ?

Pornind de la noţiunea de ştiinţă ce defineşte un ansamblu de cunoştinţe veridice despre
realitatea obiectivă sau subiectivă, adica doar adevăr, putem afirma că matematica, fundamentul tuturor
ştiinţelor experimentale şi sociale nu poate cuprinde decât adevarul pur. Matematica , numai logică in
dezvoltarea sa, ne obişnuieşte cu deducţii corecte, cu raţionamente în care totul apare ca un lanț, fără
discontinuitaţi. Prin logica de la baza fiecarui raţionament, matematica ne obişnuieşte cu precizie si
obiectivitate si ne imprimă în suflete, în ordinea morală si intelectuală rectiliniaritatea în toate
imprejurarile vieţii. Căci matematica nu minte, iar după vorbele marelui matematician francez Francois
Viete”pledoariile avocaţilor şi discursurile oratorilor nu au nici o valoare matematică”.
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Creatorul in matematici nu poate să dea decât soluţia sau soluţiile adevărate, altmiteri comite o
eroare. In matematici nu exista compromis intre adevăr şi eroare. Şi pentru că nu există acest
compromis, matematica, cu toate exemplele sale, instruieşte mai bine sau cel puţin tot atât de bine ca
toate preceptele morale din lume.

Matematica este un mĳloc şi nu un scop, este un mĳloc spre a prinde cantitativ sau
structural toate fenomenele naturale în formule precise şi elegante. De aceea matematica este cheia de
aur a tuturor ştiinţelor experimentale şi nu numai.

Matematica nu are nici o contingenţă cu minciuna, vulgaritatea si egoismul. Ea dă celor ce o
urmăresc, prin precizia formulelor si a expresiilor, disciplină intelectuală, discreţie, modestie,
dezinteresare, măsură în toate, abnegaţie, sensibilitate artistică la frumuseţile acestei lumi.

Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, învăţarea matematicii antrenează judecata, îl
pune pe elev în situația de a face selectarea adevărului ştiinţific de neadevar,si demonstrarea acestuia;
exersează organizarea logică a gândirii, ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi consecinţelor, îl
învaţă pe copil să distingă diversele aspecte ale unei situaţii, să degajeze esenţialul de neesenţial, dezvoltă
atenţia și perspicacitatea, antrenează memoria logică, exersează analiza şi sinteza, favorizează
dezvoltarea imaginaţiei creatoare, îl ajută să-şi formeze simţ critic constructiv.

Sub aspect estetic trezeşte gustul faţă de frumuseţea matematicii exprimată prin relaţii, formule,
figuri, demonstraţii, cultivă unele calităţi ale exprimării gândirii, cum ar fi claritatea, ordinea,
conciziunea, eleganţa, îl face pe elev capabil să recunoască şi să aprecieze legătura formală a creaţiei
artistice relevată în echilibrul arhitectural, compoziţia artelor plastice, ritmuri şi structuri muzicale, îl
face sensibil faţă de frumuseţea naturii şi tehnicii.

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi
echitate, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, creează nevoia de a cunoaşte, a
înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru
început.

Concluzionând ,Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită participând cu mĳloace proprii
la dezvoltarea personalităţii umane nu numai sub aspect intelectual ci şi sub aspect estetic şi moral astfel
încât toate împreună formează virtutea acestei științe respectiv valența ei educativă ce ne face să tindem
mereu către adevăr şi perfecţiune.

Bibliografie
1. Andone S.George ,1969, Varia Mathematica, Bucuresti, Editura Tineretului, Lyceum70
2. https://ssmr.ro/files/scoala/directii
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Școala online între provocare și schimbare

Prof.înv.primar Cristian Gabriela
Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu , Galați

În momentul în care am pășit pe teritoriul învățământului online , nu știam ce provocări mă
așteptă.Am învățat din mers lucruri pe care nu mi le explicase nimeni, am intocmit fișe de lucru folosind
programe de care nu auzisem, am intrat pe platforme de învățare de existența cărora nu știam, dar cu
rabdare și voință am reușit să depașesc toate obstacolele ce păreau de nedepășit.Dată fiind situația
pandemică , elevii și profesorii și-au canalizat atenția, forțele,priceperea și energia spre varianta on-
line.Cu avantaje și dezavantaje , școala online ne-a ținut până la urmă conectați cumateria.

Când am început efectiv lucrul online pe platforma Google Classroom ,aveam clasa pregatitoare.
Copii și părinți pe care nu îi întâlnisem față în față deloc, o platforma de e-learning puțin accesată și
multe întrebări la care nu aveam răspuns. Fiind foarte mici ,copiii trebuiau însoțiți pe toată perioada
lecțiilor de un adult . Marea majoritate a adulților erau la serviciu și era o problemă ca dumnealor să
rămână acasă pe o perioada nedeterminată și să fie la curent cu tehnologia care avanseazaă pe zi ce
trece.Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de acasă și să se asigure atât
de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de către elev, cât și de
motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport
emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, să
discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină cauza educației și a învățării,
chiar și în aceste condiții dificile.

Cu multă răbdare si implicare am reușit să creez diverse diverse situații de învățare care au atras
elevii în cadrul lecțiilor susținute online.

Am folosit captivante aplicații prin care elevii s-au jucat învățând și au învățar jucându-se , astfel
realizând scopul activității proiectate în mod creativ, atractiv ,dinamic și conștient.

-Chatter Pix Kids- unde diverse personaje de desene animate și nu numai , au ,,prins glas”și
bucuria învățării a fost dusă mai departe , în familiile elevilor.

-Wordwall-o aplicație unde am putut crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire a
cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea.Aceasta aplicatie o
folosesc și acum la clasă , chiar dacă nu mai suntem în online.

- Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă gratuită folosită și
de mine alături de foarte mulți profesori , cu ajutorul căreia am putut crea teste interactive, în care elevii
răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Vă recomand să îl folosiți doar ca instrument
de verificare a cunoștințelor sau feedback pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați au fost și cum se
simt elevii.

-Google Earth-Cu ajutorul Google Earth amk exlporat ămpreună cu elevii lumea prin
intermediul 3D-urilor, videoclipurilor, imaginilor.

-Asq.ro-Este o aplicație ce conține teste, se poate lucra diferențiat și se poate vedea ăn timp real
ce lucrează fiecare elev. Temele pot fi trimise direct din aplicație.
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Pe lângă aceste aplicații de un real folos mi-a fost si Twinkl ,este o editura educatională online
pe care am folosit-o și pe care o folosesc în continuare, care produce materiale didactice. Resursele
educationale sunt create de profesori cu experienta. Pe lângă materialele didactice puse la dispoziție
exista jocuri și povești variate adaptate fiecărui nivel de vârstă.

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic,
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu
materialele și mĳloacele didactice utilizate.

,, Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil , procesul de instruire își
pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform studiilor efectuate de
specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar sunt convinsă că noile experiențe
prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții eficiente de reglare
a procesului de învățămant.” afirmă Natalia Rotaru , afirmație cu care sunt total de acord.
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STRATEGII DE REALIZARE A JOCULUI DIDACTIC

MATEMATIC ÎN CICLUL PRIMAR

P.I.P Croitoriu Delia
Liceul Teoretic ” C-Tin Brâncoveanu” Dăbuleni, Dolj

Motto:„Jocul are rezonanțe psihologice importante şi atrage atenția copilului asupra strategiilor prin
care a fost obținut.” (V. Şchiopii, E. Verza)

Folosirea jocului matematic cere strategii de lucru bine gândite pentru a se integra organic în mersul
firesc al lecției. În lecție, învățătorul va ține seama de caracteristicile jocului didactic pentru a asigura
desfăşurarea optimă a activității de învățare. Căile de organizare şi dirĳare a învățării în vederea
atingerii obiectivelor sunt metodele de învățare specifice matematicii. Acestea pot deveni procedee în
cadrul jocului didactic. Jocul utilizat ca procedeu se referă la concretizarea metodei prin situații
particulare cu scopul menținerii atenției copilului, pentru evitarea şablonării situației de joc. Structura
activităților cognitiv-operaționale specifice matematicii sub forma jocului ca metodă, ca procedeu, ca
formă de organizare a lecției se soldează cu performanțe mai bune, cu coeficienți crescuți de activism şi
angajare în sarcina didactică. „Predarea şi învățarea prin joc şi jocul ca activitate, nu se suprapun ca
structură şi funcții, îmbinarea lor aduce modificări de atitudine față de anumite sarcini didactice".1
Folosirea denumirii jocului didactic ca laitmotiv a constituit un element antrenant pentru elevi, având
efecte pozitive în realizarea obiectivelor. Strategiile jocului sunt strategii euristice în care elevii îşi
manifestă istețimea, inițiativa, răbdarea, îndrăzneala. Am observat că elevii întâmpină dificultăți mai
mari în identificarea întrebărilorproblemă decât în rezolvarea situației-problemă.

De aceea, rolul învățătorului este de a îndruma căutările, ca apoi să realizeze întărirea pozitivă
sau negativă a rezultatelor obținute. Sarcina didactică este formulată în aşa fel încât să-i orienteze pe
elevi în selecĠionarea cunoştinĠelor însuşite anterior şi să le ofere puncte de reper pentru generalizarea
lor, în vederea formulării răspunsului. În organizarea şi desfăşurarea jocurilor matematice se foloseşte
conversația, pe verticală şi pe orizontală. Conversația catehetică din cadrul jocului „Puțină
matematică în vorbire" este înlocuită cu conversația euristică în jocul „Combinații cu cifre".

Printr-o succesiune logică a întrebărilor, gândirea elevilor este orientată spre scopul urmărit.
Sarcina didactică este adaptată la posibilitățile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul şi la
stilul de învăĠare al elevului. Personalizarea prin jocul matematic vizează: conținutul ştiințific, mediul
psihologic, standarde de performanță, metode folosite. Alegerea metodelor, procedeelor,
mĳloacelor didactice, formelor de grupare a elevilor, combinarea optimă dintre ele asigură eficiența în
munca şcolară. Se realizează mai uşor unitatea dintre concret şi abstract, dintre elementele teoretice şi
cele practice prin strategii imitative (bazate pe model), expozitive (prin receptare: ascultă, priveşte,
reproduce), demonstraĠie (bazate pe explicații), algoritmice (prin dirĳare detaliată), euristice (prin
semidirĳare, prin angajare în descoperire), inductive (prin trecerea de la particular la general), deductive
(prin trecerea de la noțiuni la exemple), prin strategia motivării prin performanțe şcolare (prin ridicarea
nivelului de aspirație privind angajarea elevilor în rezolvarea unui număr mai mare de situații
problemă), prin strategia motivării prin mărirea valențelor afective ale activităților ludice (prin
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implicarea elevului în mai mare măsură, asigurarea trăiniciei cunoştințelor, sensibilizarea elevilor la
învățarea progresiv eficientă). 1 Cerghit, I., 1983, „Perfecționarea lecției în şcoala modernă", E.D.P.,
Bucureşti, p. 159. ~6~

Un rol important în realizarea jocului matematic îl au: comunicarea verbală, comunicarea
nonverbală, folosite în captarea, orientarea şi controlul atenĠiei; materialele ilustrative (planşele,
schemele, săgețile, sublinierile, culorile contrastante); prezentarea conținutului în maniera în care
cuprinde elemente de noutate, de surpriză, folosind mĳloacele audio-vizuale; alternanța momentelor
care solicită un efort maxim cu cele relaxante; distribuirea echilibrată a sarcinilor şi diferențierea
acestora (fiecare elev să se simtă util şi responsabil de ce face potrivit ritmului propriu de lucru şi
posibilului volum de muncă); fişele de muncă independentă (de recuperare, de consolidare, de
dezvoltare). Folosindu-se strategiile de realizare a jocului didactic matematic cele mai adecvate, elevii
realizează obiectivele stabilite.

Bibliografie:
1. Cerghit, I., Perfecționarea lecției în şcoala modernă, E.D.P. Bucureşti, 1983.
2.Creţu E. Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar. Bucureşti, Editura Aramis, 1999;
5. Faure E. A învăţa să fii. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1974;
7. Ionescu M., Radu I. Didactica modernă. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001;
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Egalitatea de șanse în educație

Școala Gimnazială Comișani
Prof. înv. primar, Curtașu Adina Elena

Analizând într-o manieră comparativă sistemele de învăţământ din mai multe ţări, putem
observa unele tendinţe generale în organizarea şi perfecţionarea acestora. Aceste tendinţe îmbracă
forme diverse de la o ţară la alta. În cele ce urmează, vom prezenta succint aceste tendinţe, fără a
particulariza pe o anumită ţară sau sistem de educaţie.

Debutul şcolarităţii obligatorii este una din principalele probleme care se află în atenţia
specialiştilor din domeniul psihopedagogiei. Datorită transformărilor profunde, atât la nivel biologic cât
şi la nivel psihologic, prin care trece copilul în perioada în care se doreşte integrarea lui în structura
şcolară obligatorie, găsim numeroase soluţii pedagogice privitoare la această problemă delicată.
Indiferent de soluţiile propuse: debut la 5, 6 sau 7 ani, grupă pregătitoare sau clasă pregătitoare,
obiectivul principal al specialiştilor este adaptarea rapidă şi eficientă la cerinţele mediului şcolar a
proaspătului elev. Această adaptare ridică numeroase probleme atât datorită evoluţiei bio-psiho-
individuale a copilului cât şi datorită faptului că acum se face trecerea de la activitatea predominant
centrată pe joc, specifică ciclului preşcolar, la activitatea centrată pe învăţare, specifică învăţământului
şcolar.

Prelungirea duratei învăţământului obligatoriu este impusă de dezvoltarea tehnologică din
ultimele decenii, care solicită un volum tot mai mare de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice. Pentru a face
faţă acestei cerinţe sistemul de învăţământ trebuie să ofere o instruire generală obligatorie mult mai
amplă decât în trecut. De-a lungul timpului durata învăţământului obligatoriu, în diverse sisteme de
educaţie, a evoluat continuu, fiind mai întâi de 4 ani, apoi de 8 şi ajungând în unele ţări până la 9
(tendinţă ce se manifestă şi în ţara noastră, în prezent) sau chiar 10 ani.

Dacă considerăm vârsta cronologică a educabilului în raport cu încadrarea sa în învăţământul
obligatoriu, avem de a face cu intervalul 6 – 16 ani, interval ce poate oscila la limita inferioară (5-6 ani)
şi la cea superioară (14-16 ani). Învăţământul obligatoriu este conceput sub forma unui modul unic care
asigură o pregătire identică educabililor, având ca obiectiv dobândirea unui minim de instruire necesară
integrării în viaţa socială.

Diversificarea învăţământului este o tendinţă resimţită mai cu seamă în structurile postobligatorii
ale sistemului educaţional. Această tendinţă este motivată de diversificarea tot mai accentuată a pieţei
muncii şi de nevoia unor „braţe de muncă” calificate pentru noile domenii. Tendinţa diversificării
învăţământului se manifestă în plan funcţional prin existenţa mai multor tipuri de şcoli secundare (licee
vocaţionale, licee teoretice, tehnice sau scoli profesionale etc.), mai multor profiluri în cadrul acestor
şcoli (umanist, realist, învăţători – educatoare, militar, sportiv etc ), mai multor facultăţi la nivel
universităţilor şi mai multor specializări în cadrul facultăţilor. Această diversificare are ca obiectiv
oferirea de condiţii prielnice pentru orientarea şcolară şi profesională a educabililor, stimulându-le
aptitudinile, înclinaţiile şi interesele în virtutea integrării pe piaţa muncii a „omului potrivit la locul
potrivit”.
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Egalizarea şanselor la instruire, ca tendinţă în organizarea sistemelor de educaţie şi învăţământ,
urmăreşte asigurarea unei instruiri egale pentru toţi educabilii, indiferent de etnie, clasă socială,
apartenenţă politică, sex etc. Această tendinţă urmăreşte acordarea unei mai mari încrederi
individualităţii umane în ascensiunea ei pe treptele superioare ale sistemului educaţional.

Tendinţa de egalizare a şanselor la instruire trebuie corelată cu cea de diversificare a
învăţământului, pentru că egalizare nu înseamnă uniformizare, ci diversificare în funcţie de capacităţi şi
aptitudini. Această tendinţă are ca obiectiv desăvârşirea dezvoltării educaţionale şi profesionale a tuturor
educabililor, fără discriminare, pe baza capacităţilor şi aptitudinilor proprii şi cu ajutorul facilitării (sau
mai bine spus neîmpiedicării) accesului la structurile superioare ale sistemului educaţional.

Perfecţionarea / modernizarea continuă, ca tendinţă de organizare şi desfăşurare a sistemelor
educative contemporane, este prezentă datorită necesităţii de adaptare continuă şi permanentă a 67
sistemelor educative la cerinţele sociale dictate de dezvoltarea tot mai rapidă a societăţii umane
contemporane. Specific sistemelor contemporane de educaţie şi învăţământ este intervalul scurt de timp
dintre reformele implementate pentru ca sistemul să poată face faţă cu succes cerinţelor prezente şi mai
cu seamă de perspectivă ale societăţii.

Obiectivul unei astfel de tendinţe de organizare a sistemelor educative este acela de a menţine în
permanenţă echilibrul dintre cerinţele sociale şi răspunsul educativ al sistemului de învăţământ prin
crearea unor produşi care să fie capabili de o integrare activă şi creatoare în societate, care să facă faţă cu
succes provocărilor pieţei muncii.

Descentralizarea sistemelor de învăţământ şi creşterea autonomiei unităţilor de învăţământ este
una din tendinţele moderne de management de sistem educaţional şi se manifestă cu precădere în
învăţământul superior. Această tendinţă nu presupune dispariţia instanţei conducătoare a sistemului
educativ, ministerul de resort, ci crearea unui „câmp de autonomie” unităţilor de învăţământ de la toate
palierele sistemului.

Autonomia permite unităţilor şcolare crearea unei identităţi proprii fără a încălca autoritatea
centrală. Aceasta din urmă reglementează în continuare elementele esenţiale ale curriculumului naţional
prin curriculum nucleu (vezi cap. III şi IV) şi pe baza legii învăţământului.

Obiectivul acestei tendinţe de organizare a sistemelor de educaţie este acela de a apropia şcoala
concretă de nevoile comunităţii locale şi ale educabilului concret, prin responsabilizarea managerială a
unităţilor de educaţie şi prin implicarea comunităţii în viaţa educativă şi a şcolii în viaţa comunităţii în
care îşi desfăşoară activitatea.

Compatibilizarea sistemelor de învăţământ europene este o tendinţă impusă, îndeosebi, de crearea
Uniunii Europene. Obiectivul unei astfel de compatibilizări este acela de a permite mobilitatea
educabililor de la un sistem la altul, astfel încât un singur educabil să-şi poată desăvârşi educaţia în mai
multe sisteme de învăţământ, iar titlurile obţinute să fie recunoscute cel puţin în ţările Uniunii
Europene. Un exemplu funcţional este acela al sistemelor de credite transferabile, care este aplicat cu
succes în învăţământul superior din Europa. Universităţile din ţara noastră au adoptat de ceva vreme
acest sistem, care a permis o mobilitate mai mare a studenţilor atât între 68 universităţile româneşti dar
şi între acestea şi cele din afara sistemului de învăţământ românesc. Sistemele de învăţământ sunt
organizate pe niveluri de şcolaritate

Pentru perfecţionarea comunicării didactice, cadrul didactic trebuie să cunoască şi să respecte
anumite reguli, între care profesorul Jinga I. specifică următoarele:
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- vorbirea corectă, deschisă şi directă; - încurajarea feed-back-ului din partea elevilor; - ascultarea atentă,
răbdătoare şi încurajatoarea mesajelor primite din partea elevilor, concomitent cu efortul de a înţelege
exact sensul mesajelor; - folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaj
(de regulă orală şi vizuală concomitent, dar nu este lipsită de interes nici folosirea nonverbalului); -
repetarea mesajelor mai complexe (Jinga, I., Istrate, E., 2001, p.p. 187 - 188).
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Pro natura

prof. înv. primar Purluca Daniela
Școala gimnazială ,,Principele Radu” Adjud, Vrancea

„Învăţaţi-i pe copiii voştri ce i-am învăţat pe ai noştri: că pământul este mama noastră. Tot ce i
se întâmplă pământului ,va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ. Nu pământul aparţine
omului, ci omul aparţine pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului
îşi face lui însuşi.”

( Sieux Seattle)

Omul s-a aflat în mĳlocul naturii de la începutul existenţei sale, folosindu-i toate darurile. Nu
rareori, însă, ea ii opune şi manifestări oarbe, brutale, în faţa cărora rămâne înmărmurit şi neputincios.

Relaţiile care se stabilesc între om şi natură suscită un interes permanent, condiţionat atât de
dorinţa cunoaşterii fenomenelor care se petrec alături de noi, cât şi de procurarea unor surse de materii
prime, fără ca prin aceasta să se producă dezechilibre în natură, ale căror consecinţe pot fi imprevizibil
de mari şi grave.

Omul s-a născut înfrăţit cu natura, însă treptat, în ultimele două secole, s-a dovedit că omul a
devenit cel mai aprig duşman al său, otrăvindu-i apele cu petrol şi a lăsat-o pustie fără păduri şi verdeaţă.

Trăind într-un mediu bolnav omul nu-şi poate păstra sănătatea, devenind şi el la fel de posomorât
şi de cenuşiu ca pustiurile. Noroc că în ultimul ceas omul s-a trezit din nebunia proastei gospodăriri a
planetei, şi-a dat seama de efectele dezastruoase ale nesăbuirilor sale şi a încetat să sporească inaintarea
dezastrului.

Natura îşi are legile ei, legi ce trebuie respectate cu şfinţenie. Existenţa Planetei noastre este
ameninţată de tot felul de fenomene specifice civilizaţiei moderne. Aceasta, în înaintarea ei către progres,
rămâne conştient sau inconştient indiferentă faţă de cuceririle stiinţei şi tehnicii moderne, deşi aceste
urmări sunt vătămătoare sau chiar fatale Pământului.

Tot mai multe distrugeri şi deteriorări ale mediului se produc chiar sub ochii noştri. Este de
datoria noastră să găsim acele soluţii necesare pentru protejarea mediului şi existenţei vieţii pe pământ.
Ocrotirea naturii ,păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a
fiecărui om .Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediu ,întreaga educaţie ar trebui făcută în direcţia
protecţiei mediului .

Pentru o Planetă curată suntem chemaţi, mic şi mare, după puterile fiecăruia, să sădim o floare, să
împrospătăm aerul, să păstrăm mediul curat, să plantăm un pom şi atunci vom fi mai sănătoşi şi mai
buni.

Sub influenţa mediului înconjurător, paralel cu însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, apar şi se
dezvoltă la copii convingeri şi sentimente de dragoste, admiraţie şi respect faţă de natura înconjurătoare .

Educaţia ecologică trebuie să se bazeze pe activităţi concrete de participare, de aceea toate
metodele utilizate în acest tip de educaţie vizează învăţarea activă, participarea directă a copilului la
propria formare prin acţiuni care să-l responsabilizeze.
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Natura a atras dintotdeauna copiii, iar noi, cadrele didactice, avem menirea să le îndrumăm paşii
în universul ecologiei. Prin diferite activităţi atractive putem să le trezim interesul pentru natură, să-i
determinăm să iubească natura, s-o protejeze, să devină prietenii ei, să creeze o atitudine pozitivă pentru
problematica mediului înconjurator, se creaza un comportament ecologic şi responsabil pentru mediu..

Implicarea micilor şcolari în activitătiţe de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene din
universul apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradarea mediului, are
ca rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltarea mediului
înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă.

Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii asigură
asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei
educaţii europene, a oamenilor de mâine.

Iată de ce am propus elevilor mei multe exerciţii practice de ocrotire a mediului înconjurător,
având drept scop înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni sau concepte specifice mediului
înconjurător precum şi dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu
natural echilibrat, propice vieţii.

Pe tot parcursul derulării unor activităţi de ecologizare a mediului înconjurător, elevii au fost
capabili să folosească corect termeni specifici ocrotirii mediului, să enumere factorii de risc asupra
mediului, s-au implicat responsabil în activităţi practice de amenajare şi întreţinere a spaţiului verde.

Prin derularea activităţilor de ocrotire a mediului, am urmărit rezultate care vizează :
- conştientizarea fiecărui elev privind necesitatea păstrării curate a mediului;
- participarea fiecărui elev, dupa puterile fiecăruia, la activităţi practice de ocrotire a mediului

înconjurător;
- exprimarea unor impresii personale privitoare la ocrotirea mediului;
- formarea unei conduite ecologice, a unui regim de viaţă sănatos, într-un mediu natural

sănătos.
Fără a avea pretenţia epuizării acţiunilor de ecologizare a mediului în care trăim, am făcut primii

paşi mici şi şovăitori, călăuziţi laolaltă, mici şi mari de spusele lui Gandhi :
,,Ceea ce prezintă importanţă este acţiunea în sine şi nu rezultatul acţiunii. Trebuie să faci ceea ce

este corect şi bine. S-ar putea ca acest lucru să nu dea nici un rezultat în vremea ta. Dar aceasta nu
înseamnă că trebuie să te împiedice ceea ce este corect şi bine. Niciodată nu poţi şti ce roade vor da
acţiunile tale. Dar dacă nu faci nimic, nu vor exista nici un fel de roade.”

Dragostea pentru natură trebuie să fie o componentă esenţială a comportamentului uman.
Activităţile desfăşurate pentru protecţia mediului pe care le-am dezvoltat au demonstrat ideea potrivit
căreia educaţia referitoare la mediu trebuie să înceapă de la vârsta copilăriei, vârstă la care se formează
priceperi şi deprinderi, care exersate devin obişnuinţe. Cadrului didactic îi revine sarcina de a învăţa
copiii să iubească şi să ocrotească natura, folosind cele mai variate metode şi procedee de transmitere a
unor cunoştinţe ecologice adecvate vârstei, precum şi cultivarea unor conduite ecologice.

Cunoaşterea şi preţuirea de către elevi a resurselor naturale ale planetei, în curs de epuizare, se
îmbină firesc cu preocupările la nivel local sub aspectul conservării potenţialului de resurse naturale ,a
utilizării şi economisirii lor ,preocupări în care şi elevii îşi pot aduce contribuţia. Concursurile „Jucăriile
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ECO ” sau „Clasa mea ECO ”au antrenat elevii în activităţiile practice de curăţenie şi de îngrĳire a
colţului viu, precum şi de confecţionare de jucării din materiale ecologice.

Educaţia relativă privind mediu începe din familie ,continuă la grădiniţă şi se adânceşte la şcoală
într-o spirală a implicării.

"Să nu îi educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va rnai exista când ei vor fi mari. Şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor:Atunci să-i învăţăm să se adapteze".

( MariaMontesori)

Bibliografie :
1.Silvia Breben, Elena Gongea, Cunoaşterea mediului înconjurător, Editura Radical, Craiova, 2001
2.Gheorghe Nicolaescu, Educaţia pentru mediu, Editura Cominis, 2000
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LA CHANSON DANS L’APPRENTİSSAGE DE LA

LANGUE FRANÇAISE

Prof. DĂNİLĂ GABRIELA-CRİSTİNA
LİCEUL TEHNOLOGIC ,,RADU NEGRU’’, GALAŢİ

Apprendre une langue étrangère, c’est aborder une autre manière de voir le monde, découvrir un
univers culturel et linguistique différent de sa culture d’origine. Elle permet à des personnes d’échanger
des informations, de réagir, d’intéragir, d’exprimer des désirs, des sentiments et des opinions
personnelles.

Le succès dans l’apprentissage d’une langue étrangère dépend en grande mesure de l’habilité de
créer une ambiance agréable, attrayante en classe. Les évolutions pédagogiques liées aux
developpements technologiques des dernières années placent les apprenants et les enseignants en
relation directe avec le présent, l’actualité. Elles facilitent l’accès diversifié à l’information et mènent
logiquement à l’action et l’interaction immédiate en langue cible.

La chanson est un document sonore, spécial par son élément non-linguistique : la musique. La
chanson est liée au rythme, à la danse et aussi à la fête. Selon Michel Boiron, les chansons „ sont des
sollicitations affectives et ésthetiques nonverbales ”. Elles peuvent générer un accès fructueux à la langue
étrangère. La chanson contemporaine facilite la découverte d’un francais oral dans sa diversité.

C’est pourquoi, j’ai decidé de l’utiliser pour faire plus agréable le passage du premier bilanà la V-
ème unité „Espace . Télécommunication ” du manuel de l’éditure Corint, pour la XI-èmeclasse, L2. J’ai
proposé de mobiliser et développer aux apprenants du lycée les compétences de compréhension et
d’expression orale et écrite d’un texte. Selon Jean Pierre Cuq et Isabelle Gruca, l’expression ou ,,la
communication orale ” est une compétence qui signifie la capacité de
l’apprenant de pouvoir s’exprimer dans des situations diverses de communication.

„La mise en route ” ou l’introduction a été faite par une question : Utilisez-vous le portable pour
parler avec les amis et pour faire des déclarations d’amour ? Il y a quelques jours la fête de Saint Valentin
avait eu lieu. La réponse a été afirmative.

La préparation des apprenants pour l’écoute de la chanson a été continué, en leur disant que jeune
musicien, auteur et interprète Cali ou Bruno Caliciuri, procède comme eux. Ils ont été informé, en
quelques mots, sur sa biographie, ses albums, ses styles préférés. Je n’ai pas raté l’occasion de leur
demander s’ils connaissaient d’autres chanteurs français. J’ai rappellé des noms célèbres comme Edith
Piaf, Joe Dassin, Patricia Kaas, Céline Dion, Lara Fabian. Certains d’eux ont fredonné même quelques
vers de leurs chansons.

J’ai écrit sur le flip-chart le titre de la chanson : „C’est quand le bonheur ? ”. J’ai preferé
cette mélodie du chanteur français Cali, parce qu’il représente un support idéal pour les thèmes qui
devaient être abordés (amitié, amour, moyens de communication). Et aussi pour l’apprentissage des
mots et des expressions familières, l’expression des actes de parole, la reconnaissance et la fixation des
structures grammaticales. Le clip de la chanson peut être visionner à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=BIJqv9KOJfQ .
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Le titre demandait quelques réponses; les élèves ont été invités à définir le bonheur, à dire quand
ils se sentent heureux. On leur a été presenté des pensées des personnalités célèbres et des proverbes.

Pour vérifier les compétences de compréhension orale, ils ont été demandés s’ils ont saisi la
répétition d’un syntagme. J’ai écrit au tableau-noir quelques expressions mises en désordre qui
devaient être associées. Ils ont écouté de nouveau la chanson et je leur ai demandé de les mettre en bon
ordre.

La vérification des compétences de compréhension écrite et de production orale a été
realisée à l’aide des questions concernant le contenu de la chanson :
1. Avez-vous reconnu les personnages ?
2. Quel est le personnage principal ?
3. Que veut-il faire ?
4. Où se passe l’action ? Y-a-t il dans la chanson des informations concernant le lieu de l’action ? 5.
L’action est passée/présente/future ?
6. Quel est le mode et le temps des verbes ?
7. Quels sont les mots qui expriment la recherche du bonheur ?
8. Quelle est la fin de l’histoire presentée ?
9. Quelle impression dégage la chanson ?

Je leur ai demandé de choisir les réponses correctes, en soulignant les termes convenables de la
grille donnée d’impressions et de sentiments et de les justifier.
Ensuite, on leur a distribué les partitions de cette chanson et les apprenants ont chanté auprès
de Cali „C’est quand le bonheur ? ”. Mon démarcheméthodologique a suivi plusieurs étapes :
1. La mise en route ;
2. L’écoute de la chanson sans texte ;
3. L’écoute de la chanson avec texte ;
4. Le prolongement de l’activité.

Cette dernière étape élargit le champ de réflexion des élèves, fixe leurs connaissances lexicales et
grammaticales, apporte des nouvelles informations des dictionnaires, des albums et d’Internet. On leur a
proposé, par groupes, deux types d’activités qui misent en valeur leur
creativité : la réalisation d’un essai sur le bonheur et la composition d’un e-mail adressé à une chère
personne.

À l’origine, la chanson n’a pas été créée pour être utilisée en classe. Sa fonction première est de
distraire, de dénoncer, de raconter une histoire, de faire danser, etc. Les pistes pédagogiques proposées
ont été conçues avec la volonté d’enrichir la classe de pratiques interactives, de conférir à la langue
enseignée son statut de langue vivante avec le souci du respect du travail accompli par les artistes.

Visionner les programmes des chaînes musicales constitue également un bon moyen de se
tenir au courant de l'actualité de la chanson d'expression française. MCM , MTV France ou M6
Musique , par exemple, consacrent une large partie de leurs programmes à la diffusion de clips,
mais proposent également des émissions thématiques (Top 50, portraits d'artistes, interviews).
Donc, les apprenants ont la possibilité de cliquer sur ce sites pour découvrir les nouveautés en
matière de musique française et de pouvoir exercer la langue en écoutant les dernières tubes des
artistes français à la mode.
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Même si nos élèves n’écoutent pas toujours les dernières tubes en français, parce qu’ils préférent
ceux en anglais, l’activité en classe a été stimulatrice, ils ont aimé la manière d’exploiter une chanson et
ses paroles , ce qui leur a favorisé une meilleure attraction pour la compréhension et la production orale
du français.

Pour conclure, la réussite de cet acte nécessite l’intégration d’un support didactique motivant qui
répond à leurs besoins et attire leurs attentions. Le choix des supports est fixé dans les manuels scolaires
à travers les activités ludiques proposés par la tutelle dans la mesure où les apprenants jouent et
apprennent au même temps. L’apprenant écoute, répète, mémorise avec son intelligence et son
imagination.

Excepté sa qualité sonore, thématique, ce support auditif se distingue par sa qualité linguistique, en
contenant des structures et des expressions qui, aussitôt la chanson assimilée et
apprise, resteront dans la mémoire auditive, en pouvant être utilisées facilement dans la pratique
orale et écrite. L’objectif pédagogique pourrait se résumer en une seule phrase : donner envie
d’apprendre.

Bibliographie et sitographie

1. Boiron Michel. Approches pédagogiques de la chanson. Cavilam, Vichy, 2005, p.4
2. Tagliante Christine. La classe de langue. CLE International/VUEF, Paris, 2001, p.29
3. http://www.momes.net/comptines/comptines-chansons.html
4. https://www.youtube.com/watch?v=BIJqv9KOJfQ
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Program de stimulare a competențelor de comunicare

ale copiilor deficienți de auz

Prof. Dobrotă Manuela-Corina
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu

Ca profesor psihopedagog am dezvoltat și aplicat un program de dezvoltare a comunicării,
plecând de la următoarele obiective:

• stimularea multisenzorială, verbală şi intelectuală;
• fructificarea nivelului de dezvoltare audio-verbală a copiilor deficienţi de auz;
• dezvoltarea competenţelor de comunicare, a dorinţei de a iniţia comunicarea şi a încrederii în

forţele proprii.
Caracteristicile programului se bazează pe principiile educației ritmice

• diferenţierea sarcinilor în funcţie de nivelul de dezvoltare a limbajului verbal;
• folosirea unor strategii active de antrenament auditiv şi în formarea competenţelor de

comunicare;
• abordarea unor jocuri şi teme de conversaţie din sfera altor arri curriculare;
• diversificarea situaţiilor de comunicare verbală şi nonverbală;
• accentuarea rolului interactiv al limbajului prin crearea unor situaţii de comunicare copil-copil,

copil-profesor;
• exersarea unor tehnici de muncă în grup care solicită colaborare, întrajutorare, toleranţă.

Programul a avut următoarea structură:

Eu îmi descopăr simţurile:

a) Eu văd

b) Eu aud

c) Eu pipăi, eu simt

d) Eu miros

e) Eu gust

Pentru fiecare din aceste capitole, am cules exerciții și jocuri senzoriale, o poveste, un cântec
potrivit cu tema – noi sau din cele pe care copiii le cunosc, fiecare dintre activități încheindu-se cu o
secvență de terapie de expresie sau ocupațională.

Eu văd

Exerciţiile şi jocurile senzoriale pe care le-am conceput pentru acest capitol al programului
au fost:☻În sala în care se desfăşoară activitatea se face întuneric, copiii vor aprinde lanterne, pe care le
vor mişca într-un ritm impus de tobă, apoi pe un ritm muzical. O variantă a acestui joc poate fi aceea în
care unul dintre participanţi, conducătorul jocului, orientează lanterna în diferite direcţii, iar ceilalţi
urmăresc cu ochii, apoi cu lanternele lor lumina produsă de lanterna conducătorului de joc.
☻Participanţii îşi aleg o culoare şi urmăresc cu ochii coarda care are culoarea pe care au ales-o. ☻
“Cercuri de culori” - sortarea în interiorul unor cercuri a jucăriile de aceeaşi culoare.
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Am propus pentru acest capitol tema povestea ”Albă-ca-Zăpada” și cântecul din desenul animat
“Albă-ca-Zăpada”. Terapia de expresie care încheie acttivitatea presupune colorarea unui protret alb-
negru al personajului poveștii, denumirea culorilor, verbalizarea în timpul activității a trăsăturilor fetei.

Eu aud

Exerciţii şi jocuri senzoriale:

☻“Cum se aude...?” – imitarea onomatopeelor pentru fenomenele naturii; ☻ “Glasul instrumentelor
muzicale” – intuirea tonalităţii sunetelor☻”Acum suntem cocoşi/raţe...” Câte un copil, pe rând, devine
conducătorul jocului imitând animalul pe care îl are desenat pe jetonul extras. Toţi ceilalţi participanţi
imită mişcările şi onomatopeea emisă de conducătorul jocului. ☻ “Ghiceşte ce animal imit eu!” –
pantomimă pentru prezentarea comportamentului şi producerea onomatopeelor animalului de pe
jetonul extras de fiecare copil.☻ “Ce animal vorbeşte aşa?” – recunoaşterea auditivă a onomatopeelor,
denumirea animalelor

La tema 1, “În curtea bunicilor”, se poate folosi cântecul: “Ograda”. Activitatea poate fi încheiată
cu o secvență de abilitare manuală – lucrare colectivă “Păsări de curte”. Peste conturul unor desene care
reprezintă păsările de curte se lipes pene sau hârtiuțe imaginând pene. Se verbalizează tot ceea ce copiii
pot verbaliza în timpul activității.

Tema 2, “În pădure” și cântecul ”În pădure” pot fi completate cu o secvență de terapie
ocupaţională – modelarea din plastilină a unor case pentru animalele sălbatice reprezentate prin jucării
mici de plastic.

Pentru tema 3: “Ursul păcălit de vulpe”se intonează cântecul: “Ursul păcălit de vulpe”. O secvență
de terapie ocupaţională poate consta din ataşarea ochilor şi gurii pe un portret al unui ursuleţ, astfel
încât el să exprime diferite stări sufletești, supărare, veselie, mirare, verbalizându-se tot ce cunosc copiii
despre exprimarea emoțiilor.

Eu pipăi, eu simt

Exerciţiile şi jocurile senzoriale propuse:
☻ ”Pasul melcului” – pipăirea cu mâinile, cu genunchii a unor bucăţi confecţionate din diferite
materiale şi verbalizarea impresiilor despre acestea. ☻ ”Ce-i ascuns aici?” – pipăirea cu mâinile sau
picioarele desculţe a materialelor şi descrierea acestora. ☻ ”Rece, cald, fierbinte” – realizarea
corespondenţei dintre temperaturile apei din trei sticle şi imagini ale unor obiecte, fenomene (foc, ploaie,
om de zăpadă...). ☻ ”Uşor, greu” – pipăirea, cântărirea în mâini a paielor, lemnelor şi pietrelor,
încercarea de a le mişca din loc suflând asupra lor.

Tema alesă a a fost povestea și desenul animat “Cei trei purceluşi”și cântecul: “Nu ne e frică de

lupul rău” au fost completate de o secvență de terapie de expresie – desen ”Casele purceluşilor” sau
ocupțională, de construcție a unor „căsuțe” din pietre, lemne sau paie.

Eu miros

Exerciţiile şi jocurile senzoriale alese pentru acest capitol al programului au fost: ☻”Aşa
miroase parfumul , portocalele, oţetul...” - impresii despre mirosurile testate☻ Ghiceşte ce-ai mirosit!”
☻ „Câinii” strâng batistele de hârtie impregnate cu miros de benzină sau de parfum în două cercuri
diferite.
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La tema “Câinele la plimbare”, am adăugat cântecul: “Câinele”și o secvență de terapie de expresie
– realizarea unei ikebana

Eu gust

Exerciţii şi jocuri senzoriale:

☻ “Gustul ei este...” - impresii despre gustul legumelor.☻ “Ce-ai gustat?” - fiecare participant este legat
la ochi şi denumeşte legumele gustate.☻ “Schimbăm gustul apei” – dizolvarea în apă a sării, zahărului şi
a sării de lămâie şi realizarea corespondenţei între gustul substanţelor şi al soluţiilor.

Tema “Supa de zarzavat” – poezie de Otilia Cazimir și cântecul:“Supa de zarzavat” – poezie de
Otilia Cazimir, interpretat de Tudor Gheorghe au fost completate cu o activitate practică – pregătirea
unei supe de zarzavat, care a fost un bun prilej de a stârni prilejuri multiple de comunicare în continuare.

Programul de stimulare a comunicării orale şi-a dovedit eficienţa în urma aplicării lui în cadrul
unei grupe de grădiniţă din centrul școlar de educație incluzivă. El poate fi modificat şi adaptat în funcţie
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor deficienţi de auz. De asemenea, poate fi aplicat în
cadrul activităților din Grupul părinți-copii.

Stimularea verbală, auditivă şi intelectuală a copiilor deficienţi de auz în toate activităţile
desfăşurate în grădiniţa şi în şcoala incluzivă conduce la rezultate care ne motivează să căutăm astfel de
mĳloace şi strategii care să ne indice progresele fiecărui copil în parte precum şi paşii ulteriori în
formarea şi instruirea lui.
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Jocurile de mișcare la preșcolari

Prof.Drăgoi Luminița Mihaela

Grădinița Nr.236,Bucuresti

1. IEPURAȘUL

Deprinderea motrică exersată: săritura cu desprindere de pe ambele picioare.
Materiale: căciulițe de iepuraș.
Formație de lucru: cerc.
Desfășurarea jocului:

Mișcările care urmează să fie efectuate de copii sunt sugerate prin intermediul următoarelor versuri:
Iepurașul urecheat
Sare, sare speriat – săritura pe loc, cu genunchii ușor îndoiți.
Uite-l, iute s-a ascuns! – ghemuire
De sub tufă el privește,
Dacă nimeni nu-l pândește
Când să-l prindem, hop, el sare – săritura cu deplasare înainte.
Si o ia din nou la vale

2.CINE NE-A IEȘIT ÎN DRUM?

Deprinderea motrică exersată:mers cu oprire la semnal.
Materiale: jucării, reprezentând animale.
Formație de lucru: coloană câte unul.
Desfășurarea jocului:

Copiii se plimbă(mers obișnuit), pe fond muzical. Traseul este stabilit de educatoare. De-a lungul
acestuia sunt așezate, la interval de 4-5 m, jucării, de preferință de dimensiuni mai mari, pentru a putea
fi mai ușor reperate de copii. La semnalul Stop, cine ne-a ieșit în drum?, copiii se opresc. Se recomandă
asocierea comenzii cu ridicarea jucăriei întâlnite pe traseu, de către educatoare.

3.MINGEA JUCĂUȘĂ

Deprinderea motrică exersată: aruncare cu ambele mâini de jos.

Materiale: mingi pentru toți copiii, jucării suspendate.
Formație de lucru: linie.
Desfășurarea jocului:

Mișcările care trebuie efectuate sunt sugerate de versurile:
Sus, sus, sus, zboară mingea sus.
Ursulețul de-l țintești, pe noi toți ne-nveselești. SUS!
La comanda SUS!, mingea este aruncată de toți copiii aflați sub obiectele suspendate, în dreptul unei linii
trasate în prealabil de către educatoare. După recuperarea mingilor, jocul continuă. După fiecare
aruncare reușita, copiii care nimeresc jucăria suspendată sunt apreciați, lăudați, recompensați.
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4.CAUTĂ STEGULEȚUL

Deprinderea motrică exersată: mers spre o direcție indicată
Materiale: un steguleț.
Formație de lucru: cerc, coloană câte unul.
Desfășurarea jocului:

Copiii merg în formație de cerc, interpretând cântecul Steagul nostru. La ridicarea steagului de către
educatoare, copiii se deplasează în coloană câte unul, spre direcția indicată. La reluarea jocului, se
schimbă direcția de deplasare.

5.IEPURII LA MORCOVI

Deprinderea motrică exersată: săritura liberă cu desprindere de pe ambele picioare.
Materiale: măști de iepurași, benzi din hârtie colorată, morcovi naturali, din plastic, sau confecționați
din carton.
Formație de lucru: două linii trasate față în față.
Desfășurarea jocului:

Linia de plecare, delimitată cu ajutorul unor benzi de hârtie colorată, cu cretă sau cu reprezintă casa
iepurașilor. Aceștia trebuie să ajungă la stratul cu morcovi, situat la o depărtare de 2-3 m, prin săritura
pe ambele picioare.
La comanda Iepurii la morcovi!, copiii pornesc cu aceeași săritură, îndreptându-se cât mai repede
spre stratul de morcovi. Odată ajunși la destinație, execută sărituri libere pe loc, imitând ronțăitul
morcovilor. La comanda Iepurii acasă!, copii revin la locurile de plecare, tot prin sărituri libere cu
desprindere de pe ambele picioare, cu deplasare înainte.

6.CLOPOȚELUL

Deprinderea motrică exersată: alergare spre o direcție indicată.
Materiale: clopoței, câteva panglici de 4 culori sau ecusoane colorate.
Formație de lucru: cerc.
Desfășurarea jocului:

Copiii se deplasează în mers, în cerc, pe versurile:
Clopoțelul sună, sună,
Dinga, dinga, ding,
Și ne-aduce voie bună,
Dinga, dinga, ding.
Clopoțelul îl primește
Cine primu-aici sosește.
La comanda sugerată de ultimul vers, copiii aleargă spre direcția din care se aude clopoțelul mânuit de
educatoare. Copiii se grupează în funcție de culoarea panglicilor sau ecusoanelor colorate pe care le
poartă. La reluarea jocului, educatoarea își schimbă locul.
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In căutarea mitului absolut

LABIRINTUL

Activitate derulată la clasa a IX-a

Profesor Drişcu Eugenia

Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași

ESEUDIDACTIC

I. Variate justificări

1. Justificare legislativă. Proces complex şi de durată, studierea limbii şi literaturii române în

şcoală este parte a idealul educaţional, aşa cum este formulat în documentele legislative, vizând

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative.

Pornind de la unul dintre obiectivele generale ale studierii disciplinei noastre în învăţământul

obligatoriu, am iniţiat, elaborat şi monitorizat desfăşurarea unui studiu de caz, la clasa a IX-a D.

Obiectivele generale ale studierii limbii si literaturii române în învatamântul

obligatoriu se structureaza pe trei dimensiuni:

a) Practica raţională şi funcţională a limbii;

b Formarea unor reprezentări culturale, precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent;

c) Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală

2. Justificare metodică.

Elevii de la clasa a IX-a D vin din diferite şcoli ale judeţului, având niveluri de pregătire variate,

adesea cu lacune în informaţiile elementare, cu lecturi sporadice, nesistematizate şi limbaj sărac. De

aceea, a fost nevoie de o adaptare şi diversificare a metodelor, precum şi de un efort de flexibilizare a

dialogului profesor-elev. Dintre metodele care au dat rezultate foarte bune amintesc:

- lectura pe echipe;

- jurnalul de lectură;
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- dezbaterea;

- metoda pălărilor gânditoare;

- studiul de caz.

Studiul de caz se înscrie printre metodele recomandate pentru nivelul superior al

învăţământului liceal, tocmai de aceea abordarea propusă la clasa a IX-a a urmat un traseu simplificat, în

aşa fel încât elevii să reţină etapele şi să se familiarizeze cu modalitatea de lucru. În cadrul prezentării

noilor conţinuturi despre teme şi motive literare am observat ezitările şi confuziile care se făceau atât în

definirea teoretică a acestor concepte, cât , mai ales, în identificarea lor practică.

Textul După melci de Ion Barbu a fost punctul de plecare pentru discutarea motivului labirintului

- copilul face o călătorie în urma căreia trăieşte o experienţă traumatizantă ce îl va maturiza. Aventură,

călătorie, iniţiere şi maturizare- traseu parcurs de fiecare om în procesul devenirii sale.

Elevii s-au arătat interesaţi să ştie mai multe şi, evident, să fie mai buni.

3. Justificare afectivă. De ce labirintul?

- povestea sa e captivantă, atractivă, incitantă, termeni folosiţi de elevi în momentul în care le-am

spus legenda;

- existenţa unei construcţii sinuoase, alternare de drum închis-drum deschis. Ruinele Palatului din

Knossos au stârnit întrebarea: „ Deci, ce se spune în Legendele Olimpului e adevărat?”;

- primejdia reprezentată de monstrul cu cap de taur şi trup de om –Minotaurul;

- prezenţa eroului salvator, Tezeu;

-şi, mai ales, o poveste de iubire, Ariadna-Tezeu, care oferă şi firul călăuzitor al ieşirii din tenebre,

iată ingredinetele sigure ale atragerii în şi spre cultură.

4. Justificare post- factum. Pasul către semnificaţiile labirintului a fost făcut tot în mod labirintic,

trecând prin principalele domenii ale spiritualităţii:

-Labirintul –etimologie şi definire în dicţionarele lumii;

-în folclorul românesc;

-în arhitectură;

-în artele plastice;
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-în creştinism;

- în literatură;

-în culturile orientale.

Cu surprindere şi interes elevii au descoperit că matricea labirintului poate fi aplicată şi

propriului sine. Căutarea căii drepte, permanenta pendulare bine-rău, alternarea obstacol-drum

deschis, imaginea securii duble asociată labirintului (ca etimon şi ca sensuri) au condus la concluzia

că labirintul poate fi considerat mit absolut, tipar al existenţei umane.

II. Premisa activităţii

Înconjurat de mistere, omul a încercat să-și găsească locul său în univers, raportând lumea la sine

și sinele la lume. În căutarea sensului propriei existențe și înțelegând, treptat, că taina nu se poate revela

fără efortul cercetării, el și-a reprezentat căutările, obstacolele și victoriile sub forma unui traseu

complex, alternanță de drum închis și drum deschis, o cale întortocheată, un labirint. (Silviu Angelescu,

Mitul şi literatura, Editura Dacia, Bucureşti, 1999) Labirintul este, așadar, obiectul damnării, dar şi al

iniţierii omului. Prin damnare, el nu vede decât zidurile edificiului, nu percepe decât existența rătăcirii.

Prin inițiere, se ridică deasupra percepției imediate, intuind, dincolo de obstacole, sensul.

III. Scopul

Microcercetarea vizează dezvoltarea simţului estetic, îmbogăţirea informaţiilor cultural-artistice,

clarificarea conceptelor operaţionale –mit, motiv, temă, ficţiune, nonficţiune, literar, nonliterar -

precum şi evidenţierea raportului specific dintre literatură şi celelalte arte.

IV. Obiectivele activităţii:

1. familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de manifestări artistice şi culturale, având acelaşi

subiect- labirintul;

2. identificarea motivului în literatură şi alte arte;

3. selectarea informaţiilor relevante despre semnificaţiile labirintului;
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4. crearea unor texte despre simbolistica labirintului –texte literare, nonliterare;

5. realizarea unui panou şi a unui portofoliu colectiv care să valorifice informaţiile selectate.

V. Descrierea activităţii

1. la sugestia profesorului, elevii au întocmit o listă bibliografică a principalelor lucrări ce conţin

informaţii despre tema aleasă, apoi au selectat, pe echipe, informaţiile şi imaginile relevante;

3. etapa intermediară- dezbaterea- a reunit echipele şi a trasat sarcinile de lucru pentru realizarea

portofoliului, a panoului şi a textelor vizate în obiective;

4. prezentarea portofoliului, realizarea panoului şi evaluarea.

Informaţii despre labirint- selecţia făcută de elevi

Un labirint este uneori apărarea magică a unui centru, a unei bogăţii, a unui înţeles. Pătrunderea în

el poate fi un ritual iniţiatic, după cum se vede în mitul lui Tezeu. Acest simbolism este modelul oricărei

existenţe care, trecînd prin numeroase încercări, înaintează spre propriul său centru, spre sine

însuşi” (Mircea Eliade în dialog cu Claude-Henri Roquet, Încercarea labirintului, Ed. Dacia, 1990)

I. Etimologia. Prima etimologie a cuvântului „labirint” este din egipteanul „lapi ro hunt”care

înseamnă „templu la intrarea lacului” şi se referă la un impunător labirint situat la sud de Cairo. Se spune

despre acest labirint că era cea mai mare faptă a egiptenilor înainte depiramide.

Cea de-a doua etimologie provine din limba greacă, unde labrys înseamnă „frunză dublă” sau

“secure dublă” și este prezentă în multe sanctuare din Creta. Labrys-ul se asociază în Palatul din Knossos

cu securea dublă care apărea în multe părți ale acestui Palat ale cărui plan și structură erau labirintice.

Securea dublă este simbolul puterii masculine și feminine și reprezintă uniunea contrariilor.

Pentru prima dată cuvântul labyrinthosapare la Herodot, în Istorii. La începutul sec.I d.Hr.

cuvântul apare şi înGeografia lui Strabon care a vizitat şi a descris acelaşi labirint egiptean.

Dicţionarele îl explică în mod diferit:

Oxford Dictionary îl defineşte ca pe un drum complicat în mod neregulat, cu multe coridoare, prin

care sau în jurul căruia este greu să găseşti direcţia, fără ajutorul unei călăuze.
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Dizionario Zingarelli îl numeşte un loc din care nu există posibilitatea de a ieşi; încurcătură,

complicaţie, confuzie.

Dizionario Petrocchi îl defineşte ca pe un loc încurcat, cu drumuri care fac cât mai dificilă ieşirea.

Encyclopaedia Britannica îl explică, evocând o reţea complicată de coridoare, prin care cineva se

poate rătăci într-un edificiu, sau o foarte mare complicaţie de drumuri într-o grădină.

În fine, înCartea labirinturilor, Paolo Santarcangeli îl defineşte drept un parcurs întortocheat, în care

uneori este uşor să-ţi pierzi drumul, fără ajutorul unei călăuze.

II. Legenda. Labirintul este, la origine, palatul cretan al lui Minos, în care era închis Minotaurul şi de

unde Tezeu nu a putut ieşi decât cu ajutorul firului Ariadnei.

III. Filozofia neoplatoniciană reprezintă prin labirint starea de decădere, pierderea Spiritului în creație

sau căderea și necesitatea corespunzătoare de a întâlni „Centrul” pentru a se întoarce la el, la Spirit

IV. În lumea orientală acest lucru este preluat înmandala, care combină simbolurile centrului, ale crucii

și ale cercului. În acest caz în centru, în loc de a fi o comoară poate fi un lotus, o figură a lui Buddha, o

flacără sau ceva dedicat concentrării.

V. Labirintul în creştinism. Dublul și străvechiul semn al labirintului (crucea unită cu spirala), întâlnit în

toate culturile străvechi ale lumii (din cele două Americi până în Japonia și din Orientul Apropiat până

pe coastele Scandinaviei și ale Irlandei), s-a mutat de pe pietre și stânci, din peșteri și hypogee, de pe

tăblițe și monede și, mai ales, de pe mozaicurile vilelor romane în enciclopedii, cărți bisericești și pe

pardoselile bisericilor și catedralelor medievale unde l-au adus călugării miniaturiști și constructorii de

catedrale.

Labirintul-Cetate a Ierihonului: intrarea lui Iisus Hristos în Ierihon și mântuirea lui Zaheu; miniatură dintr-un

manuscris armenesc

VI. În literatură. O călătorie printr-un labirint este și cea pe care o face Făt-Frumos în labirintul

codrului, în basmul popular Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, încercând să-şi atingă idealul de

a deveni nemuritor. În basmul cult Povestea lui Harap Alb, de Ion Creangă, eroul parcurge atât drumul

sinuos al depăşirii probelor, căt mai ales cel al descoperii de sine. În Baltagul de Mihail Sadoveanu
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labirintul este o metaforă a căutării, rezolvarea unei probleme de cunoaştere şi consacrarea unui ritual

existenţial.

VII. In pictură. Cu siguranță cea mai seducătoare interpretare a labirintului se află în opera pictorului

italian Bartolomeo Veneto.

VIII. În arhitectură. Labirintul cel mai celebru din Europa se află pe podeaua catedralei din Chartres şi

măsoară 13 m diametru. El datează de pe la 1200 şi se numără printre cele 23 de labirinturi construite în

biserici

IX. In folclorul românesc, labirintul este numit “calea rătăcită” sau “drumul pierdut”. Drumulesteşio îngemănare

asimbolului liniei, almişcăriiîn timp,cutoate întâmplărileprevizibileşi imprevizibile.

***

Concluzii

Cu toate că a ajuns să fie interpretat ca o metaforă a existenței, ca un simbol al călătoriei și ca

semn al maturizării, labirintul are o poveste concretă, cu atestări istorice, geografice și artistice de

netăgăduit. Copiștii Evului Mediu aveau obiceiul de a încheia un capitol cu un labirint-ornament ce

sugera ieșirea dintr-un text, cu alte cuvinte înțelegerea lui deplină, descifrarea sensurilor și sfârșitul unui

parcurs dintr-un drum al cunoașterii.
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Metode inovatoare de predare în contextul educaţional

contemporan

Autor: Mirela Dumitriu
Prof. Colegiul Naţional “Unirea” Focşani

Stim cu toţi că unele dintre cele mai dragi amintiri ale noastre din anii de şcoală sunt ale
profesorilor care la ore au folosit metode inovatoare de predare pentru a ajunge mai uşor la minţile
elevilor şi, de ce nu, pentru a le câştiga inimile.Din păcate, sunt destui profesori care se simt mai
confortabil pe un teren bătătorit, cunoscut, unde niciun pericol nu-i poate lua pe nepregătite.

Astăzi, tehnologia oferă profesorilor din întreaga lume un set nesfârşit de resurse pe care le pot
folosi în funcţie de nevoile elevilor şi o serie întreagă de instrumente pentru a îmbunătăţi metodele de
predare.

Voi trece în revistă câteva metode pe care le consider inovatoare în contextual educational
contemporan.

Metoda “Cross over teaching”.

Deşi această formă de predare nu include tehnologia, este o experienţă frumoasă atât pentru
profesor cât şi pentru elev. Aici, învăţarea are loc într-un cadru informal, cum ar fi cercurile şi cluburile
pentru diferite discipline. Aş exemplifica aici cercurile de robotică sau cluburile de teatru, film, artă
fotografică etc. Poate cele mai interesante activităţi din cadrul acestei metode le constituie cele care au
la bază experimentarea călătoriei ca mod de cunoaştere a propriei fiinţe şi a lumii. Excursiile în natură, la
muzee şi expoziţii constituie modalităţi prin care profesorul poate lega conţinutul educational cu
experienţele pe care le trăiesc elevii. Această metodă poate fi aprofundată prin discuţiile ulterioare cu
elevii la clasă, prin note de excursie, proiecte fotografice şi alte sarcini de grup. Ca altă modalitate de
lucru, se pot organiza ateliere sub îndrumarea unor specialişti în artele plastice, tehnologie, ateliere de
creaţie literară etc.

Predarea prin colaborare

O altă metodă inovatoare de predare implică încurajarea colaborării elevilor pentru diverse proiecte.
Astăzi, trăim într-o lume globalizată iar colaborarea este o abilitate de viaţă esenţială care este
importantă pentru toate carierele. Profesorii pot contribui la promovarea acestei abilităţi în sala de clasă,
permiţând elevilor să înveţe, să studieze şi să lucreze în grup.

Astăzi, colaborarea ca formă de predare se impune ca un instrument de predare puternic, unde
responsabilitatea revine grupului de elevi, profesorii jucând rolul de ghizi, mentori sau îndrumători.
Învățarea prin colaborare este un demers cheie pentru dezvoltarea unui întreg set de competențe
interpersonale, cum ar fi comunicarea eficientă, negocierea, soluționarea conflictelor, luarea deciziilor,
spiritul de inițiativă, responsabilitatea personală și munca în echipă.

Aceste competențe trebuie dezvoltate încă din școală, pentru că îi vor ajuta pe elevii noștri să
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devină adevărați cetățeni funcționali într-o lume foarte complexă. Ei vor avea nevoie de creativitate
pentru a rezolva noile probleme, care necesită soluții inovatoare.

Predarea prin realitatea virtuală

Această metodă implică folosirea tehnologiei 3D pentru a ajuta elevii să înveţe prin interacţiuni cu
o lume virtuală. Astfel, în locul unei ore plictisitoare, profesorii pot folosi tehnologia 3D pentru a
explora civilizaţii antice, pot călători în ţări îndepărtate sau pot face o excursie în spatial cosmic în
timpul unui opţional de ştiinţe.

Tehnologia realităţii virtuale oferă elevilor oportunitatea valoroasă de a învăţa într-o manieră
captivantă care creează o impresie de durată în mintea lor. Face învăţarea distractivă şi îi ajută să reţină
materialul pentru o perioadă lungă de timp.

Potrivit unor studii de specialitate, utilizarea realităţii virtuale ȋn şcoli, aduce o serie de beneficii
procesului de predare ȋnvăţare, având aplicabilitatea ȋn toate materiile şi ciclurile şcolare. Astfel, aceasta
ȋi poate inspira pe elevii de toate vârstele să-şi dezvolte creativitatea şi să dea frâu liber imaginaţiei ȋn
domeniul artei şi a literaturii, să depăşească anumite dificultăţi de ȋnvăţare a unor concept mai grele din
domeniul matematicii, fizicii sau a chimiei, oferindu-li-se oportunitatea de a vedea anumite obiecte ȋn
format 3D. Mai mult, realitatea virtuală incurajează interculturalitatea şi deschiderea spre noi experienţe
de ȋnvăţare, benefice elevilor pe termen lung.

Consider că acest mĳloc modern va fi utilizat şi la noi ȋn ţară ȋn următorii ani, ȋn mod mai frecvent,
deoarece multe şcoli accesează fonduri europene de finanţare. Nu ȋn ultimul rând, consider că realitatea
virtuală este un mĳloc inovativ de predare-ȋnvăţare, care ȋmbină utilul cu plăcutul şi vizează interesul
elevilor pentru noile tehnologii, aflate ȋn continua dezvoltare.
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Evaluarea competențelor școlare -perspectiva inovativă

constructivistă

Prof.Drd. Dumitru Ana-Maria
Universitatea de Stat ”Ion Creangă” Chișinău

Abstract. In this paper is analyzed the concept of assessing schools in the constructivist perspective, which is

focused not on the result, but the process of formation. Constructivist assessment is a current trend in the full

involvement of the student in the educational process.

Cuvinte cheie: evaluare, abstract, constructivism

În procesul de învățare important devine nu atât Ce şi Cât cunoşti, ci Cum cunoşti? Dimensiunea
constructivistă, în viziunea autoarei M. Bocoş, are ca premise de plecare următoarele:
- elevul îşi construieşte cunoştințele în cadrul propriei sale activități;
- obiectul de studiu al elevului în cadrul activității este propria sa
cunoaştere[2].

În acest context şi concepția didactică a lui J. Dewey se
fundamentează pe teoria cunoaşterii prin experiență, deoarece, numai prin propria experiență elevul
obține cunoştințe autentice şi nu printr-o receptare a informațiilor despre experiența altora [3].La
rândul ei, învățarea constructivistă determină o evaluare constructivistă. Evaluarea constructivistă spre
deosebire de cea tradițională este focalizată nu pe rezultate, ci pe proces–adică cum a ajuns elevul la
aceste rezultate. În acelaşi timp, E. Joița afirmă că evaluarea realizată în procesul cunoaşterii
consolidează şi rolul cadrului didactic fiind cel de facilitator în construirea cunoaşterii, de formator,
indiferent în ce etapă a procesului cognitiv se află elevul [4, p. 219]. Punând accent pe evaluarea
formativă şi sumativă, în special pe acele
instrumente care fac ca această evaluare să fie una calitativă, ne orientăm spre o abordare a evaluării
inovative constructiviste. În acest fel, evaluarea asigură o verificare şi apreciere a evoluției şi progresului
elevului pentru a surprinde procesul complex al cunoaşterii. Astfel, evaluarea formativă creează teren
pentru autocunoaştere, pentru că evaluarea devine eficientă când se transformă în autoevaluare, consideră
M. Manolescu [5]. În acelaşi context, M. Bocoş afirmă că autoevaluarea constituie atât o parte integrantă
a evaluării formative, cât şi un scop al acesteia, o finalitate educațională de natură formativă [1].
Autoevaluarea permite elevului nu numai să-şi evalueze propriile cunoştințe şi deprinderi, dar îl
transformă în subiect interesat de învățare, autodezvoltare, autodesăvârşire. Autoevaluarea poate avea
două forme: criterială şi reflexivă. Autoevaluarea criterială constă din diverse situații de autoevaluare,
având itemi construiți pe baza unor formulări generale, iar răspunsurile elevilor sunt deschise. Pe când
autoevaluarea reflexivă constă din întrebări reflexive pe care elevul şi le pune la finele lecției:� Ce am

învățat astăzi la lecție?/�Care momente mi s-au părut mai interesante?/�Nici n-am ştiut că .../�Pe viitor am să

iau în vedere .../� Astăzi la lecție cel mai complicat pentru mine a fost ...

Evaluarea formativă, după G. Meyer, promovează un nou demers în cadrul căruia ”interesează din
ce în ce mai mult progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite”. De
asemenea, aceasta sprĳină realizarea unei pedagogii diferențiate care permite o reglare interactivă
în cadrul căreia cadrul didactic nu mai este interesat numai de rezultat, ci şi de procesul care conduce la
acest rezultat [6]. Referindu-se la evaluarea formativă mai mulți autori sunt de părere că aceasta
urmăreşte atât dimensiunea cognitiv-intelectuală a personalității elevului, cât şi cea nonintelectuală:
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temperamentul, caracterul, motivația, voința, afectivitatea [Apud 1, p. 267]. În acest sens, devine clar că
evaluarea în procesul formării competenței şcolare este o evaluare constructivistă, deoarece aceasta
evidențiază cele trei aspecte ale psihicului uman: cognitiv, afectiv şi psihomotor. Elevul în procesul
cunoaşterii parcurge un proces constructivist, elaborează şi construieşte semnificații, concepte,
comportamente, atitudini, pe care le integrează în propriile scheme cognitive şi atunci acesta trebuie
evaluat corespunzător propriului stil de activitate cognitivă. Abordarea evaluării constructiviste pune
accentul pe valorificarea cunoştințelor şi doar într-o mică măsură pe reproducerea lor, pe descoperirea
şi dezvoltarea aptitudinilor, formarea abilităților şi atitudinilor. În felul acesta fiecare elev îşi va găsi
locul, va avea ocazia să fie util şi lăudat. Fiecare unitate de învățare este constituită din două etape:
achiziții teoretice şi achiziții practice. În acest context, esențială devine schimbarea paradigmei evaluării: de
la o evaluare rigidă – la una constructivistă. Considerăm cinci paşi esențiali în construirea acesteia
(adaptare după N. Micescu) [6].
1. Proiectarea evaluării având în vedere finalitățile. La proiectarea unui parcurs didactic este esențială
vizualizarea din partea cadrului didactic a competențelor care trebuie formate la elevi.
2. Evidențierea priorităților. Nu e recomandabil să se ceară în evaluare informații fără valoare, ci pe cele
esențiale pentru viața prezentă şi ulterioară a elevului.
3. Dezvoltarea unei acțiuni sinergice. Cadrele didactice pot discuta şi proiecta teme interdisciplinare
împreună cu alte cadre didactice care predau la aceeaşi clasă, iar ca finalitate să se realizeze o evaluare
comună a calității muncii prestate de fiecare elev.
4. Cultivarea unei comunicări empatice. Empatia este o calitate pe care cadrul didactic trebuie să o posede.
Acesta mai întâi trebuie să înțeleagă, iar apoi să se facă înțeles. De asemenea, el trebuie să încurajeze
elevii să se implice, să fie activi, să-şi exprime ideile personale.
5. Reflecția personală. Atât cadrul didactic, cât şi elevul trebuie să reflecte asupra rezultatelor evaluării.
Reflecția personală este dovada unui spirit activ şi critic-constructiv, care presupune concentrare
interioară, focalizarea şi acțiunea gândirii asupra unei idei, care derulează într-un dialog interiorizat
(comunicare cu sinele, cu propria lume interioară şi cu propriul univers).

În concluzie, evaluarea constructivistă îl obligă pe cadrul didactic să adopte astfel de criterii
dincolo de cele standardizate cum ar fi: aşteptările reale față de cele curriculare, cum sunt integrate cele
învățate prin modelele constructiviste în procesul cunoaşterii, cum sunt apreciate valoarea diferitor
interpretări şi argumente ale elevilor etc.
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TEATRUL CU MARIONETE UTILIZAT ÎN PROIECTUL

EDUCAȚIONAL ,,CE NE SPUN POVEȘTILE?”

Elena Camelia Eftimie, profesor psihopedagogie specială

C. Ș. E. I. ,,Brădet”-Săcele, jud. Brașov

În activitatea instructiv-educativă urmăresc utilizarea strategiior didactice bazate pe
acțiune, aplicare, cercetare, experimentare. Inteligența emoțională, dezvoltarea ei la copii și adulți,
reprezintă o temă des abordată. Principalul argument este că un copil inteligent emoțional și un adult
inteligent emoțional pot avea mai multe atuuri față de o persoană cu un coeficient de inteligență ridicat.
Copiii cu cerințe educative speciale, care au dificultăți în interpretarea corectă a mesajelor cu conținut
emoțional, dar și în emiterea unui mesaj adecvat ca răspuns la emoții celorlalți, pot avea probleme de
relaționare, se por implica în situații conflictuale, caracterizate prin manifestări agresive. ,,Modalitatea
practică prin care copiii pot fi familiarizați cu limbajul emoțional este reprezentat de conversațiile
despre emoții, care au funcțiile de facilitarea exprimării propriilor emoții, înțelegerea emoțiilor proprii
și ale celorlalți, înțelegerea motivului comportamentelor celorlalți, manifestarea empatiei,
îmbunătățirea înțelegerii modului în care funcționează relațiile interpersonale”. (Ștefan & Kallay, 2010,
p. 23)

Caracteristicile temperamentale ale copiilor influențează parțial reglarea emoțională. Elevii cu
reactivitate emoțională crescută riscă să manifeste crize repetate de furie, agresivitate, dacă nu reușesc să
stăpânească strategii de reglare emoțională. Prin impactul experiențelor de învățare pot fi modelate
aspecte temperamentale ale copiilor. Adulții îi pot sprĳini pe copiii care au un temperament dificil, care
au probleme în gestionarea adecvată a reacțiilor de furie, prin găsirea unor soluții. Astfel, experiențele
de învățare compensează deficitele datorate temperamentului. Competența emoțională a preșcolarilor
reprezintă o formă a eficacității de sine și cuprinde mai multe abilități ce pot fi stimulate de către
profesorii lor prin utilizarea metodelor terapeutice. (Cocoradă & Cazan, 2013)

Teatrul este definit in Dicționarul Explicativ al Limbii Române ca o clădire sau un loc special
amenajat în vederea reprezentării de spectacole, spectacolul fiind o reprezentație dramatică, destinat să
fie prezentată pe scenă, în fața unui public. (Acad. Coteanu, dr. Sache, & dr. Sache, 1996)

Terapia prin teatru este o tehnică de eliberare a tensiunilor, dar și de clarificare a propriei stări
de confuzie, de durere a celui care joacă, dând viață unui personaj, într-o situație dată, de fapt își joacă
propria experiență cu înțelesurile și trăirile el. Terapia prin teatrul este utilizată pentru exprimarea unor
stări, sentimente, trăiri personale și presupune rejucarea unor scenarii de viață, implicarea în jucarea
unor scene inventate sau create, jucarea unor piese de teatru cunoscute, dramatizarea unor povești.
Jocurile, poveștile, desenele, muzică, teatrul sunt unele dintre activitățile terapeutice preferate de copii.
Ei acumulează informații, iar modul în care realizează acest lucru este important pentru personalitatea
acestora, implicarea afectivă și implicarea cognitivă fiind într-un grad crescut. În cadrul procesului
artterapeutic este vizată exclusiv expresivitatea elevilor, eliminându-se orice încercare de a judeca şi/ sau
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evalua produsele realizate. Acestea pot fi haotice, agresive, instabile şi impersonale, dar este necesar ca
ele să fie percepute şi acceptate pentru ceea ce sunt, mai ales de cel care le-a creat.

Copiilor le plac păpușile, marionetele, jucăriile de pluș pentru că sunt ușor de manipulat. Când
sunt folosit marionete și jucării de pluș, copilul face apel la povești, la întâmplări dramatice. El
proiectează idei preluate din acestea asupra marionetelor, păpușilor. Copilul le poate atibui convingeri,
comportamente, personalități, pe care le consideră diferite de ale lui, le consideră separate de sine.
Adeseori, copilului îi este mai ușor să vorbească prin intermediul unei păpuși, decât să spună direct ceea
ce este greu de exprimat. Păpușa asigură distață și copilul se simte protejat. Prin manipularea directă a
păpușilor, copilul participă direct la crearea și rostirea dialogului poveștii, la manipularea lor, pentru a
reprezenta povestea. Copilul se implică în derularea scenariului, se conectează la ea personal, asociind
mai ușor sentimentele cu cele ale unor personaje din poveste. În consilierea copiilor Kathryn Geldard,
David Geldard și Rebeca Yin Foo prezintă următoarele obiective care pot fi atinse prin utilizarea
marionelelor, păpușilor: ,,dobândirea controlului asupra unor probleme, consolidarea puterii prin intremediul

exprimării fizice, consolidarea deprinderilor de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor, dezvoltarea
competențelor sociale” și emoționale, ,,îmbunătățirea abilităților de comunicare, dezvoltarea capacității de a

înțelege”. (Geldard, Geldard, & Yin Foo, 2013)

Elevilor cu cerințe educative speciale le place să dramatizeze, utilizând marionete, ei redau
uneori evenimente trăite de ei prin intermediul păpușilor. Le place să utilieze marionete în joaca lor,
deoarece le ușurează exprimarea sentimentelor, a emoțiilor, îi ajută să participe la lecții și discută în
cadrul grupului de copii. Pentru a le aprinde imaginația, a le capta atenția, decorul e bine să fie cât mai
realist, în momentul în care cadrele didactice doresc să pună în scenă un moment specific teatrului de
păpuși/marionete.

Exemple de bună practică:

Proiectul educațional ,,Ce ne spun poveștile?” are la bază utilizarea teatrului cu marionete în
dramatizarea poveștilor. Mi-am propus ca obiective generale: formarea abilităților emoționale și sociale
ale copiilor, dezvoltarea comunicării verbale, nonverbale, confecționarea marionetelor specifice

poveștilor, a scenelor utilizate pentru a dramatiza pe
marginea textului studiat, utilizarea modelajului pentru a
realiza personajele din povești, confecționarea măștilor
corespunzătoare personajelor din povești, diferențierea
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binelui de rău, oferirea ca model a unor personaje pozitive; aprecierea calităților personajelor, criticarea
greșelilor, a năravurilor personajelor negative. Cele mai multe scene și marionete pentru povești
utilizate pentru a dramatiza sunt realizate cu elevii la orele de abilitare manuală. Prezint ca exemple
marionetele pentru Povestea nucii lăudăroase, de Vladimir Colin șiMaricica de Luiza Vlădescu.

Uneori copilului îi este mai ușor să vorbească prin intermediul unui personaj, al unei păpuși,

marionete decât să spună în mod direct ceea ce are de transmis. (Golu & Ioniță, 2009) . Păpușile dețin
de multe ori ,,secrete”, care uneori nu vor să iasă la lumină, dar care, jucate, își găsesc rezolvarea. La un
moment dat marioneta îl reprezintă pe copil, pe adult. Este important modul în care o poveste prinde
viață, prin intermediul păpușilor. Prin mĳlocirea teatrului cu marionete este transmis un mesaj, care
trebuie să aibă efectul scontat asupra copiilor. (Pașca, 2018)
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Educaţia ecologică și rolul ei în curriculumul românesc

Ene Crenguța
Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu”

Educația ecologică este o educație prin și pentru valori, care poate dobândi forme concrete de
realizare, la diferite nivele de școlaritate, livrând conținuturi informaționale în modalitate
transdisciplinară, în context formal sau nonformal. Ideea educației ecologice a fost lansată și a găsit
reflectare în cercetările psihopedagogice din a doua jumătate a sec. XX în Suedia, țară care a și propus un
program de conștientizare ecologică pe plan internațional. UNESCO a monitorizat financiar întâlniri de
lucru în lumea întreagă, iar în anul 1975 – conferința internațională, unde au fost discutate căile
educației ecologice, apoi în anul 1977, la Tbilisi, reprezentanți ai 60 de state au ratificat obiectivele
educației ecologice, evidențiind rolul primordial în rezultatul acestui proces vârstei preșcolare și școlare
mici.

La intrarea în școală copiii au o serie de reprezentări despre mediul natural, social și familial în
care trăiesc. Pe măsură ce cresc, educația lor ecologică se aprofundează, dispunând de un orizont mai
larg de cunoștințe și de posibilități de înțelegere mai mari.

Școala este chemată să determine nu numai sentimente de admirație față de frumusețile naturii,
ci și convingeri și deprinderi de protejare a mediului înconjurător, să organizeze și să desfășoare o vie și
susținută activitate privind educația ecologică și protecția mediului. Adevărata educație ecologică își va
atinge scopul numai atunci când va reuși ca elevii - cetățenii de mâine -să fie convinși de necesitatea
ocrotirii naturii și să devină factori activi în acțiunea de conciliere a omului cu natura.

Un proiect de lege propunea introducerea Educației Ecologice ca disciplină obligatorie în
curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial cu scopul instruirii elevilor în protecția
mediului – considerată a fi una dintre problemele urgente ale lumii contemporane. Și, cu toate că în
multe țări din Europa și chiar din lume, Educația Ecologică este deja o disciplină pe care copiii o învață
în școală, în România, programa nu prevede încă această materie ca fiind obligatorie.
Ca disciplină școlară, educația de mediu este materie opțională. Primele forme de organizare a
cunoașterii de către copii a mediului înconjurător apar în învățământul preșcolar și se continuă în clasele
primare prin disciplina Matematică și Explorarea Mediului, începând cu clasa pregătitoare. De cele mai
multe ori, elevii iau contact cu educația ecologică prin programe și acțiuni organizate în instituțiile de
învățământ de ONG-uri.

Se impune o abordare interdisciplinară a problemelor de studiat și, de asemenea, parteneriatul
între învățători sau învățători profesori de la anumite discipline, fiind importantă contribuția și
creșterea gradului de conștientizare a elevilor în privința problemelor de mediu și a elementelor
dezvoltării durabile, prin studiu la clasă și acțiuni concrete în cadrul școlii și comunității.

Formarea elevilor cu o conștiință și o conduită ecologică devine o cerință deosebit de importantă
pentru orice demers educativ școlar și extrașcolar. Implicarea micilor școlari în activitățile de cunoaștere,
înțelegere a unor fapte și fenomene din universul apropiat, în identificarea și rezolvarea unor probleme



101

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

de poluare și degradare a mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri și deprinderi de apărare,
conservare și dezvoltarea mediului înconjurător – condiție de viață civilizată și sănătoasă.

Educația ecologică este un proces educațional bazat pe:
- conștientizare- elevii sunt sprĳiniți pentru atingerea unui nivel de conștiință și atenție față de mediu și
problemele sale, ajută elevii să înțeleagă modul de funcționare a mediului, interrelațiile din lumea vie,
apariția problemelor legate de mediu și cum pot fi acestea rezolvate;
- aptitudini - elevii trebuie să-și însușească un set de valori și să manifeste grijă pentru mediu, să posede
motivație și dorință pentru a participa la acțiuni menite să îmbunătățească starea mediului;
- implicare- elevii sunt sprĳiniți pentru a-și forma și dezvolta abilități necesare identificării și
investigării problemelor de mediu, să-și aplice cunoștințele dobândite în scopul participării lor la
rezolvarea acestor probleme .

Școala este cea căreia îi revine rolul de a educa tânăra generație în spiritul mediului ambiant,
educatorilor le revine obligația de a-i învăța pe copii să înțeleagă și să iubească natura , să-i pătrundă
tainele și să o protejeze , să urmărească formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice a copiilor.
Antrenând elevii în diferite acțiuni ca: îngrĳirea pomilor din curtea școlii, distrugerea buruienilor,
plantarea de flori și de pomi, întreținerea spațiilor verzi, hrănirea păsărilor și animalele sălbatice pe timp
de iarnă, se va realiza dezvoltarea spiritului de cunoaștere și apărare a naturii.

Implicarea socială și simțul civic merg mână în mână cu educația pentru viață și transformarea
copiilor în adulți responsabili și educați, iar vestea bună e că atitudinea și comportamentul ecologic se
învață. Scopul principal al educației ecologice desfășurate în școală este facilitarea dobândirii unor
cunoștințe care să permită înțelegerea problemelor de mediu în profunzimea și complexitatea lor,
conducând în final la luarea deciziilor pe baza unei conștiințe ecologice, precum şi la promovarea
oportunităților de a avea experiențe directe cu mediul natural.

În timp ce educația formală este asigurată în special de instituții educaționale, responsabilitatea
educației ecologice a fost asumată cu precădere de societatea civilă încă de la apariția sa. Avantajul
acestui fapt este că facilitează schimbarea de atitudine şi apariția motivației de a lucra în favoarea
soluționării problemelor de mediu. Latura negativă este generată de dispariția educației ecologice din
programele școlare ori existența programelor lipsite de acuratețe științifică, rezultând în final
dezinformarea și apariția unor concepții greșite, de multe ori cu efecte nedorite asupra mediului. Pentru
a asigura atingerea scopului educației ecologice, şi anume de a contribui la soluționarea problemelor de
mediu, este important ca în programa școlară să fie reintrodusă ca disciplină educația ecologică.

Formarea conștiinței și a conduitei ecologice devine o cerință deosebit de importantă pentru
orice demers educativ, școlar și extrașcolar. Competențele ecologice sunt capacităţile specifice ale
personalităţii de integrare și mobilizare a cunoştinţelor axate pe motivaţii, emoţii, valori umane,
priceperi, deprinderi orientate spre soluționarea la diferite niveluri a problemelor şi a situaţiilor
ecologice reale.

În funcție de contextele situaționale în care se realizează educația ecologică a elevilor din clasele
primare, competența de educație ecologică poate fi particularizată printr-un set de subcompetențe
legate de:
• abordarea globală a elevului, a educației ecologice a acestuia;
• planificarea învățării: ce obiective educaționale se vor urmări şi pentru care clasă; cum se va asigura
integrarea domeniilor de educaţie ecologică prin planificarea activităţilor ecoeducaționale etc.;
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• organizarea învăţării: ce strategii de învăţare vor fi utilizate şi cum se va organiza mediul de învățare
pentru a răspunde cerinţelor de vârstă şi individuale ale elevilor;
• evaluarea învățării: cum va fi valorificată observarea elevilor, ce strategii de evaluare vor fi aplicate
pentru a înregistra progresul real al copiilor în toate domeniile de educaţie ecologică;
• parteneriatul cu familia: implicarea familiei în activităţile ecoeducaţionale, luarea de decizii în comun
cu familia pentru a armoniza relaţia dintre om și natură.

Competența ecologică presupune și respectarea anumitor principii specifice de formare a
personalităţii elevului, dintre care:
• principiul de imersie, implicarea personalităţii în rezolvarea problemelor ecologice;
• principiul utilizării soluţiilor de alternativă în rezolvarea unor situaţii şi a unor probleme ale mediului;
• principiul responsabilităţii conştiente faţă de starea mediului ambiant;
• principiul autoevaluării şi evaluării în comun;
• principiul individualizării în procesul de studiu.

Pentru ca elevul, să-şi formeze competențe ecologice, este necesar:
• să posede un sistem de cunoştinţe specific educației ecologice;
• să posede capacităţi de utilizare/aplicare a cunoștințelor în activități de învățare/evaluare;
• să dispună de capacități și calități explorative, investigaționale, rezolutive, personalizând astfel
cunoștințele funcționale; Valorificarea valențelor formative ale metodelor de evaluare în educația
ecologică a elevilor prevede un nivel înalt de profesionalism al profesorilor și creativitate în aplicarea
acestor metode în cadrul orelor de MEM, Științe, Biologie, Geografie, la alte discipline școlare, dar și în
activitățile extracurriculare.

Instruirea şi educaţia ecologică este un proces de o complexitate deosebită, de aceea trebuie să se
realizeze neîntrerupt prin toate disciplinele de învăţământ, la toate activităţile intra- şi extraşcolare,
urmărind scopurile: acumularea cunoştinţelor despre mediu, formarea deprinderilor şi convingerilor
necesităţii protecţiei mediului, formarea culturii generale la fiecare individ, indiferent de caracterul
activităţii profesionale. Competența ecologică este fundamentul conștientizării ecologice, a
comportamentului durabil șu prietenos a comunității umane în raport cu mediul. Este important ca în
amplul proces de formare a elevului, viaţa din afara şcolii să continue să completeze, să consolideze şi să
desãvârşească această opera educativă specifică unui comportament european actual.
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Dezvoltarea vorbirii preșcolarilor prin metode inovative

Erdei Andrea
Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János Satu Mare

În procesul instructiv-educativ din grădiniță, dezvoltarea capacităților de comunicare ocupă un
loc principal, limbajul fiind una din condițiile esențiale ale formării personalității copilului, ca și ale
asigurării necesarului școlar. Prin întregul proces instructiv-educativ din grădiniță, și, îndeosebi, prin
activitățile specifice de cultivare a limbajului se perfecționează vorbirea copiilor sub aspect fonetic, se
lărgește sfera vocabularului activ și pasiv, se consolidează formele corecte gramatical. Grĳa pentru
educarea limbajului la copii trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinților și mai ales a
educatoarelor.

Particularitățile vorbirii preșcolarilor sunt legate în primul rând de vârsta acestora. Limbajul se
dezvoltă și progresează în permanență la copil, iar educatoarei nu îi revine decât sarcina de a organiza și
planifica experiențele de limbaj ale fiecăruia, în funcție de ritmul propriu de dezvoltare. Cunoaşterea şi
respectarea particularităţilor dezvoltării copilului de vârstă preşcolară
constituie o cerinţă de bază în alegerea conţinutului şi mĳloacelor corespunzătoare pentru
dezvoltarea vorbirii.
La vârsta preşcolară se observă o dezvoltare intensă a sensibilităţii tuturor
analizatorilor. În măsura în care percepţia devine mai cuprinzătoare, mai exactă şi mai variată
şi reprezentările copiilor sunt mai precise, mai clare, mai bogate în conţinut. Dezvoltarea
capacităţii de a opera cu reprezentările măreşte treptat capacitatea de a opera cu noţiunile, care
la această vârstă au, de asemenea, un conţinut concret. Gândirea operează cu materialul
furnizat direct de senzaţii, percepţii, reprezentări.
Concomitent cu dezvoltarea intensă a percepţiilor, a reprezentărilor şi a gândirii, în
cursul preşcolarităţii se manifestă şi alte procese psihice de cunoaştere ca memoria şi
imaginaţia care se diferenţiază şi se constituie ca procese psihice de sine stătătoare.
Toate aceste transformări sunt legate de dezvoltarea limbajului copiilor care
înregistreză modificări calitative şi cantitative însemnate. Domeniul limbă şi comunicare este domeniul
care implică copilul în tot ceea ce înseamnă exprimare orală şi scrisă, abilitatea de a
înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Se apreciază că prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup,
preşcolarii devin capabili să exploreze şi alte persoane şi să-şi extindă astfel repertoriul de experienţe
semnificative. Se urmăreşte prin acest domeniu, ca preşcolarii să vorbească şi să se exprime corect, cu
încredere, cu dezinvoltură.

Astfel că noi, educatorii, căutăm cele mai eficiente metode care să-i motiveze şi să-i incite la
comunicare, la jocul de cuvinte, la imaginaţie creatoare exprimată prin cuvinte, lăsându-le imaginaţia şi
inteligenţa să dea frâu liber dorinţei de a cunoaşte cât mai mult, de a se exprima cât mai frumos, mai
melodios. Noi ştim că rezultatele unei învăţări eficiente, ţin foarte mult de metodele folosite la grupă.
Astfel că prin utilizarea metodelor inovative , ne propunem o implicare activă şi mai ales creativă a
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copiilor, pentru a le stimula gândirea productivă, divergentă, de exprimare a cunoştinţelor, ideilor,
sentimentelor, cu mai mare precizie .

Una dintre metodele inovative cu cea mai largă utilizare în învăţământul preşcolar, în cadrul
Domeniului Limbă şi Comunicare, este ”Şorţul povestitor”. Șorțul povestitor este o metodă didactică
inovativă de predare a poveștilor pentru grădiniță și clasele primare. Șorțul este confecționat din
material textil, iar toate elementele și personajele sunt din fetru, personalizate pentru fiecare poveste în
parte, cu detalii specifice acțiunii din acea poveste; elementele fixe sunt cusute, iar personajele sunt
marionete de degete. Pentru a fi eficientă este nevoie de un material viu colorat, elementele componente
să fie de dimensiuni medii, să poată fi percepute de copii , detaşabile, astfel încât să poată fi lipite şi
dezlipite de pe şorţ, cu uşurinţă.

Această metodă inovativă, are ca rol:

� dezvoltarea atenţiei distributive a copiilor
� dezvoltarea simţului creativ
� dezvoltarea limbajului expresiv, corect şi coerent
� valorificarea potenţialului creativ al copilului

Metoda ”Şorţul povestitor” este o metodă încitantă, care solicită intelectual copiii, îi stimulează
şi motivează în a fi atenţi, îi provoacă la o comunicare orală de calitate, la expunerea evenimentelor unei
poveşti, cu mai mare siguranţă şi încredere.

Plecând de la originea termenului de metodă, ne gândim imediat la ”drumul sau calea de urmat,
de către profesor şi elevi pentru ca scopul ativităţii didactice să fie atins”, dar ce este foarte surprinzător,
este că şorţul ne ” vorbeşte, ne povesteşte ”, ceea ce de fapt ar fi putut fi o simplă expunere prin
povestirea tradiţională. Da, în cazul de faţă, şorţul ne va spune poveste, cu ajutorul copiilor.

Ca elemente componente şi de nelipsit în această metodă, sunt: un şort, de regulă din material
textil, elementele de fetru detaşabile, reprezentând personaje, elementele constitutive ale poveştii:
căsuţă, elemente din natură: nori, soare, plante copaci, etc (care să permită a fi prinse cu ajutorul
scaiului), dar şi un buzunar ataşat, care să permită celui ce face redarea poveştii să descopere şi să extragă
elementul ce urmează a fi expus pe şorţ, în funcţie de momentul povestirii.

Povestea care urmează a fi expusă, de regulă va porni de la un element surpriză, element ce face
parte din poveste şi care să ajute la intuire poveştii, de către copii.

Odată intuită povestea cu unul dintre aceste elemente surpriză, educatoarea-şi va pune şorţul
povestitor, intuind cu copiii care sunt elementele de pe el: nori, pădure, drum, casă, etc şi începe
povestea propriu-zisă.
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Cu fiecare etapă povestită, educatoarea va invita un copil să scoată din buzunarul şorţului un
personaj, detaşabil, care va putea fi prins pe şorţ cu ajutorul scaiului, astfel încât povestea să prindă glas
prin şorţul pus pe educatoare.

Cu fiecare element plasat pe şorţ, de către copii, povestea se va contura treptat, astfel încât, la
final să poată fi reluată de la primul element şi să curgă lent, fiecare etapă, astfel încât povestea să fie
redată în întregime, cu uşurinţă de către copii.

Copiii sunt implicaţi în toată activitatea, câte unul pe rând vor fi prezenţi să aranjeze siluetele, să
denumească personajele .

Această metodă este una creativă, ce ţine de atenţie, perspicacitate, de delicateţe şi nu în ultimul rînd de
comunicare liberă şi expresivă. Astfel copiii timizi pot fi incluşi cu succes la activitate, dându-le
posibilitatea să plaseze ei siluetele, copiii meticuloşi să ia cu grijă siluetele de pe șorț. Copiii comunicativi
vor fi puşi să-şi exprime ideile proprii, să-şi valorizeze capacităţile de buni comunicatori. Metodele
inovative prezintă atractivitate pentru copii, oferă posibilitatea de a participa activ la activitatea de
povestire, repovestire, formează comportamente de comunicare activă, expresivcaă, de interacţiune, şi
cooperare între copii şi educatoare. Copiii sunt foarte încântaţi de metoda ”şorţul povestitor” ,se simt
valorizaţi şi solicitaţi, nu este doar o simplă poveste, statică, plictisitoare, fără sens. Copiii sunt
transferaţi din câmpul unor obiecte pasive, în câmpul subiecţilor învăţării.

Prin intermediul acestei metode sunt valorizate toate procesele psihologice ale copiilor, de la
gândire, memorie, memorie vizuală, atenţie, limbaj şi voinţă, iar încrederea de sine îşi face încet încet
prezenţa, astfel ca cel timid de ieri să devină cel activ de astăzi .
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Le conditionnel présent - Séquence didactique

prof. Florescu Paula
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești

Disciplina : Limba Franceză
Classe : XIème , L1
Sujet de la leçon : Le conditionnel présent
Durée : 50 minutes
Compétences générales :

COMPRENDRE : comprendre une interaction
ÉCRIRE : création
PARLER : s’adresser à un auditoire, coopérer en vue d’un objectif
Compétences spécifiques :

Utiliser de manière appropriée les règles grammaticales d'emploi du conditionnel présent.
Faire des suggestions, des souhaits, des demandes polis, donner des conseils.
Situations de communication :

- dégager le sens global des phrases.
- utiliser les demandes polies, faire des suggestions.
Critères d’évaluation :

- identifier globalement le sens.
- la présentation des résultats.
Objectifs de la séquence

Objectifs communicatifs :

1. Lire et comprendre des phrases
2. Faire des demandes polis
3. Faire des suggestions, des souhaits
4. Donner des conseils
Objectifs linguistiques :

1. Identifier le conditionnel présent et ses emplois
Objectif interculturel :

1. Apprendre à utiliser les formules de politesse
Support : - le manuel Reflets 2, ed. Hachette
- la fiche de travail (Compréhension orale, M Barfety, P. Beaujouin, CLE International, 2005, Grammaire, E.
Siréjols, D Renaud, CLE International, 2004 ; Tout va bien 2! Cahier d’exercices, H. Augé, L.Martin, CLE
International, 2005)
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Fiche de travail

Classe: XI
e
, L1

Le conditionnel présent

1. Précisez pour chaque phrase la valeur du conditionnel : politesse, souhait, information non
vérifiée, condition.

1) Si vous veniez, vous me feriez très plaisir.
2) Tu pourrais me passer le pain ?
3) Je voudrais bien réussir ma vie.
4) Les terroristes disposeraient d’armes biologiques.
5) J’aimerais connaître la Nouvelle-Calédonie.
6) Vous pourriez m’indique la route pour Nantes ?
7) Il y aurait trois blessés à cause d’un cyclone
(Source : Tout va bien 2! Cahier d’exercices, H. Augé, L. Martin, CLE International, 2005)

2. Reliez les deux parties de la phrase que vous entendez

1. Tu devrais A. faire ton excellent gâteau au chocolat.
2. Alors tu pourrais B. la faire dans le petit jardin…
3. Pourquoi tu n’organiserais pas C. des crêpes ?
4. Et on pourrait D. peut-être te présenter à tes voisins.
5. Tu pourrais E. une fête des voisins ?
6. Evidemment, pour ca il faudrait F. mettre une affiche dans l’entrée…
7. Pourquoi tu ne ferais pas G. les inviter chez toi pour un apéritif.
8. Et toi maman, tu pourrais H. juste leur dire d’apporter quelque chose.

(Source : Compréhension orale, M Barfety, P. Beaujouin, CLE International, 2005)

3. Formez quatre groupes et complétez ce rêve par le conditionnel présent des verbes entre
parenthèses.

Si j’étais une célébrité j’aimerais être une actrice. J’………………..(avoir) une garde-robe
magnifique. Avec quelques amis, nous……………..(sortir) tous les soirs. J’……………(habiter) dans
un pays chaud et accueillant. Ma maison………….(donner) sur une plage. Nous………………..(aller)
nous baigner des le réveil. Apres avoir gagné assez d’argent, j’………………(arrêter) de travailler.
Je………………….(se marier) et j’………….(avoir) plusieurs enfants. Nous……………………(voyager)
partout dans le monde et nous …………………(être) heureux.

(Source : Grammaire, E. Siréjols, D Renaud, CLE International, 2004)

Devoir : A votre tour, racontez ce que vous aimeriez être.
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Fiche d’interévaluation

1. Donnez le radical des verbes suivants. 5p

2. Mettez les verbes au conditionnel présent. 5p

AVOIR-

ETRE -

ALLER-

POUVOIR-

FAIRE-

Je (aimer)-

Ils (finir)-

Tu (mettre)-

Nous (être)-

Elle (aller)-

Vous (avoir)-
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SĂ NE AMINTIM DE GEORGECĂLINESCU

FOLTEA ALINA-MIHAELA

COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE ASACHI”

G.Călinescu se înscrie în familia oamenilor de cultură cu preocupări multiple, alături de
Heliade Rădulescu, B.P. Hasdeu, N.Iorga. Profesor de largă cuprindere culturală ( între naţional şi
universal), orator greu de comparat cu alţi contemporani, cercetător de literatură de-a dreptul inedit la
noi, publicist mereu prezent în evoluţia culturală românească şi universală, scriitor deschis către toate
genurile literare şi către diversele tendinţe ( între clasic şi modern), el s-a impus ca o personalitate de
primă importanţă la noi în perioada 1932-1965.

Prozatorul George Călinescu a avut în vedere două idei fundamentale: ,,literatura nu e în
legătură cu psihologia, ci cu sufletul uman’’ şi ,,ceea ce conferă originalitate unui roman, nu este metoda,
ci realismul fundamental.’’ Romancierul pledează pentru romanul care respiră viaţă şi este şi analitic.
Cele patru creaţii- Cartea nunţii -1933, Enigma Otiliei-1938, Bietul Ioanide-1953, Scrinul negru-1963-
pot fi încadrate în categoria bildungsromanelor pentru că bărbatul şi intelectualul sunt urmăriţt în
formare ( Jim-Felix-Ioanide), toţi faţă cu feminitatea ( Vera-Otilia-Caty Zănoagă) şi ,,casa cu molii’’. Ca
romancier, Călinescu depăşeşte realismul clasic, asimilând experienţele prozei moderne, creează
personaje care se impun prin câte o trăsătură majoră ( devenite tipologii), îmbină perfect clasicismul,
romantismul, balzacianismul, realismul şi modernismul, spre a obţine ceea ce se poate numi
călinescianism, adică originalitate deplină.

În 1932, George Călinescu susţinea ideea unui roman de atmosferă modernă, deşi
respingea teoria lui Camil Petrescu despre sincronizarea obligatorie a literaturii cu filozofia şi psihologia
epocii, argumentând că ,,literatura nu e în legatură cu psihologia, ci cu sufletul uman.’’ La întrebarea care
se punea în epocă – dacă romanul trebuia să fie balzacian, stendhalian, tolstoian sau proustian – George
Călinescu răspunde prompt: ,,Trebuie să fim cât mai originali, şi ceea ce conferă originalitate unui
roman nu este metoda, ci realismul fundamental.’’

Romanele lui George Călinescu se definesc prin câteva trăsături comune : depăşesc realismul
clasic, asimiland experienţele romanului modern; creează caractere dominate de o singură trăsătura
majoră, ridicate la tipologii de mare circulatie universală, avarul, arivistul ( ele fiind însă un pretext –
cum mărturiseşte însuşi scriitorul- pentru introspecţie).

Ca romancier, prin viziune, stil şi forţă caracterologică, George Călinescu este unul dintre cele
mai importante repere ale literaturii noastre din secolul XX. În articolul Romanul şi viaţa modernă
(1932) , George Călinescu scria : ,,Ceea ce lipseşte romanului românesc în genere, chiar când aduce
însuşiri remarcabile de stil şi culoare, este contactul cu viaţa, deoarece omul şi femeia de azi trăiesc în
oraşul concret cu baruri, teatre, cinematografe şi cafenele , cu case de modă şi bazinuri de înot’’,
iar ,,tinerimea îşi concretizează sentimentalitatea nu în Romeo si Julieta sau Dante si Beatrice, ci în
Ramon Novarro şi Greta Garbo, şi în vreme ce fetele visează să devină stele de cinematograf, tinerii sunt
zguduiţi in somn de cariera lui Charpentier.’’
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În Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941), autoprezentându-se, George
Călinescu notează : ,,Intenţia lui George Călinescu, scriind Cartea nunţii, a fost pe de o parte de a se
recrea, iar pe de alta de a face un exerciţiu minor în vederea unei plănuite opere epice, căutand a separa,
prin deslănţuire, elementul liric care-i e ( valabil ori nu) congenital.’’

Plănuita operă epică cuprindea la data scrierii acestor rânduri romanele Cartea nunţii (1933) şi
Enigma Otiliei (1938) , urmând Bietul Ioanide ( 1953) şi Scrinul negru (1960), ceea ce determină bănuiala
că activitatea de romancier a lui George Călinescu s-a realizat în urma unui veritabil program estetic.
Astfel, autorul remarca în lucrarea Sensul clasicismului ( 1946) : ,, Marea literatură este în fond aceea de
stil clasic, iar ce este măreţ în romantism, baroc, aparţine tot ţinutei clasice…’’. În alt studiu Tehnica

criticiiş si a istoriei literare , autorul completa : ,,Dacă nu poate fi bun artist el însuşi, criticul trebuie să
rateze, cel puţin, cât mai multe genuri. Ratarea este o participare activă la procesul creator, o garanţie de
comprehensibilitate. Criticul care n-a făcut în viaţa lui un vers, ba chiar îşi face o mândrie din asta, care
n-a încercat niciodată să facă nuvelă sau roman, acela e un fals critic…Toţi marii critici au facut
literatură şi, contrar prejudecaţii comune, literatura foarte bună, căzută în umbră numai prin
renunţare.’’

În alt articol , Romanul şi viaţa modernă, din 27 februarie 1932, George Călinescu preciza : ,,Ceea
ce lipseşte romanului românesc în genere, chiar când aduce însuşiri remarcabile de stil şi culoare, este
contactul cu viaţa. S-ar părea că scriitorul român nu-şi trăieşte viaţa…’’ Prin trăire, realitate, scriitorul
înţelege influenţa civilizaţiei urbane moderne (cinema, bazin de înot, case de modă, maşini, avariţie,
iubire, ură, minciună) . Preocuparea majoră a romancierului era de a reconstitui o epocă, de a studia
componenţa unor grupări umane, ,,fiindcă sunt latin şi setea de a cunoaşte şi deci a clasifica oameni, mă
devora.’’

În Cronicile optimistului, autorul proclama supremaţia spiritului tineresc, dar şi necesitatea
jocului ca un posibil auxiliar al creaţiei : ,,Îmi plac oamenii care ştiu să se joace, eu însumi pun răbdare şi
o fantezie extraordinare ( ce mira pe toţi cei din jurul meu) în jocuri. Le pregătesc, le repet, le umplu de
semnificaţie, atrag pe toţi în hora mea exuberantă…Aptitudinea jocului destăinuie la om copilăria lui
funciară, ingenuitatea care-l pune în masură să se ferească de blazare şi să-şi întărească forţele pentru
luptele şi construcţiile de mâine.’’

Personajele sale, Jim, Felix, Ioanide nu fac altceva decât să divulge preferinţele autorului şi stări
de spirit care-i aparţin, dar această latură confesivă nu împiedică realizarea lor tipologică unitară şi
coerentă. Multe din atitudinile şi cugetările din romanele călinesciene le întalnim în articolele şi
intervenţiile criticului. Se pot nota în acest sens ,,felurite coincidenţe între punctul de vedere al eroilor
şi declaraţiile ocazionale ale autorului : optica asupra fericirii conjugale (Jim, din Cartea nunţii),
dificultaţile educaţiei amoroase şi rezistenţa în faţa presiunii pe care o exercita mediocritatea şi
filistinismul burghez (Felix, în Enigma Otiliei), lucida şi pătrunzătoarea categorisire a tipurilor umane,
care dezvăluie racile unei lumi în declin, reflecţiile grave asupra coruptibilitaţii de care a dat dovadă o
parte a intelectualitaţii între cele două războaie, condamnarea fascismului şi apelul la demnitate şi
intransigenţă etica, elogiul muncii şi al creaţiei, adeziunea la forţele înnoitoare democrate. (Ioanide în
Bietul Ioanide şi Scrinul negru)…De la Cartea nunţii până la Scrinul negru, străbate aceeaşi nostalgie a
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unei Elade a spiritului, în care privirea senină solară, contemplaţia voioasă, jocul erau privilegiile
umanismului.’’13

Jim, eroul din Cartea nunţii a depăşit starea adolescenţei, Felix este tânărul medicinist, iar
Ioanide , sexagenarul din Scrinul negru, are pletele cărunte. La toate aceste personaje masculine,
deosebirile de vârstă nu contează prea mult, deoarece profilul tineresc persistă şi nu poate fi îndepărtat
nici măcar de ameninţarea morţii. Personajele acţionează ca şi cum tinereţea ar fi veşnică. Putem
presupune că nici unul dintre protagonişti nu a trăit o copilărie adevărată., au avut mereu
supraveghetori sau tutori care au cenzurat energiile şi care au impus mereu reguli. Nici unul din aceste
personaje nu a avut o copilărie fericită, şi din acest motiv autorul le-a pregătit o posibilă revanşă,
acordându-le o a doua şansă, într-o altă etapă a dezvoltării fiecăruia.

Critica literară a considerat că romanele lui George Călinescu sunt ,,cărţi triste’’ pentru că
autorul înfăţişează o lume veche care se prăbuşeşte.

George Călinescu preciza în 1939 că ,,obiectivul romanului este omul ca fiinţa morală’’, din acest
punct de vedere personajele romanelor cred într-un destin de mult stabilit şi opţiunile lor, atunci când
există, nu reprezintă altceva decât un efort de adaptare. Tot despre personajul călinescian, Marian
Papahagi afirma : ,,Într-un moment în care personajul intra în criză, scriitorul găsea calea de a-l
consolida şi propune în concreteţea lui. Asemeni marelui sau model care, pentru a crea, dispunea de un
întreg joc de figurine şi păpuşi, imaginându-şi relaţiile dintre ele, Călinescu organizează o scena, un
decor pe care dispune acea ,,simplificaţie de măşti’’ care joacă încă o dată piesa dinainte ştiută. Rezultatul
evident al unei atari concepţii este, în concordanţă, dealtfel, cu opinii teoretice exprimate într-o serie de
articole, transformarea personajelor în ,,măşti’’, în forme. Nici un personaj călinescian nu are o lume
interioară cu adevărat : el devine exemplar dintr-o serie. De undeva de sus , scriitorul îşi contemplă
jocul, ,,fără ironie, fără aprobare’’, fără a intra în pielea nici uneia dintre figurile sale.’’14

Eugen Simion este de părere că romanele lui George Călinescu ,,au readus balzacianismul în
proza româneasca’’, ,,au eliminat lirismul din epică, au încercat să schimbe conţinutul temelor romaneşti
tradiţionale (conflictul dintre generaţii, motivaţia relaţiilor erotice), să nuanţeze tipologia
tradiţională’’ . ,,Romanul călinescian devine, în acest fel , un roman de idei şi un roman de
caractere…Nou este apoi in romanele lui George Călinescu stilul epic. Stil intelectual, încarcat de
neologisme, stil speculativ, stil superior ironic, de o fluiditate şi o concentrare intelectuală maximă.’’15

Referitor la creatorul-geniu, Nicolae Balotă afirmă: ,,Meditaţiile lui Călinescu pe tema geniului
sunt, dealtfel, frecvente. Lecturile cele mai diverse îi oferă prilejul de a reflecta asupra genialităţii.
Citindu-l pe De La Mote-Fouque, evident Udine, în care descoperă teza împerecherii geniului cu
muritorul de rând, constată : << Geniul apare drept superior şi inferior umanităţii.>> Fiinţă dotată cu
aptitudini aproape supranaturale, geniul e totodată o expresie a naturii subumane, infraraţionale. Geniul
are note comune cu copilul, remarcă, altă dată, Călinescu, citind Uber naive und sentimentale Dichtung al
lui Schiller. Fie că e un rod al harului sau al efortului conştient, opera genială este creată printr-o
excepţională energie- după cum află Călinescu de la Hegel. Geniul e, de asemenea, cel care merge la
esenţe, căci- de astă dată, conform credinţei lui Baudelaire- e cel care intră în templul viu al naturii,

13 S.Damian, G.Călinescu-romancier, Editura Minerva, 1971, p. 336
14 Marian Papahagi, Postfaţă, în vol. G.Călinescu, Cartea nunţii, Editura Minerva, 1978, p. 292
15 Eugen Simion, Fragmente critice, vol. II, Fundaţia scrisul românesc, Bucureşti, 1999, p. 151
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descoperă cele mai intime corespondenţe ale ei şi, ca un artificiar, înfăptuieşte Frumosul. Dar, el nu
merge doar la sâmburele existenţei ci- Călinescu merge aici pe urmele romanticului Jean Paul- geniul
este <<spiritul fantastic care uneşte detaliile lumii într-o viziune universală, care poate forma un
ideal.>> Toate aceste determinări ale genialităţii sunt implicate în cazul Ioanide. ‘’16

16 Nicolae Balotă, Prozatori români ai secolului XX, Editura ,,Viitorul Românesc,, 1997, p. 346
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Performanța școlară a elevilor și succesul în educație prin

accesul la centrele județene de excelență

prof. Frenț Ancuța-Oana

Col. Național Moise Nicoară Arad

Încă de la începutul carierei didactice, din dragostea și grĳa față de elevi, am înțeles că trebuie să le
sădim un sâmbure din ceea ce am învățat noi, în cazul meu disciplina biologia.

Deși parcursul meu profesional a fost unul ascendent anevoios, am descoperit mulți elevi interesați și
capabili de performanță. La inceputul carierei, profesor debuntant, doi ani vechime, bucuria sufletească
profesională mi-a adus-o Mihai, un elev timid dar capabil de performanță, el a fost primul meu elev calificat
la Naționala de Biologie.

Elementele care au dus la obținerea performanței școlare cu elevii mei dea lungul timpului sunt:
pasiunea, dedicarea, răbdarea, orele multe suplimentare petrecute cu ei atît la nivel liceal dar și gimnazial.
Consider, că acești parametrii care m-au ajutat să îi îndrum să ajungă la un nivel înalt de performanță.

Desigur, foarte important este dialogul profesor-elev, empatia, deschiderea, profesionalismul dascălului,
experiența dar și buna organizare. Noi, dascălii reușim să devenim modele petru ei, devenind pentru unii
adevărați mentori, majoritatea olimpicilor mei urmează facultatea de medicină, iar unii dintre au urmat
facultatea de biologie în cele mai prestigioase facultăți din România dar și străinătate, de exemplu în
Germania.

Organizarea centrului de excelență în Arad, este un lucru foarte bun pentru toți elevii județului nostru,
un lucru binevenit pentru elevi pentru a se exprima și performa dar și pentru noi, dascălii deoarece astfel
cunoaștem și alți elevi, îî putem ajuta dar cel mai important prin CJEX elevii și performanțele lor sunt
recunoscute și prin buna colaborare cu IȘJ. Beneficiile centrului sunt multiple: descoperirea elevilor capabili
de performanță, promovarea și îndrumarea elevilor spre olimpiade și concursuri, stabilirea unor relații
sociale între elevii care provin din unități școlare diferite, avantajul abordării activităților teoretice și practice
în format online dar și fizic.

Anul acesta școlar, gândindu-mă la elevii mei că ar fi recunoscuți pentru meritele lor într-un cadru mai
oficial, m-am inscris la selecția CJEX pentru biologie, unde un criteriu de selecție a fost rezultatele elevilor
cadrului didactic la disciplina respectivă, am promovat și a început munca, obținerea performanței înseamnă
multă muncă atât din partea elevului cât și din partea cadrului didactic deoarece sunt o echipă cu scop precis:
performanța.

Mă bucur enorm de mult, să știu că elevii mei reprezintă Aradul la biologie la Nivel Național la
Olimpiade și concursuri, chiar dacă de multe ori nu a fost ușor să mă organizez într-un timp scurt alocat orei,
am lucrat diferențiat, alternativ cu elevii de gimnaziu și liceu iar rezultatele nu au întârziat să apară:
olimpiada județeană de biologie, unde toți elevii s-au întors cu premii I,II, III și mențiuni și două eleve
participante la ONB, Concursul Național” Sanitarii Pricepuți”, Concursul Naț. “G. E. Palade” de gimnaziu
unde de asemenea, elevii de gimnaziu s-au întors cu premii I, II, III și mențiuni și calificare Nașională, toate
aceste rezultate îmi motivează elevii, elevi care și-au exprimat opțiunea de a rămâne în cadrul centrului de
excelență și anul viitor.

Încurajez pe toți elevii județului să se încrie la cerc, să le pot dezvolta pasiunea pentru biologie, să
iubească biologia, să descopere frumusețea și tainele biologiei, complexitatea dar și importanța cunoașterii
acestei discipline.
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Dezvoltarea motricităţii la vârsta preşcolară

Prof.înv.preșc. Gachi Marilena

G.P.P. ,,Roboțel,,Constanța

,,Regularitatea ritmică are ca efect o inducţie motrică, iar mişcarea duce la dans, cânt,muzică
instrumentală. Fundamental este faptul că ritmul trebuie să fie privit ca o mişcare. Astfel, ritmul fiind o
ideogramă a mişcării, prin asocierea constantă şi indisolubilă dintre reprezentarea motrică a unei mişcări
şi imaginea auditivă, poate să ne explice influenţa muzicii asupra ritmului organic, ideativ, precum şi
motor propriu-zis; muzicate face să mergi, să sări, să dansezi’’. (Athanasiu, A., 1986, p.34-35)

Ca şi pentru celelalte domenii ale dezvoltării, literatura de specialitate oferă variate modele ale
dezvoltării stadiale a capacităţilor psihomotorii (scală descrisă de D. Gallahue/ 1982), care identifică
patru stadii de dezvoltare a psihomotricităţii, de la naştere la maturitate: stadiul mişcărilor reflex (0-4
luni), stadiul motricităţii rudimentare (4 luni - 2 ani), stadiul mişcărilor fundamentale (2-7 ani), stadiul
abilităţilor sportive (7 ani - vârsta maturităţii). Conform acestei stadialităţi, vârstei preşcolare îi
corespunde stadiul mişcărilor fundamentale, pe care autorul acestui model îl împarte în trei etape:
iniţială, elementară şi a maturizării, etape ce pot fi atribuite celor trei substadii ale vârstei preşcolare:
mică, mĳlocie, mare. Stadiul mişcărilor fundamentale este o perioadă de activare şi exersare a
capacităţilor de mişcare, dar şi de achiziţia unor noi deprinderi, pe baza celor acumulate şi considerate
fundamentale: mersul, alergarea, aruncarea, manipularea obiectelor. La această vârstă copilul desfăşoară
o activitate motrică susţinută. Deprinderile încep să se contureze atât cele de bază cât şi cele aplicativ -
utilitare. Se îmbunătăţeşte coordonarea, creşte tonusul muscular, creşte capacitatea de rezistenţă la
eforturi mai mari, la eforturi prelungite.

Stadiul următor elementar, (4-5 ani) se caracterizează prin achiziţii suplimentare, în special în
privinţa coordonării mişcărilor. Achiziţionează noi deprinderi care presupun această mai bună
coordonare: rostogolirea peste cap (de obicei, doar înainteşi pe suprafeţe largi), săritura într-un picior,
lovitura unei mingi aflate în mişcare, mersul pe patine cu rotile, mersul cu bicicleta, mânuirea
foarfecelor, utilizarea corectă a instrumentelor de scris, desenarea unei figuri geometrice după model
(dreptunghi, triunghi şi pătrat). Mişcările bruşte, necoordonate de la 3 ani sunt treptat înlocuite de
mişcări tot mai bine armonizate. În primul plan treceîncărcătura psihologică a mişcării, raportarea ei la
obiecte, imagini, intenţii.

Preşcolarul simte o adevărată plăcere să imite adulţii, să-şi exprimeze trăirile emoţionale prin
gestică, mimică, pantomimică. Preşcolaritatea a mai fost denumită şi vârsta graţiei. Graţia se dezvoltă şi
pentru că preşcolarului îi place să fie în centrul atenţiei, să fie admirat şi lăudat. Cu timpul graţia începe
să devină tot mai palidă, locul ei fiind luat de rigoare, de precizie, acestea devenind principalele
caracteristici ale motricităţii copilului. Este perioada în care prin stereotipizare, mişcările duc la
formarea deprinderilor, la îmbogăţirea conduitelor. Nevoia de acţiune, trăită prin mişcare, act motric ce
stă la baza dezvoltării psihice, percepţia se formează în cursul acţiunii cu obiectele, ea se corectează, se
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verifică şi se îmbogăţeşte doar în acest mod. De aceea, se recomandă lărgirea posibilităţilor de acţiune a
copilului cu obiectele din mediul înconjurător, ceea ce determină nu doar îmbogăţirea planului cognitiv,
ci şi dezvoltarea personalităţii. Totodată preşcolarii manifestă plăcere când execută fel de fel de mişcări şi
mândrie pentru ceea ce reuşesc. Jocul este, de asemenea, contextul în care apare prima dată reglajul
voluntar, pentru că acesta i se potriveşte copilului să-l ajute să înţeleagă relaţia dintre atingerea unui
scop şi mobilizare şi încadrarea energiei sale. Un rol esenţial pentru calitatea achiziţiilor motorii îl are
medierea lor de către adulţi şi context. Sprĳinul, încurajarea, cultivarea încrederii în forţele proprii,
crearea de spaţii şi oportunităţi de mişcare şi exersarea deprinderilor motorii sunt elemente ce vor
stimula dezvoltarea psihomotrică şi motivarea pentru mişcare.
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Proiect

,,Ziua Culturii Nationale – 15 ianuarie - Români cu care ne mândrim,,

Prof.înv.primar Geangu-Roncea Elena-Lavinia
Școala Primară Nr.4, Vălenii de Munte, Prahova

Prin derularea acestui proiect, mi-am dorit să sporesc interesul elevilor față de cultura și
specificul nostru național, familiarizarea elevilor cu personalități din diferite domenii ale cunoașterii,
realizând astfel un important act cultural și educativ. Astfel , elevii au aflat informații despre oameni de
seamă ai țării: George Enescu, Constantin Brâncuși, Mihai Eminescu, Nicolae Grigorescu, Traian Vuia,
Aurel Vlaicu, Nadia Comăneci, Simona Halep , George Coșbuc , Otilia Cazimir , Ion Creangă și câțiva
domnitori importanți .

În derularea proiectului am folosit o serie de materiale de pe Twinkle
https://www.twinkl.ro/download/2983087 (Despre Mihai Eminescu cartonase informative )
https://www.twinkl.ro/resource/decoratiuni-ziua-culturii-nationale-15-ianuarie-ro1-t-1638970875
https://www.twinkl.ro/resource/ro-cd-24-ziua-mihai-eminescu-diploma
si am tras la sorți ce fișă de proiect va avea de făcut fiecare elev – personalitate .

Iată produsul final:

ARTIȘTI

GEORGE ENESCU CONSTANTIN BRÂNCUȘI
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DOMNITORI

ȘTEFAN CEL MARE

OAMENI DE ȘTIINȚĂ

TRAIAN VUIA PETRACHE POENARU AUREL VLAICU

DECEBAL ALEXANDRU IOAN CUZA
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SCRIITORI / POEȚI

OTILIA CAZIMIR GEORGE
COȘBUC

ION
CREANGĂ

MIHAI EMINESCU
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În completarea informațiilor despre Nadia Comăneci , o elevă a prezentat cartea pe care a citit-
o despre această mare campioană , apoi am urmărit filmulețul cu exercițiul la bârnă ,exercițiu notat cu
nota 10. ( https://www.youtube.com/watch?v=c0TXEWTgFP0 )

SPORTIVI

NADIA COMĂNECI SIMONA HALEP
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Mâncare sănătoasă pentru copii noștrii

Proiect educațional

Geng Rozalia
Liceul Teologic Romano Catolic Hám János, Satu Mare

ARGUMENT

Experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii recomandă tuturor ţărilor educaţia nutriţională şi

informarea corectă a populaţiei considerând că numai în acest fel vor exista consumatori

capabili să-şi aleagă nutriţia optimă.

Alimentaţia joacă un rol important în menţinerea sănătăţii de-a lungul întregii vieţi. Cercetările au
evidenţiat că anumite dezechilibre nutriţionale la vârstele mici pot fi încriminate drept cauze ale
întârzierilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, ale afecţiunilor metabolice şi cardiovasculare la vârsta
de adult (Stănescu-Popp, 2006). Numeroase boli cronice precum obezitatea, diabetul zaharat de tip 2,
cancerul, bolile cardiovasculare osteoporoza şi bolile dentare au ca determinism dieta nesănătoasă
(Graur şi alţii, 2006). Dar, oricât de diferit ar fi mecanismul de producere al acestor afecţiuni o
caracteristică comună este aceea că fiecare dintre ele are un mare potenţial de preventibilitate.
Ţinta prevenţiei primare a bolilor cronice mai sus menţionate o constituie factorii de risc
„modificabili“ dintre care se disting obiceiurile alimentare şi traiul sedentar (Graur şi alţii, 2006).

Grădiniţa joacă un rol crucial în instalarea unor obiceiuri alimentare care vor influenţa sănătatea
copiilor. În plus, alimentaţia sănătoasă în grădiniţă contribuie la reducerea inegalităţilor sociale dintre
copii, creând şanse egale pentru sănătate şi învăţare.

SCOPUL PROIECTULUI

� Educarea copiilor în spiritul preţuirii sănătăţii prin consumarea unor mâncăruri sănătoase
� Implicarea activă a tuturor factorilor educaţionali în dezvoltarea la copii a unei convingeri

despre nutriţia sănătoasă

OBIECTIVE SPECIFICE

� Familiarizarea copiilor cu alimentele sănătoase fructe, legume, produse lactate
� Conştientizarea aupra importanţei sănătăţii
� Stimularea interesului părinţilor asupra nutriţiei copiilor
� Constituirea la nivelul grădiniţelor participante a unor sub-echipe de proiect pentru

documentare şi realizarea activităţilor din cadrul proiectului
� Popularizarea activităţilor proiectului prin valorificarea experienţelor, cu implicarea efectivă a

partenerilor
� Stimularea unor relaţii de prietenie, solidaritate, toleranţă între opii, cadre didactice şi părinţi

DESCRIEREA PROIECTULUI

A. Grup ţintă – preşcolarii din grădiniţele partenere
- educatoare, părinţi

B. Beneficiari – direcţi: copii, părinţi, cadre didactice
- indirecţi: comunitatea locală

C. Durata: anii şcolari
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D. Resurse umane:
� Preşcolari
� Cadre didactice
� Părinţii copiilor
� Specialişti din diverse domenii: asistenta grădiniţei, medic de familie, medicul

stomatolog, nutriţionist, bucătărese, jurnalişti
� Colaboratori ocazionali sau permanenţi
� Sponsori
� Alţi parteneri

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT

� Grădinițele partenere implicate în proiect
� Medic pediatru
� Medic stomatolog
� Nutriționist
� Mass media locală

ECHIPA DE PROIECT

� Educatoarele din unitate
RESURSE MATERIALE

� Pliante, CD-uri, aparat foto, retroproiector, reviste, scaner, imprimantă, hârtie, acuarele,
creioane colorate, lucrări plastice şi practice, produse realizate în echipă, diplome pentru cadrele
didactice şi copii participanţi

REZULTATE CALITATIVE AŞTEPTATE

� Schimbări de comportament vizibile în viaţa cotidiană cu acccent pe protejarea sănătăţii
� Inţelegerea faptului că sănătatea fiecăruia depinde în mare parte de el însuşi
� Va creşte prestigiul instituţiilor în comunitate
� Se vor consolida relaţiile copil-copil, copil-educatoare, părinte-educatoare, copil-învăţătoare,

părinte-copil, părinte-părinte
� Va creşte experienţa organizatorică a fiecărei echipe de cadre didactice din unităţile implicate

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

� Concursuri
� Vizite
� Albume foto
� Portofolii
� Consemnare în jurnalul proiectului
� Dezbateri tematice

DISEMINARIZAREA REZULTATELOR

� Prezentarea rezultatelor în comisii metodice, consiliul reprezentativ al părinţilor, avizierul
grădiniţei

DURATA PROIECTULUI: 2 ani
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PLAN OPERAŢIONAL

Activităţi Responsabili Rezultate aşteptate

Salut prieteni! Coordonator de
proiect

Lansare proiect, discuţii pe tema respectivă
Consemnarea în jurnalul proiectului

Gustul fructelor de
toamnă!

Coordonator de
proiect
Echipa de proiect

Balul strugurilor
Pregătirea mâncărurilor din diferite fructe de toamnă

Iată vin colindători! Coord. proiect
Echipa de proiect,
bucătăresele

Pregătirea unor prăjituri sănătoase pentru sărbători

La cabinetul medical Coord.proiect
Echipa de proiect
Medicul grăd.

Consultarea copiilor, câtărirea, măsurarea şi luarea în
evidenţă a datelor primite
Consemnare în jurnalul proiectului

Întâlnire cu doamna
doctor

Coord.proiect
Medicul grădiniţei

Întâlnire cu d-na doctor şi prelucrarea datelor
recoltate

Organismul uman Coordonator proiect
Echipa de proiect

Vizionare filmuleţ despre corpul uman, şi afecţiunile
negative ale nutriţiei nesănătoase

Vizită la stomatolog Coord.proiect
Echipa de proiect

Consultarea dinţilor copiilor şi vizionarea unei
prezentări despre igiena orală
Consemnare în jurnalul proiectului

Sarea în bucate! Coord.proiect
Echipa de proiect
Părinţii copiilor

Concurs de gătit între grădinițele partenere, având ca
temă mâncarea sănătoasă

Anul 2
Salată de toamnă Coord.proiect

Echipa de proiect
bucătăresele

Alegera şi cumpărarea zarzavaturilor
Pregătirea unei salate de legume

Să mănânci sănătos! Coord.proiect
Echipa de proiect

Confecţionare de pliante despre consumul de
mâncăruri sănătoase,şi împărţirea în celelalte grupe
ale grădiniţei
Consemnare în jurnalul proiectului

Cartea de bucate I Coord.proiect
Echipa de proiect

Lansarea unui concurs între grădiniţe, care are ca
scop adunarea a cât mai multe reţete cu mâncăruri şi
deserturi sănătoase
Consemnarea în jurnalul proiectului

Vitamine şi culori Coord.proiect
Echipa de proiect

Concurs de cunoştinţe despre vitamine

Corp sănătos, minte
sănătoasă

Coord. proiect
Echipa de proiect

Jocuri de mişcare, concursuri de sport
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Prof.de gimnastică
Ce bei, ce mănânci? Coord.proiect

Nutriţionist
Părinții copiilor
implicați în proiect

Simpozion cu un nutrişionist invitat despre alimente
şi lichide necersare organismului

Cartea de bucate II Coord. proiect
Echipa de proiect
Juriul desemnat

Prezentarea cărţii publicate
Jurizarea reţetelor prezentate
Desemnarea grădiniţei câştigătoare

Să fiţi sănătoşi! Coord.proiect
Echipa de proiect

Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Prezentarea power point
Consemnarea în jurnalul proiectului
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Aspecte privind consilierea psihopedagogică

a copiilor cu cerințe educative special

Profesor Georgescu Viorica
Liceul Tehnologic Special Bivolărie

Prezența unei probleme, a unei incapacități fizice sau/și psihice la un copil reprezintă o mare
provocare pentru orice familie. În situația existenței unui copil cu cerințe educaționale speciale (CES),
familia trebuie să-și readapteze mecanismele existențiale. Printre efectele resimțite cel mai acut de către
părinți sunt cele legate de atitudinile celor din jur. Într-un astfel de tablou, serviciile de sprĳin acordate
copilului și familiei ar trebui să fie mai bine structurate, astfel încât să poată acționa în momente cruciale
ale existenței familiale. Toate acestea generează un set de cerinţe care adesea plasează elevul într-o stare
particulară sau de dificultate în raport cu cei din jur, stare ce nu-i permite o valorificare în condiţii
normale a potenţialului intelectual şi aptitudinal de care acesta dispune şi induce fie un sentiment de
inferioritate, fie imaginea de copil/elev diferit de ceilalţi, accentuând condiţia sa de persoană cu cerinţe
speciale care trebuie să beneficieze de abordări diferenţiate şi specializate în procesul instructiv-educativ.
Reuşita integrării şcolare depinde de accesul la servicii educaţionale de calitate, iar reuşita incluziunii −
de modalităţile şi oportunităţile de implicare a copilului în activitatea şcolară. Disciplina ”Evaluare și
consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză”, cuprinsă în planul-cadru pentru pentru elevii cu cerințe
educative speciale, ca disciplină din trunchiul comun în aria curriculară Terapii specifice și de compensare,
este realizată conform noului model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe și organizat pe
cicluri de învățământ, asigurând astfel posibilitatea adaptării conținuturilor în acord cu caracteristicile
individuale, de vârstă, cognitive, afectiv-emoționale ale beneficiarilor procesului educațional. Evaluare
si consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză se adresează elevilor aflați în diverse stadii ale procesului
educațional, având ca direcții de intervenție dezvoltarea globală a personalității, compensarea
dizabilitătii și prevenția/ameliorarea comportamentelor dezadaptative. Disciplina are ca scop însușirea
de competențe personale, sociale și școlare/profesionale ce susțin dezvoltarea armonioasă a
personalității și incluziunea socio-profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Consilierea psiholpedagogică asigură asistența individului în explorarea și întelegerea propriei
identități, îl sprĳină în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor. In
consiliere s-au conturat patru direcții de abordare a problemelor cu care se poate confrunta individul pe
parcursul evoluției sale: intervenția în situație de criză, intervenția ameliorativă, prevenția, intervenția
formativă și de dezvoltare. Consilierea psihopedagogică este o interacțiune personală între profesorul
psihopedagog și elev, în cadrul căreia profesorul psihopedagog asistă elevul în rezolvarea problemelor
mentale, emoționale sau sociale. Consilierea psihopedagogică se concretizează în activități care oferă
elevului maximă confidențialitate, ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor
problematice. Scopurile vizate în consilierea psihopedagogică sunt: sprĳinirea elevilor în dezvoltarea
propriei individualități, asistarea în procesul de autocunoaștere, sprĳin în procesul de căutare- formare a
identității, dezvoltarea unei imagini de sine pozitive și autoacceptare; dezvoltarea abilităților sociale, de
interacțiune cu ceilalți, formarea abilităților de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor,
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sprĳinirea în formularea de scopuri specifice și măsurabile care pot fi observate din punct de vedere
comportamental. Responsabilitatea şi influenţa directă a consilierului asupra copilului cu cerințe
educaționale speciale vizează, aşadar, domeniul comportamental.

Consilierea psihopedagogică reprezintă un demers profesional organizat, structurat, cu mĳloace
şi tehnici specifice. Profesorii consilieri trebuie să aibe în vedere, în procesul de consiliere, realizarea
următoarelor obiective:

- promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului (funcţionarea optimă din punct de vedere
somatic, fiziologic, mental, emoţional, social, spiritual),

- dezvoltarea personală (cunoaşterea de sine, imaginea de sine, capacitatea de decizie
responsabilă, releţionare interpersonal armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare eficientă,
atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste),

- prevenţie a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a
conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor
psihosomatice, a situaţiilor de criză.
Activitatea de consiliere psihopedagogică nu rezolvă independent dezvoltarea şi menţinerea stării de

bine, existând o paralelă largă de factori cum ar fi: familia, şcoala, alte medii educaţionale care
condiţionează acest proces. Orice om învață de la ceilalți, dar copilul cu cerințe educaționale speciale
devine în multe cazuri dependent de ceea ce i se transmite și asimilează prin intermediul contactului cu
alții. Elevii cu cerințe educaționale speciale au aceleași nevoi ca și ceilalți copii, înțelegere, respect,
afirmare de sine dar au și nevoi specifice în funcție de problema pe care o au. Profesorul psihopedagog
are rolul de a înlătura prejudecăți, de a schimba mentalități, de a menține în permanenţă colaborarea cu
părinţii, cadrele didactice sau conducerea şcolii, în vederea stabilirii unui parteneriat educaţional eficient,
în beneficiul acestor elevi, contribuind astfel la reușita școlară.

Referințe bibliografice:
1. Gherguț Alois, Sinteze de Psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de

obținere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iași, 2005
2. Ioan Dafinoiu, Elemente de Psihoterapie integrativa, Editura Polirom, Iasi, 2001.
3. Anca Maria, Metode si tehnici de evaluare a copiilor cu CES, Editura Presa Universitară, Cluj,

2007;
4. Ecaterina Vrăsmaș, Dificultăţi de învăţare în şcoală: domeniu nou de studiu şi aplicaţie, Editura

V & I Integral, București, 2007
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Famila şi şcoala – schimbari şi repercusiuni în educarea

copilului

Prof.înv.primar: Ghiţă Anca Denisa

Şcoala Gimnazială „Traian”, Craiova

Educarea copilului începe încă de la naștere. Acest lucru ajută la modelarea personalității omului.
Așadar, familia exercită o influență adâncă asupra celor mici, care acumulează din acest mediu o
mulțime de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament. Rolul educației
este unul colosal în viața omului. Despre educația preșcolarilor s-a scris foarte mult, specialiștii
întrecându-se care mai de care în a oferi numeroase exemple de metode eficiente, cu ajutorul cărora o
familie poate să furnizeze societății adulți responsabili, cu o gândire critică, intenții bune și cu dorința
de a reuși în viață. Primii educatori cu ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa
acestei educaţii, ca şi cea a şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie
de particularităţile de vârstă, dar de cele individuale ale acestuia. Trebuinţele şi dorinţele copilului cresc
pe măsură ce copilul se dezvoltă.

Părinții trebuie să fie parteneri de încredere în educarea celor mici și sunt obligați să creeze un
mediul familial echilibrat, prielnic dezvoltării și educării copiilor. Greșelile părinților în educația copiilor
sunt inevitabile, într-o oarecare măsură, dar adulții încearcă mereu să fie tot mai buni în această
„meserie” și să le evite. Implicarea părinților în educație este obligatorie dacă vor să-și transforme
propriii copii în oameni responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune în viață și care să știe
cum să se descurce perfect în orice situație. Meseria de părinte nu este deloc una ușoară.
Responsabilitatea adultului va fi uriașă, pentru că de el depinde, în mare măsură, modul în care copilul
se va forma ca adult mai târziu. Educaţia primită în prezent în cei 7 ani de acasă diferă de cea de
acum 30 de ani, dar psihologii susţin că este o evoluţie firească şi o adaptare la contextul sociocultural.
Dacă micuţii sunt crescuţi şi de bone sau bunici, comportamentul acestora trebuie să coincidă cu al
părinţilor, în caz contrar, copiii riscând să fie bulversaţi şi să testeze diverse atitudini în funcţie de
conjunctură.

Părinții sunt primii și cei mai importanți educatori ai copilului, nu numai pentru că este un rol pe
care și-l asumă de la naștere, ci mai ales pentru că responsabilitatea pentru educația tinerilor revine
asupra lor. Ei sunt cei care trebuie să pună bazele intelectuale și emoționale ale vieții în societate și să
dezvolte atitudini și valori adecvate. Rolul lor este decisiv, deoarece viitorul copiilor este puternic
condiționat de primii lor ani de viață. Pentru ca școala să-și joace rolul, părinții sunt în continuare
obligația legală de a asigura prezența și participarea activă a copilului. Astfel, părinții trebuie să-și educe
copiii, în timp ce statul trebuie să-i instruiască în buni profesioniști și cetățeni.

Dintre toți factorii care influențează educația copilului de la naștere până la maturitate, familia și
școala joacă un rol central. Cu toate acestea, odată cu revoltele profunde care afectează atât familia, cât și
școala de masă, există o confuzie crescândă cu privire la responsabilitățile lor respective. Ambele nu au
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adesea repere, mai ales atunci când se confruntă cu provocări precum modele alternative oferite de
mass-media sau fenomene societale complexe, cum ar fi excluziunea socială, marginalizarea sau violența.

Se pledează pentru o mai bună comunicare între copii - părinți - școală, cu participarea, de
asemenea, a asociațiilor și a educației non-formale, și crearea unui parteneriat real între ei. Educația, de
la nașterea unui copil până la maturitate, este un amestec de factori și influențe. Cu toate acestea, două
instituții joacă un rol primordial și au responsabilități educaționale formale în fața legii și a societății:
familia și școala. Schimbările profunde din societatea modernă au afectat foarte mult structura
tradițională a familiei în ultimele decenii și perturbă și sistemul educațional. Este sigur că acum nici
familia și nici școala nu sunt, pe cont propriu, capabile să transmită tinerilor toate cunoștințele,
abilitățile și valorile de care au nevoie pentru a se integra cu succes în societate.

În plus, părinții și școala trebuie să se confrunte cu situații din ce în ce mai complexe pentru care
nici unul, nici celălalt nu par suficient de pregătiți. Acestea sunt, pe de o parte, anumite fenomene
sociale precum marginalizarea, excluderea sau violența. Pe de altă parte, creșterea rapidă a volumului de
cunoștințe, precum și schimbările în natura competențelor necesare în viața profesională, reprezintă
provocări fără precedent pentru sistemul educațional.

Obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului , care este
urmărit atât în familie , cât şi în şcoală , astfel încât sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de educaţie şi
instrucţie se împletesc şi se sprĳină reciproc. În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului
educaţional se impune tot mai mult implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii
copiilor şi cu alţi factori sociali interesaţi de educaţie . Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la
educaţia la catedră sau în clasă , ci presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi
familiile acestora , desfăşurând omuncă de dezvoltare , de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă
cadru didactic – părinte presupune , printre altele , o ascultare activă , implicarea familiei în acţiunile
extraşcolare ale copilului , cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.

Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului se poate face prin :
Activităţi de informare şi consiliere a părinţilor , care pot fi zilnice după orele de curs ;
Vizite la domiciliu de câte ori e nevoie ;
Lectoratele cu părinţii – lunar ;
Adunările comune părinţi – elevi ;
Întruniri ale comitetului de părinţi pe clase ;
Comunicarea prin poştă (scrisori de înştiinţare cu antetul şcolii ) sau prin poşta electronică ;
Comunicarea prin telefon .

Bibliografie:

Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972

Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 1974

Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 1997

Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002
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Profesorul performant

Autor: Ghiță Valentin-Viorel
Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, București

În contextul societății actuale, școala este obligată să se conformeze unei noi perspective, să se
adapteze inovațiilor tehnologice și provocărilor lumii contemporane pentru a deveni mai atractivă și
performantă. Cu toate acestea, observăm că renunțarea la tradiție este imposibilă și nerecomandată,
indiferent de forma educației ori de disciplina abordată.

Raportându-ne la disciplina limba și literatura română, putem susține că a avut și se bucură, în
continuare, de un adevărat prestigiu în societate, conferit atât prin competențele pe care are să le
dezvolte viitorilor absolvenți, cât și prin bagajul cultural oferit. Un argument în plus îl constituie și
faptul că este o disciplină obligatorie de examen, atât la finalul ciclului gimnazial și liceal, cât și la
admiterea în cadrul unor facultăți de prestigiu.

De aceea, alegerea unei instituții școlare de către părinți este influențată de profilul cadrelor
didactice care activează la nivelul acesteia, ceea ce ne determină să performăm în activitățile noastre
didactice. Astfel, reușita elevilor se află în strânsă relație cu imaginea profesorului, cu totalitatea
competențelor pe care trebuie să le manifeste în procesul de predare – învățare – evaluare.

Sistemul de învățământ are nevoie de cadre didactice dedicate profesiei alese, care să reușească să
șlefuiască atât cunoștințele elevilor, cât și personalitatea lor. Fiecare profesor trebuie să dovedească o
bună pregătire științifică, dar și psihopedagogică, trebuie să fie preocupat de formarea sa continuă
pentru a le oferi elevilor experiențe veritabile de învățare.

Este esențial ca toți profesorii să își dorească depășirea limitelor, să investească timp în
activitățile de perfecționare fie prin susținerea gradelor didactice ori prin urmarea unor cursuri specifice,
fie prin autodezvoltare, cum ar fi lectura unor lucrări de specialitate. În fapt, fiecare cadru didactic este
responsabil de modul în care se dezvoltă în timp, de modul în care conștientizează impactul pe care îl are
asupra elevilor săi și de valorile pe care le transmite acestora.

În primul rând, pregătirea de specialitate are un rol esențial în definirea competențelor cadrului
didactic, contribuind la consolidarea relației cu elevii care vor accepta autoritatea imaginii profesorului.
De asemenea, profesorul va deveni un veritabil model pentru elevii săi prin admirația pe care o va stârni
în rândul acestora, grație pregătirii științifice temeinice.

Totodată, pregătirea de specialitate va fi dublată de pregătirea psihopedagogică care implică
adaptarea la nevoile fiecărui elev, la construirea unor strategii didactice optime care vor facilita
învățarea pe tot parcursul vieții.

În al doilea rând, importantă este și comunicarea dintre profesor și elevii săi, întrucât contribuie
la buna desfășurare a activităților didactice. Prin comunicare, se modelează și personalitatea elevilor,
unul dintre scopurile educației, aceștia devenind apoi cetățeni responsabili.

De asemenea, comunicarea se află în strânsă relație cu planul afectiv al elevilor. Astfel, pasiunea
cadrului didactic pentru profesia aleasă va motiva elevii și îi va determina să contribuie la crearea unui
context favorabil predării, învățării și evaluării. Profesorul trebuie să manifeste răbdare, seriozitate,
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respect, iar elevii se vor simți încurajați să își afirme potențialul, vor depăși situațiile tensionate, vor
deveni încrezători în propriile forțe.

În ultimul rând, profesorul trebuie să fie conștient de necesitatea perfecționării continue atât în
planul științific al disciplinei predate, cât și în domeniul psihopedagogic. Astfel, profesorul poate
redescoperi pasiunea pentru actul didactic, poate contribui la pregătirea temeinică a elevilor săi.

De remarcat este faptul că orice profesor trebuie să fie conștient de limitele sale, de aspectele pe
care trebuie să le îmbunătățească în activitatea sa, fiindcă o personalitate modelată corect va influența
modelarea tuturor personalităților ce trebuie conturate prin activitățile desfășurate. De aceea,
considerăm că, din biblioteca unui profesor responsabil, nu ar trebui să lipsească următoarele resurse de
cultură didactică și pedagogică:

� Profesorul eficient – Thomas Gordon și Noel Burch;
� Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă – Robert J. Marzano;
� Cum să predai ca un campion 2.0 – Doug Lemov;
� Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică – Ion-Ovidiu Pânișoară;
� Enciclopedia metodelor de învățământ – Ion-Ovidiu Pânișoară;
� Școli care învață – Peter Senge;
� Învață cu inima. O educație neconvențională – Tony Wagner.

Bibliografie:

Stănculescu, E., Psihologia educației. De la teorie la practică, Editura Universitară, București, 2013
Cucoș, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2014
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În lumea minunată a poveştilor

proiect didactic

Autor: Giurea-Stănescu Mariana-Cristina
Prof. C.S.E.I Balş, Olt

Lecţia: ,,Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă
Disciplina: Formarea abilităţilor de comunicare (opţionalul ,,În lumea minunată a poveştilor”)
Timp: 45 de minute
Capitol: Poveştile copilăriei
Clasa: a III-a (învăţământ special)
Nr. de elevi: 4
Obiective anuale:

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

Obiective pe capitol:
- reţinerea ideilor principale prin dezvoltarea capacităţii de audiere a unui text;
- cunoaşterea unor caracteristici ale personajelor din poveşti pe baza înţelegerii conţinutului

acestora;
- formarea capacităţii de a aprecia şi a sesiza într-un text faptele bune şi de a dezaproba faptele

rele.
Obiectivele lecţiei:
O1: să formuleze ideile principale ale poveştii;
O2: să identifice trăsăturile morale şi fizice ale personajelor din poveste;
O3: să alcătuiască planul simplu de idei;
O4: să coloreze personajul preferat, argumentând alegerea făcută.
Rezultate:
O1: majoritatea elevilor identifică ideile principale ale poveştii;
O2: cel puţin 2 elevi identifică trăsăturile morale şi fizice ale personajelor principale;
O3: cel puţin 1 elev ordonează logic ideile principale ale poveştii;
O4: toţi elevii colorează personajul preferat;
O4: câţiva elevi argumentează pe baza textului alegerea personajului preferat.
Întrebări esenţiale:

1. Cu care dintre cele două personaje feminine vă identificaţi? De ce?
2. Ce trăsături morale ale personajelor consideraţi că vă sunt utile în viaţa de zi cu zi?

De ce?
3. Ce valori promovează autorul prin personajul pozitiv?

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia dirĳată, exerciţiul, exemplificarea,
problematizarea, explicaţia, munca independentă.
Mijloace didactice: fişe de lucru, creioane colorate, calculator, caiete, pixuri, tabla etc.

DESCHIDERE:
a. Pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii instructiv-educative şi asigur climatul

socioafectiv;
b. Reactualizez cunoştinţele dobândite anterior din povestea ,,Ursul păcălit de vulpe” de I.

Creangă, prin formulare de întrebări; Elevii formulează răspunsuri.
c. Anunţ elevii că vom continua să desluşim tainele poveştilor lui Ion Creangă şi că vor

descoperi, prin vizionarea atentă a poveştii, două personaje principale feminine
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antagonice/opuse cu care ei vor trebui să se identifice la finalul lecţiei. Scriu titlul lecţiei pe
tablă şi enunţ obiectivele lecţiei. Elevii sunt atenţi.
NOUL CONŢINUT:
Elevii vizionează povestea ,,Fata babei şi fata moşneagului” de I. Creangă.
Elevii sunt atenţi la întâmplările prin care trece fata moşneagului pe parcursul derulării

poveştii. Prin conversaţie şi întrebări ajutătoare elevii reuşesc să formuleze ideile principale ale
primei părţi a poveştii ce o are ca protagonistă pe fata moşneagului, apoi vizionează şi ,,partea” a
doua, care relatează peripeţiile prin care trece fata babei.

Sunt formulate şi ideile principale ale celei de-a doua părţi, după care este alcătuit planul
simplu de idei care este scris pe tablă.

Sunt stabilite deasemenea personajele principale ale poveştii şi caracteristicile fiecăreia dintre
ele, caracteristici ce reies din caracterizarea directă şi indirectă.

PRACTICA GHIDATĂ:
Rezolv împreună cu elevii fişa de lucru, ce are ca scop sistematizarea informaţiilor dobândite

anterior. Fiecare elev are câte o fişă de lucru. Citesc prima cerinţă şi solicit un răspuns. Răspunsul
acordat de elev este validat sau nu. Dacă răspunsul dat este corect, acesta va fi încercuit şi pe fişa de
lucru, dacă nu, voi insista cu întrebări suplimentare, care să favorizeze intuirea/descoperirea
răspunsului corect. Anexa 1.

PRACTICA INDEPENDENTĂ:
Elevii vor rezolva independent fişa de lucru nr. 2. Citesc fişa de lucru. Anexa 2.
EVALUARE:
Elevii rezolvă fişa de lucru nr. 3 cu următoarea cerinţă: ,,Colorează personajul preferat şi

argumentează alegerea făcută”.
ÎNCHEIERE:
Fac aprecieri cu privire la modul cum s-au comportat şi au răspuns pe parcursul desfăşurării

activităţii.
Tema de reflecţie:
Ce trăsături morale ale personajelor consideraţi că vă sunt utile în viaţa de zi cu zi? De ce?

Anexa 1. Fişa de lucru nr. 1

1. Personajele principale ale poveştii sunt:
a) moşul b) baba c) Sfânta Vineri d) fata moşului e) pisicuţa f) căţeluşa g) fata babei
2. Fata babei era:
a) slută b) silitoare c) ţâfnoasă d) tăcută e) leneşă f) rea la inimă
3. Personajele reale cu puteri supranaturale ale poveştii sunt:
a) moşul b) căţeluşa c) baba d) părul e) fata babei f) fântâna g) cuptorul
4. Care dintre fete se alinta cum s-alintă cioara-n laţ?
a) fata moşului b) fata babei
5. Fata moşului curăţă părul de:
a) omizi b) de frunze c) uscături
6. Fântâna era:
a) dărâmată b) mâlită c) părăsită
7. După ce a plecat de acasă, fata moşului a ajuns la casa:
a) Sfintei Miercuri b) Sfintei Vineri c) Sfintei Duminici
8. Pe colacul fântânii erau:
a) trei pahare de aur b) două pahare de argint c) cinci pahare de aramă
9. Căţeluşa i-a dăruit fetei moşului:
a) o brăţară de aur b) o salbă de galbeni c) o pereche de cercei
10. Când fata babei a vrut să ia pere, părul s-a făcut mai înalt de:
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a) o sută de ori b) o mie de ori c) zece ori
11. Din lada fetei babei au ieşit:
a) cai b) balauri c) iepuri
12. Cine a întinerit pe loc când a văzut atâtea bogăţii:
a) fata babei b) moşul c) baba
13. Moşul şi-a măritat fata după un om :
a) sărac b) bun c) harnic

Anexa 2. Fişa de lucru nr. 2

1. Uneşte strofele cu personajul potrivit:

Eu de muncă nu mă sperii,
Curăţ, perii şi gătesc,
Doar mămuca mea şi sora, Sfânta Duminică
Tot mereu mă necăjesc.

Cum să spăl cu mâna-mi fină,
Javra asta de căţel,
Ori să-mi rup ia cea nouă, Fântâna
Cocoţându-mă în păr?

De nămol o spală fata,
Scoate tot ce este afară,
Veselă, apoi se-arată Fata moşneagului
Şi îi mulţumeşte-ndată!

Ros de-omizi de sus în jos,
Părea doar piele şi os.
Fata bună l-a curăţat, Fata babei
De omizi ea l-a scăpat.

Eşti orfană, stai la mine,
Multe - aici sunt de făcut. Părul
În ogradă am jivine,
Încă nici nu le-ai văzut.
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Proiect educațional

„Cartea-reflectarea sufletului”

Proiect educativ de promovare a lecturii

Giurgiu Miorița
Școala Gimnazială Călățele

Argument

“O carte este viaţa celui care a scris-o. Şi-a pus în ea sentimentele, gândurile, munca şi iubirea. Cărţile

trebuie tratate cu respect, ele reprezentând însusi sufletul autorului lor...”

Motivaţia alegerii proiectului„CARTEA,OGLINDA SUFLETULUI”

apare din experienţa didactică la clasă, la orele de limba şi literatura română, unde am
constatat că elevii, în mare parte, nu mai sunt interesaţi de lectură. Agresiunea audio-
vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de
selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut,
atractiv, relaxant – lectura. Acest univers trebuie redescoperit de către elevi, prin
iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu
valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii.

Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării
artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată:
elevii. Mesajul artistic al operelor contribuie la educarea acestora în spiritul unor virtuţi
morale.Prin limbajul specific al cărţii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul
împins spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura contribuie la formarea
şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi
modelarea caracterelor, deprinderilor elevilor cu normele de comportare civilizată a
sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora
opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră. De regulă, o mare parte
dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din catalog.

Astfel, de multe ori lectura se transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca
cititorii să fie cu adevărat afectaţi de lectură. Prin urmare, să-i învăţăm pe elevi cum să
citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea
ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza complexă a textului. Cercul
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de lectură ales oferă posibilitatea de a-i convinge pe elevi să devină prietenii cărţilor,
aducându-le ca argument cuvintele lui Charles W. Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi
prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”.

Aşadar, consider că este de datoria şcolii şi cu atât mai mult a profesorului de limba
şi literatura română de a găsi strategia adecvată şi puntea de comunicare prin care să
cultive elevilor plăcerea de a citi. Acesta este şi scopul prezentului demers didactic.

Perioada de desfăşurare: 1 an şcolar (septembrie – iunie)

Grup ţintă:
* elevii claselor a V şi a VI-a, a VII-a, a VIII-a Scolii Gimnaziale Calatele Echipa de proiect:

Profesor coordonator Miorița Giurgiu

Parteneri în desfăşurarea proiectului:

Biblioteca Comunala Calatele-Pașca Ramona

Motivaţia în contextul general:

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o
are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii lor.
Obiective:

Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură;
Cultivarea lecturii de plăcere;
Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;
Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare;
Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;
Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române;
Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi.

Resurse umane:

o Profesor coordonator
o Bibliotecara
o Elevi

Resurse materiale:

- volume de opere literare, calculator- internet ,videoproiector, copiator, aparat foto, materiale video,
markere, coli, etc.
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Rezultate aşteptate:

- Sporirea interesului elevilor pentru lectură;
- Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
- Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi ;

Diseminarea informaţiei:

Realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor: desene, colaje, picturi ,cărți etc.
Realizarea unor programe artistice
Prezentarea creaţiilor literare ale elevilor

Evaluare:

Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice;
Aprecierea asupra colaborării în modul de lucru, în prezentarea produsele realizate;
Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat şi în cadrul unor concursuri având ca temă lectura
Expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectura.

Monitorizare:

- profesorul de limba şi literatura română şi bibliotecara

Director-Șandor Elena

Calendarul activităţilor de lectură

1. Activitatea ”Citește și dă mai departe !” unde se ascultă cărțile citite de copii,urmând ca
prezentările să fie comentate de colegii lor şi de profesorul îndrumător.

2 Sărbătorirea Zilei Educatiei – 5 octombrie printr-un program special
3 . Realizarea şi comentarea creaţiilor elevilor, creații ce constau în elaborarea unor cărți in
manieră personală (noiembrie)
4. Sunt selectate cele mai bune creaţii pentru a fi popularizate în vederea afisarii lor.
5 Vizionarea unor filme, documentare despre viaţa şi opera unor scriitori, pictori,
muzicieni, actori reprezentativi, despre importanţa lecturii în viaţa oamenilor

6 Comemorarea lui ION CREANGĂ(decembrie)
7 Realizarea unui moment artistic ”Eminesciana”(ianuarie)
8. Pictopoezia-expoziţie de pictopoezii şi afişe pro-lectura(iunie)



136

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

INTEGRAREA ELEMENTELOR DE FOLCLOR ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV LA CLASELE GIMNAZIALE

5.1. Folclorul în aria curriculară limbă şi comunicare-aspecte generale

Tradiţiile şi obiceiurile populare au menirea de a dezvălui spiritul şi identitatea unui popor.

Elementele de folclor acţionează cu intensitate asupra elevilor, îi impresionează profund, fiindcă le sunt

apropiate şi adesea oferite nemĳlocit în experienţa lor de viaţă. Folosirea acestora în cadrul activităţilor

educative la elevii de gimnaziu, creează o atmosferă caldă, care măreşte receptivitatea elevilor, îi face să

simtă şi să acţioneze conform propriilor convingeri şi îi pune în legătură cu tradiţiile şi obiceiurile

locurilor natale.

Folclorul se constituie ca parte integrantă a culturii naţionale. Prin folclor se înţelege totalitatea

faptelor de cultură populară, transmise prin cuvânt şi practici. Tot ceea ce în aceste manifestări ale

culturii populare, se organizează în text cântat, scandat sau spus, formează un tot unitar, numit

literatură populară sau folclor literar. Când textul este însoţit de practici şi rituri integrate, de regulă,

unui ceremonial, vorbim de folclorul obiceiurilor, în ansamblul căruia scopul urmărit este în primul

rând practic.

Folclorul se distinge prin câteva trăsături specifice, aflate în relaţii de intercondiţionare şi

determinare reciprocă.

Caracterul colectiv reprezintă particularitatea operei literare folclorice de a fi expresia

artistică a conştiinţei individuale. Colectivitatea dă drept de circulaţie unui bun folcloric creat de către

un individ talentat aparţinând ei.

Caracterul anonim este direct determinat de oralitatea folclorului, iar prin caracter sincretic

înţelegem contribuţia mai multor modalităţi artistice la realizarea unor opere folclorice. Aici se pot

aminti creaţiile cântate sau scandate, cum sunt cele specifice ritualului de nuntă, în care poezia se

înfrăţeşte cu muzica, lor alăturându-li-se adesea şi dansul popular.

Folclorul înfăţişează în imagini artistice nu numai obiceiuri şi tradiţii, ci şi modul de viaţă al

unui popor, al unei comunităţi, în diferite etape ale existenţei sale.
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Noţiunile de istorie locală şi cele de folclor local relevă nu numai urmele materiale, ci şi creaţiile

de ordin spiritual în care se înfăţişează aspiraţiile fireşti şi bucuria cu care acestea sunt trăite de către

oameni. Acordând un înţeles larg acestor noţiuni, ne aflăm în faţa unei varietăţi de material educativ ce

poate fi folosit cu succes în procesul de învăţământ.

Deci, funcţia instructiv-educativă a folclorului poate fi ilustrată prin diverse activităţi

interesante, care pot reţine atenţia elevilor, aducând şi o contribuţie însemnată la înbogăţirea

spiritualităţii acestora. Este vorba de prezentarea în cele ce urmează a unei posibile programe de

opţional şi a unor activităţi ce decurg de aici: aplicaţii practice-un model de şezătoare, un model de

nuntă, proiect de activitate didactică ce vizează elemente de cultură tradiţională în comuna Călăţele,

fapte folclorice culese de elevi, precum şi proiecte didactice ce au în vedere influenţa folclorului şi a

obiceiurilor populare în diverse texte literare la disciplina Limba şi literatura română.
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Abordarea intrevenției educționale și de abilitare /reabilitare

pentru copiii cu cerințe educative speciale,în contextul

provocărilor contemporane

Gomoescu Ruxandra-Elisabeta
C.Ș.E.I Orașul Vălenii de Munte

Principiul egalității de șanse reprezintă conceptul de bază al școlii incluzive,prin aplicarea căruia
aceasta contribuie la anularea diferențelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de ordin etnic și
social.O școală incluzivă devine o școală deschisă tuturor,o școală prietenoasă,flexibilă.Prin sprĳnul pe
care îl oferă tuturor copiilor contribuie la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit
mediu.
,, O școală incluzivă este o școală deschisă către orice elev,o școală care primește orice elev,îl

valorizează și îl face să se simtă acasă.Este,aș spune,școala ideală unde copiii sunt ajutați să-și atingă
maximumul potențialului nativ.”Cu cât școala este mai departe de idealul școlii incluzive,cu atât este mai
mare nevoia de intervenție.Ideea de incluziune ar trebui să se manifeste în toate școlile.Incluziunea se
poate face prin programe suport,ore suplimentare și prin activități extracurriculare,dar și prin programe
de tipul ,,A doua șansă”.
Am folosit o serie de sarcini,în cadrul lecției ,,Să-i acceptăm pe cei diferiți de noi!” cu scopul de a-i

ajuta elevii din învățământul de masă să-i accepte pe cei cu cerințe educative speciale.A fost prezentată o
situație în care două eleve nu doreau să se joace cu colega lor pentru că a luat o notă mică la
matematică.Am prezentat și un film în care personajele erau marginalizate.
Una dintre tendintele generale în ceea ce privește structura și conținutul învățământului în conditiile

reformei actuale se referă la adaptarea particularităților psihofizice învederea dezvoltării personalității
acestora.
,,Principiul individualizării și diferențierii învățării exprimă necesitatea adaptării dinamice

încărcăturii cognitive și acționale a conținuturilor și strategiilor instructiv-educative la particularitățile
diferențiate,relativ comune ale unor grupe de elevi în vederea dezvoltării lor integrale ca structură de
personalitate.La începutul anului se realizează o imagine clară a abilităților și competențelor fiecărui
elev prin aplicarea ,,Evaluărilor inițiale”.Programa școlară va selecta doar obiectivele care pot fi realizate
de elevii cu cerințe educative speciale.

Urmărește să asigure unitatea dintre particular și general în educație, dintre strategiile de educație de
grup cu cele de educație individuală”

,,Principiul respectării particularităților de vârstă și individuale’’ se referă la faptul că ,în activitatea
educativ-recuperatorie trebuie să ținem cont de relația care există între învățare și nivelul de dezvoltare
al elevului,cu respectarea particularităților individuale,a naturii interioare și a personalității
sale,valorificându-se,în mod optim,potențialul său intelectual și aptitudinal.”

,,Principiul accesului și participării” se referă la faptul că toți copiii cu cerințe speciale de învățare
trebuie să aibă acces la o educație adecvată și de calitate.Chiar dacă uneori deranjează orele ei trebuie să
participe si să se implice în toate activitățile In cadrul lecțiilor avem sarcini diferențiate.În cazul copiilor
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hiperactivi vom introduce jocuri de mișcare pentru a-i ajuta să se implice în realizarea cerințelor din
cadrul lecției..

Planul de intervenție personalizat este realizat în baza unei evaluari complexe și poate conține doua
mari categorii de obiective.Acesta se întocmește pe baza evaluărilor inițiale.Pe baza acestor evaluări se
stabilesc dificultățile de învățare ale elevului respectiv.În urma depistării dificultăților de învățare și a
nivelului de achiziții cognitive,se conturează strategia de intervenție.În realizarea planului de
intervenție personalizat se utilizează obiective operaționale și activități de învățare adaptate,stabilite în
conformitate cu profesorul de la clasa unde este integrat elevul.Strategia de intervenție se propune pe o
perioadă limitată și este revizuit periodic în funcție de progresul sau regresul elevului integrat.Am
aplicat o serie de intevenții personalizate în cazul elevilor cu deficiență mintală severă.Astfel și-au
însușit structurile perceptiv motrice de formă și de culoare.

Pentru a oferi un exemplu concret de adaptare a unei sarcini la particularitățile elevilor cu
dizabilități am adaptat metoda ,,Cubului” pentru elevii cu deficiențe moderate și ușoare.Vom folosi
imagini și întrebări adaptate nivelului lor de înțelegere.

1.Analizează imaginile și spune ce regulă respectă copiii!
2.Compară cele două imagini precizând ce regulă respectă elevii!
3.Dă exemplu de o situație în care ai respectat una din regulile de comportament prezentate în cadrul lecției!
4.Asociază cele trei imagini cu textele corespunzătoare!
5.Aplică o regulă învățată de tine pentru a explica imaginea!
6.Explică de ce Maria nu iși respectă colegii!

Putem adapta și jocurile de rol .Ele pot conține replici învățate de elevi .Jocul ,,La magazin este folosit
pentru a exersa formulele de politețe.Putem utiliza obiecte cum ar fi o casă de marcat ,produse ,bani de
hârtie.

In cazul elevilor cu deficiențe mintale ușoare poate fi adaptată ,,Metoda pălăriilor gânditoare”.Este o
metodă interactivă, de stimulare a creativității participanților,care se bazează pe interpretarea de roluri în
funcție de pălăria aleasă.

Am folosit această metodă când am pus întrebări din povestea ,,Albă ca Zăpada”:
Pălăria albă:
,,De ce o ura mama vitregă pe Albă ca Zăpada?’’
,,Ce știm despre Albă ca Zăpada?”
Pălăria roșie:
,,Ce simțiți față de aceste personaje?”
,,Cui ar fi trebuit să-i ceară ajutor Albă ca Zăpada?”
Pălăria neagră:
,,Ce este rău în comportamentul împărătesei?”
Toate aceste metode sporesc capacitatea de concentrare a elevilor și ii determină să se implice în
desfășurarea lecțiilor .

Bibliografie
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PROIECT EDUCAȚIONAL

„Copil ca tine-am fost și eu!”

Prof. înv. primar Grecu Cosmina Elena
Școala Gimnazială Comișani

Ne-am ales să lucrăm cu copiii, fiind atraşi de nobleţea acestei profesii. Pentru a-i putea influenţa însă pe copii, trebuie

să fim capabili să-i iubim, să-i respectăm şi să-i cunoaştem. Să nu uităm: într-o lume aflată în deplină confuzie a

valorilor, educaţia poate oferi soluţii. Să ne implicăm, să ne asumăm responsabilitatea, să selectăm şi să oferim modele,

să fim creativi şi să optăm întotdeauna pentru lucrul bine făcut. Adaugând inteligenţă, voinţă şi multă dragoste,

succesul va veni curând.

TITLUL PROIECTULUI: „Copil ca tine-am fost și eu!”– 1 IUNIE

ARGUMENT: Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprĳin copiilor, de a
inspira comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi.
An de an, ziua de 1 iunie este un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, nu
doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la activități şi evenimente
inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care încă mai știu să
aibă suflet pur de copil.

SCOPUL PROIECTULUI:

☺Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul
universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică;

☺Dezvoltarea creativităţii, a imaginației;
☺Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

� Să participe cu entuziasm în descoperirea semnificaţiei zilei copilului;
� Să-si afirme activ talentul artistic la toate activităţile cultural-educative;
� Să realizeze o expoziţie de desene;

� Sărbătorirea Zilei Copilului – 1 Iunie;

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor primare de la Școala Gimnazială Comișani - Lazuri

PERIOADA DERULǍRII PROIECTULUI: prima săptămână a lunii iunie
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CONȚINUTUL PROIECTULUI

Nr.
crt.

Activitatea

Locul

desfăşurării Data

1. Semnificaţia zilei de 1 Iunie Sala de sport –
prezentare ppt

iunie 2022

2. „Culorile copilăriei”

* realizarea unor desene
pe tema copilăriei

Sala de sport /
curtea școlii

iunie 2022

3. ,,Versurile copilăriei”

* recitarea unei poezii
Sala de sport /
curtea școlii

iunie 2022

4. ,,Versurile copilăriei”

* intonarea unor cântece
Sala de sport /
curtea școlii

iunie 2022

5. Jocurile copilăriei - provocări

în baloane

Sala de sport /
curtea școlii

iunie 2022
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LOGOPEDIA – ABORDARE PLURIDISCIPLINARĂ ȘI

DESCHIDERE SPRE COMUNITATE

Profesor logoped Alexandra Marinela Groza
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș,

Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare

Ni se întâmplă tuturor să ne creăm o idee despre cineva, o impresie la prima vedere, care să se
schimbe cu totul atunci când persoana respectivă începe să vorbească. Imaginea și cuvântul sunt două
elemente care definesc personalitatea și identitatea noastră, dar trebuie remarcat faptul că, deseori,
acestea nu sunt în deplină armonie, sunt disonante. De cele mai multe ori, forța cuvântului este mai
puternică decât imaginea pe care o avem, fiind o reflectare mai precisă a unicității și a amprentei
personale. Felul cum vorbim, ce vorbim și cât vorbim reprezintă o caracteristică a fiecărei persoane.
Cuvântul, vorbirea, este semnătura minții și a sufletului nostru. Doar ascultându-ne, oamenii din jurul
nostru își pot forma o impresie despre ceea ce suntem.

A vorbi frumos înseamnă nu doar să folosim cuvinte elevate, ci înseamnă respect, atât față de
propria persoană, cât și față de interlocutor. Înseamnă să acordăm atenție celui cu care vorbim, să fim
sinceri și convingători și, indiferent de situaţie, să vorbim corect. Putem iubi limba pe care o vorbim,
putem să o cultivăm și să ne propunem să o vorbim corect. Atunci când vrem să realizăm ceva, să
cucerim o persoană sau să o convingem, o facem prin felul nostru de-a fi, prin maniera în care ne
exprimăm. Nu e ușor, dar nici imposibil. Iar atunci când, dintr-un motiv sau altul, nu putem să o facem,
există sprĳin, există soluții.

Preocupări pentru corectarea tulburărilor de limbaj au existat din cele mai vechi timpuri. Grecii
antici, de exemplu, aveau un cult deosebit pentru vorbire şi oratorie. Se credea în arta de a vorbi frumos,
cursiv şi cât mai pe înţelesul auditoriului. Operele lui Herodot, Platon, Heraclit, Aristotel, Hipocrat ori
Socrate conţin consideraţii interesante cu privire la preocupările societăţii antice de a forma şi dezvolta
o vorbire cât mai agreabilă şi mai inteligibilă. În opera lui Hipocrat apar informaţii în legătură cu
formarea vocii ori cu formarea auzului care condiţionează dezvoltarea armonioasă a limbajului.
Descrierea lui Demostene pe care o face Plutarh în „Vieţi paralele” ilustrează posibilităţile de modelare a
vorbirii sub influenţa exerciţiilor şi a psihoterapiei. Procedeele care s-au utilizat în aceea perioadă sunt
încă de mare actualitate.

Vorbirea, ca mĳloc de comunicare specific omului, nu apare spontan la copii, ci constituie un
lung şi dificil proces de învǎţare, presupunând un efort îndelungat din partea individului în decursul
dezvoltǎrii ontogenetice. Experienţa de viaţǎ a copilului se dezvoltǎ şi se îmbogǎţeşte pe baza
comunicǎrii verbale cu adultul, fapt ce duce la perfecţionarea acesteia şi la însuşirea unor modalitǎţi de
gândire şi de activitate. Limbajul este, astfel, cel mai important mĳloc de relaţionare, cu ajutorul lui
comunicându-se necesitǎţile, dorinţele şi sentimentele. Practic, însuşirea corectǎ a limbajului duce la
formarea, definirea şi dezvoltarea întregii personalitǎţi a copilului.

Sunt multe și diverse definiții date Logopediei, primele atestări cu privire la abordarea
problematicii tulburărilor de limbaj și comunicare datând din anul 1825. În 1942, în discursul de
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deschidere de la primul congres al Societăţii Internaţionale de Logopedie şi Foniatrie ţinut la
Viena, Emil Froschels a pus în discuţie problema apartenenţei şi structurii logopediei ca ştiinţă.

Termenul ”logopedie” provine din grecescul ”logos” – cuvânt și ”paideia” – educare, învățare.
Prin urmare, logopedia, ca domeniul științific de sine stătător, se referă la abordarea limbajului prin
prisma reeducării acestuia, modelării achiziției limbajului și corectării tulburărilor survenite în procesul
de achiziție. Însă cea mai sintetică definiție a logopediei mi se pare a fi cea a lui Emil Verza, care
precizează că ”logopedia se ocupă de prevenirea, corectarea, studierea tulburărilor de limbaj şi de
realizarea procesului de înţelegere şi transmisie corectă a informaţiilor” şi că „logopedia contemporană
îşi defineşte azi menirea fără a se limita la corectarea tulburărilor de limbaj, prevenirea şi studierea lor;
ea are în vedere educarea şi restabilirea echilibrului psiho-fizic şi a dezvoltării unei integre personalităţi,
studierea comportamentului verbal şi a relaţiei acestuia cu personalitatea umană”. Din această definiție,
se poate desprinde caracterul pluridisciplinar al logopediei, știință situată la granița dintre psihologie,
pedagogie, psiholingvistică și științele medicale.

Constituirea logopediei a fost posibilă ca urmare a progreselor realizate în domeniul ştiinţelor
psihologice şi pedagogice, dar şi a progreselor din cadrul medicinei, fiziologiei, lingvistici.

Multiplele condiţionări ale logopediei cu alte ştiinţe sunt impuse de activitatea practică, pentru
succesul căreia este nevoie de colaborarea între logopezi, psihopedagogi, medici şi lingvişti. Mulți autori
văd în logoped specialistul care posedă cunoştinţe din domeniile psihologiei, în primul rând al
psihologiei copilului, psihoterapiei, psihopatologiei, foniartriei, foneticii, psihodiagnozei, laringologiei,
rinologiei. Psihologia copilului este de un real folos logopediei, prin cunoaşterea etapelor de dezvoltare
şi manifestare psiho-comportamentale, prin enunţarea posibilităţilor de evoluţie în raport de condiţiile
instructiv-educative şi de capacităţile interne a fiecărei persoane. Aceste cunoştinţe sunt întregite prin
dinamica şi mecanismele dezvoltării, în cazul diferitelor deficienţe psihice de care se ocupă
psihopedagogia specială. Psihologia generală face posibilă cunoaşterea mecanismelor de dezvoltare a
limbajului, a funcţiilor sale şi a rolului acestora în viaţa psihică. Cunoştinţele din medicină, dar mai ales
cele din psihologia medicală, psihopatologie, foniatrie, laringologie, psihiatrie, neurologie, creează un
tablou complex al înţelegerii alterării psihice, al patologiei organelor fonatoare şi al implicaţiilor
acestora asupra formării şi evoluţiei limbajului.

La rândul său, logopedia pune la dispoziţia acestor ştiinţe o serie de date de un interes deosebit
pentru înţelegerea etiologiei şi simptomatologiei tulburărilor de limbaj, a mecanismelor şi dinamicii
formării vorbirii corecte sub influenţa acţiunii educative, a rolului jucat de emisia-recepţia vorbirii
pentru dezvoltarea psihică a fiecărei persoane şi pentru adaptarea sa la mediul social.

Tot mai mulţi specialişti recunosc necesitatea şi avantajele acţiunii în echipă a logopediei cu alte
ştiinţe, atât pe plan toretic, cât şi practic, şi evidenţiază problematica specifică fiecărui domeniu.
Limbajul nu poate şi nu trebuie privit izolat, ci în strânsă corelaţie cu ansamblul manifestărilor psihice,
integrat în fenomenele psiho-comportamentale pe care le influenţează şi de care este influenţat.

Logopedia îşi propune o analiză integrală a limbajului, având un caracter teoretic, care a izvorât
din nevoia de a elucida problema complexă privind rolul limbajului în viaţa psihică, dar mai ales un
caracter practic, pentru necesitatea de a corecta tulburările de limbaj. Practic, menirea logopediei este
aceea de a asigura, prin înlăturarea tulburărilor de vorbire, dezvoltarea psihică generală normală a
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persoanelor cu probleme în sfera limbajului, formarea şi dezvoltarea în funcţie de capacităţile lor,
stabilirea sau restabilirea relaţiei corecte cu cei din anturaj.

Având ca obiect de studiu prevenirea și corectarea tulburărilor de limbaj, precum şi studierea
evoluţiei limbajului în contextul dezvoltării personalităţii, logopedia propune metode şi procedee
adecvate fiecăreia din tulburările de limbaj, axate pe cele trei mari direcții: Prevenție, Terapie și
Integrare socială. Obiectivele prioritare ale activității logopedului constau în:

� Studierea procesului comunicării și asigurarea unui climat favorabil dezvoltării și stimulării
comunicării;

� Prevenirea cauzelor care pot determina tulburările de limbaj;
� Identificarea simptomalogiei și a metodelor și mĳloacelor propice înlăturării tulburărilor

de limbaj;
� Cunoașterea, prevenirea și înlăturarea efectelor negative ale tulburărilor de limbaj asupra

comportamentului si personalităţii;
� Elaborarea unei metodologii de diagnoză şi prognoză diferenţiată în logopedie;
� Intervenția să aibă la bază elemente specific diagnosticului, vârstei și personalității fiecărui

individ;
� Popularizarea științei logopedice și pregătirea familiei și a școlii pentru a manifesta

înțelegere și sprĳin față de logopat;
� Optimizarea activităților logopedice, atât pentru terapia tulburărilor de limbaj, cât și

pentru evitarea eșecului școlar, dar și a comportamentelor dezadaptative;
� Depistarea populației cu deficiențe de limbaj, începând cu vârsta preșcolară și organizarea

de activități pentru prevenirea și recuperarea tulburărilor de limbaj.
Astfel, logopedia nu rămâne o știință ermetică, ci are o puternică deschidere spre comunitate.

Inserţia subtilǎ a limbajului în personalitatea umanǎ şi în totalitatea comportamentelor este ştiutǎ.
Tulburǎrile de limbaj, începând cu cele mai simple, determinǎ dezorganizarea echilibrului personalitǎţii
şi dezordini comportamentale. Aceste efecte negative pornesc de la neparticiparea şi neadaptarea la viaţa
de colectiv, reţineri în vorbire, inhibiţie în desfǎşurarea activitǎţii. De aceea, atunci când limbajul este
afectat, se poate produce o stagnare în dezvoltarea armonioasǎ a copilului, modificând întreaga existenţǎ
a acestuia: limbajul deficitar poate dezvolta complexe de inferioritate, o stimǎ de sine scǎzutǎ, relaţii
deficitare cu semenii, teama de a vorbi în public, închidere în sine. Iar acestea, în ultimǎ instanţǎ, pot fi
premise pentru eşec/abandon şcolar. Pentru evitarea eşecului şcolar şi a tulburǎrilor neuro-psihice se
impune depistarea şi diagnosticarea copiilor cu tulburǎri de limbaj, apoi implicit intervenţia logopedicǎ
adecvatǎ.

Având o mare adresabilitate, serviciile specializate - în special cele din rețeaua școlară- sunt
orientate spre:

� Depistarea și examinarea copiilor cu tulburări de limbaj oral și scris;
� Corectarea acestor tulburări prin activități individuale și de grup;
� Diminuarea efectelor negative ale dificultăților de limbaj asupra dezvoltării personalității

copilului;
� Sprĳin în prevenirea eșecului școlar și în integrarea școlară a copilului;
� Consultanță specializată pentru cadre didactice și aparținători;
� Parteneriate eficiente cu educatorul, psihologul, medicul și familia.
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Activitate logopedului este dedicată atât copiilor preșcolari și școlari, cât și adulților cu diferite
deficiențe de limbaj, putând contribui la: dezvoltarea capacității de comunicare liberă și independentă, a
abilităților implicate în actul lexic și grafic, îmbunătățirea performanțelor școlare și integrarea în
colectivul clasei, câștigarea încrederii în sine și în forțele proprii, dar și la dezvoltarea armonioasă în
vederea integrării sociale optime.

Nevoia de a comunica este o necesitate a ființei umane de a schimba informații cu semenii săi. Ea
pune în mișcare un proces dinamic, verbal și nonverbal, permițând persoanelor să se facă accesibile una
alteia, să reușească să pună în comun sentimentele, opiniile, experiențele și informațiile.

Prin munca în echipă se poate ajunge mult mai repede, mai uşor şi mai sigur la atingerea scopul
terapiei, care nu este altceva decât valorizarea şcolară şi socială a copilului, ce va putea deveni adultul în
armonie cu sine şi cu lumea în care se integrează ca o persoană valoroasă.
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COMUNICAREA.

FACTOR ESENȚIAL IN TRIADA PARTENERIALA : SCOALA -

COPIL - FAMILIE

prof. Grozavu Veronica
Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău

I. COMUNICAREA EFICIENTA – PREMISA A FUNCTION RII UNUI PARTENERIAT

EDUCATIONAL DURABIL

Comunicarea inseamna mult mai mult decat a vorbi sau a asculta, desi acestea sunt elemente
absolut necesare . Inseamna a crea punti acolo unde exista prapastii, a face diferentele sa se intal –neasca,
a aduce lumina acolo unde exista obscuritate sau intuneric. Comunicarea este o energie vitala care
impinge relatia spre mai departele sau mai adancul ei si care ii asigura caracterul de proces , impiedicand-
o sa fie ceva stereotip, mecanic sau fix.

Mai mult ca oricand trebuie sa intelegem ca intr-o societate atat de dinamica,cum este societatea
noastra acum,nu pot fi conservate modele ale educatiei si de convietuire. Restructurarile in viata de
familie se impun din nevoia de a crea acel stil de convietuire valoros pentru dezvoltarea fiecarui membru
al familiei, cat si pentru ancorarea ei la intreaga evolutie sociala. Cresterea si educatia copiilor este mult
modificata astazi. Ritmul cotidian alert face ca majoritatea familiilor sa-si puna sperantele in sistemul de
educatie - care este cu totul reinoit fata de trecut - oferind alternativele educationale cum sunt: Step By
Step, Petas, Jena,… Astfel familia contribuie, ca parte, intr-un sistem mai larg de instructie si
educatie.Prin colaborarea cu scoala, prin receptivitatea curenta fata de mĳloacele comunicarii de masa
(televiziune,calculator…), familia are sanse sa prefigureze schimbarile sociale in educatia copiilor inca de
la varsta prescolara a acestora, incat adaptarile ulterioare ale lor sa fie mai flexibile.

Este recunoscut faptul ca rolul primordial in procesul de educatie revine scolii. Familia trebuie sa
o secondeze de aproape si sincer. De aceea , este necesar sa se formeze un front educativ si
comunicational unitar. Sprĳinindu-se reciproc si adoptand atitudini unitare, vor reusi sa formeze din
copii de astazi , oamenii de nadejde de maine. Parintii au datoria sa-i verifice pe copii nu numai asupra
modului in care isi indeplinesc obligatiile scolare, ci si asupra relatiilor extrascolare.

Antrenamentul parintilor in dobandirea unor abilitati de comunicare se poate face prin diverse
metode si procedee selectate cu tact de catre cadrul didactic. Astfel, in discutiile libere cu parintii, prin
vizite la domiciliul copiilor, prin lectorate si consultatii cu parintii prin organizarea unor activitati
commune se poate realiza un invatamant modern si in acelasi timp, se popularizeaza activitatea
desfasurata in scoli in randul parintilor.

Parteneriatul dintre cadrele didactice si parintii copiilor cu care lucreza reprezinta o arie
restransa , bine conturata a perteneriatului educativ. Calitatea lui este dependenta de :

� existenta nevoii de colaborare educative a parintilor sau de stimularea acestei nevoi de catre
invatator;

� responsabilitatea si competenta cu care invatatorul se angajeaza in acest parteneriat;
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� aducerea competentei de parteneriat a parintilor la un nivel care sa faca parteneriatul
educativ functional, eficient, sub indrumarea explicita si /sau implicita a ivatatorului.
Pentru a putea proiecta un parteneriat performant si a-l evalua trebuie sa-l intelegem, sa-l

putem explica , sa-i cunoastem posibilitatile si limitele , variantele, fluctuatiile tipice. Pentru aceasta,
trebuie sa determinam caracteristicile factorilor implicati in parteneriatul educativ, precum si
problemele tipice care fac posibila comunicarea in contextul acestui parteneriat, modalitatile si nivelul
de solutionare actuala a problemelor, transparenta in relationare, acceptarea observatiilor pertinente etc.

II. CURSUL “ EDUCATI ASA !“ - ALTERNATIVA A EFICIENTIZARII COMUNICARII IN

PARTENERIATUL SCOALA, FAMILIE, COMUNITATE

Schimbarile de natura socio-economica din Romania au din ce in ce mai multe efecte nedorite
asupra situatiei copilului: impingerea sub pragul saraciei a unui numar din ce in ce mai mare de familii
cu multi copii, cresterea numarului de familii monoparentale, cresterea numarului de copii abandonati,
a cazurilor de violenta domestica, aparitia riscurilor consumului de droguri in randul copiilor, inceperea
in perioada copilariei a fumatului , consumului de alcool si a vietii sexuale, in special in mediile
defavorizate. Toate aceste cazuri sunt direct legate de situatiile in care familia nu mai este capabila sa
joace rolul de mediu optim pentru dezvoltarea copilului. Parintii, preocupati de problemele majore ale
“supravietuirii” , nu mai pot oferi copilului afectivitatea, caldura, bucuria copilariei – elemente atat de
necesare dezvoltarii armonioase a personalitatii sale. Aceasta situatie transforma educatia parintilor
intr-o problema de maxima urgenta, in scopul prevenirii efectelor negative asupra dezvoltarii copilului.
Activitatea de educatie a parintilor trebuie sa devina un demers permanent, organizat si structurat, cu
o larga adresabilitate. Numai antrenand parintii in mod permanent si sistematic in actiuni care sa le
imbunatateasca abilitatile de comunicare se pot intrevedea, pe termen mediu si lung ,efectele pozitive
asupra dezvoltarii copilului in familie.

In comparatie cu sistemele educationale democratice din alte tari, in tara noastra nu s-au
constituit – ca forme institutionalizate ale educatiei parintilor si ale colaborarii scoala- familie - nici
asociatii de parinti, nici scoli de parinti, nici consilii de administratie scolara in care parintii sa aiba rol
decizional; s-au organizat, desigur, comitete de parinti pe clase si pe scoli, dar acestea nu au rol
decizional, ele doar sprĳina scoala in rezolvarea unor probleme administrativ – gospodaresti .

Preocuparile privind educatia parintilor, ca activitate organizata,sistematica, si continua sunt
recente in Romania. In tarile vestice, aspectele legate de informarea, educarea si comunicarea cu
parintii, in scopul ameliorarii abilitatilor comunicationale parentale , constituie activitati dezvoltate pe
scara nationala, structurate si organizate la nivel comunitar. Una dintre organizatiile care au abordat
intr-un mod unitar si sistematic tema “ educatiei parintilor” este Fundatia Copii Nostri. Aceasta a initiat
si dezvoltat Progranul de Educatie a Parintilor in peste o treime din judetele tarii. Baza teoretica a
proiectului o constituie metoda “educam asa !”, o modalitate de lucru cu parintii initiata de Institutul
Olandez pentru Ingrĳiri si Bunastare, care valorifica urmatoarele principii :

� implicarea directa a parintilor in educatia copiilor;
� stabilirea unor relatii pozitive in interiorul familiei
� prevenirea unor disfunctii in educatia copilului etc.
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Metoda presupune organizarea sistematica , consecutiva si unitara a unor lectii cu parintii ,
fiecare lectie abordand o suita de teme care aduc in constiinta parintilor necesitatea cunoasterii
personalitatii propriului copil, aprecierea, masuri si solutii pentru ignorarea sau limitarea
comportamentelor negative si stabilirea unei relatii pozitive in comunicarea dintre parinti si copii.Prin
exercitii diverse care presupun participarea activa a parintilor se obtine constientizarea de catre acestia a
puternicei influente pe care experientele din copilarie le pot avea asupra dezvoltarii personalitatii
copilului.

Nici o scoala , nici macar “cea a vietii”, nu ne pregateste indeajuns pentru profesia de parinte. La
aceste aspecte se adauga faptul ca familia si comunitatea nu acorda atentia cuvenita pregatirii copilului
(adolescentului) ca viitor parinte.

Daca pana nu de mult in societatea romaneasca functiona “puterea exemplului” in sensul
preluarii de catre copii a unor invataminte pozitive (convingatoare si practice) din viata parintilor sau a
bunicilor, odata cu schimbarile care au avut loc dupa 1989, acest lucru nu a mai fost valabil pentru
tanara generatie. Evident, apare pentru noi, parinti si educatori, intrebarea fireasca : “Ce este de facut
intr-o asemenea situatie ?”

Nevoia de sfaturi si sprĳin, pe care cred ca o simt cei mai multi dintre noi in anumite situatii,
curiozitatea,dorinta de a afla informatii noi intr-un domeniu mai putin accesibil au fost considerentele
care m-au determinat sa urmez acest curs in calitate de parinte si de instructor pentru parinti. Savurand
continutul celor cinci lectii, rezolvand cu deosebit interes temele pentru acasa, urmarind materialul
video si consultand, ori de cate ori a fost cazul, brosurile primite, am inteles ca:

*parerea parintilor despre viata influenteaza modul in care sunt crescuti copiii, aspect care are o
contributie importanta la formarea conceptiei copiilor despre ei insisi;

*comunicarea favorabila cu copilul duce la o dezvoltare sanatoasa si armonioasa a acestuia;
*parintii pot influenta si conduce comportamentul copiilor;
*poti capata incredere in tine si astfel,poti oferi copilului atat incredere,cat si siguranta;
*propiul copil este unica “investitie nefalimentara”a unei familii;
*viitorul nostru,al omenirii,depinde de aceste “investitii”etc…
Jocul de rol, raportarea adultilor intr-un fel nou la copilarie,”intoarcerea in timp”, evocarea

anumitor intamplari din copilarie prin prisma experientei de viata dobandite sunt doar cateva din
modalitatile de lucru utilizate pe parcursul programului, modalitati care au cas cop formarea unor
abilitati de comunicare .

Absolvind cursul si facand un bilant al aspectelor benefice pe care le-am resimtit in propriia mea
familie am considerat ca este absolut necesar sa impartasesc din aceasta experienta de viata pozitiva si
altor parinti. Astfel, am organizat cursul ”educati asa!” cu grupe de parinti ai elevilor nostri si deja
acum,dupa cateva luni, se culeg “roadele semintelor bune ce au fost sadite in ogorul sufletului”.

III. CENTRUL DE RESURSE PENTRU PARINTI - CADRU FAVORABIL ANTRENARII

ABLITATILOR DE COMUNICARE

Pentru eficientizarea relationarii, a comunicarii in contextul acestei triade parteneriale ~scoala,
familie, comunitate~ este necesara o munca sustinuta desfasurata in echipa. Angajarea intr-o astfel de
experienta responsabila, colaborarea intre cadrele didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii locale,
ai unor institutii de invatamant si cultura, ai unor fundatii, ai unor societati comerciale etc. se poate
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materializa prin infiintarea unor Centre de Resurse pentru Parinti, macar in gradinitele si scolile mari,
cu populatie scolara numeroasa. Acestea ar putea cuprinde :

*surse informationale si de documentare;
*strategii de sprĳin acordat de educatoare, invatatori;
*portofolii tematice cu lucrari ale copiilor, cu teste psihopedagogice etc;
*chestionare pentru parinti;
*casete audio-video;
*noutati bibliografice;
*postere si afise cu tematica adecvata s.a.
Prin actiunile organizate aceste centre pot deveni spatii de formare continua pentru cadrele

didactice, de consiliere a parintilor, spatii multifunctionale in care se pot organiza intalniri cu
reprezentantii autoritatilor locale si ai institutiilor de sanatate, educatie si cultura din judet.

In concluzie, educarea calitatii de parinte ramane o cerinta pentru implinirea careia societatea,
scoala mai cauta inca solutii. Cresterea si educarea unui copil trebuie sa fie pentru toti parintii o datorie.
Din pacate nu mereu se intampla asa si parca din ce in ce mai multi parinti nu reusesc sa se inscrie la
“cursul de parinte “ cu sanse de a absolvi examenul vietii.

Implinirea menirii unui parinte se dovedeste atuinci cand, impreuna cu gradinita ori scoala,
reuseste sa educe copilul astfel incat, in viata, el sa aprecieze munca, sa fie util in societate, sa
dovedeasca deprinderi si achizitii socio-cognitive. Asa cum afirma John Dewey “educatia este un proces
al vietii si nu o pregatire pentru viata… iar scoala trebuie sa reprezinte viata actuala, viata tot atat de
reala si de vitala pentru copil ca aceea pe care el o duce in familia sa…”
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L'approche communicative dans l’enseignement du français

langue étrangère

HESPEL Monica Nadia,
Prof. Liceul Tehnologic «Dimitrie Petrescu», Caracal, Olt

L’approche communicative s’est développée en France à partir des années 1970 en réaction
contre la méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-visuelle. Elle est appelée approche et non
méthodologie par souci de prudence, puisqu’on ne la considérait pas comme une méthodologie
constituée solide. Elle est le fruit de plusieurs courants de recherches en linguistique et didactique. Dans
l’approche communicative les quatre habiletés peuvent être développées car tout dépend des besoins
langagiers des apprenants. La langue est perçue comme instrument de communication ou d’interaction
sociale. Les aspects linguistiques (sons, structures, lexique, etc.) constituent la compétence grammaticale
qui ne serait en réalité qu’une des composantes d’une compétence plus globale: la compétence de
communication. Elle s’acquiert en même temps que la compétence linguistique. Il ne suffirait donc pas
de maîtriser les règles grammaticales de la langue étrangère pour communiquer, il faudrait en plus
connaître les règles d’emploi de cette langue (quelles formes linguistiques employer dans telle ou telle
situation, avec telle ou telle personne, etc.). L’objectif est d’arriver à une communication efficace.
L’apprentissage n’est plus considéré comme passif, mais comme un processus actif et l’enseignant doit
faire appel à des documents authentiques. On utilise en classe de préférence la langue étrangère, mais il
est possible d’utiliser la langue maternelle et la traduction.

Un enseignement communicatif des langues privilégie les besoins linguistiques, communicatifs
et culturels exprimés par l’apprenant. Les progressions lexicales et grammaticales ne sont pas
déterminées à l’avance. Tout en respectant les outils linguistiques de base sans lesquels l’apprenant ne
pourrait s’exprimer, l’approche communicative introduit du lexique et des structures grammaticales,
quelles que soient leur fréquence ou leur complexité au fur et à mesure des besoins exprimés ou de leur
apparition dans les documents authentiques.

Les prémices de l'Approche Communicative remontent aux travaux de Noam Chomsky. Selon
lui, tout être humain possède une capacité innée à décrypter et à comprendre un code langagier grâce à
une fonction intellectuelle spécifique. Cette théorie est basée sur l'observation des enfants qui maîtrisent
leur langue maternelle en moins de quatre ans sans apprentissage formel. Ainsi, pour Chomsky, il n'y a
pas plusieurs systèmes distincts mais une seule et unique "grammaire universelle". De ces concepts
découlent les prémices des théories constructivistes et des approches cognitivistes de l'apprentissage des
langues. Ainsi apparaît le concept d'interlangue, basée sur l'observation de l'évolution du langage de
l'enfant depuis sa naissance jusqu'à sa maîtrise parfaite de la parole. L'enfant construit progressivement
son propre langage en partant d'une phase de surgénéralisation des règles syntaxiques et en aboutissant
petit à petit à une maîtrise ajustée de la parole. Ainsi ces nouvelles observations amènent à penser qu'il
en va de même pour tout apprenant d'une langue étrangère qui, pour favoriser son apprentissage, doit
construire progressivement son propre langage interne et évoluer naturellement en communiquant.
L'évolution des théories linguistiques citées plus haut a permis d'instaurer un champ favorable à
l'avènement de l'Approche Communicative. Mais c'est en 1975 que ses traits caractéristiques se
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dessinent réellement lorsque le Conseil de l'Europe définit le «Threshold Level» (Niveau Seuil) pour
l'Anglais qui servira de modèle pour toutes les autres langues. Animé par les préoccupations militaires
des Etats Unis de l'après-guerre cherchant à communiquer de manière efficace dans les pays où ils
débarquaient, le Niveau Seuil du Conseil de l'Europe fait un inventaire des compétences linguistiques à
atteindre pour pouvoir être rapidement opérationnel dans un pays étranger. Pour la première fois, la
langue est découpée, non plus en structures grammaticales, mais en une liste de notions et de fonctions
définies selon des besoins minimaux. Les fonctions sont une liste de savoirs faire langagiers permettant
d'être opérationnel dans des situations de communication à l’étranger : « se présenter », « demander son
chemin », « acheter un billet de train ». A un niveau plus abstrait, ces fonctions s'inscrivent dans un
certain nombre de notions telles que « le temps », « l'espace », « les sentiments », « les relations sociales »,
etc. Ainsi nait « l'Approche Notionnelle-Fonctionnelle » appelée également « Approche
Communicative », qui inspire encore considérablement les méthodes d'apprentissages des langues.

L'approche communicative met en place des principes et des conceptions dont les objectifs et les
contenus sont essentiellement communicatifs. Elle s’appuie sur la notion de compétence de
communication que l’on doit à Dell H. Hymes. Selon lui, «les membres d’une communauté linguistique ont en
partage une compétence [de] deux types, un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique ou, en d’autres termes,

une connaissance conjuguée de normes de grammaire et de normes d’emploi» (Hymes, 1991 : 47).
Toutes les caractéristiques qui font les forces de l’approche communicative, mènent vers un but

commun : la construction d’une compétence de communication chez l’élève. Le but ultime étant de
permettre la communication hors de la classe. La sociolinguistique s’accorde sur la compétence de
communication comme basée sur les composantes suivantes : composante linguistique (connaissance des
règles et des structures grammaticales) ; composante socioculturelle (connaître les règles sociales et les
normes d’interaction) ; composante discursive (connaissance et appropriation des différents types de
discours et de leur organisation en fonction des paramètres de la situation de communication) ;
composante référentielle (représentations de l’univers auquel renvoie telle ou telle langue ; cette
composante est plus généralement prise en compte par un enseignement de civilisation).

La spécificité de l'approche communicative est d'avoir recentré la didactique des langues sur la
communication. Dès lors l'objectif de l'enseignement linguistique devient faire acquérir la compétence
de la communication, concept créé par Dell Hymes (1972). Il définit cette compétence comme étant
l'ensemble constitué de la connaissance des normes grammaticales (compétence linguistique) et de la
maitrise de leurs normes d'emploi (règles d'usages). Un autre apport de l'approche communicative est
constitué des actes de paroles qui relèvent des recherches d'Austin (1970) et Searle (1972) sur l'approche
pragmatique du langage, approche qui considère le langage comme action, comme moyen d'action sur
l'autre. Le dernier rapport de l'approche communicative est la prise en compte de science du langage,
c'est-à-dire de la sociolinguistique (Labov 1976, Hyms 1964, Berstien 1975) de la sémantique (Fillmore
1975) et de la pragmatique (Austin 1970, Searle 1972) dans l'analyse du discours à partir des documents
authentiques et des fins d'hétérogénéité théorique des outils descriptifs de référence.

Une autre génération de l'Approche Communicative qui voit le jour dans les années 90 lors de
nouvelles instructions officielles, met en avant les lacunes en ce qui concerne l'absence de la langue
écrite et de la grammaire. Quatre compétences indispensables pour le cours de langue sont définies dans
un ordre précis, à savoir la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, et la
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production écrite. S'ajoute également une cinquième compétence dite "méthodologique", qui rejoint
l'idée d'autonomie et de centration sur l'apprenant.

Les principes retenus par l’approche communicative sont : 1. Enseigner la compétence de
communication : il n’y a pas que la compétence linguistique qui devra être enseignée mais toutes les
autres composantes constitutives de la compétence de communication. 2. Travailler les différentes
composantes de la compétence de communication. Un travail simultané sur les différentes composantes
est difficile à mener car si la composante linguistique s’appuie sur des descriptions théoriques précises,
les autres composantes ne disposent pas de descriptions (les composantes socioculturelle, référentielle)
ou bien les descriptions sont difficiles à utiliser du point de vue didactique (la composante discursive et
stratégique). 3. Travailler sur le discours. Ce principe privilégie les documents de toutes sortes comme
support d’enseignement et permet de faire intervenir différentes composantes. 4. Privilégier le sens.
L’approche communicative se réoriente vers le sens qui ne peut plus être le sens de l’énoncé isolé mais
celui qui résulte de l’interaction entre les énoncés qui précèdent ou succèdent, le contexte, l’intention de
communication, etc. 5. Enseigner la langue dans sa dimension sociale. Cela signifie prendre en
considération les registres et variétés de la langue ainsi que les différents rôles sociaux des individus.

Le concept majeur de l'approche communicative est sûrement l'authenticité. Par authenticité, on
veut dire un contexte de communication naturel. Les documents, le milieu et la pédagogie doivent être
authentiques. Le télé-journal, la littérature pourraient en être l'exemple.

Le développement de l’approche communicative a entraîné des changements dans la manière de
concevoir et d’organiser une classe de langue: les activités favorisées sont celles qui exigent de la
créativité et privilégient l’initiative de l’apprenant. Avec l’approche communicative, l’apprenant (l’élève)
devient un acteur autonome de son apprentissage. Les jeux de rôles, les travaux en groupes ou par pairs
sont encouragés pour instaurer une atmosphère de confiance et de solidarité favorable à la
communication.

Dans l’élaboration des programmes d’enseignement, l’approche communicative part de l’analyse
des besoins de formation des apprenants. L’éventail des besoins est très large car on essaie de définir de
la manière la plus complète, la personnalité de l’apprenant auquel l’enseignement est destiné.
L’identification des besoins sert au choix des contenus d’enseignement. Dans le cas de l’approche
communicative, le contenu est défini en termes de fonctions de communication et de notions générales
et spécifiques. L’apprenant est directement impliqué dans la recherche du fonctionnement de la langue
et de la communication mais aussi «dans l’élaboration- programmation du cours » (Evelyne Bérard :46).

En Roumanie, les auteurs des manuels de FLE ont renoncé à la méthode traditionnelle
d’enseignement du français et se rapprochent davantage de la méthode directe et de l’approche
communicative, l’accent étant mis plus sur la compréhension et la production orales et moins sur l’écrit.

Pour conclure, l'approche communicative est sans aucun doute une méthode révolutionnaire en
didactique des langues tant au niveau de la conception de la langue, de la sélection du contenu, de
l'apprentissage et de l'enseignement.
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Genul literar – matrice a educației liceale inovative

profesor Hreban Camelia
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Suceava

articol de specialitate

Strategia didactică s-a adaptat schimbărilor de paradigmă și de viziune din societate și din
învățământ, conectându-se atât la contextul național, cât și mediul internațional, multicultural, cu
scopul de a forma o personalitate coerentă, unitară, autonomă și receptivă la educare, autoformare și
schimbare. Experiența personală de la catedră, în conexiune cu noua realitate exterioară, centrată pe
competențe, digitalizare, tehnologizare, performare dinamică și creativă – atât teoretic, cât și practic-
aplicativ –, sunt orientate către înțelegerea textuală, de către elevi, într-un mod activ-participativ,
pentru ca, apoi, să se poată realiza transferul cunoștințelor și al ideilor în planul scriptic sau verbalizat,
aceștia dovedind că pot aborda diverse tipare de text, cu diferite grade de comprehensiune, de analiză și
de interpretare.

În acest sens, cadrul didactic are multiple roluri conjugate: un destinator și, implicit, un
destinatar activ de informații, de idei, de valori, de principii, un tribun elevat și înțelept, un cunoscător
al dinamicii societale, un ambasador al disciplinei sale și un translator între lume și elevi – prin
intermediul procesului de predare-învățare-evaluare –, între constituenții strategiei didactice și
receptorii săi, elevii, selectând, îndreptând, ajustând, valorificând conținutul didactic și extrașcolar – cu
respect, modestie, luciditate și asumare –, dezvoltând relații autentice și obiective, care sunt evaluate,
constant, printr-un feedback de calitate, viabil.

Paradigma programei școlare liceale actuale, de tip comunicativ-funcţională – în cadrul unei
societăți digitalizate, „bazată pe cunoaștere” (Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ, clasele a IX-a – a XII-a, p.2.) –, evidențiază schimbarea tiparului educațional modern, fiind
mai flexibil, modular și interconectat cu întreaga rețelistică din lume, facilitând accesul rapid la cursuri,
la informație – oricare ar fi sursa sa de origine –, la formare și la performanță, asigurând
interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea actului pedagogic respectiv, în conexiune cu noile scopuri,
interese, argumente, mentalități, conduite și caractere propuse și avute în vedere, într-un mod activ,
interactiv și proactiv.

Disciplina Limba și literatura română susține, pe parcursul ciclului liceal, formarea unei
personalități educate, libere, asumate, cu disponibilitate și cu deschidere literară, estetică, socială și
culturală, interesată de cunoaștere și de evoluție. Competențele generale, valorile și conținuturile din
planurile de învățământ de la nivelul liceului reliefează un elev implicat, onest, curios, preocupat de
autoperfecționare, de echilibrul dintre gândirea critică și dorințele sale, de o atitudine proactivă și
responsabilă, interesat de participarea la un mediu educațional calitativ, personalizat, centrat pe
comunicare și funcționalitate, pe a dobândi, pentru a ști și a performa autonom.

Lectura operei literare poate fi inițiată dintr-o pluralitate de perspective și de modalități de
abordare, apropiere, înțelegere, aprofundare, analiză, (re)interpretare, reconfigurare cognitivă, afectivă
și psiho-motorie. Criticul, istoricul și teoreticianul literar Paul Cornea, în lucrarea Introducere în teoria

lecturii (1988), considera că genul literar reprezintă un pilon fundamental în cadrul procesului de
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comprehensiune a textului, întrucât oferă indici preciși pentru cititor, sprĳinindu-i activizarea unei
lecturi conștiente și competente, fără a se pierde pe traseul acestei activități, mai ales atunci când este
singur, lipsit de îndrumarea unui mentor sau a unui lector avizat.

Aflată în descendența mitologiei, literatura propune o strategie textuală proprie pentru a
dezvălui posibilitatea, probabilitatea, visul, idealul și unicitatea într-un plan fictiv, imaginar, ai cărui
protagoniști le transpun și le interpretează, ludic și lucid, prin intermediul unei țesături fascinante și
nelimitate de noduri și semne arhetipale, mitice și magice.

În cadrul învățământului liceal, referința la textul literar/nonliterar/multimodal, din
perspectiva genurilor literare se realizează, în mod direct, prin intermediul manualelor de limba și

literatura română. Acest tip de discurs are o adresabilitate generală, fiind creat cu scopul receptării sale
de către o categorie eterogenă de elevi, permițând decodări multiple – uneori, profunde –, cu condiția
unei potențialități de apropiere a elevului – datorită orizontului său de așteptare, a cunoștințelor culturale
deținute, a capacității personale de corelare între idei, informații, texte și de empatizare cu sensibilitatea
creatoare a autorilor respectivi, propunând – în subsidiar – meditații filozofice, interogații retorice sau
problematizări pe teme diverse, în acord sau nu cu realitatea contemporană.

Genul liric aparține autorilor care trăiesc profund în ei înșiși, asumându-și total fiecare stare și
emoție, pe care le exprimă într-un mod particular, original, unic și subiectiv, către un cititor empatic și
deprins a se delecta cu un imaginar familiar sau, dimpotrivă, resimțit insolit, alogen, paradoxal sau
straniu.

Textul narativ, scris sau oral, are în vedere acte reale sau imaginare atractive și reprezentative,
care suscită interesul unei anumite comunități de cititori, uneori cu caracter insistent repetitiv,
antrenând caractere umane eterogene, dar discernabile și care solicită un răspuns activ-participativ
concret din partea lectorului său.

În opera dramatică, protagonistul – conștient de lumea în care trăiește și cunoscător al
regulilor, al valorilor și al uzanțelor acesteia – o exteriorizează prin filtrul personalității sale, profunde
sau superficiale, astfel încât obiectivitatea epică este sublimată liric, sentimental și expresiv, fiind
transmisă, în final, sub forma dramatică a conflictului tragic sau comic – din cauza opoziției agenților
externi, a circumstanțelor nefavorabile și/sau a propriei indecizii dintre voință și dorință –, soluționat,
în final, în acord cu intenția autorului dramatic.

De aceea, profesorul are rolul, împreună cu autorul textului, de a-l îndruma pe elevul cititor să
nu se piardă printre faldurile lirice/narative/dramatice ale operei analizate, punându-i la dispoziție
suficiente informații și conexiuni/ancore, astfel încât acesta să nu fie tulburat și marcat negativ de
multitudinea sensurilor și a treptelor de clarificare, de captare, de apropiere și de interpretare creativă și
creatoare a operei date.

În acest sens, o proiectare didactică care ține cont de valențele formativ-educative ale didacticii
genurilor literare susține oportunitatea de a forma și de a dezvolta, interdisciplinar, o personalitate care
citește, se informează, acceptă – cu respect, interes și constanță – valori, mentalități, idei și idealuri din
diverse culturi, de care ia act într-un mediu educațional instituționalizat, centrat pe competența elevului
de a deveni independent, conștiincios, atent, coerent și modest. Lectura poate oferi cheia unei apropieri
valoroase de textul dat, respectând perspectiva genurilor literare, întrucât aceasta rămâne forma
fundamentală de accedere la o operă, conferind, cititorului, o diversitate lingvistică, conceptuală,
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ideatică, emoțională, cultivându-i bucuria de a trăi și de a se integra în mod conștient în matricea
universului terestru.

Metodele, mĳloacele și modalitățile moderne de predare și de receptare a textului
liric/narativ/dramatic/multimodal, din perspectiva genului literar, în ciclul liceal, se raportează constant
la programa școlară, la standardele din învățământ, la tipologia examenelor pe care elevul dorește să le
susțină, cu preocuparea de integrare contributivă și de calitate, ulterioară, în societate.

Bibliografie:

1. Bahtin, Mihail, (1982), Probleme de literatură și estetică, Editura Univers, București.
2. Cornea, Paul, (1998), Introducere în teoria lecturii, Ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi.
3. Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, (2007), Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti.
4. Pamfil, Alina, (2006), Limba şi literatura română în gimnaziu – Structuri didactice deschise, Ediția a

3-a, Editura Paralela 45, Cluj-Napoca.



157

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

Rolul activităților extrașcolare

Autor: Huluță Maria
Prof. Înv. Primar Școala Gimnazială Nr. 1 Apa-Asău

Termenul „activităţi extracurriculare” face referire la ansamblul activităţilor (academice,
sportive, artistice, etc.) care se organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora, în
grupuri de elevi sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din „Planurile cadru de
învăţământ” şi din „Curriculumul” la decizia sau propunerea şcolii. Activităţile extracurriculare se
referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau
în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara
incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării
personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale
personalitatii acestuia.

Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor.
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de
cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de
a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. Scopul activităţilor
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 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. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul
de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.

Exemple de activități extrașcolare

Vizitele la case memoriale, muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, –organizate
selectiv–constituie un mĳloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală,
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele
concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii
acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau
sportive, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.
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Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot
cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă.

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă
de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu,
asupra dezvoltării elevilor.

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri
în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi
dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de
cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au
o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere.
În cadrul activităţilor organizate în mĳlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal
pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii își pot forma sentimentul de respect și dragoste
față de natură, față de om și realizările sale. Grĳa față de timpul liber al copilului, atitudinea de
cunoaștere a dorințelor copiilor si de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de
activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei
posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură,
copiii pot reda cu mai multă creativitate și 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 şcolară, 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. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei
activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva
evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural.

Serbările și festivitățile- marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în
atmosfera sărbatorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai puțin
seminificativ.

Concursurile școlare- sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii
curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, făcându-
le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. Concursuri precum „Olimpiadele Școlare” pot oferi
cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în profunzime și prin urmare să obțină
rezultate mai bune la școală.
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Elevii trebuie să fie 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
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 clasele primare, deoarece sunt factorii
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare concretizate
în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole 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.
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JOCUL DIDACTIC LA ORELE DE MATEMATICĂ,VERIGĂ A

ÎNVĂŢĂRII

Prof inv primar Humă Simona Nicoleta

Liceul Teoretic "Vlad Ţepeş", Timişoara

„ Copilul – spunea marele pedagog elveţian Ed. Claparède - este o fiinţă a cărei principală

trebuinţă este jocul. ”

Jocul este puntea ce poate uni şcoala cu viaţa, activitatea ce-i permite copilului să se manifeste

conform naturii sale, să treacă pe nesimţite la munca serioasă.

Activitatea de învăţare este o activitate dificilă care necesită un efort gradat. Ea trebuie să fie

susţinută permanent cu elemente de sprĳin, cum sunt jocurile didactice.

Jocul didactic reprezintă forma fundamentală de organizare a activităţii instructiv-educative, este

o activitate complexă, plăcută , care face tranziţia către activitatea de învăţare. Între activitatea de

învăţare şi joc există o anumită complementaritate, ce constă în aceea că jocul rămâne o activitate

compensatorie faţă de învăţare, contribuind la realizarea unei odihne active absolut necesară după

efortul depus. El conţine atât elemente de joc ( aşteptarea, mişcarea, surpriza, competiţia etc.), care

asigură plăcerea acestei activităţi, cât şi elemente de învăţare.

La începutul şcolarităţii mici elevii nu pot desfăşura o activitate de învăţare de câte 50 de minute

la fiecare obiect de învăţământ. De aceea trebuie realizate activităţi în completare, în cadrul cărora jocul

ocupă un rol deosebit. Deşi ponderea acestora scade treptat, jocul nu trebuie să dispară complet din

sistemul metodelor didactice din clasele I – IV. Aceasta cu atât mai mult, cu cât, după cum arată I. Nicola

şi D Farcaş (1991), oricât ar fi de epuizante unele jocuri din punct de vedere al conţinutului energetic, nu

se răsfrâng negativ asupra personalităţii copilului, după cum unele activităţi şcolare cu consum energetic

redus devin obositoare, epuizante, cu un coeficient mare de solicitare psihică. Aceasta datorită deosebirii
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esenţiale dintre joc şi învăţare din punct de vedere al suportului motivaţional, respectiv al mobilurilor

care le declanşează şi întreţin.

Prin structura sa psihologică jocul didactic este motivat exclusiv intrinsec pe când învăţarea , cel

puţin în faza iniţială, motivată predominant extrinsec. Jocul este însoţit întotdeauna de plăcere şi

răspunde intereselor imediate ale copilului. Tocmai de aceea în joc nu apare senzaţia de oboseală,

satisfacţia şi bucuria pe care o declanşează, favorizează continuarea sau reluarea jocului.

În alegerea jocurilor didactice trebuie să se ţină cont de particularităţile individuale şi de vârstă

ale elevilor, de „ zona proximei dezvoltări” ( L.S. Vîgotski): să se aleagă jocuri mai dificile decât

posibilităţile lor actuale, care să solicite, să grăbească şi să stimuleze evoluţia psihică. De asemenea,

învăţătorii trebuie să se orienteze spre acele jocuri care solicită procesele psihice şi însuşirile de

personalitate pe care le constată mai puţin dezvoltate la elevii lor. Pentru aceasta este necesară

consultarea culegerilor de jocuri existente, dar şi imaginarea, crearea, adaptarea unor jocuri în funcţie de

specificul clasei.

La nivelul învăţământului primar jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea

activă, participativă, stimulând iniţiativa şi creativitatea elevilor.

Jocurile didactice reprezintă o formă de învăţământ accesibilă, plăcută şi atractivă, ce corespunde

particularităţilor psihice ale micilor şcolari. Utilizarea lor în cadrul diferitelor arii curriculare, face ca

elevul să înveţe cu plăcere, să devină interesat de activitatea ce se desfăşoară, face ca cei retraşi, timizi să

devină activi, curajoşi, volubili, să capete mai multă încredere în ei, în capacităţile lor şi mai multă

siguranţă în răspunsuri.

Un joc bine pregătit va deveni un joc de educaţie, indirect. Astfel, fiecare joc are un scop în sine,

o structură şi reguli sub forma unor succesiuni ordonate.

Între joc şi muncă există un raport mutual, jocul fiind vestibulul natural care conduce

spre muncă , spre disciplină, spre activitatea de grup. Rolul lor fiind acela de a facilita învăţarea şcolară.

Jocul didactic are bogate resurse de stimulare a creativităţii. Prin libertatea de gândire şi de

acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă şi cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de
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valoroase, pe atât de plăcute. „ În joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, combativitatea, corectitudinea,

disciplina prin supunere la regulile jocului, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în colectiv, de comportare

civilizată. ”

Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să includă elemente proprii jocului, surpriza,

aşteptarea, ghicirea, întrecerea. Jocul este în esenţă o activitate de învăţare al cărei efort, datorită

atractivităţii, elevii nu-l simt. Ba, dimpotrivă, îl doresc.
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Educația outdoor – modalități și posibilități de realizare a

activităților terapeutice la elevii cu cerințe educative speciale

Iacob Oana – Elena
Profesor la Școala Specială „Sfântul Stelian”, Botoșani

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, existând numeroase
accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă o definiţie simplă spune că această formă de
educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia
pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.
Activitatea outdoor are un succes deosebit în rândul copiilor care întâmpină dificultăţi de învăţare și a
celor cu deficiențe mintale – ajută la dezvoltarea fizică, intelectuală, emoţională. Ca orice activitate
instructiv- educativ-terapeutică-compensatorie și recuperatorie, ea are obiective clare: dezvoltare
personală, dezvoltarea spiritului de echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale respectiv socializarea,
dezvoltarea abilităţilor de management, oferirea unui cadru stimulativ şi atractiv de învăţare.

Caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor:
� Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului

reprezintă un subiect de interes mondial, urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra
mediului și prin faptul că oamenii nu conștientizează impactul pe care acţiunile lor non-
ecologice le au asupra mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de
benefică pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor faţă de mediu;

� Educaţia outdoor reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant,
liber, fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereți ai unei săli de clasă” poate oferi
elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional și
de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între oameni
bazată pe sprĳin reciproc;

� Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest
sens – cum spuneam mai sus, educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite
elevilor care în mod usual întâmpină dificultăţi de învăţare și au un nivel scăzut de
performanţă şcolară (elevi cu cerințe educative speciale), să devină mai motivaţi, cu mult mai
capabili;

� Dezvoltare personală atât a celor care o aplică, cât mai ales al elevilor;
� Dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între elevi, elevi-profesori duce la creşterea

gradului de participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii;
� Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură

bunăstarea indivizilor și a societăţii.

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor:
� Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea

relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc
� Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare
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� Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare
� Ofera posibilitatea creării unui mediu relaxant și motivant în funcţie de problema

identificată – permite escaladarea unor nivele înalte de imaginație în vederea obţinerii
rezultatelor propuse

Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile în diferite contexte și în funcţie
de nevoile existente/identificate, astfel ca se pot utiliza astfel de programe axate pe sănătate şi educaţie
fizică, ştiinţa mediului, management şi psihologie, aceste programe pot fi adaptate și aplicate cu succes și
în cadrul orelor de terapii și programe de intervenție. Spre exemplu un program de educaţie outdoor
axat pe domeniul motor ar putea avea efect preventiv-educativ-terapeutic, ar putea duce la scăderea
numărului de elevi cu obezitate crescută din şcoală (programul ar putea include exerciţii fizice, plimbări
în aer liber, discuţii libere cu elevii într-un cadru relaxant şi motivant); un program de educaţie outdoor
axat pe domeniul comunicare și limbaj, respectiv domeniul cognitiv ar avea ca efect informarea elevilor
cu privire la problemele de mediu, conştientizarea cu privire la impactul pe care acţiunile lor le au
asupra mediului (putem organiza o activitate de ecologizare, sau orice alte activităţi pe care le
considerăm relevante în abordarea problemei identificate – o caracteristică importantă a educaţiei
outdoor este aceea că permite un grad ridicat de creativitate).

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de
bunăstare al indivizilor; pe langă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care
educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ şi
responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă (domeniul socio - afectiv)

Exemple de activități și acțiuni specifice celor patru domenii de intervenție:
� Domeniul educarea limbajului şi a comunicării: ABC - Ne plimbam afară, căutând obiecte

care încep cu literele alfabetului. Când zărim o furnică/ albina, cerem elevilor să virbeasca/
scrie despre aceasta sau să deseneze o poză cu furnica sub litera F/A. Poveştile Copacilor:
Așezăm copiii în linişte o perioadă de timp lângă un copac. Ce sunete aud? De unde vin?
(onomatopee)

� Cognitiv (Citire – Scriere – Comunicare, Matematică): oferă oportunități care mai de care
mai diversificate, prin compunerea sau rezolvarea de probleme, elevii sunt puşi în situaţia
de a evalua în cifre exacte anumite aspecte, spre exemplu:
- adunați o gramadă de pietre din care profesorul și fiecare elev își vor alege una, compară

piatra aleasă de tine cu cea a elevilor, cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mică,
desenați cu creta semnele < > = a pentru a esemplifica

- Clasificări: elevii pot aduna frunze de pe jos pe care apoi le sorteze pe grămezi diferite
(după culoare, formă, etc).

� Domeniul motor (motricitate generală și fină; psihomotricitate): se pliază
cel mai bine cu acest concept de educație outdoor, avem de ales dintr-o varietate de
activități sportive- tenis, fotbal, volei, handbal, diferite exerciții fizice – toate aceste
activități contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a elevului într-un mod armonios, elevii
cu probleme de obezitate vor fi încurajați să ducă un stil de viață sănătos, anumite
probleme de sănătate pot fi prevenite printr-o viață activă ce poate fi modelată în timpul
orelor de terapie. Există multe beneficii pentru activitățile în aer liber. Afară, copiii se pot
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juca în mod energic, pot folosi vocile puternice și se eliberează excesul de energie. Pot
experimenta mediul natural și se pot consolida abilități fizice, angajându-se în preocupări
sociale, cognitive și creative. Copiii care se joacă în aer liber demonstrează o dezvoltarea
fizică și psihică armonioasă, imaginație și abilități verbale și sociale dezvoltate, față de copiii
care se joacă în interior. Expunerea la soare este necesară pentru producerea vitaminei D în
organism.

� Domeniul social-afectiv (autonomie personală, socială; maturizare afectiv-emoțională):
Copiii care se joacă în aer liber se observa o imbunătățire a abilităților verbale și sociale,
față de copiii care se joacă în interior. Regulile de comportare corectă față de natură trebuie
respectate de toți. Activităţile în aer liber ajută la formarea conduitei copiilor, la
dezvoltarea personalităţii fiecărui copil – disciplină, creativitate, încredere in sine,
conştientizarea problemelor.

Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate
rezultate palpabile (diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. Educația
Outdoor se adresează așadar celor trei nivele de învățare: nivelul acumulărilor de cunoștințe (Cognitiv),
nivelul deprinderilor fizice (Motric), nivelul individualizării unor trăsături de comportament (Afectiv).

Elementul cheie al educației outdoor este acela că oferă elevului posibilitatea de învăța prin
experimentare, prin observare la fața locului, elevii vor fi mult mai motivați să învețe, vor găsi cu
ușurință răspunsuri la întrebările lor. Ar trebui să se considere educaţia outdoor parte semnificativă în
sistemul de învăţământ, ca un întreg şir de oportunităţi de învăţare, mai în cazul elevilor cu deficiențe
mintale. Activitățile outdoor constituie, pentru copilul cu deficiențe mintale, experiențe care îi fac pe
acesta să învețe, deoarece le permit acestora participarea nemĳlocită la descoperirea realității.

Bibliografie:
1. Life Long Learning Program, (2012-2013), Manual de educatie outdoor, Primăria Cătunele.
2. Cucoș, C. (2012), Este importantă educația de dincolo de ușa clasei?,www.doxologia.ro, accesat

în ianuarie 2019.
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IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE

Iana Olivia Alina, Școala Gimnazială Bartolomeu

Valeriu Anania, localitatea Glăvile, județul Vâlcea

Problematica lumii contemporane demonstrează tot mai pregnant că soluţiile cele mai eficiente
nu se gasesc prin demersuri şi angajări secvenţiale, ci e nevoie de o viziune holistica în decantarea şi
studierea celor mai eficiente mĳloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea.
Trăim întro epocă în care resursele umane (inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea) au trecut pe prim
plan, devenind resursele cheie ale unei dezvoltări care integrează diferitele sale dimensiuni - pacea,
economia, mediul înconjurător, justiţia socială şi democraţia (UNESCO, Strategie a moyen terme 1996-
2001, citat de Stanciu, 1999).

Pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane, se conturează urmatoarele direcţii de
restructurare a realitaţii educaţionale (Stan, 2001):
• asigurarea unui echilibru optim între dimensiunea informativă (cunoştinţele şi informaţiile transmise
în cadrul procesului educaţional) şi dimensiunea formativă (construcţia şi dezvoltarea unor atitudini,
valori sau comportamente);
• introducerea unor noi tipuri de educaţii;
• asigurarea unei repartiţii judicioase şi a unui echilibru între cele doua tipuri de invăţare: de menţinere
şi inovatoare;
• impunerea progresivă a principiilor noii paradigme educaţionale (Wurtz, 1992, citat de Cucoş, 1999);
• extinderea actului educativ la nivelul întregii vieţi a individului. Realitatea contemporană demostrează
că rolul şcolii a devenit tot mai complex, datorită necesităţii corelării funcţionale a acesteia cu segmente
din social.

In prezent, arealul noilor educaţii este unul fierbinte, aflat în continua mişcare şi restructurare,
datorită complexităţii sale în concordanţă cu perspectiva acţională, procesuală si relaţională a educaţiei.
Prezenţa şi folosirea computerului în şcoli este echivalentă cu descoperirea tiparului. Este meritul Şcolii
româneşti privind preocupările pentru problematica “noilor educaţii”, care au coincis cu preocuparile
din lumea occidentală. În urmă cu 20 de ani profesorul George Văideanu şi colaboratorii itilizau
termenul şi descriau noile educaţii, însă precedentele meritorii trebuie citate: Universitatea din
Bucureşti este între primele 10 universităţi din lume, care şi-au creat centre de calcul acum 4 decenii,
graţie academicianului Gr. C. Moisil.

Se cunosc, astăzi, peste douăsprezece “noi educaţii”, care în ordinea apariţiei lor, ar putea fi:
o Educaţia relativă la mediu (sau educaţie ecologică);
o Educaţia în materie de populaţie (sau educaţia demografică);
o Educaţia nutriţională;
o Educaţia pentru noua tehnologie si progres;
o Educaţia faţă de mass-media;
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o Educaţia pentru pace şi cooperare;
o Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului;
o Educaţia sanitară modernă;
o Educaţia economică şi casnică moderne;
o Educaţia pentru timpul liber;
o Educaţia pentru o nouă ordine internaţională;
o Educaţia cu o vocaţie internaţională;

“Noile educaţii” au o puetrnică vocaţie inter şi transdisciplinară. Toate educaţiile enumerate mai
sus, nu sunt domenii de preocupare pentru o singură disciplină care se studiază, “ci constituie realităţi
complexe a căror claritate necesită cooperarea unui întreg evantai de dimensiuni şi perspective ale
cunoaşterii” (L. Antonesei, 2002).

Interdisciplinaritatea integrativă şi transdiscilinaritatea au un rol important, esenţial în
introducerea noilor educaţii în învăţământ.

Introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie cea mai mare victorie a
transdisciplinarităţii. Din analiza comparativă a reformelor curriculare din unele tări europene, şi nu
numai, se desprinde necesitatea educaţiei de a ţine pasul cu evoluţiile din noile tehnologii informatice şi
de comunicare, principala urgenţă educativă fiind legată de intervenţia noilor tehnologii şi includerea
lor în sistemul educativ.

Noile reforme sunt deschise catre conţinuturile legate de noile tehnologii electronice şi informatice.
Raportat la educaţia tehnologică, s-au avut în vedere următoarele :

o calitatea programei pentru educaţie tehnologică ;
o calitatea dispozitivelor de evaluare în concordanţă cu obiectivele instructiv-educative şi cu căile

de realizare a acestora ;
o accesul liber şi permanent al elevilor la computer.
Factorii responsabili din învăţământul românesc au înţeles că se impune o reconfigurare a

conţinuturilor educaţiei tehnologice din sistemul nostru educativ. În acest fel şi pentru elevul român,
noua educaţie tehnologică – aplicaţiile legate de tehnologia informatică cu consecinţele de natură
filosofică, socială şi etică – constituie un fapt împlinit. Nu întâmplător se spune că “dascălul este temelia
tuturor reformelor”.

În această societate informaţională, educaţia tehnologică capătă noi valenţe, constituind o
componentă de bază a învăţământului modern românesc, o disciplină care se adresează viitorului
elevului.

Pespectiva relaţională a educaţiei are un rol esenţial, ducând la stabilirea unei relaţii umane şi sociale
între educator şi educat în spiritul unei educaţii bilaterale, în cadrul căreia există “o învăţare permanentă
a elevului de către dascăl, dar şi a dascălului către elev”, astfel încât “construcţia unei persoane trece in
mod inevitabil printro dimensiune transpersonală” (B. Nicolescu, 1994).

Educaţia tehnologică se integrează, totodata, întrun sistem al pregatirii în perspectivă a
individului, facilitând: opţiunea, inserţia şi flexibilitatea socioprofesională întrun univers tehnologic
dinamic, în expansiune, diversificare şi schimbare permanentă.
"Elevul viitorului va fi un explorator" - spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta, el trebuie învăţat să
cerceteze. Învatarea prin cercetare, prin descoperire trebuie să ducă la sesizarea fondului de probleme, la
găsirea şi punerea problemei, la formularea acesteia, stapânirea unor strategii pentru determinarea



168

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

relaţiilor cauzale, interdependente dintre fenomene. În ultimă instanţă, atitudinea interogativă,
capacitatea de a pune întrebări lumii înconjuratoare constituie calităţi ale adevaratului cercetător.

În societatea prezentă, dar mai ales viitoare, cel puţin patru limbaje se impun a fi cunoscute: al
computerelor, al informatizării; limbajul matematic, ca limbaj universal; limbajul desenelor tehnice şi
simbolistica specifică domeniului tehnologic; limba engleză - ca mĳloc de informare tehnică, de
codificare a comenzilor, a prospectelor existente pe orice tip de tehnologie, indiferent de provenientă.

Combaterea analfabetismului tehnologic funcţional, la orice vârstă şi prin mĳloace instructiv-
educative adecvate, este un imperativ al zilelor noastre.

Educaţia tehnologică este o componentă a educaţiei de bază şi este bine să fie realizată cât mai de
timpuriu, pentru a crea premisele unei concepţii corecte şi atitudini motivate, prin asimilarea unor
valori şi principii etice şi ecologice ce definesc raportul societate-natura-tehnologie.

Prezentarea unor monografii profesionale din domenii tehnice, vizitarea unor întreprinderi,
uzine şi unităţi economice, întâlnirile cu specialişti, vizionarea unor expoziţii, filme documentare,
participarea la activitatea unor cercuri şi cluburi cu profil tehnico-aplicativ, dezvoltarea unor interese, a
unor mici pasiuni si preocupări de timp liber sunt doar câteva genuri de activităţi care pot avea influenţe
asupra structurării unor modele şi idealuri socio-profesionale cu valoare motivaţională în opţiunea
viitoare.

Educaţia tehnologică are menirea de a conştientiza elevului capacitatea de a alege singur şi nu de
a fi “ales”. Apariţia noilor comunicaţii informatice au dus la apariţia de noi activităţi sociale şi la
metamorfoza decisivă a unor activităţi tradiţionale.

În această societate supertehnologizată, introducerea educaţiei tehnologice în cadrul procesului
instructiv-educativ, duce la cultivarea unui veritabil umanism tehnologic, dar şi formarea unei atitudini
active de înaltă moralitate şi responsabilitate.

"Lumea se schimba, si cu ea si locul omului în aceasta lume. În întreaga Europa, responsabilii
învatamântului cauta sa atenueze divortul dintre educatia primita si viata profesionala viitoare. Asa s-a
nascut educatia tehnologica, integrata progresiv în programele scolare si devenita o noua disciplina a
ciclului mediu" (Yves, Deforge, 1969).
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE ONLINE

Prof.Iftime Ticuța

Școala Gimnazială Nr.11 Buzău

E posibil ca învățatul să fie eficient chiar și prin intermediul educației online?

Trăim în era informației, cunoscută și ca era digitală, o perioadă din istoria omenirii
caracterizată prin trecerea de la producția industrială la informație și computerizare, schimbând
semnificativ modul în care oamenii interacționează între ei, dar și cu instituțiile publice și entitățile
economice. În contextul provocărilor societale, survenite în primăvara anului curent, atât profesorii, cât
şi elevii trebuie să se adapteze şi să facă faţă noilor schimbări, inclusiv celor din educaţie. Cu atât mai
mult este evidentă necesitatea de a deveni flexibili în condiţiile actuale de pandemie ce ne-au separat de
copii şi doar o interfaţă ne ţine conectaţi cu ei. Profesorul trebuie să găsească noi mecanisme şi
metodologii didactice pentru a-i interesa să facă carte şi de a-i face să conștientizeze ce învaţă

Dacă acum doi ani învățământul la distanță părea o realitate îndepărtată, a ajuns la stadiul în
care progresul care s-a făcut în doi ani pe această direcție, ar fi durat cel puțin 10 ani. Acest lucru a fost
posibil în contextul pandemiei sanitare. Practic, am fost ”forțați” să oferim o educație de calitate la
distanță, folosind mĳloacele digitale multimedia. Progresele în tehnologia digitală au permis elevilor să
aleagă ce, cum și când să învețe. Se străduiesc pentru o învățare personalizată care să se potrivească
preferințelor și nevoilor lor individuale. O cultură a învățării independente se dezvoltă puternic atunci
când oamenii își doresc să continue să învețe. Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și
moduri susținute de tehnologii care permit oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și
externe și să interacționeze în rețele cu experți și colegi.

Cum ar dori elevii să fie predarea online?
� Interesantă;
� Interactivă;
� Utilă;
� Să-i pregătească pentru viață;
� Să le solicite creativitatea;
� Să le permită să fie unici;
� Să incite curiozitatea;
� Colorată;
� Veselă;
� Facilă

Dacă până acum, metodele de predare erau clasificate în două categorii (clasice, respectiv moderne),
pandemia a generat o nouă categorie și anume, metode de predare online.

Metodele de predare-învățare-evaluare online presupun dezvoltarea raționamentului profesional
didactic, atât din punct de vedere al noțiunilor teoretice psihopedagogice însușite de către profesor, cât
și din punct de vedere al experienței profesionale didactice, tactului pedagogic. Așadar, profesorul a
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trebuit să analizeze și să pună în practică modalitățile, metodele și instrumentele necesare de predare-
învățare-evaluare la distanță, în sistem eLearning.
Predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, informațiile rămând la fel,
doar că trebui selectate metode interactive de predare. Cheia unei lecții online de succes este
interactivitatea. Pentru ca lecțiile online să fie interactive, se recomandă a se utiliza cât mai multe
aplicații informatice, astfel încât elevii să fie atrași, motivați și implicați.

Eficiența unei lecții online este dată de următoarele elemente implementate:

1. Stabilirea unor obiective clare încă de la începutul lecției;

2. Formatul lecțiilor trebuie schimbat și adaptat într-un modbine structurat și simplificat

Timpul este foarte important în predarea online; e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-un mod
diferit față de cele din clasă. Acestea trebuie să fie mai scurte, însemnând maxim 20 de minute în
care să prezinți informațiile noi legate de subiectul predat, iar timpul rămas ar trebui dedicat acelor
activități care să-i ajute pe elevi să asimileze mai ușor informațiile prezentate anterior. Pentru
structurarea informațiilor care urmează să fie predate, se recomandă prezentările PowerPoint.
Slide-urile vor cuprinde doar cele mai importante informații, urmând să se dezvolte subiectul lecției
împreună cu elevii. Prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive și nu obositoare pentru ochi. Se
alege o temă de culoare și culori care se pot citi( culori deschise pentru background închis și
viceversa). Mai mult, se pot adăuga imagini și filmulțe didactice -videoclip-uri, dar este recomandat
ca filmulțele să fie scurte, deoarece se pierde atenția copiilor, dacă acestea conțin prea multe
informații sau prea multe detalii. Câteva instrumente ușor de folosit pentru a realiza prezentări pe
care elevii le vor aprecia:

� Prezi -te ajută să realizezi prezentări atractive care vor capta atenția elevilor, acesta fiind
foarte ușor de folosit.

� Flipsnack este un program online cu ajutorul căruia poți crea cataloage interactive cu
efecte realiste de răsfoire a paginilor. Acestea pot fi create prin încărcarea de fișiere
PDF sau pot fi realizate integral în Flipsnack.

� TeachEm te ajută să faci ca videoclipurile de pe YouTube să se transforme în niște lecții
interactive și interesante prin intermediul chestionarelor și a notițelor care se pot
adăuga fiecărui videoclip.

� Canva este o platformă de design grafic care îți permite să creezi prezentări unice,
documente și alt conținut vizual de excepție.

� Edupuzzle – această platformă îți permite să afli dacă elevii vizionează videoclipurile pe
care le-ai trimis, de câte ori urmăresc fiecare secțiune ale acestora

� Jimboard – o tablă digitală de lucru în echipă. Cu această aplicație poți răsfoi, vedea și
trimite articole Jam create de dvs. și de elevi

3. Introducerea unor quizz-uri neprogramate și neanunțate în prealabil, pe parcursul

desfășurării lecției online, astfel încăt să se mențină atenția și interesul elevului;

Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Pe lângă a prezenta elevilor lecțiile pline
de informații, ei trebuie să fie familiarizați și să asimileze informațiile prezentate. Aceste metode permit
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cadrelor didactice să își dea seama care copii nu au înțeles subiectul și au nevoie de o atenție sporită sau
care copii nu au fost atenți la oră și ar trebui implicați mai mult. Se recomandă ca aceste chestionare și
quiz-uri să nu fie notate, pentru a nu intimida elevul.
Mai multe studii afirmă faptul că elevii care răspund în mod frecvent la chestionare rețin mai ușor
informațiile prezentate și au un grad de satisfacere mai ridicat legat de curs.

Instrumentele pe care le poți folosi pentru a realiza chestionare și jocuri interactive:
� LIVRESQ este o platformă de creare de lecții interactive;
� Socrative este o platformă pe care profesorii o pot folosi pentru a-și testa elevii prin

mini-chestionare. Întrebările pot avea răspunsuri multiple, pot fi cu variante de răspuns
adevărat/fals sau deschise;

� Quizlet este o platformă pe care o pot folosi atât profesorii și elevii;
� Kahoot! – Jocurile interactice îi pot motiva pe elevi să învețe, îi ajută să rămânămotivați

și focusați. Prin Kahoot! profesorii pot alege din jocurile preexistente sau pot crea unul
complet nou cu chestionare pentru elevi pe diferite subiecte;

� Seesaw este o aplicație ușor de folosit care le permite elevilor să se documenteze despre
ceea ce au învățat la cursuri.

�

4. Utilizarea în cadrul lecției a diverselor aplicații informatice online precum: edpuzzle,

kahoot, quizizz, online stopwatch, plickers, padlet, wordwall etc.;

5. Vizionarea unor videoclipuri în timpul lecției, apoi analizarea acestora de către elevi prin

prisma cunoștințelor formative și sumative;

6. Citirea unor texte în timpul lecției online de către elevi;

7. Încurajarea elevilor să folosească chat-ul în timpul lecției online pentru a răspunde la

diverse întrebări adresate de către profesor

Avantajele și dezavantajele învățării online:

Avantaje Dezavantaje

� Disciplinează elevul și profesorul
� Este flexibilă;
� Pregătirea devine individuală;
� Se adaptează la interesele și nevoile

elevilor;
� Se văd imediat rezultatele;
� Favorizează creativitatea;
� Numărul elevilor poate fi nelimitat;
� Profesorul se califică.

� Neconectarea regulată la platforme;
� Este impersonală;
� Excesul de timp în fața computerului;
� Eșecuri posibile la nivel tehnic;
� Lipsește elevii de sprĳinul practic;
� Necesită conexiune la internet;
� Nu oferă posibilitatea de a socializa
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În concluzie, învăţarea activă online este un tip de instruire ce se bazează pe implicarea profundă,
intelectuală, psihomotorie, afectivă şi volitivă în dobândirea noului, respectiv implicând propriile
eforturi intelectuale şi psihomotorii în achiziţie activă şi creativă de cunoştinţe, în construirea lor, în
formarea şi dezvoltarea abilităţilor, competenţelor, comportamentelor etc.
Bibliografie:
1.Cerghit I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura „Polirom”, 2008
2. Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom Iaşi, 1998.
3. Oprea C.-L., (2008), Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P
3.https://creeracord.com/2020/05/23/cum-sa-fauresti-o-comunitate-puternica-intr-o-clasa-online/
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Utilizarea instrumentelor digitale

la ora de Limba și literatura română, în ciclul primar

Autor: Ilie Florentina Ionela
Prof. Școala Gimnazială Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif“ Brașov

Educația digitală nu este despre tehnologie, ci despre pedagogia din spatele tehnologiei. Există
numeroase aplicații și platforme gratuite care pot ajuta profesorul în activitatea didactică față în față,
online sau blended cu elevii. Nu este nevoie ca profesorul să le cunoască pe toate, ci doar pe acelea care
servesc la dezvoltarea competențelor și atingerea obiectivelor în învățare pentru clasa la care predă.
Fiecare clasă este unică, de aceea profesorul poate alege ceea ce se potrivește elevilor cărora le predă.

Alegerea unui set de bază de instrumente digitale de calitate, aplicabile în activități intra și
interdisciplinare, individuale sau colaborative sprĳină aplicarea strategiei didactice gândite de profesor
cu impact pozitiv asupra susținerii efortului de învățare al elevilor.

Elevii noștri sunt exploratori și nativi digitali, dornici să descopere alături de profesor cum să-și
formeze reprezentări corecte despre lumea în care trăiesc și vor munci, cum să se orienteze în spațiu și
timp, cum să caute pe internet în mod securizat informații, cum să-și dezvolte gândirea critică în
documentarea de pe internet.

Instrumentele digitale ușor de utilizat la clasă sunt:
Explorare în web

- Explore.org este o grădină zoologică globală, care oferă acces la mii de camere video live din diverse
locuri din lume: rezervații naturale, adăpostui pentru animale, ferme și altele. Această platformă este
ușor de accesat și de mare utilitate în lecțiile de științe ale naturii.

- Youtube este un alt spațiu online de explorare pentru elevi, unde pot găsi materiale video cu un
conținut educativ valoros.

- Maps oferă posibilitatea elevilor de a-și forma reprezentări reale despre spațiul geografic.
- Google Arts&Culture găzduiește colecții virtuale de artă. Există numeroase muzee virtuale care

permit accesul la un clik distanță.
Aplicații grafice

- WordArt este o platformă care poate fi folosită pentru a crea cu ușurință forme grafice și cuvinte.
- Canva este o platformă de design grafic, care permite utilizatorilor să formeze grafică socială,

prezentări, afișe și alt conținut vizual. Este disponibilă pe web și mobil și integrează milioane de
imagini, fonturi, sabloane și ilustrații.

Aplicații video

- ChatterPix Kids este o aplicație de editare foto gratuită, care dă voce unor imagini și care se pliază pe
conținuturi diverse. Este recomandată pentru activități individuale sau de echipă, pentru crearea de
conținut media și literație.

- Quik este o aplicație de editare video, care permite crearea unor videoclipuri din materialele foto și
video avute în telefon, oferind opțiunea de a adăuga tranziții și efecte sincronizate pe ritm muzical.
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- Stop Motion este o aplicație video și presupune folosirea unor cadre succesive, puse împreună în
ordine cronologică, care fac ca obiectele 2D surprinse în imagini să prindă viață. Elevii sunt
obișnuiți să vizioneze animații, dar nu să le creeze ei. Acum au ocazia să învețe să spună povești în
imagini, să își dezvolte competențele de comunicare, să exporeze și să investigheze fenomenele din
mediul înconjurător, să-și antreneze răbdarea și gândirea strategică.

- Loom este o aplicație care permite realizarea unor tutoriale pentru elevi, ce pot fi ușor integrate în
proiectarea unor lecții online.

Aplicații interactive

- Padlet este un website și o aplicație care le permite elevilor să creeze proiecte individuale sau de
echipă cu imagini, text, link-uri, fișiere audio și video, postate ca niște notițe pe un perete virtual.
Toate într-un singur loc, sunt aranjate în formate prestabilite sau ușor de personalizat, creative și
colorate, atractive pentru elevi. Padlet prezită două avantaje majore: versatilitatea pentru că permite
încărcarea unor forme variate de materiale și încurajarea colaborării pentru că pot lucra mai mulți
elevi la același proiect de pe peretele virtual.

Exemplu de scenariu didactic în care se folosesc instrumente digitale:

Clasa : a III-a
Disciplina : Limba și literatura română
Obiective operaționale:

- să localizeze Italia pe harta din Google Maps;
- să acceseze pagina Wikipedia pentru a găsi datele biografice ale scriitorului Edmondo de Amicis;
- să realizez un material despre copilărie cu ajutorul aplicației grafice WordArt;
- să vizioneze un material audio-video pe Youtube;
- să realizez o carte virtuală cu ajutorul aplicației Book Creator;
- să aleagă varianta corectă de răspuns din quiz-ul aplicației Wordwall;
- să completeze un chestionar Google Forms, cu întrebări tip prelegere, pe baza textului din manual;
- să caracterizeze personajul principal din text cu ajutorul aplicației ChatterPix Kids.
Etapele lecției

1. Captarea atenției:

- Localizarea Italiei pe harta Google Maps și descoperirea celor 20 de regiuni ale acestei țări.
- Accesarea paginii Wikipedia, pentru aflarea datelor biografice ale autorului textului „CUORE, inimă
de copil“, din care face parte fragmentul din manual, „Camaradul meu, Coretti“.
2. Dirĳarea învățării:

- Alcătuirea unei imagini reprezentative a viziunii despre viață a copilului de azi , cu ajutorul aplicației
grafice WardArt. Elevii vor da exemple de cuvinte care le descriu copilăria.

- Vizionarea filmului de pe Youtube „Camaradul meu, Coretti“.
- Citirea textului în lanț, explicarea cuvintelor necunoscute, întrebări și răspunsuri pe baza textului,

completarea hărții povestirii pe caiet – Titlu, Autor, Personaje, Șirul evenimentelor, Mesaj.
- Gruparea elevilor câte 5, pentru cele 5 idei principale ale textului, formând 5 echipe. Fiecare echipă

va formula propoziții și va ilustra cele 5 idei ale textului. Cu ajutorul aplicației Book Creator vor
realiza o carte ilustrată a textului.
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3. Obținerea performanței:

- Cu ajutorul tabletelor, elevii vor deschide classroom-ul unde vor accesa link-ul primit personal și
vor completa quiz-ul aplicației Wordwall.

4. Evaluare:

- Completarea chestionarului Google Forms, cu întrebări tip prelegere, pe baza textului din manual.
5. Retenția și transferul:

- Caracterizarea lui Coretti, cu ajutorul aplicației ChatterPix Kids.

În procesul instructive-educativ, tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important
pentru crearea cursurilor instructive moderne. Profesorii conștientzează avantajele utilizării conceptelor
și instrumentelor digitale pentru a-i face pe elevi să devină responsabili pentru propriul proces de
învățare.

Bibliografie:

Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare-Structuri, stiluri și strategii, Iași, Polirom,
2008
Joiţa, Elena, Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie, Iaşi, Polirom, 2002
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Exemple de bună practică

Proiect de activitate outdoor

,,Mărțișoare din natură”

Autor: Incze Erica
Profesor înv. preșcolar-Grădinița cu P.P. Mica Sirenă

Activitățile outdoor stârnesc curiozități, stimulează optim învățarea prin descoperire și
cooperare, fiind utilizată permanent și eficient intuiția, găsind în lucruri mici , o lume întreagă, iar în
acest sens, Kurt Hahn spunea „Există mai mult în tine, decât crezi!”.

Desfășurarea activităților în afara grupei, în curtea grădiniței, constituie o modalitate inedită și
plăcută de realizare a unor teme, care captează și satisfac interesul copiilor.

Grupa: mare (5-6 ani);
Tema activității: ,,Mărțișoare din natură”;
Categorii de activități de învățare:
- jocuri și activități liber alese (Ala):

Ala1:
Artă: ,,Mărțișoare”- modelaj din lut;
Construcții: ,,Cutii pentru mărțișoare”;
Știință: ”Ce ai găsit și ce știi despre”!;
Ala 2
Joc distractiv: ,,Caută ghiocelul”;
Joc de mișcare-euritmie: ,,Dansează pe ritm”;

Comportamente urmărite pe parcursul derulării activității integrate:

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
A.2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
B.1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative;
D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă);
E.1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații – problemă și provocări din viața proprie
și a grupului de colegi;
Obiective operaționale:
A. O1. Preșcolarul va fi capabil să manipuleze cu sau fără sprĳin materialele puse la dispoziție (lut, crengi,
lemne, iarbă uscată, mugurași, pastă pentru lipit), realizând temele date, cu consecvență și perseverență
în activitate;
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A. O2. Preșcolarul va fi capabil cu sau fără sprĳin să aplice regulile impuse la jocul distractiv și cel de
mișcare ducând la bun sfârșit sarcina jocurilor;
B. O3. Preșcolarul va fi capabil să rezolve sarcinile propuse în colaborare cu colegii;
C. O4. Preșcolarul va fi capabil să modeleze un mărțișor din lut, având drept suport intuitiv modelul,
după executarea exercițiilor pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor, folosind mișcarea
translatorie a palmelor față de planșetă și aplatizarea;
D. O5. Preșcolarul va fi capabil să identifice și să caracterizeze elemente din natură, cum ar fi iarba,
copacii, crengile, mugurașii, florile, păsările;
E. O6. Preșcolarul va fi capabil să se orienteze în spațiu utilizând diferite indicii din natură;
Mĳloace de învățământ: lut, planșete, crengi, lemne, iarbă uscată, mugurași, pastă pentru lipit;
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, brainstormingul, învățarea prin
descoperire, exercițiul, turul galeriei, jocul,
Forme de organizare a activității: pe grupuri;
Durata: 45 minute;
Locul desfășurării: curtea grădiniței;
Scenariul activității:

Activitatea începe prin prezentarea lui Ghiocel (o mascotă). Educatoarea discută cu copiii despre
vremea frumoasă de afară și îi invită pe copii să vadă ce surprize le-a pregătit Ghiocel. Toți copiii
împreună cu educatoarea vor ieși în curtea grădiniței interpretând un cântec de primăvară. Copiii vor
descoperi centrele deschise, vor intui materialele pregătite la fiecare centru de interes. Educatoarea va
prezenta modul de lucru și sarcinile pentru fiecare centru, iar copiii vor alege activitatea preferată.

La centrul Artă, copiii realizează prin modelaj, mărțișorul dorit (un ghiocel, o rândunică sau un
copac înmugurit) folosind mișcări translatorii și de aplatizare ale mâinilor. Copiii sunt invitați să își
imagineze că sunt păsărele, care s-au întors din țările calde și trebuie să își construiască un cuib. Vor
mișca mâinile, imitând zborul păsării preferate, pentru pregătirea de lucru, iar apoi vor modela.

La centrul Construcții, copiii realizează cutii pentru mărțișoare, utilizând material lemnos și
pastă pentru lipit. Copiii vor identifica în curte, nuiele sau crenguțe subțiri, pe care le vor utiliza pentru
realizarea temei propuse.

La centrul Știință, copiii identifică materiale naturale, le denumesc, precizând caracteristici ale
acestora. Aceștia vor fi stimulați să descopere, împreună cu colegii, în curtea grădiniței, alte materiale
naturale, pe care să le așeze la centrul Știință.

După terminarea activităților liber alese (Ala 1), se evaluează lucrările copiilor prin metoda Turul
galeriei și se apreciază modul de lucru. Lucrările obținute sunt expuse.

În cadrul activităților liber alese (Ala 2) se realizează două jocuri, unul distractiv și unul de mișcare-
euritmie.

Jocul distractiv se realizează astfel: Câte un copil, pe rând, va avea rolul de ghiocel, care se va
ascunde prin curtea grădiniței, în diferite poziții spațiale -lângă, în spatele, în fața unui copac, de
exemplu, lăsând în curte anumite indicii, care să îi conducă pe copii, spre acesta (pietricele colorate). Un
copil va preciza unde se află Ghiocel (unde s-a ascuns copilul respectiv). Dacă precizează corect locul
unde este Ghiocel, atunci și acesta se va putea ascunde, lăsând indicii în urma lui.
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Jocul de mișcare-euritmie se realizează astfel: Copiii sunt așezați în iarbă, audiază o melodie, care are
ritmuri diferite- ,,Anotimpurile”- Vivaldi și realizează mișcări în ritmul potrivit.

Încheierea activității:
Educatoarea realizează aprecieri verbale generale și individuale, referitoare la modul de

desfășurare a întregii activități, la implicarea copiilor în activitate și la rezultatele obținute și se vor oferi
recompense. Ghiocel le mulțumește copiilor pentru că aceștia s-au dovedit a fi cei mai buni prieteni ai
acestuia, realizând împreună activități deosebite.

Bibliografie:

� „Curriculum pentru educația timpurie” (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), București
M.E.N., 2019, pag.18-24 ;

� Tătaru L., Glava A., Chiș O., „Piramida cunoașterii” Repere metodice în aplicarea curriculumului
preșcolar, Pitești, Ed. Diamant, 2014, pag. 487;
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Inovație în Educație

Ioana Vătășescu Predi
Școala Gimnazială Dumbrăvița

Peste tot pe unde mergi, auzi despre ”educație”, în parc printre mămicile îngrĳorate, la lucru printre
colegii cu copii de diferite vârste sau chiar și acasă când te gândești cum poți să îți educi copilul cât mai
bine și să îi inspiri dorința de cunoaștere și de a gândi inovator.

Termenul acesta de ”educație” este atât de cuprinzător, încât ne-ar trebui mai multe vieți să îl descriem
în totalitate. Foarte des, pe lângă acest termen auzim și termenul ”inovație” cu toate abrevierile acestuia.
Toți doresc să inoveze acest sistem și acest domeniu, dar nimeni nu știe exact care ar fi cea mai bună
metodă.

Pandemia de Covid-19 a avut un impact măreț asupra sănătății, a economiei și a oricărui alt sector social,
dar poate cel mai puternic lovit domeniu a fost educația, unde toți elevii au avut de suferit, iar starea lor
mentală a trecut ușor de la starea activă, curioasă și sociabilă la starea de monotonie și robotizare, lipsa
socializării directe nu a putut fi înlocuită de nicio oră de dezvoltare personală.
Totuși ne-au fost aduse în față toate carențele acestui sistem, poate mai evident ca niciodată. Egalitatea
de șanse este ingredientul cheie pentru o educație puternică și coezivă. În educație putem adresa sursele
inegalității de șanse, prin crearea unei cărări a cunoașterii pentru oameni de toate vârstele și din toate
mediile, care vor să își îmbunătățească aptitudinile. Tot mai mulți copii din medii defavorizate, sunt
victime ale abandonului școlar, indivizi care nu vor putea să își depășească ulterior condiția și să
contribuie pro activ la societate și economie. Vă spuneam așadar că pe timpul pandemiei, când totul s-a
mutat online, elevii care abia își permiteau caiete, evident nu au avut conexiune de internet și device
smart.
Cum putem inova în Educație? Cine trebuie să o facă?
Ei bine, această misiune nu poate și nici nu ar trebui să fie pusă, exclusiv în spatele cuiva. Toți actorii
implicați în procesul educațional, trebuie să participe activ la acest task. Fie că vorbim despre Guvern și
necesitatea alocării fondurilor de dezvoltare a școlilor și a tehnologiei lor, fie că vorbim de relația dintre
părinte și dascăl, care trebuie să fie într-o simbioză sau fie că vorbim despre elevii al căror viitor îl avem
în mână și ale căror aptitudini le șlefuim.

Nu putem să avem așteptări de inovație, dacă avem lipsă de resurse. Cele mai mari descoperiri ale lumii
s-au făcut cu bugete imense alocate cercetării și inovării. Nu putem de asemenea să așteptăm ca elevii să
inoveze, dacă nu le este inoculată această idee și dorință de a schimba lumea prin cunoaștere și cine mai
bine o poate face, decât profesorii lor? Trebuie să investim și în formarea continuă a profesorilor noștri
și a necesităților lor.
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Prin urmare, când vom fi luat fiecare dintre aspectele prezentate mai sus și le vom fi rezolvat, abia atunci
putem să vedem rezultate inovatoare și un sistem educațional care să aibă capacitatea de a testa fiecare
elev, după talentul și aptitudinile sale, căci precum spune zicala, ”dacă testezi un pește și o maimuță
pentru abilitatea de a se cățăra în copac, știm deja cu toții cine este câștigătorul”, dar asta nu înseamnă că
peștele nu poate inova, în mediul în care strălucește cu adevărat.

Inovare în educație înseamnă descoperirea de noi talente, șlefuirea lor și plasarea fiecărui elev pe cele
mai înalte culmi ale cunoașterii și ale încrederii de sine.

Bibliografie
1. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b35a14e5-
en/index.html?itemId=/content/publication/b35a14e5-en
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Efectele șіcauzele abandonuluіșcolar

Ionescu Anca Iulia
Scoala Gimnaziala sat Rusanesti,jud Valcea

În ţara noaѕtră au foѕt іdentіfіcate efectele negatіve ale abandonuluі şcolar, care creează

condіţііle eşeculuі іntegrărіі ѕocіale, în ѕenѕul că reduc ѕemnіfіcatіv şanѕele autorealіzărіі în domenііle

de actіvіtăţі legale. Aѕtfel, dіn anul 2003, am avut o rată a părăѕіrіі tіmpurіe a şcolіі de 22,5%, іar în anul

2008 ѕ-a ajunѕ la valoarea de 15,9%. (Gyonoѕ, 2011 )

La nіvelul ţărіі rata abandonuluі în învăţământul preunіverѕіtar pe nіvelurіle educaţіeі іndіcă o

creştere îngrіjorătoare în cazul învăţământuluі prіmar, unde şі gradul de cuprіndere în învăţământ ѕcade

(de la 96% la 95%).(Gyonoѕ, 2011)

Abandonul şcolar conѕtă în încetarea frecventărіі şcolіі, părăѕіrea ѕіѕtemuluі educatіv, іndіferent

de nіvelul la care ѕ-a ajunѕ. Rata abandonuluі şcolar ѕe ѕtabіleşte ca raport între numărul elevіlor înѕcrіşі

şі numărul abѕolvenţіlor.(Abandon/abѕenteіѕm ѕcolar. Mapa de іnterventіe, 2011-2012)

Dіn punct de vedere economіc, abandonul şcolar reprezіntă un іndіcator al efіcіenţeі ѕіѕtemuluі

şcolar: cu cât іndіcele de abandon eѕte maі mare, cu atât ѕіѕtemul şcolar reѕpectіv eѕte maі іnefіcіent.

(Abandon/abѕenteіѕm ѕcolar. Mapa de іnterventіe, 2011-2012)

Cauzele prіncіpale ale abandonuluі şcolar ѕunt:

a) Cauze de ordіn economіc – în general, rata abandonuluі la nіvelul şcolarіtăţіі prіmare eѕte maі

ѕcăzută în ţărіle cu un venіt mare pe cap de locuіtor. Copііі care trăіeѕc în famіlіі ѕărace au şanѕe maі

mіcі de a-şі înѕuşі o educaţіe şcolară completă.(Abandon/abѕenteіѕm ѕcolar. Mapa de іnterventіe, 2011-

2012)

b) Cauze de ordіn ѕocіocultural ѕau relіgіoѕ. În aceaѕtă categorіe ѕe іnclud іndіcatorіі de putere şі

ѕtatuѕ ѕocіal: apartenenţa la claѕa ѕocіală, apartenenţa etnіcă, raѕіală, ѕexul, medіul urban/rural. Ѕ-a

demonѕtrat că dіferіte grupurі dezavantajate ѕocіal ѕunt dіѕcrіmіnate atât în cadrul ѕіѕtemuluі şcolar, cât

şі pe pіaţa muncіі.(Abandon/abѕenteіѕm ѕcolar. Mapa de іnterventіe, 2011-2012)
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c) Cauze de ordіn pѕіhologіc, referіtoare la reacţіa fіecăruі elev la aparіţіa іnѕucceѕuluі şcolar şі a

conflіctelor cu autorіtăţіle şcolare. Etіchetarea ca „elev ѕlab” şі deprіvarea de ѕtatuѕ reduc ѕtіma de ѕіne a

elevіlor. În aceѕte condіţіі, elevіі care nu au reѕurѕele neceѕare pentru a ѕe mobіlіza în vederea depăşіrіі

dіfіcultăţіlor vor căuta ѕă-şі ѕatіѕfacă nevoіa de valorіzare perѕonală în afara şcolіі.(Abandon/abѕenteіѕm

ѕcolar. Mapa de іnterventіe, 2011-2012)

d) Cauze de ordіn pedagogіc care vіzează calіtatea vіeţіі şcolare, pertіnenţa conţіnuturіlor în

raport cu trebuіnţele de învăţare ale elevіlor, relevanţa metodelor şі ѕtіlurіlor dіdactіce ale profeѕorіlor

pentru ѕtіlurіle cognіtіve ale elevіlor, deѕchіderea şcolіі faţă de problemele comunіtăţіі.

(Abandon/abѕenteіѕm ѕcolar. Mapa de іnterventіe, 2011-2012)

Іndіferent de tіpul de devіanţă şcolară, elevіі au o motіvaţіe anume pentru a alege un tіp de

comportament care contravіne normelor ѕocіale: conѕtіtuіe fіe o formă de proteѕt faţă de un ѕіѕtem

coercіtіv, fіe o dorіnţă de a іeşі dіntr-un tіpar ѕau de a ѕe apropіa de іndіvіzі care ѕunt devіanţі, dar, pe

de altă parte, ѕunt valorіzaţі de grupul formal ѕau іnformal.(Abandon/abѕenteіѕm ѕcolar. Mapa de

іnterventіe, 2011-2012)

Zamfіr încearcă ѕă demonѕtreze că înRomânіa „efectele dіѕtrіctіve ѕocіale şі umane ale

tranzіţіeі” (Zamfіr, 1993) apar caѕurѕe potenţіale de tenѕіune, conflіcte ѕocіale, precum şі crіze ѕocіo-morale care

afecteazăîn ѕpecіal populaţіa şcolară, extremde vulnerabіlă şі puternіc іnfluenţată de clіmatul ѕocіal.Ѕunt autorі care găѕeѕc

vіnovat ѕіѕtemul educatіv de aparіţіa aceѕtuі fenomen, arătând căabandonul şcolarmarchează eşecul adaptărіі recіproce a

elevuluі lacerіnţelevіeţііşcolare,darmaіaleѕaşcolііlatrebuіnţeleіndіvіdualedeînvăţarealeelevuluі. (Zamfіr,1993)

Prіntre cele maі іmportante іmplіcaţіі ѕocіale ale abandonuluі şcolar ѕe numara (Cum ѕă

motіvăm elevіі ѕă îşі fіnalіzeze ѕtudііle oblіgatorіі., 2016):

� Creşterea număruluі de tіnerі care nu îşі pot găѕі un loc de muncă, datorіtă faptuluі că nu au

mіnіmul neceѕar de calіfіcare profeѕіonală, fapt pentru care nu ѕunt admіşі nіcі în ѕіѕtemul de aѕіgurărі

ѕocіale;

� Neputând avea un loc de muncă, îşі îndreaptă atenţіa ѕpre alte ѕurѕe de câştіg, cel maі adeѕea

necіnѕtіte: furturі, tâlhărіі, trafіc de drogurі, proxenetіѕm, proѕtіtuţіe, etc.;

� Іmplіcarea în fapte antі-ѕocіale a tіnerіlor care au abandonat şcoala duce la creşterea

număruluі de іnfracţіunі şі, іmplіcіt, la crearea unuі clіmat de іnѕecurіtate în medіul ѕocіal;
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� Uneorі, tіnerіі exmatrіculaţі ѕe întorc la şcoală nu pentru a-şі relua curѕurіle cі pentru a ѕe

răzbuna pe ceі care le-au făcut rău, în opіnіa lor, de cele maі multe orі căzând vіctіme chіar elevі

nevіnovaţі aі şcolіі;

Іntegrarea în ѕocіetate a aceѕtor tіnerі ѕe face cu dіfіcultate şі cu multe coѕturі dіn partea ѕtatuluі,

care trebuіe ѕă cheltuіe ѕume іmportante pe programe de reabіlіtare ѕocіală a lor, în detrіmentul

ѕtіmulărіі celor cu performanţe deoѕebіte în dіferіte domenіі.

Abandonul şcolar nu eѕte „favorіzat” de o ѕіngură cauză, putând fі explіcat doar prіntr-un

complex cauzal ce cuprіnde cauze prіncіpale şі cauze ѕecundare. De exemplu înunele şcolі exіѕtă un clіmat

educatіv negatіv, înѕă nu toţі elevіі abandonează ѕcoala, dar pe fondulunor neînţelegerі exіѕtente în famіlіe ѕau a

unor tulburărі pѕіhoѕocіale, unіі elevі alegaceaѕtă „ѕoluţіe”. Unele cazurі derіvă dіn altele, aѕtfel, deşі

ѕunt vіzіbіle unele problem emoţіonale cu care ѕe confruntă copіlul, aceѕtea apar pe fondul altor

probleme de naturăѕocіală, aceѕtea dіn urmă fііnd vіnovate de aparіţіa fenomenuluі de abandon şcolar.

Eѕte poѕіbіl ca una şі aceeaşі cauză ѕă devіnă actіvă într-un anumіt context şі іnactіvă în altul.(Popeѕcu,

1991)

Conѕecіnţele părăѕіrіі şcolіі ѕunt reѕіmţіte de perѕoana în cauză pe tot parcurѕul vіeţіі,

reducându-і şanѕele de partіcіpare la vіaţa ѕocіală, culturală şі economіcă a ѕocіetăţіі. De aѕemenea,

pentru cel care a abandonat şcoala creşte rіѕcul de şomaj, ѕărăcіe şі excluzіune ѕocіală. Va avea

conѕecіnţe aѕupra remuneraţіeі prіmіte de-a lungul carіereі, a bunăѕtărіі şі a ѕănătăţіі atât a ѕa cât şі a

copііlor ѕăі. Abandonul şcolar al părіnţіlor reduc şanѕele copііlor de a reuşі la şcoală.(Cum ѕă motіvăm

elevіі ѕă îşі fіnalіzeze ѕtudііle oblіgatorіі., 2016).
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Personalitatea cadrului didactic

Aptitudinea didactică bazată pe competențe

Prof. Patricia Ioniță
Liceul Agricol „Sandu Aldea”

Personalitatea este o construcție teoretică elaborată de psihologie în scopul înțelegerii și explicării
la nivelul teoriei științifice, a modalității de ființare și funcționare ce caracterizează persoana umană.
Personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permite descrierea acestei
persoane, identificarea ei printre celelalte. Pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăța pe alții cum să
învețe este un fapt care nu se închieie niciodată, implicând multă răbdare, multe momente de
incertitudine, de descurajare și multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ și
nici imediat. Dincolo de materia predată la clasă, profesorii și elevii învață lecții de viață.

În cadrul şcolii, profesorul este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în vederea
atingerii obiectivelor si competenţelor,prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate
educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mĳloace, variabile
psihice, etc.). Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic îl reprezintă competenţa
profesională care include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care
interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare
efectuării unei prestaţii didactice care să asigure realizarea competentelor de către toţi elevii; iar
performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia.
Practica evidenţiază diversitatea rolurilor unui cadru didactic:

- Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii

privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de învăţământ.

- Profesorul, ca agent motivator declanşează şi întreţine interesul

curiozitatea şi dorinţa lor pentru activitatea de învăţare.

- Profesorul, ca lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea

asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Este un prieten şi confident al

elevilor, un substitut al părinţilor, obiect de afecţiune, sprijin în ameliorarea

stărilor de anxietate.

- Profesorul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil

comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora.

- Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile

comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi.

- Profesorul, ca profesionist reflexiv: se străduieşte tot timpul să înţeleagă,

şi să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze şi analizeze

fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă.

- Profesorul, ca manager: supraveghează întreaga activitate din clasă,

asigură consensul cu ceilalţi profesori, cu părinţii şi cu ceilalţi factori.
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Personalitatea cadrului didactic este o parte importantă a succesului şi eficienţei in această
profesie. Ea acompaniază actul educaţional şi influenţează rezultatele procesului de invăţare. Principala
modalitate de operaţionalizare a conţinutului personalităţii cadrului didactic este aptitudinea pedagogică;
este considerată unul dintre principalii factori de succes în procesul instructiv- educativ. Astfel,
deosebim între aptitudini didactice referitoare la activitatea de instruire și aptitudini educative
privitoare la activitatea de modelare a personalității umane. Fiecare din aceste categorii include apoi
aptitudini legate de realizarea unei sarcini concrete. Identificăm aptitudini metodice, aptitudini de
evaluare și aptitudini educative în domeniul educației morale, estetice, de mediu, de sănătate.

Componentele aptitudinii pedagogice sunt:

- competența științifică - implică o bună pregătire de specialitate
- competența psihopedagogică - ansamblul de capacități necesare pentru construirea diferitelor
componente ale personalității elevilor
- competența psihosocială- ansamblul de capacități necesare optimizării relațiilor interumane

Profesia didactică reclamă din partea persoanei implicată în activităţi de tip instructiv-formativ
patru categorii de competenţe:
1. competenţă ştiinţifică

� abilităţi cognitive necesare pentru procesarea informaţiilor;
� informaţii ştiinţifice selectate, actualizate, exacte;
� capacităţi de vehiculare a cunoştinţelor;
� experienţă didactică flexibilă;
� capacitatea de recurs la strategii rezolutive variate;
� aptitudini necesare pentru cercetare şi experimentare;
� strategii creative;
� operaţii mentale flexibile şi dinamice;
� capacitate de transfer şi aplicare a cunoştinţelor;

2. competenţă psihosocială

� capacitatea de a stabili fără dificultate relaţii interpersonale adecvate cu elevii;
� capacitatea de adaptare la roluri diverse;
� capacitatea de comunicare eficientă atât cu grupul cât şi cu elevii, separat;
� abilităţi de adecvare a forţei/autorităţii la situaţiile educaţionale concrete (varierea raportului

libertate-autoritate, indulgenţă-exigenţă în funcţie de specificul situaţiilor apărute);
� disponibilităţi de adaptare la variate stiluri educaţionale;
� entuziasm, înţelegere, prietenie;

3. competenţă managerială

� capacitate de influenţare a clasei şi a fiecărui elev în parte;
� abilităţi de planificare şi proiectare;
� capacitate decizională;
� capacitatea de a organiza, monitoriza şi coordona activitatea clasei/elevului;
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� administrarea corectă a sancţiunilor şi recompenselor;
� echilibru autoritate-putere-responsabilitate
� rezistenţă la situaţiile de stres

4. competenţă psihopedagogică

� capacitate de determinare a gradului de dificultate a unui conţinut;
� capacitate de a face accesibilă informaţia transmisă;
� empatie, capacitate de înţelegere a disponibilităţilor interne ale elevilor;
� creativitate în activitatea instructiv-formativă;
� atitudine stimulativă, energică, creativă;
� tact pedagogic (organizarea conştientă, controlată, a propriului demers pedagogic şi

capacitatea de restructurare “din mers” a acestuia, în funcţie de variabilele nou survenite pe parcursul
derulării procesului instructiv-formativ);

� spirit metodic şi clarviziune în activitate;

Profesorul stimulează și întreține curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează
comportamentele sociale, le întărește încrederea în forțele proprii și îi ajută să-și găsească identitatea.
Realizarea acestor sarcini depinde de măsura în care profesorul posedă calitățile și competențele
necesare centrării cu precădere pe așteptările, trebuințele și interesele elevilor.
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IMPACTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN

STIMULAREA CREATIVITĂȚII

Joița Maria-Magdalena, matematica,

Școala Gimnazială Nr. 156, București

Profilul de formare european” pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, la Recomandarea

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe

parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) este structurat pe opt domenii de competenţe cheie: comunicare în

limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe

şi tehnologii; competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie; a învăţa să

înveţi; iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică; competenţe sociale şi

civice.

Parteneriatele şcolare dezvoltate în cadrul programelor europene prin activităţile realizate,

produsele finale şi schimbul de bune practici au un impact deosebit asupra tuturor celor implicaţi în

actul educaţional (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) prin dezvoltarea competenţelor

lingvistice, digitale, îmbunătăţirea metodelor de predare – învăţare – evaluare, a managementului clasei

de elevi, a comunicării şi cooperării pe toate palierele.

Prin proiectul Look after nature and nature will look after you”, Nr. de referinta: 2018-

1-PL01-KA229-050544_5, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2 conștientizarea

situației planetei urmare a activităților umane, responsabilizarea elevilor în vederea formării unor

cetățeni activi, implicarea în găsirea de soluții individuale, aplicabile ce pot duce la limitarea încălzirii

globale, comunicarea și colaborarea cu parteneri din alte tări, precum și utilizarea TIC în realizarea

proiectului.

Prima etapă a proiectului a constat în cunoașterea partenerilor implicați în proiect, precum și

culegerea de informații referitoare la tema dată. Elevii au lucat în echipe dar și individual. A doua parte

a constat în scrierea sloganurilor si sfaturillor în Padlet astfel încât toti elevii puteau vizualiza produsele

obținute de colegi. Elevii au realizat și postere, afișe, colaje referitoarea la aspectele menționate.
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Creativitatea elevilor a fost stimulată în cadrul a două competiții ce au vizat alegerea sloganului

și logo-ului proiectului. Individual sau in echipe elevii au creat logo-uri utilizand diferite aplicații- tagul,

taxedo.

În cadrul competiției pentru alegerea sloganului proiectului, elevii au creat mai multe sloganuri-

Save the trees, Save the earth,We are the guardians of nature's birth, If you want to know more you can

change the world, Small steps for big results, It's time to care about future, You have to act NOW!,

Small steps for a healty nature, The time tells the story of nature, Nature, a wonderful friend!

Utilizând un chestionar online s-a selectat cel mai potrivit slogan, propus în cadrul primei

întalniri de proiect, slogan care a și câștigat competiția, astfel încat sloganul proiectului ”Look after

nature and nature will look after you” este - It's time to care about future

În cadrul competiției pentru alegerea logo-ului proiectului, elevii au creat mai multe

logo-uri și utilizând un chestionar online (https://docs.google.com/forms/d/1RkARchW-

LDK5xuF4_2maUf8j97ochWrhFHamkHFOy7Q/edit ) s-a selectat cel mai potrivit logo, propus în

cadrul primei întalniri de proiect.

În cadrul primei mobilități, în cadrul activității “Science can be interesting” s-au realizat o serie

de prezentări cu experimente realizate de elevi, privind propietățile fizice și chimice ale apei.

Workshop-ul –“ Think globally, act locally”, desfășurat în cadrul întâlnirii a avut drept scop

realizarea de produse ecologice dinmateriale reciclabile, stimulând creativitatea elevilor prezenți și

capacitatea acestora de a lucra în echipe transnaționale.

Considerăm esențială implicarea activă a elevilor în proiecte educative şcolare şi extraşcolare,

proiectele Erasmus + și cele realizate prin intermediul platformei on-line, e-Twinning dezvoltând în

cazul elevilor o serie de competenţele cheie -comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine;

competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţe în utilizarea noilor

tehnologii informaţionale şi de comunicaţie; a învăţa să înveţi; iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare

culturală şi exprimare artistică; competenţe sociale şi civice.

Bibliografie:

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
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LECTURA ÎN PERICOL

Prof.înv.primar Kotai Angelica Maria
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş, jud. Satu Mare

Miron Costin afirma: „Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât
cetitul cărților”. Cartea reprezintă un complet depozit al inteligenţei omeneşti. Uitate între file de sute
de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citeşti când vrei, cum
vrei şi de câte ori vrei. Cartea înmagazineazå în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le
păstrează intacte un timp nedefinit. Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri,
să râzi şi să plângi. Ea îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci
la altul, pe lângă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul
lecturii şi după ce ai terminat-o, să reiei cartea oricând doreşti. O carte te trimite la alte cărţi şi toate,
împreună formează baza trainică a culturii noastre.

În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a societăţii.
În rândurile poporului care îi înţelege necesitatea practică, socială, devine lapidară axioma: „Ai carte, ai
parte”.

În zilele noastre, cititul a devenit demodat, din ce în ce mai puțini oameni caută să-și găsească
liniștea și fantezia în paginile unei cărți, iar cei care citesc au ajuns să fie considerați învechiți sau
reticenți la noul curent electronic.

Astăzi copiii nu mai citesc aproape nimic altceva în afara textelor obligatorii școlare, iar
compunerile și lucrările de sinteză de odinioară au fost înlocuite cu referate copiate de pe internet.
Dezinteresul lor pentru lectură este consecința atât a insuficientei cererii din partea profesorilor, cât şi a
lipsei modelului comportamental al părinților, gustul pentru lectură nefiind cultivat nici acasă, nici la
școală.

R. Dottrens arăta că „A învăţa pe copil să citească înseamnă a-i deschide calea dezvoltării
intelectuale”, a-i oferi posibilitatea descoperirii unor idei capabile să genereze motivaţia muncii.

J.J. Rousseau mergea mai departe cu recomandările sale didactice: „Apropie-l de probleme şi
lasă-l să răspundă singur. Să-şi întemeieze ceea ce ştie nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înţeles el,
să nu înveţe ştiinţa, ci s-o găsească.” Prin lectură, elevul nu-şi lărgeşte doar cercul de cunoştiinţe, ci îşi
dezvoltă educaţia estetică şi mai ales îşi dezvoltă posibilitatea de a stabili criterii ferme de selectare a
marilor valori, cu care se operează în procesul lecturii: munca, adevărul, binele, solidaritatea,
generozitatea, cooperarea, respectul, etc.

Lectura poate fi şi trebuie să creeze virtuţi formative, capabile să contribuie la transformarea
elevilor dintr-un element care contemplă, într-un factor dinamic şi activ, capabil să recreeze o lume
nouă, mai bună şi mai dreaptă.

„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol mai mare
decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viaţa şi
influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi formează o anumită
concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită.” Lectura nefiind un act
gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii
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interioare şi exterioare. Cititul este o hrană care te metamorfozează şi scoate din tine tot ceea ce te
reprezintă.

Un proverb românesc spune:”Cartea face omul-om, ca altoiul pomul-pom”. Aceasta înseamnă
recunoaşterea faptului că înălţarea la adevărata şi deplina condiţie de om se realizează prin mĳlocirea
cărţilor. Lectura cărţilor devine în zilele noastre o activitate la îndemâna tuturor şi contribuie la
îmbogăţirea vieţii fiecăruia dintre noi. Dar, pentru ca apropierea de aceasta să devină o deprindere
zilnică şi mai mult, ca plăcerea de a citi să devină o necesitate dorită şi trăită, ea trebuie cultivatå înainte
chiar de învăţarea alfabetului, prin preocuparea permanentă a părinţilor de-ai obişnui cu frumuseţea
lecturilor de basme şi povestiri.

Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi nu un vas ce trebuie umplut”.
Secretul acestui foc rezidă în propria noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie
cucerit, ca pe o materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l împărtăşeşti cu
ceilalţi, aceasta va fi deviza cheie.

Unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le putem face copiilor noștri, este darul lecturii. Să
le oferim, așadar, un prieten devotat care să-i însoțească toată viața, care să le fie învățător și sfătuitor
când vor avea nevoie de ajutor, care să le ofere susținere și suport în activitatea lor intelectuală, dar care
să le ofere și minunate momente de relaxare și bucurie, care să-i binedispună și să le ofere un refugiu
spiritual, o lume îndepărtată şi ferită de grĳile cotidiene. . Este evident că deprinderea lecturii rămâne o
bază solidă pentru toată viaţa. În lipsa îndrumării părinţilor, educatorilor, profesorilor, foarte mulţi
şcolari nu simt nevoia de a citi. Numai o lectură îndrumată poate să dezvolte un interes continuu. Acest
fapt generează interesul de a citi din plăcere, de a pătrunde în lumea misterioasă a cărţii. Nu-i poţi spune
unui copil „Citeşte!” sau „Iubeşte! Trebuie să-şi dorească singur asta! Verbul „a citi” nu suportă
imperativul.

Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor
educaţionali( familia şi şcoala), o muncă care presupune perseverenţă, voinţă. Familia constituie primul
mediu de viaţă,socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului , asigură premizele
dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. De aceea, familia trebuie să se implice activ în
apropierea copilului de miracolul cărţii încă înainte de învăţarea alfabetului, atracţia fiind produsă de
vizualizarea imaginilor. Lectura bunicilor, a mamei sau a tatălui ,mai ales înaintea orelor de somn,
constituie cea mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile. Poveştile,
povestirile, poezioarele din lumea păsărilor şi animalelor sau cele având ca eroi copii de vârstă apropiată
cu care copilul se poate identifica, reprezintă genul de literatură care încântă copilăria. Părinţii şi bunicii
sunt păstrători ai unui bogat tezaur de poveşti. Iată câteva modalităţi pe care le putem propune
părinţilor pentru petrecerea unor momente plăcute alături de copii, pentru a-i ajuta să pătrundă în
lumea magică a cărţilor:

• Faceţi din lectură o activitate obişnuită familiei! (exemplul personal, acţiunile în comun sunt
cele mai bune metode de a stimula gustul pentru lectură);

• Alegeţi cărţile care v-au încântat şi dvs. copilăria, dar şi pe cele cu personaje noi, îndrăgite de ei
(cereţi sfatul d-nei învăţătoare pentru cărţile potrivite);

• Citiţi împreună cu copilul dvs.!
• Organizaţi jocuri literare împreună cu el!( Recunoaşte povestea/ personajul / autorul / titlul);
• Vorbiţi mult cu copilul dvs despre cărţi!
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• Vizionaţi împreună filme realizate după poveşti şi basme!( discutaţi asemănările şi deosebirile,
de preferat după citirea cărţii);

• Introduceţi copilul în lumea minunată a cărţilor!(biblioteca din oraş, librării);
• Încurajaţi copilul să descopere literatura în călătorie!
• Înfiinţaţi-i o bibliotecă personală!

De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu
lecturarea cursivă a unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul
curiozităţii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund idei atât de
frumoase şi interesante. Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să
le formez cu răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură.

Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate
incontestabilă. De ce este lectura atât de importantă, care este scopul acesteia:

- lectura pregătește copilul pentru înțelegerea lumii în care trăiește, oferind răspunsuri la întrebări (ce
este viața, care este sensul ei, etc);

- pregătește copilul pentru o bună comunicare cu semenii în vederea stabilirii unei relaționări potrivite;

- îmbunătățește vocabularul, activeză funcțiile mnezice (de memorare), facilitează deprinderile
ortografice și gramaticale pentru folosirea corectă a limbii române;

- modelează personalitatea copilului mai ales în sfera afectivității moral afective, ajutându-l să-și
exprime gîndurile, sentimentele și trăirile;

- ajută la dezvoltarea creativității și imaginației;

- lectura este o bună metodă de învățare din experiențele altora, antrenând gândirea critică și selective;

- îndrumă copilul în fixarea idealurilor în viață formând visul de perspectivă și însoțindu-l în drumul pe
care acesta își dorește să-l parcurgă;

- desăvârșește educația prin autoeducare și autodepășire;

- sensibilizează la frumosul din natură și din societate dezvoltând simțul estetic pentru arte.

Învăţătorul este dator să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, plin de neprevăzut.

Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură:
•
• modelul de cititor oferit de învăţător;
• citirea/povestirea incitantă;
• organizarea unor concursuri;
• alcătuirea unor albume/fişe de lectură;
• şezători literare şi medalioane literare;
• întocmirea unor portofolii;
•
•
•
•
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•
•
•

Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înţeleg ei să
citească o carte. Consider important ca elevii să înţeleagă ceea ce citesc, să fie în măsură să deosebească
ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi dăunător şi, în sfârşit, să-şi poată
formula clar o opinie despre cartea citită. Cartea este unica armă pe care ne-o putem permite, dar poate
fi de mare ajutor, poate salva de sărăcie, de singurătate, de ignoranţă, poate ajuta să cunoşti lumea, să
cunoşti prosperitatea, să înveţi, să fii puternic, de aici şi importanţa şi grĳa care o merită.

Bibliografie:

1. Alexandru Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar – îndrumător metodic pentru
învăţători, părinţi şi elevi, Editura „ Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1995;

2. Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice care predau
la clasele I-IV, Bucureşti, 1991;

3. Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000;
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Creativitate şi inovaţie în procesul de învățământ

înv. Cristina LAUFER,

CNIM, Slatina, Olt

,,Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație.

Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri !” (J.J.Rousseau)

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața omului, o lume a sentimentelor și trăirilor

intense. Farmecul copilăriei este dat de inocență , puritate și descoperirea lumii înconjurătoare prin

jocuri. Copiii au felul lor de a vedea lumea datorită jocului, visurilor, poveștilor. O magie de nedescris,

sentimente care ne însoțesc de-a lungul vieții.

Cuvântul ,, joc” dezvăluie milioane de imagini și gânduri (jocuri cu care ne-am jucat, pe care

ne-am dorit, grădinița noastră, colegii de școală, jocuri fictive), ca să nu mai vorbim de sentimentele

noastre. Nu avem nicio perioadă a vieții noastre, în care jocul să nu aibă un rol decisiv deoarece ne

dezvoltă gândirea, funcțiile motrice și psihice, abilitățile. Nu există un singur copil sănătos, adult sau

vârstnic, care să nu poată, nu vrea să se joace. Jocul te cheamă la viață, Constantin Brâncuși a afirmat

„când nu mai suntem copii, suntem deja morți.”, dacă uităm să fim copii, să ne jucăm, pierdem esența

prin care jocul ar putea deveni mediator al dorinței.

Dezvoltarea umanității nu ar fi putut avea loc fără utilizarea abilităților intelectuale cu care

ne-am născut, fără o atitudine flexibilă, creativă față de situații. Jocul este o sursă de cunoaștere prin

curiozitate, interes și uimire. Prin bogăția sa de stimul, o sursă de bucurie care servește ca bază pentru

schimbarea comportamentului, putem trăi experiența recompenselor interioare.

Atunci când copilul caută și găsește prin joc calea către sine, jocul obține un așa-numit efect

de „imprimare” (impresie asupra vieții, gravură). O condiție prealabilă este aceea să primească

stimulentele cheie necesare și corespunzătoare în timpul perioadei sensibile (timpul optim), adică în

perioada copilăriei, când jocul este forma principală de activitate sau o parte din activitățile zilnice ale

copilului. Putem să facem atât de multe pentru a ajuta să crească generații sănătoase. Creșterea

generațiilor sănătoase, ar putea fi acesta obiectivul ideal al oricărei societăți sau instituții de învățământ?
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Răspunsul este foarte simplu, fiecare societate sănătoasă protejează generațiile în creștere, acordă atenție

sănătății familiilor și copiilor, sprĳină integrarea copiilor răniți și ajută exprimarea talentului.

Procesul de dezvoltare al fiecărui copil este unic, nu există un model de dezvoltare a gândirii

și a capacităților caracteristice fiecărui elev. Prin urmare este foarte mare responsabilitatea părinților și a

profesorilor de a găsi cele mai eficiente căi către copii.

Creativitatea, ca și jocul, este un lucru dinamic, ambele au o caracteristică comună,

comunicarea, deschiderea către lumea exterioară, dorința de cunoaștere. Atmosfera creatoare este

menținută prin comunicare, întărește și conștientizează conceptul, că merită să ne gândim împreună, să

ghicim și să facem conexiuni între informații. Ideea se dezvoltă și atunci când împărtășim cu mare curaj

gândurile și sentimentele noastre.

În cele ce urmează, aş dori să evidenţiez relaţia dintre joc- principala activitate a copiilor

preşcolari şi şcolari mici, dar nu numai, creativitate şi inovaţie.

Să începem cu premisa că toată lumea are capacitatea de a-şi exprima talentele. Este un fapt

evident că nu suntem născuţi cu aceeaşi abilităţi, dezvoltarea noastră are loc în medii sociale diferite,

interacţiunile noastre culturale variază de la individ la individ. Toate acestea dau tonul diversităţii lumii

în ceea ce priveşte comportamentele umane, mentalităţile şi produsele.

Creativitatea este practic o necesitate, în dezvoltarea exponenţială a societăţii avem nevoie de

indivizi flexibili, deschişi şi creativi într-un ritm implacabil. Individul trebuie să fie creativ pentru a-şi

desfăşura şi păstra individualitatea în lumea conformistă.

Psihologul american, Paul Guilford, în anii 1950 a asimilat următoarele abilităţi cu

creativitatea pentru a putea fi măsurată într-o structură de inteligenţă:

- fluiditate ( în vorbire, gândire, asociere).

- flexibilitate (convertibilitatea informaţiilor stocate).

- originalitate (capacitatea de a vedea lucrurile diferit).

- elaborare (construirea unei structuri bazate pe informaţii specifice).

- sensibilitate (deschiderea către lumea exterioară).

- reformulare (folosirea anumitor obiecte în scopuri noi).
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Copilul de lângă noi are nevoie de adulți care asigură mediul optim pentru dezvoltarea

acestor abilităţi , sunt un model în viață, totodată prin diferitele tipuri de jocuri crează mediul care

favorizează cunoașterea, autocunoașterea. Nu putem să renunțăm la o atmosferă senină și eliberată,în

care predomină motivaţiile naturale puternice enumerate de Glasser (1993) :

- joacă şi distracţie.

- libertate şi posibilitate de a alege.

- putere şi influenţă.

- sentiment de apartenenţă şi de grijă pentru ceilalţi.

- cooperare.

Specialiştii în ecologie comportamentală (Krebs and Davies,1981) subliniază importanţa

jocurilor care vizează domeniile de inteligenţă în dezvoltarea creativităţii şi a inovaţiei, pentru a creşte

gradul de cooperare reciprocă şi de grijă pentru ceilalţi. Trebuie, în plus, să-i îndreptăm către atingerea

unor obiective pe termen lung şi să le echilibrăm interacţiunile cu oamenii, astfel încât să beneficieze de

putere individuală, status şi influenţă, dar să aibă şi sentimentul de apartenenţă, prin cooperare

reciprocă şi de grĳă. Acest mecanism al axei de putere-grĳă ,de echilibrare ar trebui să pătrundă în

activităţile şcolare şi extraşcolare, în climatul familiei penru o educaţie sănătoasă.

Iată câteva tipuri de jocuri în funcție de diferitele domenii de inteligență prin care dezvoltăm

creativitatea prin cooperare reciprocă:

1. Dezvoltarea inteligenței lingvistice sau verbale

Brainstorming: Alegem un cuvânt, iar copiii spun toate gândurile, ideile, datele, amintirile, pe

care le evocă în ei.Această metodă presupune, de asemenea, învățarea de a rezuma, de a-și formula ideile

într-un cuvânt cheie sau două. (de exemplu la cuvântul dragon: verde, uriaș, puternic, gheare

ascuțite,vărsături de foc, coadă cu suliță)

2. Dezvoltarea inteligenței logico-matematice

Numărul de avalanșă: Copiii stau în coloane. Celui din spatele fiecărei coloane i se spune un

număr de pornire. Profesorul dă o sarcină fiecărei coloane începând din spate, pe care fiecare copil o

îndeplinește, pe urmă șoptește rezultatul celui din fața lui. De exemplu dacă numărul de pornire este 16,
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iar sarcina grupului este să adauge 7. Începe copilul din spate 16+ 7= 23, el șoptește numărul 23 celui din

fața lui.

3. Dezvoltarea inteligenței vizual-spațiale

Desenul imaginar: Participanţii sunt împărţiţi în două grupuri şi li se cere să se aşeze unul înapoia

celuilalt. Ultimului membru din şir i se şopteşte un cuvânt pe care va trebui să-l reprezinte prin desen pe

spatele celui din faţa lui, după care acesta va proceda la fel, până când desenul ajunge la primul din șir

care va trebui să facă desenul pe o foaie de hârtie. Acest joc se desfăşoară sub forma unui concurs între

echipe şi câştigă cea care desenează cât mai aproape de cuvântul şoptit. Nu este un concurs

contracronometru şi participanţilor li se cere să fie muţi pe toată durata jocului.

4. Dezvoltarea inteligenței motrice, cinetice

Continuă mișcarea: Un membru al grupului arată o mișcare arbitrară, aceasta este preluată de

următoarea , care adaugă o altă mișcare și predă persoanei de lângă el. Fiecare membru de grup repetă

toate mișcările văzute în ordine.

5. Dezvoltarea inteligenței muzicale:

Numește acest cântec:Fiecărei persoane i se dă câte o foaie de hârtie. Li se cere apoi să se gândească

la melodia preferată pe care să încerce să o deseneze. Pentru a nu se crea confuzii, fiecare va scrie pe o

altă bucată de hârtie numele melodiei la care se gândeşte şi interpretul. Foile cu desenele care reprezintă

melodiile vor circula în cerc şi fiecare va încerca să ghicească melodiile favorite ale colegilor. Pe o altă

bucată de hârtie, fiecare va scrie numele celui căruia îi aparţine desenul şi numele melodiei (şi

interpretului), încercând să le ghicească. La sfârșit, se vor discuta toate desenele şi se va face un

clasament. Se va desemna câştigător cel care a ghicit cele mai multe melodii. Se poate stabili şi un premiu.

Toate aceste lucruri vor trebui să se întâmple într-un timp relativ scurt (30 sec.- pentru a se gândi la

melodie; 2 minute pentru a o desena; 5 min. pentru a primi toate foile; 5 min. pentru a descoperi în grup

toate melodiile). Cereţi participanţilor ca desenele lor să fie realizate cât mai în detaliu.

6. Dezvoltarea inteligenței interpersonale:

Spiridușul protector: Fiecare copil își scrie numele pe un bilețel, împăturit îl introduce într-o cutie.

Toată lumea trage un bilețel, dar trebuie păstrat secretul, ce nume a extras. Apoi vine o explicație a

jocului: toată lumea va avea grijă de protejatul lui timp de o săptămână, își semnalizează îngrĳirea,
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ajutorul. Este recomandat ca liderul grupului să aibă o listă a spiridușilor și a semenilor lor, astfel încât să

poată observa evenimentele săptămânale.

7. Dezvoltarea inteligenței metacognitive

Magazinul magic și groapa de gunoi: tăiem fâșii de hârtie, pe care scriem în stânga groapa de gunoi,

în dreapta magazinul magic. Fiecărui elev i se oferă o bandă cu următoarea instrucție: Imaginează-ți că

există o groapă de gunoi, unde poți arunca defectele tale, și de asemenea există un magazin din care poți

să scoți o trăsătură de care crezi că ai avea nevoie , care îți lipsește. Scrieți-vă proprietățile nedorite pe

foaie sub ,,groapa de gunoi”, și cele dorite sub ,,magazinul magic”. Lipim notițele pe tablă, și se va vedea

că problemele și dorințele sunt similare, chiar le putem discuta între noi, și să ne ajutăm cu sfaturi

bune.Dezvoltarea creativităţii, inovaţia se dezvoltă prin jocuri, activităţi practice. Astfel se imprimă şi se

întăresc operaţiile gândirii. Calea este foarte lungă de la analiză până la abstractizare şi generalizare, dar

învăţământul centrat pe elevi, pe curiozitatea elevilor atrage după sine deschiderea către lumea

exterioară, dorinţa de cunoaştere. Prin urmare, nu ar trebui să ne punem copiii în faţa răspunsurilor

gata, să le dăm posibilitatea să se manifeste.

Toate studiile arată că elevii ating niveluri inegalabile de creativitate la grădiniţă şi la ciclul

primar. Acest lucru se datorează faptului că jocurile variate pe care le-am învăţat îl menţin pe copil

pregătit pentru acţiune şi permit experimentarea.

Jocul, ca parte integrantă a lumii unice a copilului, este un element cultural important. La o

anumită vârstă, este o activitate centrală, un pilon dintre cele patru forme de bază ale activității umane.

Jocul nu este altceva, decât munca unui copil, un proces de învățare care permite dobândirea de

cunoștințe, dezvoltarea personalității, a abilităților și aptitudinilor, dezvoltarea intelectuală. Deoarece au

caracteristici similare jocul și creativitatea, care se completează și se fundamentează reciproc, subliniez că

elevii care s-au jucat mai mult în tinerețe sunt mai creativi decât colegii lor.

,,Scopul principal al educației în școli ar trebui să fie crearea de bărbați și femei care sunt capabile să facă

lucruri noi, nu doar repetând ceea ce au făcut alte generații; bărbați și femei care sunt creativi, inventivi și

descoperiri, care pot fi critici, verifică și nu acceptă, tot ceea ce li se oferă. "(Jean Piaget)
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PROIECT DIDACTIC

Prof. Înv. Preșc. Leach Adela
Școala Gimnazială „Avram-Iancu”, Abrud

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:„Cum a fost, este și va fi pe acest pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „În lumea necuvântătoarelor”
TEMA SĂPTĂMÂNII:„În ogradă”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA1
DISCIPLINA: Centrele Artă, Științe și Construcții
TEMA ACTIVITĂȚII: Centrul Artă: „Pisicuțe și căței”

Centrul Științe: „Pisica și câinele”
Centrul Construcție: „Patul Pisicii și Cușca lui Grivei”

MĲLOC DE REALIZARE: Centrul Artă: pictură
Centrul Științe: observare
Centrul Construcție: construcție

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre animalell domestice, valorificând
deprinderile de lucru însușite în realizarea unor lucrări practice;

Dezvoltarea imaginației și a creativității.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: C3 - Activare si manifestare a potențialului creativ;

E3 - Caracteristici structurale si funcționale ale lumii înconjurătoare;
COMPORTAMENTE VIZATE: E3.3 Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului;

C3.1. Manifestă creativitate in activități diverse
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Centrul Artă: O1: să picteze siluetele din ipsos și aluat ale pisicuțelor și cățeilor;
O2: să lase curat la bancul de lucru;

Central Științe: O3: să preziceze caracteristicile pisicilor și ale cățeilor;
O4: să compare cele două animale;
O5: să lipească jetoane în Diagrama Venn, pentru a arăta asemănările și deosebirile dintre cele

două animale;
Centrul Construcții: O6: să construiască prin îmbinare și asamblare Pătuțul Pisicii și Cușca lui Grivei;
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: convesrația, explicația, observația, demonstrația, Diagrama Venn, exercițiul
MĲLOACE DIDACTICE:

Centrul artă: siluete ipsos, acuarele, pahare de apă, pensule;
Centrul construcții: jocuri de construcție, lego.
Centrul științe: imagini cu câine și pisică, Diagrama Venn, jetoane care sugerează asemnănările și deosebirile
dintre aceste două animale.
BIBLIOGRAFIA: 1. Curriculum pentru educație timpurie 2019.

2. S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga,Metode interactive de grup, Editura Arves, 2002
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NR.
CRT.

ETAPELE
ACTIVITĂȚII

CONȚINUTUL
ȘTIINȚIFIC

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
(METODE ȘI
INSTRUMENTE
DE EVALUARE

Metode
didactice

Mĳloace
didactice

1. Momentul
organizatoric

Fiecare centru are câte
două mese, unde
copiii se vor așeza în
funcție de ce preferă
se realizează. Le voi
spune că sunt
pregătite trei centre
unde trebuie să
picteze, lipească sau să
construiască. Fiecare
copil va alege centrul
care îl interesează.

Conversația Observarea
comportamentului
copiilor

2. Captarea atenției Pisicuța, pe care am
cunoscut-o la
întâlnirea de
dimineață, le-a
pregătit niște
materiale pe care ea va
dori să facă ceva din
ele.

Expunerea Observarea
comportamentului
copiilor

3. Anunțarea temei
și prezentarea
obiectivelor

Anunț care sunt
temele activităților de
la fiecare centru:
Centrul Artă: „Pisicuțe
și căței”
Centrul Științe: „Pisica
și câinele”
Centrul Construcție:
„Patul Pisicii și cușca
lui Grivei”

Explicația Observarea
comportamentului
copiilor

4. Desfășurarea
activității.

Le explic că la centru
construcții ei vor
construi, cu ajutorul
unor jocuri de
construit sau lego, un
pătuț pentru pisicuța

Observația

Explicația

siluete ipsos,
acuarele,
pahare de
apă, pensule

jocuri de

Obseravarea
comportamentului
copiilor
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noastră și/ sau Cușca
lui Grivei. Le voi pune
la dispoziție imagini
cu diferite culcușuri
ale pisicilor sau cuști
de câini.
La centru artă își vor
alege o siluetă din
ipsos pe care o vor
picta cu multă grijă,
utilizând acuarelele.
La centru științe, vor
observa pisica și
câinele, iar pentru
acest lucru se vor
folosi de imagini.
Apoi vor stabili
asemănările și
deosebirile dintre cele
două animale de
companie. În
intersecția cercurilor
se lipesc asemănările:
sunt animale
domestice, au blană,
au gheare, au patru
labe, au mustăți, le
place laptele, sunt
iubiți de oameni. La
deosebiri se vor lipi
jetoane care sugerează
următoarele: mănâncă
șoareci, cuvântul
pisică are trei silabe,
spune MIAU!, îi place
peștele, se joacă cu
ghemul, zgârie (pisica)
și îi plac oasele, zice
HAM!, mușcă,
cuvântul câine are 2
silabe (câinele).
În timpul în care ei își

Demonstrația

Diagrama
Venn

construcție,
lego.

imagini cu
câine și
pisică,
Diagrama
Venn,
jetoane care
sugerează
asemnănările
și deosebirile
dintre aceste
două
animale.
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îndeplinesc sarcinile,
voi trece pe la ei,
pentru a verifica
modul în care ei
lucrează, le ofer
informații
suplimentare și îi
susțin pentru a duce la
bun sfârșit ceea ce au
de făcut.
După ce realizează
sarcinile de la un
centru, ei se vor muta
la alt centru.

5. Retenție și
transfer

Ne vom reface
semicercul pentru a
discuta despre ce am
obținut la centrele de
interes.
Le voi sugera să ofere
detalii despre ce
produsele obținute la
centre.
„La ce folosește
culcușul?”
„Care sunt
asemănările și
deosebirile dintre
câine și pisică?”

Conversația Chestionarea orală

6. Obținerea
performanței

Fiecare își spune ce
anume a lucrat și cum
a procedat.
Deasemenea, vor
spune ce activitate l-a
impresionat cel mai
mult.

Conversația Expunerea ideilor
într-un mod
original

7. Încheierea
activității

Voi face aprecieri
referitoare la modul
de desfășurarea a
activității.
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Evaluare sumativă - decembrie

Clasa a VII- a

Autor: Leahu Roxana Elena
Prof. Școala Gimnazială „Regina Maria” - Bicaz

Subiectul I (încercuiți răspunsul corect) – 30 p
1. Rădăcina pătrată a numărului 196 este
a) 13 b) 14 c) 98 d) 12
2. Rezultatul calculului 4 48 − 6 12 − 5 147 este

𝑎) − 7 5 b) 4 3 c) – 35 3 d) – 31 3
3. Media geomerică a numerelor 2 6 și 3 6 este
a) 9 b) 6 c) 3 6 d) 2 6

4. Rezultatul calculului 2 3 − 3
2
+ 2 3 − 4

2
este

a) 1 b) 4 3 − 7 c) 4 3 + 1 d) 7

5. Rezultatul calculului 1
2
+ 1

3
− 3

3
este

a) 1
2

b) 2
6
3 c) 3

2
2 d) 2

5

Subiectul II (încercuiți răspunsul corect) – 30 p
1. În dreptunghiul ABC, AD = 16 cm și 2AB = 3BC. Perimetrul dreptunghiului este
a) 80 cm b) 64 cm c) 88 cm d) 84cm
2. În triunghiul ABC, N este mĳlocul medianei AM, M∈(BC). Știind că aria triunghiului NMC este

8 cm2, atunci aria triunghiului dat este
a) 24 cm2 b) 30 cm2 c) 32 cm2 d) 28 cm2

3. Rombul ABCD are diagonalele de 24 cm respectiv 10 cm. Perimetrul rombului este
a) 52 cm b) 34 cm c) 44 cm d) 48 cm
4. Un trapez are lungimea bazei mici de 18 cm iar lungimea bazei mari de 24 cm. Lungimea liniei

mĳlocii a trapezului este
a) 9 cm b) 12 cm c) 42 cm d) 21 cm
5. Măsurile a două unghiuri opuse într-un paralelogram sunt 5x – 30o și 3x + 30o. Valoarea lui x

este
a) 60 b) 45 c) 90 d) 30

Subiectul III (scrieți rezolvările complete) – 30 p

1. Fie numerele 𝑎= 5 5
3
− 27

5
: 8

15
și 𝑏= 125

3
+ 3

15
: 17

15
a) Calculați a.
b) Verificați dacă a = b.

2. În trapezul isoscel ABCD (AB ||DC) se cunosc AB = BC = 8 dm și CD = 16 dm.
a) Calculați măsura unghiului BCD.
b) Arătați că BD⊥BC.
c) Aflați aria trapezului ABCD.

Notă: Se acordă 10 p din oficiu.
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Barem de corectare

Subiectul I
Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 Ex 5

b) d) b) a) a)

Subiectul II
Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 Ex 5

a) c) a) d) d)

Subiectul III
Ex 1 a) 5 5

3
− 3 3

5
∙ 15
8

2 p

25 − 9
15

∙
15
8

2 p

finalizare 2 p

b) 5 5
3
+ 3

15
: 17
15

1 p

25
15

+
3
15

∙
15
17

2 p

28
17

2 p

𝑎≠ 𝑏 1 p

Ex 2 a) Realizarea desenului și construcția inălțimilor AM și BN
DM = NC = 4 dm

1 p
1 p

În ΔBNC dreptunghic avem ∢B = 30o 2 p

Finalizare ∢BCD = 60o 2 p

b) ΔABD isoscel→ ∢ADB≡ ∢ABD 1 p

AB ∥ DC→∢ABD≡ ∢BDC 1 p

∢ADB≡ ∢BDC 1 p

∢BDC = 30o 2 p

concluzia 1 p

c) BN = 4 3 dm 2 p

𝐴 =
(𝐵 + 𝑏)

2
Finalizare
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Pe urmele lui Matei Corvin

Proiect de activitate

Leiti Mónika,
Liceul Teologic Romano- Catolic “Hám János” Satu Mare

TIPUL ACTIVITĂŢII: ŞCOALĂ ÎN PĂDURE

TEMA 1. “570 ani de la naşterea lui Matei Corvin “
TEMA 2. ”Motive populare şi comoara arhitecturală din Rimetea

(localitate aflată sub patrimoniu UNESCO)

OBIECTIVUL GENERAL: -dezvoltarea cunoştinţelor istorice şi a stimei faţă de personalitatea
istorică -“Matei Corvin”
- preţuirea tezaurului istoric şi arhitectural

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul programului, elevii vor ştii:
� să indice pe harta Clujului monumentele istorice vizitate
� să desprinzândă conexiunile dintre trecut şi prezent
� să comunice, folosind diverse metode şi mĳloace de învăţământ, Afondul general de cunoştinţe

privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor monumente istorice şi de
cultură vizitate;

� să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi
elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale;

� să aprecieze frumuseţile florei şi faunei acestei părţi a ţării;
� să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, folclorice, geografice,

geologige etc.;
� să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, folclorice, etnografice, ale

mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al ţării.
Descrierea scurtă a programului

Înainte de pornire elevii participanţi vor primi câte un portofoliu cu anumite tipuri de fişe de
lucru care vor fi rezolvate după fiecare sarcină primită.

Pe parcursul drumului copiii primesc sarcina de a observa diferitele forme de relief, oraşele şi
satele prin care trecem. Datele observate vor fi notate în portofoliul fiecăruia după micul dejun.

După sosirea la Cluj Napoca urmează vizitarea centrului istoric al oraşului: Statuia lui Matei
Corvin, biserica catolică Sf. Mihai, casa natală a regelui Matei Corvin şi Bastionul Croitorilor. La fiecare
monument vizitat se vor prezenta copiilor date importante despre acel loc. Elevii vor localiza pe harta
din portofoliu locaţiile vizitate.

După prânz vom ocupa camerele la Şcoala Gimnazială Specială Kozmucza Flora.
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Urmează activităţi artistico-plastice
� prezentarea unor costume din vremea lui Matei Corvin
� confecţionarea unor păpuşi şi îmbrăcarea acestora în costume de epocă (activitate practică)
� fişe de lucru:-stema Clujului şi a oraşului Satu Mare

-recunoaşterea locurilor vizitate
- învăţarea unui dans renascentist
-vizinarea unor filme despre viaţa regelui Matei Corvin

Ziua a doua

Dimineaţa după micul dejun luăm rămas bun de la Cluj Napoca şi ne îndreptăm spre
Turda,unde vizităm Salinele Turda.
În Salină elevii vor rezolva fişe de lucru folosind informaţiile acumulate.
Urmează popasul în satul Rimetea şi vizitarea muzeului etnografic din localitate.Aici elevii vor picta
farfurii folosind ornamentica populară specifică din Rimetea.
După prânz elevii participă la concursuri şi întreceri sportive medievale în aer liber la poalele Cetăţii
din Colţeşti. Vom urca în cetate, unde va fi ales Regele şi Regina cetăţii dintre câştigătorii
concursurilor .La finalul programului fiecare elev va primi o diplomă de participare.
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Cum se învață inteligența, sau programul inovativ Mind Lab

Lieb Andrea Beatrice
Liceul Teologic Romano Catolic Hám János, Satu Mare

Educația începută de la vârsta preșcolară este esențială pentru dezvoltarea inteligenței. Cercetătorii
presupun că începerea timpurie a unui program educativ măreste IQ datorită expunerii copilului la un mediu
complex, stimulator și exigent din punc de vedere cognitiv.

Dezvoltarea intelectuală este atât un proces, cât și un nivel de activitate cognitivă, o persoană crește
în toată manifestările sale: cunoștințe, procese cognitive, abilități. Dezvoltarea intelectuală a unui copil
presupune ca acesta să aibă o viziune, un stoc de cunoștințe specifice. Copilul trebuie să stăpânească
percepția, elementele unei atitudini teoretice față de materialul studiat, forme generalizate de gândire și
operații logice de bază, memorarea semantică.

Copilul are un potențial uriaș de învățare constantă, inerent lui prin natura însăși. O astfel de
curiozitate poate servi drept bază excelentă pentru dezvoltarea treptată a unui preșcolar ca personalitate
dezvoltată cuprinzător. Sarcina educatorilor este să „prindă cheia” fiecărui copil, ținând cont de talentele,
abilitățile și abilitățile sale, precum și de vârstă. Copilul ar trebui să învețe lucruri noi treptat și fără
constrângere.
Sarcina grădiniței este de a încuraja preșcolarul să dobândească noi cunoștințe și abilități, și pentru aceată să
folosească metode innovative de abordare a diferitelor situații de învățare.

În ultima perioadă a crescut necesitatea unor metode inovative de predare-învățare la fiecare nivel al
educației. Metodele inovative de învățare sunt modalități moderne de stimulare a învățării și a dezvoltării
personale încă de la vârstele timpurii. Acestea sunt instrumente didactice care favorizează iterschimbul de
idei, de experiențe, de cunoștințe, asigurând perfecționarea și optimizarea demersului educațional.

Unul din aceste metode inovative este progarmul complex intitulat Mind Lab, care a dovedit reale
reușite pe parcursul implementării lui în cadrul activităților de grădiniță
Din 2007 metoda Mind Lab este implementată cu succes și în România ca activitate optională sau
extracuriculară. În fiecare an, mai multe școli și gradinițe, inclusiv a noastră includ Mind Lab între
programele oferite, intrucât răspunde nevoii de a forma competențe reale copiilor, de a-i învăța să gândească
organizat și de a le dezvolta abilități sociale și emoționale atât de necesare vieții de zi cu zi. La baza Metodei
Mind Lab stă faptul că cel mai eficient mod de învățare este prin experiența proprie. Jocurile de gândire
constituie mediul ideal de învățare și experimentare!

Mind Lab oferă copiilor oportunitatea de a descoperi şi dezvolta abilităţi esenţiale în viată utilizând
jocuri de gândire atractive, selectate din întreaga lume şi atent planificate într-o programă de învăţare.
Programul Mind Lab captează atenţia copiilor şi îi ajută sistematic să-şi dezvolte capacitatea de gândire,
inteligența emotională și abilitățile sociale, pe care copiii se deprind inca de la ore sa le aplice atât în joc cât și
în situații din viața lor de zi cu zi. Conceptul unic Mind Lab a fost stabilit pe baza principiului conform
căruia jocurile pentru stimularea gândirii servesc drept puternic instrument educaţional. Jocurile
de gândire contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor cognitive şi la conştientizarea procesului cognitiv, în
acelaşi timp ajutând copilul să facă faţă mai bine situaţiilor emoţionale şi sociale. Experienţa ludică, esenţa
programului nostru, este în aceeaşi măsura plăcută, captivantă şi emoţionantă – stimulând puternic motivaţia
şi entuziasmul copiilor şi servind ca fundaţie solidă a unui proces de învăţare profundă, bazat pe experiență.
Întreaga experienţă Mind Lab, susţinută de cercetări aprofundate realizate de Universitatea Yale din Statele
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Unite dovedeşte faptul că metoda Mind Lab îmbunătăţeşte semnificativ rezultatele testelor de matematică şi
comunicare, precum şi alte abilitaţi cognitive şi deprinderi generale necesare vieţii de zi cu zi.

Una dintre cele mai importante teorii care stau la baza metodei Mind Lab îi aparține lui John Dewey,
psiholog american, care a introdus principiul educației centrate pe copil, o educație care să pornească de la
ceea ce le place mai mult, în care să le dai doar instrumentele necesare și să îi încurajezi să exploreze, să
încerce și să îi ajuți să descopere ei singuri ceea ce vrei să învețe. În cadrul programului Mind Lab se folosesc
jocuri de gândire ca mediu de învățare. Acestea sunt excelente, întrucât fac vizibil modul în care gândesc, atât
pentru ei înșiși, cât și pentru profesor. Fiecare concept folosit de un astfel de joc (putem vorbi de exemplu
despre obiective, resurse, planificare, cooperare, ajutor mutual sau cum iei decizii), se împachetează într-o
poveste relevantă și se dă copiilor instrumentele necesare ca ei să îl identifice, să îl înțeleagă și să-l dezvolte:
asta se face prin metode metacognitive care îi învață cum să gândească indiferent de context și care, practic,
le organizează gândirea. Copiii le experimentează pe cont propriu, jucându-se în grupuri mici, încercând să
tragă propriile concluzii și mai mult, sunt coordonați atent de profesor pentru a identifică și discuta
împreună despre situații din viața lor de zi cu zi de acasă, de la școală, în care metoda îi poate ajuta. Învățarea
se bazează în majoritate pe conștientizarea gândirii, experimentare și tragere de concluzii, abordate desigur
potrivit vârstei fiecărui grup de copii.

Procesul de învăţare Mind Lab este simplu, dar extrem de puternic și este compus din trei etape:
Prima etapă: Implicarea copiilor într-un joc de gândire.
Copiii învaţă sa joace unul din cele peste 50 de jocuri incluse în acest moment în program. De cele mai multe
ori acesta este introdus Trainerul le ofera piesele de joc si le explică regulile și conceptele cognitive care îi vor
ajuta să-și dezvolte îndemânarea de a se juca.
Etapa a doua : Învățarea – utilizarea metodei Mind Lab
Trainerul și copii fac rezumatul primei sesiuni de joc cu ajutorul unui model de gândire. Acest model se
raportează la procesele cognitive implicate în joc sau la alte procese emoționale și sociale.
Etapa a treia: Transfer – aplicarea in viata reala
Trainerul și copiii analizează modele de joc și inițiază o discuție despre situațiile din viața reală similare
situațiilor întâlnite în timpul jocului. Copii reușesc să aplice cunoștințele însușite prin experiența jocului în
situații din viața reală: școală, familie prieteni.

După parcurgerea cursurilor copii vor dezvolta utmătoarele abilități:
� abilităţi sociale: lucrul în echipă şi cooperarea, acceptarea regulilor, comunicarea eficientă, rezolvarea

conflictelor;
� abilităţi emoţionale: gestionarea emoţiilor, atenţie şi răbdare, voinţă şi perseverenţă, a pierde şi a

câştiga;
� abilităţi cognitive: rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, gândirea creativă şi logică, planificarea,

îmbunătăţirea memoriei;

Bibliografie:
Corneanu, S., Ghid de dezvoltare emoțională. Rovimed, 2017
Stan, L., Dezvoltarea copilului și educația timpurie. Polirom, 2016
www.futurekidsnyc.com/mindlab
www.mindlab.ro
Metoda Mind Lab, Note de curs, Sibiu 2015
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Beneficiile jocului didactic

la orele de logică, argumentare și comunicare

Autor: Diana Loghin
Prof. Liceul ,,Ștefan Procopiu” Vaslui

Jocul didactic reprezintă o formă de activitate distractivă și accesibilă elevilor, ce îmbină
armonios învățarea și jocul. El este o metodă de predare-învăţare ce exercită o mare influență asupra
dezvoltării intelectuale a elevilor, ajutând la exersarea operațiilor gândirii, la educarea spiritului de
observație, la dezvoltarea imaginației și atenției voluntare, a capacității lor de argumentare, a
creativității, a spiritului de inițiativă și spiritului de echipă.

Foarte important e ca introducerea în joc trebuie să se facă întotdeauna prin anunțarea titlului și
a scopului jocului. Elevii trebuie să cunoască conţinutul jocului, sarcina didactică, regulile de bază şi
elementele de joc. De asemenea, o importanță deosebită o prezintă amenajarea sălii de clasă, organizarea
acesteia în funcție de particularitățile jocului și de materialele didactice utilizate.

Plecând de la cuvintele pedagogului Emile Planchard: ,,Jocul copilului nu este numai o oglindă
fidelă a personalității sale în formare, ci poate fi utilizat și ca auxiliar educativ și chiar să servească drept
bază metodelor de predare.”, mărturisesc că am utilizat cu succes jocul didactic la orele de logică,
integrându-l în diverse momente ale activității didactice.

� Întrebările de logică şi perspicacitate

La începutul anului şcolar, pentru a capta atenţia elevilor şi a le stimula interesul pentru studiul
disciplinei Logică, argumentare şi comunicare, adresez elevilor câteva întrebări ,,de logică” care solicită
gândirea, şi anume:
� Ce merge în patru picioare dimineaţa, două picioare ziua şi trei picioare seara? Răspuns: omul.
� Ce pot ţine în mâna mea stângă, dar nu şi în mâna mea dreaptă? Răspuns: mâna mea dreaptă
� La ce întrebare nu poţi răspunde? Răspuns: Cum e să fii mort? ş.a.m.d

Lecţia ,,Argumentarea şi structura sa” obişnuiesc să o încep cu următoarea problemă: ,,Un
camion de mare tonaj trebuie să traverseze un pod lung de 35 km. Podul rezistă la o greutate maximă de
120 de tone, exact cât are camionul acum. Camionul merge până la mĳlocul podului şi se opreşte. În acel
moment, o pasăre se aşază pe camion. Ce se ȋntâmplă cu podul? Cedează?”

Solicit elevilor să răspundă la aceste întrebări şi totodată să argumenteze răspunsurile. În acest
fel le arăt că argumentarea este sinonimă cu demonstrarea, justificarea, şi deci pentru a convinge pe
cineva de o idee e necesar să aducem în favoarea acesteia dovezi (argumente/ premise).

� Jocul ,,Unde este greşeala?” are drept scop dezvoltarea atenției și consolidarea
cunoștințelor dobîndite anterior (ex. Aplicaţii la lecţia Figuri şi moduri silogistice).

Desfășurarea jocului: Elevii primesc o fişă de lucru pe care sunt trecute câteva scheme de
inferenţă şi le cer să precizeze în cazul fiecăreia modul şi figura corespunzătoare.

Exemplul: Dacă MeS și MiP, deci SoP.
Majoritatea elevilor dau răspunsul incorect eio-3, puţini fiind cei care observă faptul că prima

premisă, numită ,,majoră”, conţine termenul minor S, în timp ce premisa minoră – a doua, conţine
termenul major P, prin urmare, premisele trebuiesc inversate şi se obţine modul ieo-3.



210

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

� Jocul ,,Rebus” dezvoltă la elevi procese psihice precum atenția, memoria, gîndirea,
creativitatea, limbajul. Poate fi folosit și ca metodă de învățare și evaluare.

Rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenției, conducând la evitarea plictiselei, a
dezinteresului. El poate fi completat de elevi individual sau pe grupe. Plecând de la o temă sau de la un
termen logic, cer elevilor să creeze ei înşişi (uneori individual, alteori pe grupe de 2 elevi) un rebus. Cel
mai reuşit este premiat cu nota maximă.

Exemplu: A
1 B U N D E N T A

2 C I T E R I U L U I
3 D I V Z I U N E
4 C L A A

5 O Ț I
6 P O Z I Ț I E
7 R E I

8 D F I N I R E A
9 R E A Ț I A

B
Pe coloana A – B veți descoperi numele celui supranumit ,,părintele logicii”.

1. Dacă apar specii străine (ale altui gen), clasificarea va fi prea
2. Regula unic
3. Operație logică inversă clasificării.
4. Reprezintă rezultatul operației de clasificare.
5. Regula completitudinii presupune ca ... termenii să fie introduși într-o clasă.
6. Contradicție sau contrarietate.
7. Una dintre regulile de corectitudine ale operației de clasificare se numește regula celor ....

elemente.
8. O altă operație logică cu termeni, în afară de clasificare.
9. Componentele oricărei definiții sunt definitul, definitorul și de definire.

� Jocul ,,BINGO”

Asemenea jocului popular cu același nume apărut în Italia în 1530, este fascinant, cu reguli
simple, ce vor fi aduse la cunoștința participanților. Explicarea și demonstrarea jocului constituie o
etapă premergătoare desfășurării acestuia. Câștigă cel/cea care reușește primul/prima să semneze o
linie/o coloană sau o diagonală și strigă ,,Bingo!”. Se urmărește antrenarea tuturor elevilor la final de
capitol sau de semestru/an școlar. Copiii vor fi încurajați prin aplauze și aprecieri verbale.
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Părintele logicii
este Aristotel

Raționamentul ,,Dacă
unii..., atunci toți...”

reprezintă o
inducție

Este fals că
propoziția ,,Unii
oameni sunt
înalți” este
universală
afirmativă

Silogismul este
cel mai
cunoscut

raționament
deductiv

Termenul minor
este subiectul logic

al concluziei
silogismului.

Propoziția ,,Mâine
plouă” este
probabilă.

Nu-mi place logica. Știu ce este
argumentarea.

Cunosc regulile
de

corectitudine
ale operației de

definire.

Termenul ,,măr”
este subordonat
termenului ,,pom

fructifer”.

Propozițiile
categorice exprimă

o cunoștință.

Știu care este
structura

demonstrației.

John Venn este
autorul

diagramelor
Euler = fals

Am acasă pisici. Este adevărat
că ,,prăjitură” este
termen concret

Știu ce este
predicatul logic

Sunt născut/ă în
județul Iași.

Beau
ceaiul/cafeaua
fără zahăr.

Cuantori
universali sunt:
toți, niciun,
orice etc.

Este inducția o
particularizare?

Da / Nu

Consider logica
utilă.

Nu știu care sunt
componentele
clasificării.

Mă uit la
telenovele.

Sun în zodia
Balanță.

Știu cine a fost
Boethius.

Indiscutabil jocul contribuie la facilitarea procesului de asimilare, fixare și consolidare a
cunoștințelor, la sublinierea importanţei comunicării şi argumentării pentru viaţa reală, elevii
înţelegând poate mai bine astfel necesitatea construirii unor argumente, a evaluării lor, a utilizării
argumentelor şi a contraargumentelor în diferite situaţii de comunicare (de exemplu, în convingerea
altor persoane).

În concluzie, jocul didactic reprezintă un mĳloc valoros de instruire şi educaţie, prin el
urmărindu-se participarea activă a tuturor copiilor, sporirea interesului faţă de activitate, dezvoltarea
spiritului de competiţie, creativitatea, spiritul de observaţie, deprinderea de a lucra rapid şi în mod
plăcut. Este de dorit ca toţi elevii să participe la joc!

Bibliografie:
� Carmen-Daniela Tamaş, 100 probleme de logică, Editura Taida, Iaşi
� Oneț, Ana-Maria, Stimularea creativității prin jocul didactic, în Universul Școlii, Editura Universul

Școlii, Alba Iulia, 2015
� http://www.uamsibiu.ro/studenti/docs/cursuri/3/PIPP3-04.pdf
� http://www.scritub.com/gradinita/JOCUL-DIDACTIC-IN-PROCESUL-INS45174.php
� http://pipp-bn.blogspot.ro/2012/02/jocul-didactic.html
� http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/pedagogie/rolul-locul-si-metodologia-jocului-didactic-

matematic-29680.html
� https://www.twinkl.ro/teaching-wiki/jocul-didactic
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Miniprogramă disciplină opțională

Matematica prin joc

Prof. înv.primar Lungu Lucica Elena
Liceul Tehnologic ,,Nicanor Moroșan,, Pârteștii de Jos

Notă de prezentare

Pentru a trezi interesul elevilor, este necesar să ne gândim la acele metode care pot pune în
valoare aptitudinile lor de a opera cu numerele. Elevii au rezultate mai bune dacă sunt aplicate metode
moderne, cum ar fi cele interactive. Astfel, pot fi aplicate metode cum ar fi: brainstorming (furtună în
creier), starbusting (explozie stelară), știu/vreau să știu/am aflat etc. Metodele creative de grup sunt
menite să dezvolte relațiile interpersonale și să consolideze cunoștințele dobândite de fiecare în parte.
Atunci când elevii lucrează în grup, pe echipe sau în perechi se străduiesc să obțină rezultate cât mai
bune într-un timp cât mai scurt pentru a câștiga „premiul” pus în joc. Astfel le este pus în evidență
potențialul lor cognitiv, dar și social-afectiv.

Un rol la fel de important îl joacă și materialul didactic ce va fi utilizat și care va fi ales cu grijă de
către cadrul didactic. Astfel, acesta va folosi planșe didactice tip, dar și alte materiale concepute de către
el sau în colaborare cu elevii. Acesta are toată libertatea de a concepe planșe, imagini sugestive, jocuri
didactice, jocuri de rol cu scenariu dat, dar și de a utiliza unele dintre materialele realizate în cadrul
celorlalte activități didactice (mai ales în cadrul orelor de abilități practice). De asemenea, mai pot fi
uzitate activități de tip trans- și interdisciplinar, cum ar fi învățarea unor cântece adecvate temei
abordate, realizarea unor desene, memorarea unei poezii, realizarea unui joc de rol spontan sau pe baza
unui scenariu etc.

De asemenea, activitățile matematice reprezintă un puternic factor psihologic care acționează la
nivelul creierului, contribuind la dezvoltarea operațiilor logice, a memoriei matematice și la dezvoltarea
ușurinței de a opera cu numere în viața de toate zilele.

Iată câteva dintre motivele pentru care, în urma cosultării părinților, am decis să alegem ca
disciplină opțională matematica distractivă. Sperăm ca elevii să capete încredere în forțele proprii și să
conștientizeze faptul că matematica este una dintre disciplinele care îi ancorează foarte puternic în
realitate și care, dacă va fi pe deplin înțeleasă, îi va ajuta în activitățile lor viitoare, mai ales că ne-am
propus să participăm în fiecare an la concursuri .
COMPETENŢE GENERALE:

1. Cunoașterea și folosirea conceptelor specifice matematicii.
2. Stimularea și dezvoltarea creativității și a gândirii logice.
3. Dezvoltarea interesului pentru aplicarea cunoștințelor matematice în contexte variate.
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SUGESTII METODOLOGICE:

Sugestiile metodologice reprezintă o componentă a programei care propune metode şi mĳloace pentru
realizarea demersului didactic.
Pentru buna desfăşurare a orelor la disciplina opţională se va acorda atenţie următoarelor aspecte:

� abordarea integrată a temelor propuse;

� utilizarea jocului didactic, ca metodă de predare- învăţare;

� utilizarea terminologiei matematice cu respectarea particularităţile de vârstă ale elevilor;

� formularea unor enunţuri de tipul:”Justifică.”, „Explică.”, „Argumentează” etc.

� valorificarea cunoştinţelor dobândite;

folosirea unor metode moderne de evaluare (observarea sistematică, centrarea pe progresul personal, -
autoevaluarea, proiecte etc.);

� dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual, în perechi şi în grup;

� încurajarea cooperării şi a lucrului în grup;

� formularea unor probleme care să poată fi realizate în grupuri de elevi pe baza unor discuţii preliminare
şi analiza problemei;

� corectarea lucrărilor efectuate de elevi, prin întrebări şi discuţii, care să dea posibilitatea tuturor elevilor
să verifice exactitatea temei executate;

� evaluarea cunoştinţelor în direcţie interdisciplinară;

� încurajarea argumentării unei alegeri/decizii personale.

COMPETENȚE SPECIFICE/ EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

1 1.1 – să înțeleagă modul de formare,
scriere și citire a numerelor naturale
în concentrul 0-100;

- exerciții-joc de grupare a unor obiecte;
- formarea grupelor de câte 2, câte 3, …, câte 10, în
concentrul 0-100;
- jocuri de nemărare cu/fără pas dat;
- gruparea și regruparea obiectelor;
-compunerea și descompunerea numerelor în
concentrul 0-100;

1.2 – să scrie, să citească, să compare și
să ordoneze numerele naturale de la 0
la 100;

- reprezentarea numerelor prin desene și obiecte și
invers;
- scrierea și citirea numerelor de la 0 la 100;
- exerciții de numărare în ordine crescătoare și
descrescătoare, cu „pas” dat;
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- exerciții de comparare și ordonare cu ajutorul
obiectelor și reprezentărilor;

1.3 – să aplice proprietățile operațiilor
matematice învățate și a *tehnicilor de
calcul rapid;

- plicarea în calcul oral și scris a proprietăților
operațiilor matematice;
- gruparea convenabilă a termenilor într-o sumă sau
într-o diferență;
- operarea cu numere ale căror cifre sunt
reprezentate prin simboluri: cerculețe, pătrate,
triunghiuri etc.;
- determinarea rezultatelor operațiilor cerute și
colorarea spațiilor (figurilor) corespunzătoare;
-efectuarea unor succesiuni de calcule pe principiul
„preluării ștafetei”;

1 2.1 – să stabilească poziții ale
obiectelor în spațiu;

- poziții ale obiectelor în spațiu (sus-jos, stânga-
dreapta, deasupra-la mĳloc-dedesubt, interior-
exterior etc.);

2.2 – să recunoască forme plane și să
grupeze/clasifice obiecte după diverse
criterii;

- observarea și descrierea neștiințifică a formelor
geometrice plane și a obiectelor care au fețele de
forma acestora;
- jocuri cu formele geometrice plane;
- jocuri de construcție;
- sortarea și clasificarea unor obiecte după diferite
criterii pe care le vor preciza;

2.3 - să sesizeze asocierea dintre
elementele a două grupe de obiecte,
desene sau numere mai mici decât 30,
pe baza unor criterii date;

- identificarea elementelor unei mulțimi când se știe
regula de corespondență și elementele celeilalte
mulțimi;
- identificarea regulii de corespondență;
trecerea de la șirul obiectual la cel numeric și invers;

2.4 – să utilizeze cu ușurință termenii
specifici limbajului matematic;

- exersarea limbajului matematic prin argumentarea
verbală a pașilor realizați în soluționarea situațiilor
întâlnite;
- exerciții și probleme în care se operează cu „cu atât
mai mult/puțin”;
- crearea de exerciții/probleme folosind relațiile
matematice date;

2.5 – să descopere și să utilizeze
figurile și corpurile geometrice
cunoscute;

- descoperirea formelor geometrice la obiectele care
ne înconjoară;
- exerciții de utilizare a figurilor geometrice în
desene și reprezentări proprii;
- exerciții-joc de construcție cu ajutorul unor
corpuri geometrice;
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2.6 – să recunoască orele fixe pe ceas - exerciții-joc de recunoaștere a orelor fixe pe ceas;
- exerciții-joc de recunoaștere a activităților zilnice
desfășurate la anumite ore;
- jocuri de rol;

3 3.1 –să depășească blocaje în
rezolvarea și crearea de probleme;

- verificarea unor enunțuri matematice, expresii
numerice;
- completarea unor enunțuri și texte de probleme;
- crearea de probleme pe baza unor expresii
numerice, mai întâi oral, apoi în scris;

3.2 – să manifeste interes în
propunerea unor maniere proprii de
rezolvare a problemelor matematice;

- descrierea pe scurt a etapelor parcurse în analiza și
rezolvarea problemelor;
- compunerea și rezolvarea unor probleme în
manieră proprie, cu ajutorul învățătorului;
- crearea și rezolvarea unor probleme legate de
evenimentele cotidiene.
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Educaţia interculturală la ora de limbi străine

Autor : prof. Lupu Oana Călina
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri ” , Vaslui

I.Introducere

Mitul societăţilor uniforme din punct de vedere cultural a suferit mult în ultimele decenii ,
ajungându-se puţin câte puţin la concluzia că diversitatea culturală a fost şi este o caracteristică a
societăţii contemporane .

In ultimele decenii societatea românească s-a confruntat cu un puternic fenomen migrator către
Europa de vest , iar în prezent asistăm la un fenomen invers –şi anume la întoarcerea copiilor plecaţi în
străinătate şi la reintegrarea lor în sistemul românesc de învăţamânt .Foarte mulţi copii vorbesc despre
imposibilitatea de a se integra în mediul şcolar străin , de a lega prietenii sau de a se integra în societatea
ţintă .Şederea lor în străinătate a fost considerată de către specialişti un şoc cultural - tradus prin
imposibilitatea lor de a se integra şi explicat prin faptul că aceştia gândeau , vedeau şi simţeau totul prin
prisma propriilor valori , şi nu după normele culturii de adopţie .

II.Ce este educaţia interculturală ?

Pentru a preveni aceste situaţii , pentru a veni în ajutorul copiilor emigranţi sau pentru a atenua
aşa – numitul şoc cultural cercetătorii din domenii diverse au creat conceptul de educaţie interculturală
încă din anul 1976 la Conferinţa Unesco de la Nairobi .In prezent educaţia interculturală reprezintă o
opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei să
facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori .

Micheline Rey , o cercetătoare de la Universitatea de la Geneva , a dat o definiţie a
interculturalităţii : « Cel care zice intercultural , zice , plecând de la sensul plenar al prefixului inter-

interacţiune , schimb , deschidere , reciprocitate , solidaritate obiectivă . El zice , de asemenea , plecând de la sensul

complet al termenului cultură – recunoaşterea valorilor , a stilurilor de viaţă , a reprezentărilor simbolice la care

se raportează fiinţele umane , indivizii sau societăţile , în interacţiunea unuia cu celălalt şi în înţelegerea lumii , a

recunoaşterii importanţei lor , a identificării interacţiunilor care intervin simultan în registrele multiple ale

aceleeaşi culturi şi între culturi diferite ».

Incepând din anii 80 conceptul de interculturalitate şi-a făcut apariţia în didactica limbilor străine ,
iar în prezent el a devenit o preocupare constantă a profesorilor de limbi străine pentru că ora de limbă
străină este prin definiţie o întâlnire între două culturi diferite : cultura de origine şi cultura ţintă .In
cadrul orei de limbă străină se creează relaţii între cultura proprie şi cultura străină cu ajutorul
competenţei de comunicare interculturală .

III.Competenţa de comunicare interculturală

Pentru a lucra o competenţă interculturală la ora de limbă străină profesorul trebuie să pună elevii
în situaţii de comunicare-acţiune cât mai apropiate de realitate şi să-i ajute să găsească mĳloace
pentru a se descurca , oferindu-le totodată şi uneltele necesare în acest sens.

In ceea ce priveşte competenţa de comunicare interculturală s-au dezvoltat deja diferite strategii
de predare , cum ar fi :
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- Strategii de predare interculturale comparative –cross-lingual comparative teaching strategy –
prin care se face apel , în mod conştient , la comparaţii între sisteme culturale şi lingvistice
diferite , asfel că limba maternă a celui care învaţă limba străină , cât şi cultura aferentă , nu sunt
excluse din procesul didactic .

- Strategii de predare explicite şi analitic cognitive prin care se accentuează conştientizarea
sociolingvistică şi culturală în relaţie cu totalitatea sistemului lingvistic şi cultural din limba
străină .

- Strategii bazate pe experienţa culturală – experiential strategies-care presupun o apropiere cât
mai mare de autenticitate , de realitate .

De menţionat este faptul că , in prezent , să înveţi o limbă străină înseamnă să intri în contact cu o
nouă cultură , iar aici elevul poate descoperi , cu ajutorul profesorului , alte percepţii şi clasificări ale
realităţii , alte valori , alte moduri de viaţă . Interculturalitatea reprezintă de fapt o punte între două

culturi diferite .

Pentru a crea această punte elevii trebuie să parcurgă mai multe etape :
1-să-şi perceapă propria cultură , să conştientizeze apartenenţa la un anumit mediu cultural si
diferenţele între indivizi , cauzate de de factorul cultural
2-să diferenţieze prejudecăţile şi să revizuiască autostereotipurile care implică de asemenea
componenta afectivă în procesul de înţelegere a mediului străin
3-să înţeleagă comportamentul specific mediului cultural străin , care implică de asemenea o
componentă socio-pragmatică .

Un aspect foarte important este faptul că educaţia interculturală presupune o nouă abordare a

orizontului valorilor .Aceste valori nu mai trebuie să fie concepute într-un mod binar exclusivist , de
tipul bun / rău , ale noastre / ale lor etc.Problemele care apar acum sunt legate de negocierea valorilor ,

de interpretarea lor . Si aici intervine profesorul , in rol de moderator , care îi învaţă pe elevi sa
accepte că nu toţi suntem la fel , că trebuie să îi acceptăm pe cei diferiţi de noi , că trebuie să cunoaştem
şi alte culturi ca să dobândim abilitatea de a trăi împreună cu ceilalţi .Profesorul are rolul de a forma

atitudini pozitive care să fie aplicate în societăţile pluriculturale : respect pentru diversitate ,
respingerea atitudinilor intolerante , combaterea rasismului , a xenofobiei şi a discriminării de orice
fel .Obiectivul este să trezească interesul , curiozitatea elevilor faţă de tot ceea ce este nou şi diferit , şi nu
să prezinte imagini pozitive sau negative despre poporul străin .

Pentru a face acest lucru profesorul trebuie să vizeze cu precădere cultura activă , regulile de

comportament şi de interpretare şi nu numai cultura patrimonială.La clasa el trebuie să
abordeze practici culturale fundamentale din cotidian – alimentaţie , structura familiei , relaţiile ,
credinţele ;să utilizeze suporturi pedagogice autentice şi mimica , gesturile , posturile , regulile de bază
de comunicare din cultura ţintă .

IV.Activităţi interculturale şi suporturi utilizate

Printre tipologiile de exerciţii şi activităţi interculturale propuse în literatura de specialitate ,
reţinem tipologia lui Wesling care face referinţă la patru niveluri de progresie :
1-Sarcini care dezvoltă conştiinţa şi percepţia interculturală :

-să descrie şi să comenteze impresii vizuale şi auditive
-să scrie o poveste plecând de la o serie de imagini
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-să formuleze o părere personală
-să evalueze anumite situaţii şi comportamente
-să descrie din memorie imagini şi situaţii

2-Sarcini despre concepte şi semnificaţii :

-să insereze cuvinte care lipsesc dintr-o poveste
-să realizeze colaje de imagini şi texte
-să formuleze întrebări pentru a defini un concept
-să găsească intrusul
-să-şi definească priorităţile

3-Sarcini legate de compararea culturilor :

-să compare identificând asemănări şi deosebiri
-să găsească termeni generici
-să compare stereotipurile şi turnurile impersonale
-să analizeze relaţiile logice proprii unei culturi

4-Sarcini legate de dezvoltarea competenţelor comunicative în situaţii interculturale

-să analizeze strategii de comunicare
-să analizeze şi să compare stilurile de exprimare , de traducere şi de interpretare
-să utilizeze jocuri de rol intr-o discuţie

La fel de importante sunt şi :
- activităţile de analiză a şocului cultural prin evocarea experienţelor trăite sau a situaţiilor

conflictuale fără ieşire ,
- activităţile legate de interpretările eronate ale comportamentelor culturale cum ar fi

salutul , invitatii ,
- activităţi bazate pe stereotipuri si eliminarea acestora

- activităţile de dezbatere şi analiză a conversaţiilor care au scopul de a explica motivele
pentru care nativii culturii ţintă adoptă anumite atitudini , diferite de ale noastre , intr-o situaţie
dată ,

- activităţile de informare –prezentări şi cercetări despre subiecte care ilustrează diferite
aspecte ale societăţii :istorie , geografie , moravuri , muzică , cinema etc.

Suporturile indicate sunt documentele autentice :clipurile video , scurt-metrajele , reportajele ,
articolele de ziar , cântecele , textele literare , benzile desenate , cu condiţia ca acestea să prezinte aspecte
cât mai ancorate în cotidian .Documentele autentice sunt utile pentru ca ele permit atât lucrul în plan

lingvistic (gramatica , vocabular , registru de limbă ) , dar şi în plan intercultural (ele invită la
observaţie , la interpretare , la gândire critică , la comparaţie )

V.Evaluarea

Dat fiind faptul că trebuie să ţinem cont de cele trei dimensiuni ale competenţei interculturale :
cunoştinţele (les savoirs ) , abilităţile ( les savoirs-faire) şi atitudinile (les savoirs-être) , suntem obligaţi
să limităm utilizarea evaluării sumative şi să ne axăm în principal pe evaluarea formativă . Aceasta
trebuie să fie continuă şi să devină parte integrantă din procesul de predare/învăţare .Pentru a evalua
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progresul elevilor , profesorul poate utiliza instrumente de evaluare diverse , cum ar fi : dosarele , fişele
de observaţie , portofoliile( pentru evaluarea atitudinilor) , realizarea unor sarcini ( pentru evaluarea
abilităţilor dobândite) , testele de autoevaluare .

VI.Concluzii

Achiziţionarea competenţei interculturale este o miză importanta în predarea/învăţarea limbilor
străine pentru că ea permite elevului să dobândească cunoştinţe ce îl ajută să identifice trăsăturile
distinctive ale propriei sale culturi , îl învaţă să descopere elementele constitutive ale unei culturi noi şi
să creeze o relaţie pozitivă între acestea care sa favorizeze egalitatea si demnitatea umană şi să faciliteze
integrarea politică , socială , culturală şi economică a individului .
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Imbuntățirea procesului didactic și a rezultatelor

învățării prin aplicarea metodelor moderne

Marica Denisa

Liceul Tehnologic„ Goga Ionescu”, Titu

Profesorul este conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea atingerii
obiectivelor și competențelor, prevăzute în documentele școlare, el dă sens și finalitate competențelor
implicate în procesul de învățământ (exemplul personal, informații, mĳloace, variabile psihice, etc.).
Cadrul didactic putem spune că se află pe locul doi în actualul context al școlii în care în centrul
atenției trebuie să fie elevul. Acțiunile profesorului, adecvate și adaptate nevoilor grupului, ajută
elevul să aplice, în diferite situații, ceea ce a învățat. De pregătirea, modul de predare, abilitățile,
competențele profesorului de a crea pentru fiecare elev în parte, căi optime de învățare depinde
succesul la clasă și implicit succesul la viitorul loc de muncă. Trebuie să se țină cont că elevii au
capacități de învățare diferite, nu sunt doi elevi la fel și să se abordeze o strategie didactică care să țină
cont de stilurile de învățare ale acestora (auditiv, vizual și practic). La fiecare oră este indicat să avem,
pe langă ce le prezentăm oral, o activitate practică ( exemplu: fisă de lucru), o activitate vizuala
(exemplu: prezentare powe point, diverse obiecte de inventar)

Actul de predare presupune: cunoașterea elevilor, vizualizarea din mai multe perspective a
conținutului care urmează să-l transmitem, identificarea obiectivelor, delimitarea conținuturilor
instruirii, accesibilitatea lor prin folosirea unei metode didactice adecvate și prin îmbinarea adecvată a
mĳloacelor de înățământ.

În actul predarii elementul esențial, al strategiei didactice îl constitue metoda. Activitatea de
predare-învațare presupune implicarea elevului în procesul instructiv-educativ prin folosirea
metodelor.

Profesorul își alege metoda în funcție de personalitatea acestuia, conținutul de transmis și
stilurile de învățare ale grupului în care lucrează. Alegerea metodei se realizează în funcție nivelul
clasei, de obiectivele propuse, conținuturile pe care vrem să le trasmitem și de modalitățile de integrare
adecvată în strategia generală.

Folosirea unor metode moderne, interactive de predare va duce la creșterea calității procesului de
predare - învățare - evaluare pentru că aceste metode sunt centrate pe elev și activitate, pun accent pe
dezvoltarea gândirii, creativitate și inițiativă, formarea de aptitudini, deprinderi, încurajează
participarea activă, creativită, iar autoritatea profesorului nu mai există, ea este înlocuită cu
parteneriatul profesor - elev. O metodă moderna folosita de mine care ajută la îmbunătățirea
procesului didactic este metoda ”puzzle”. Metoda constă in rezolvarea unei probleme/ unui organizator
grafic/ unei diagrame prin alegerea unor poze/imagini colorate potrivite pentru realizarea sarcinii,
dintr-o multitudine de poze/ imagini. La final elevul va constitui un puzzle care va rezolva cerința.
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Etapele metodei:

- conceperea puzzle -lui de către profesor;

- oferirea fișelor de lucru elevilor sau grupei de elevi (dacă lucrăm pe grupe);

- explicarea sarcinilor de către profesor;

- rezolvarea fișei de către elevi prin alegerea și lipirea pozelor/ imaginilor
corespunzătoare sarcinilor de lucru;

- prezentarea fișei si concluzionarea activității.

Avantajele metodei:

- implicarea întregii clase;

- implicare activă;

-poate fi folosită la evaluarea unei unități de conținut, dar și pe parcursul predării,
făcându-se apel la cunoștințele dobândite de elevi;

- este ușor de conceput;

- activitatea nu durează mult;

- elevii rețin mai ușor datorită folosiri imaginilor;

- poate fi asociată cu alte metode ( de exemplu: metoda „turul galeriei” la lecția de
recapitulare).

În urma aplicarii acestei metode la clasă am observat că elevii sunt încantați și si totodată ajută la
înțelegerea și dobândirea mai ușoară a informației. Metodele moderne sunt apreciate și de mine ca
profesor, văzând implicarea elevilor, mulțumirea acestora și rezultatele obținute.

În urma aplicarii metodelor moderne am identificat următoarele avantaje ale metodelor moderne:

- mobilizează elevii, îi antrenează într-o participare autentică şi responsabilă;
- asigură un transfer corect de informaţii;
- stimulează gândirea, imaginaţia, creativitatea;
- dezvoltă abilităţile de comunicare;
- alcătuiesc alternative interesante de evaluare/autoevaluare/interevaluare;
- cultivă valori şi atitudini;
- valorifică ceea ce elevii ştiu deja.

Cred că nu învăţarea în sine reprezintă un proces dificil, ci modalitatea de a deprinde învăţarea.
Pentru a-i asigura eficientizarea trebuie ca elevul să fie conştientizat asupra scopului real al învăţării.
Trebuie sa îi învăţăm să coreleze noţiuni, termeni, concepte, să facem o legătură între discipline.

Pentru a evita superficialitate și teoretizare elevii trebuiesc conduși de la bun început spre o
educaţie holistică, îndrumați sa găsească calea învăţării eficiente şi totalitate.
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Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în

școala de masă

Asistent social Marin Denisa Filoftia

C.S.E.I. ,,Sfânta Filofteia,,

Educația integrată și educația incluzivă – delimitări conceptuale

Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu

cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi socio-

economic şi cultural, copii din centrele de asistenţă şi ocrotire, copii cu uşoare tulburări psiho-afective şi

comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi

cât mai echilibrate a personalităţii acestora (vezi Gherguţ A., 2006).
Din această perspectivă, literatura de specialitate distinge o anumită procesualitate a integrării

şcolare - în sensul de educaţie sau învăţământ integrat - prezentată de mulţi autori printr-o structură pe
mai multe niveluri:

-Integrarea fizică, ca nivel incipient al integrării are în vedere prezenţa unor copii cu dizabilităţi
în grupe/clase de învăţământ obişnuit, cu scopul de reducere a distanţei fizice dintre cele 2 categorii de
copii. Acest nivel presupune mai mult utilizarea împreună a unor spaţii, dotări, echipamente, etc.;

- Integrarea funcţională sau pedagogică reprezintă participarea efectivă a copiilor cu deficienţe la
un proces comun de învăţare cu ceilalţi copii din clasa obişnuită, ceea ce presupune ca şi aceşti copii
asimilează anumite cunoştinţe, îşi formează abilităţi împreună cu ceilalţi elevi;

- Integrarea socială presupune - suplimentar faţă de contextul fizic şi relaţiile de învăţare atinse în
stadiul anterior - includerea copiilor cu dizabilităţi şi în activităţile desfăşurate în afara lecţiilor, atât în
viaţa din incinta şcolii (pauze, jocuri, activităţi sportive, cultural-artistice, etc.) cât şi în afara şcolii - în
activităţi realizate de grupul şcolar.

Dacă integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, proces
prin care elevul se adaptează şcolii în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată,
incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe şi să se adapteze
nevoilor elevului (Aniţei, M. 2010)

„Educaţia incluzivă”, ca sintagmă, apare prin 1990, bazându-se pe principiul incluziunii care este
mai cuprinzător decât cel al integrării.

Conceptul de educaţie incluzivă are la bază principiul dreptului egal la educaţie pentru toţi
copiii, indiferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, etnie, limbă vorbită sau condiţiile
economice în care trăiesc. „Incluziunea şi participarea sunt esenţiale pentru demnitatea umană şi pentru
a te bucura şi a-ţi exercita drepturile umane.” (Cadrul de acţiune al declaraţiei de la Salamanca).

„Incluziunea” se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care
le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care
are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse
la dispoziţia tuturor membrilor societăţii” (Gherguţ, A 2006).
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Astfel, incluziunea şi “educaţia incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi
şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii copiilor şi
nevoilor ce decurg din acestea.

Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi:
� susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprĳin pentru învăţare;
� urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării;
� este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie,

pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii
� presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea copiilor,

inclusiv a celor cu c.e.s;
� este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context
� este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive

Modele de integrare a copiilor cu C.E.S.

1) Modelul cooperării şcolii obişnuite cu şcoala specială - în acest caz, şcoala obişnuită
coordonează procesul integrării şi stabileşte un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două
şcoli care vor experimenta şi susţine un nou mod de desfăşurare a activităţilor didactice, pregătind
împreună conţinutul activităţilor şcolare, adaptând materialele şi mĳloacele de învăţare folosite în
timpul orelor şi oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. (Crahai, M., 2009).

2) Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale tn şcoala obişnuită - acest model presupune
integrarea copiilor deficienţi în şcoli de masă unde să intre în relaţie cu elevii normali, facilitându-se, cu
sprĳinul cadrelor didactice şi specialiştilor din şcoală, o mai bună intercunoaştere şi relaţionare între cele
două categorii de copii.

3) Modelul itinerant - acest model favorizează integrarea într-o şcoală de masă a unui număr
mic de copii cu cerinţe speciale sprĳiniţi de un profesor itinerant (specializat în munca la domiciliul
copiilor cu un anumit tip de deficienţă); ei pot astfel participa la activităţile şcolii respective.

4) Modelul comun - este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că în acest caz
profesorul itinerant este responsabil de toţi copiii cu deficienţe dintr-un anumit areal şi oferă servicii de
sprĳinire a copilului şi familiei, ajută părinţii la alcătuirea programelor de învăţare, urmăreşte evoluția
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 copiilor la anumite cerinţe şcolare.

BIBLIOGRAFIE
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2.Gherguţ, A. (2006) Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în
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Abandonul şcolar o cale spre insuccesul școlar

Profesor Învățământ Primar : Mateș Olivia Maria
Școala Gimnazială ,,Zaharia Boiu ‘’ , mun. Sighișoara , Jud. Mureș

Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o
definiţie complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, care
nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi să se

adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerinţelor acestuia.
Abandonul şcolar reprezintă, după unii autori, una din multiplele forme ale eşecului şcolar.

Abandonul şcolar are de asemenea accepţiuni şi semnificaţii diferite: ieşirea din sistem înainte de

absolvirea unuia dintre nivelele acestuia; ieşirea din sistem indiferent de nivel fără obţinerea diplomei

care atestă finalizarea nivelului respectiv de învăţământ; părăsirea sistemului de învăţământ fără

dobândirea unui certificat care să ofere posibilitatea integrării în piaţa muncii; ieşirea prematură din

nivelul secundar de educaţie fără integrarea în programe de tipul “şansa a doua” .

Cauzele generale ale abandonului şcolar sunt de trei tipuri:

- cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice şi psihice) – rar întâlnite în şcoala noastră;

- cauze socio-familiale (climatul cultural-educativ, familii dezorganizate, dezinteresul părinţilor,

conflicte familiale, atitudinea familiei faţă de şcoală, comportamentul prea liberal al părinţilor,

cerinţe ce depăşesc posibilităţile elevului).

- cauze pedagogice (relaţia profesor – elev, relaţiile dintre elevi, ritmul muncii şcolare, atitudinea

elevilor faţă de învăţătură şi muncă, lipsa de motivaţie a învăţăturii, orientarea şcolară şi

profesională defectuoasă, atmosfera nefavorabilă din şcoală şi societate faţă de învăţătură şi faţă

de muncă etc.);

Sugestiile direcţionate profesorilor din învăţământul preuniversitar, propuse pentru optimizarea

procesului educaţional şi eradicarea abandonului şcolar, sunt următoarele:

Colaborarea strânsă dintre familie şi şcoală. Este o condiţie de bază în realizarea cu succes a

idealului educaţional – parteneriatul dintre şcoală şi familie. Doar cunoscând realitatea pe care o trăieşte

elevul în câmpul şcolar şi în cel familial putem dirĳa cu succes actul educaţional. Un pedagog este obligat

să colaboreze şi să conlucreze, în mod individualizat şi personalizat, cu elevul şi familia sa.
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Monitorizarea procesului instructive-educativ a fiecărui elev în mod individual. Doar

cunoaşterea foarte bună a potenţialului fiecăruie elev permite pedagogului să elaboreze unele strategii

de lucru individualizate în soluţionarea problemei eşecului sau abandonului şcolar.

Meditaţii suplimentare elevilor care întâmpină greutăţi la disciplinele şcolare. Pentru

realizarea cu succes a actului instructiv–educativ, profesorii deseori trebuie să se implice voluntar în

acordarea de meditaţii la disciplinele la care depistează un randament şcolar mai scăzut. Pentru aceasta ei

trebuie să-şi cunoască foarte bine discipolii şi să fie mereu informaţi cu realitatea şcolară a fiecărui elev

în parte.

Consilierea psihologică a oricărei abateri de la normativitatea şcolară. Fiecare unitate de

învăţământ preuniversitar este obligată să aibă psiholog şcolar, care să se ocupe de orice problemă

apărută la nivel de act didactic. Colaborarea strânsă dintre cadrul didactic şi psihologul şcolar duce la

depistarea la timp a problemelor cu care se confruntă elevul atât în cadrul şcolii cât şi în familie şi,

respectiv, găsirea şi elaborarea unei strategii de lucru cu elevul şi familia sa.

În concluzie, referindu-ne la cauzele pedagogice, în situaţia şcolii noastre, le putem

elimina pe cele care se referă la competenţa cadrelor didactice şi la atmosfera din şcoală, care este

favorabilă procesului de învăţământ şi dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, în concordanţă cu

nevoile şi cu posibilităţile fiecăruia. Personal, consider că vina aparţine în exclusivitate contextului social

în care ne aflăm. Atitudinea negativă a unor elevi faţă de învăţătură şi muncă este urmare a lipsei

motivaţiei, aceasta fiind cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare (lipsa unui loc de

muncă, implicit a banilor, conflictele generate de aceasta, atitudinea familiei faţă de şcoală etc.).

BIBLIOGRAFIE:

� Dumitrescu, Ion; Andrei, Nicolae - ,,Activitatea educativă a dirigintelui”, Editura Scrisul

Românesc, Craiova, 1975.

� Stoica, Marin - ,,Sinteze de pedagogie şi psihologie”, Editura Universitaria, Craiova, 1992;
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Proiect educațional

Împreună pentru educație

Autor: Mihai Maria
Prof. Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Sighetu Marmaţiei

ARGUMENT

Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se fac primii paşi în viaţă.
Acum se pun bazele unei personalităţi care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăţi a cărei
cerinţe se diversifică în permanenţă. Grădiniţa trebuie să găseascaăo punte de legătură cu familia,
prezentând părinţilor noi căi spre educaţie în beneficiul copiilor.

Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări şi cereri ale familiei care
exprimă dorinţa de a deţine în continuare controlul situaţiei, fiind ocrotitori, grĳulii, uneori marcându-
se prin impulsul de a verifica toţi factorii care acţionează asupra copiilor lor: de la condiţiile materiale, la
modul în care personalul relaţionează cu cei mici. Orice modificări în comportamentul copiilor, cu
excepţia celor absolut pozitive, devin pentru unii părinţi motive de îngrĳorare, de suspiciune si ridică
semne de întrebare referitoare la influenţele din grădiniţă. Pe de altă parte, cadrele didactice au nevoie,
oricum, de sprĳinul familiei copiilor, atât pentru a prelua si dezvolta direcţiile de actiune formativ-
educative pe care le antrenează instituţional, cât si de a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse
categorii: financiare, practic-aplicative, organizaţionale sau logistice.

Toate aceste motivatii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută
a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către părinti si realizat printr-o colaborare
strânsă între instituţia familială şi cea preşcolară.

Necesitatea colaborării între familie şi grădiniţă este dictată si de rolul grădiniţei şi familiei în
educaţia copilului, de asigurare a respectării unor principii unice de educaţie, de folosirea aceloraşi
metode în procesul de educaţie şi de adoptare a aceleeaşi atitudini faţă de comportamentul copiilor într-
o situaţie sau alta. Copilul este educat în familie şi grădiniţă dar cea mai mare parte a timpului o petrece
în familie chiar dacă frecventează o grădiniţă cu program prelungit. Acţiunea modelatoare din familie se
împleteşte organic cu cea din grădiniţă dacă colaborarea între cei doi factori este asigurată.

Antrenarea părinților în cunoașterea activității din grădiniță şi a cunoașterii propriilor copii
pentru a putea aplica cele mai corecte şi potrivite strategii de educare, atât în familie, cât şi în instituţia
preşcolară.
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OBIECTIVE SPECIFICE PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATOAREI

să asculte cu atenție şi să atribuie importanţa cuvenită informaţiilor primite de la părinţii
copiilor;

� să facă cunoscut părinţilor scopul şi conţinutul programului instructiv - educativ
desfăşurat în grădiniţă;

� să implice familia în planificarea programului copiilor;
� să coopteze părinţii ca parteneri egali în orice decizie care priveşte copilul lor, evaluarea

procesului educativ şi îmbunătăţirea programului;
� să ofere materiale scrise, broşuri, cărţi de informare asupra dezvoltării copilului şi asupra

cerinţelor educaţionale;
� să antreneze părinţii în organizarea diferitelor evenimente şi momente festive desfăşurate în

grădiniţă;
OBIECTIVE SPECIFICE DE COLABORARE A FAMILIEI CU GRĂDINIȚA

să fie permanent alături de copil, să-l sprĳine fără a-i prelua sarcinile;
� să informeze educatoarele, cu sinceritate şi obiectivitate, asupra atitudinilor şi

comportamentelor copilului în familie;
� să continue în familie programul educaţional propus de instituţia preşcolară;
� să asigure copiilor condiţiile necesare formării şi dezvoltării psiho-fizice;
� să se implice nemĳlocit în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi la nivelul grupei sau

grădiniţei, în vederea înţelegerii necesităţii frecventării grădiniţei de către copii.
PĂRŢI IMPLICATE :

- educatoare
- părinti
- bunici
- copiii grupei
- psiholog
- medic şcolar

DURATA : un an şcolar
GRUP ŢINTĂ :

- copiii grupei
- părinti
- educatoarele grupei

LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa cu P.P. Nr.9 Sighetu Marmaţiei
MATERIALE : cărţi, reviste, aparat foto, calculator, videoproiector

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect
reciproc, oferă un mediu propice influenţării pozitive în ceea ce priveşte educarea copilului.

Consider că parteneriatul cu familia duce la stabilirea unor legături corecte, sincere, care să
faciliteze dialogul democratic şi care să conducă la implicarea părinţilor în demersul educaţional propus.
Un parteneriat eficient familie-grădiniţă duce la crearea unor valori educative superioare iar beneficiarul
nu este altul decât „Copilul”.
Bibliografie:

1. Silvia Ionescu, Rodica Dinescu - Invitaţie la educaţie, Ed.Carminis, Piteşti 2006.
2. Ion T. Radu, Liliana Ezechil – Pedagogie, Fundamente teoretice; Ed. V&I Integral, Bucureşti, 2002.
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CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI

Nr.

Crt.

DATA/TEMA MIJLOACE

DE

REALIZARE

CONŢINUTUL

ACŢIUNII

CINE

PARTICIPĂ

1 SEPTEMBRIE Sedinta cu
parintii

- informarea părinţilor despre
proiectul ,,Un start bun in
viata” si despre parteneriatul
gradinita- familie

2. OCTOMBRIE

„Este bine să

ştiţi”

Întâlniri,
informări

- informarea părinţilor în
legătură cu modul în care
copiii acceptă colectivitatea
- informaţii despre nevoile şi
cauzele care au generat acest
proiect;

Părinţi,
Educatoare

3. NOIEMBRIE

„Aşa este

copilul meu”

„O schimbare

în viaţa

copilului meu”

Imagini foto
Expuneri,
relatări

- prezentarea unor fotografii
ilustrând comportamentul
copiilor în grădiniţă;
- pezentarea motivelor
comportamentului;
- înţelegerea necesităţii
dezvoltării copilului în relaţie
cu alţii;
- identificarea de către părinţi
a schimbărilor din viaţa
copiilor impuse de viaţa în
colectiv;

Părinţi,
Educatoare

4. DECEMBRIE

„Zilele porţilor

deschise”

Activităţi cu
Părinţii şi copiii

- părinţii şi copiii se joacă
împreună şi stabilesc reguli;
- părinţii lucrează împreună
cu copiii.

Părinţi,
Copii,
Educatoare

5. PERMANENT

„O nouă

informaţie –

un

nou pas în

relaţia cu

copilul meu”

Informări,
Studiu
individual

-informarea părinţilor despre
noi strategii de relaţionare cu
copiii;
- dobândirea unor informaţii
despre tema proiectului prin
studierea bibliografiei.

Părinţi,
Educatoare

6. IANUARIE

„Întâlnire cu

medicul

pediatru”

Informări,
Dezbateri

- informarea părinţilor despre
riscul îmbolnăvirilor în
colectivitate;

Părinţi,
Educatoare,
Medic



229

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

- metode de prevenţie a
îmbolnăvirii copiilor.

pediatru

7. FEBRUARIE

„Aveţi nevoie

de ajutor?

Întrebaţi-ne!”

Consiliere - părinţii sunt informaţi şi
consiliaţi cu privire la căile de
formare a comportamentului
dezirabil la copii;
- prezentarea unor scene ce
evidenţiază stiluri parentale şi
comportamentele
corespunzătoare ale copiilor.

Părinţi,
Educatoare,
Psiholog

8. MARTIE

„Dar pentru

mame”

Atelier de lucru - fotografierea copiilor
- realizarea felicitării de 8
Martie cu ajutorul tăticilor

Tătici,
Copii,
Educatoare

9. APRILIE

„Carnavalul

copiilor”

Parada măştilor - antrenarea părinţilor în
confecţionarea măştilor
pentru carnaval
- parada măştilor în pas de
dans;
- jocuri muzicale şi
distractive.

Părinţi,
Copii,
Educatoare,
Invitaţi

10. MAI

Proiect

„Bucuriile

primaverii”

Proiect tematic
Activităţi cu
părinţii şi copiii

- implicarea părinţilor în
activităţile grădiniţei;

Părinţi,
Copii,
Educatoare,
Colaboratori

11. IUNIE

„Ne pregătim

de serbare”

Atelier de lucru
Desfăşurarea
serbării

- realizarea decorului pentru
serbarea de sfârşit de an
şcolar;
- participarea părinţilor la
serbare.

Părinţi,
Copii,
Educatoare,
Invitaţi
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Predarea transdisciplinară în învățământul primar

Prof. înv. primar Mihăilescu Loredana Angela
Școala Gimnazială Petru Comarnescu Gura Humorului, Județul Suceava

Transdisciplinaritatea este, aşa cum sugerează şi titlul, o condiţie sine qua non în învăţământul

primar care are puterea de a forma elevului deprinderi de învăţare interdisciplinară, aceasta depinzând

de talentul învăţătorului de a îmbina obiectele ca un tot, din care copilul alege ce-i place, dar nu

neglĳează nimic.

Această situaţie de transdisciplinaritate are un caracter formativ astfel încât nu sunt atât de

importante informaţiile, ci importante sunt aspectele formative ale învăţării, obiectivate în capacităţi şi

deprinderi intelectuale ale fiecărui obiect (ex. desen - geografie: respectăm obiectivele fiecărui obiect, dar

în acelaşi timp ele interacţionează, copilul putând astfel selecta ceea ce-l interesează legat de talentul şi

deprinderile sale).

Transdisciplinaritatea obligă învăţătorul să dea importanţă fiecărui obiect şi fiecărei lecţii cu

caracteristica ei. Astfel, limba română în ciclul primar reprezintă o bază de date (citit - scris, citire,

lectură, gramatică şi compunere) care se intercondiţionează şi care dă posibilitatea înţelegerii şi însuşirii

fiecărei lecţii de la fiecare disciplină din învăţământul primar.

De exemplu, în clasa a II a intervine însuşirea unei lecţii prin scoaterea ideilor principale,

povestirea şi situaţia de a crea o compunere asemănătoare. Această tehnică de învăţare uşurează

însuşirea unei lecţii de istorie, de geografie din clasele următoare (împărţirea pe fragmente logice).

Prin urmare, obiectul care oferă un număr de ore mai mare şi posibilităţi de acumulare a unor

noţiuni cu care copilul este, într-o oarecare măsură, familiarizat, este limba română, de care se poate uza

în aplicarea interdisciplinarităţii în vederea acumulării şi formării de deprinderi de învăţare necesare

elevului pe tot parcursul şcolarităţii. Dacă eu, ca dascăl, predau bine limba română şi-l obişnuiesc pe elev

cu modalităţi şi tehnici de lucru sigure şi precise în a-şi însuşi conţinutul unei lecţii, atunci procesul de

interdisciplinaritate se desfăşoară de la sine în cadrul derulării unui proiect tematic. Un exemplu este

“metoda clepsidrei” sau “tehnica oglinidirii textuale”, aplicată de mine la sugestia cercetătorului filolog Ioan

Dănilă, de la Universitatea din Bacău, care îmi oferă posibilitatea ca elevul să structureze conţintul unei
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lecţii conform tehnicii clepsidrei: pre-text, text şi post-text. Elevul este atras în însuşirea acestei metode

şi se obligă ca în post-text să-şi evidenţieze calităţile de orator şi creator. Concluzia mea este că această

metodă aplicată bine şi perseverent în clasele I-IV în cadru fiecărei lecţii, al fiecărui obiect de învăţământ

cu eficienţă maximă în înţelegerea conţinuturilor lecţiilor de către elevi, apţi de a reda esenţuialul cu mai

multă uşurinţă.

Ţine de măiestria învăţătorului şi de modul cum acesta ştie să organizeze un proiect tematic

astfel încât prin procedee şi metode rcorespunzătoare instruiea elevilor să fie conştient făcută.

Conţinutul lecţiilor de limba română la clasele I-IV permite corelarea acestui obiect cu celelalte

discipline de învăţământ, aplicând deci cu uşurinţă transdisciplinaritatea, reuşindu-se desfăşurarea unor

proiecte cu diferite teme, cum ar fi: Familia mea; Despre prietenie; Să învăţăm să ne purtăm;Din lumea celor

care nu cuvântă;Mama – fiinţa cea mai dragă; Frânturi de istorie; Români cu care ne mândrim; Istoria ţării –

model pentru urmaşi; Copilăria; Sănătatea şi comportamentul ciilvizat;Mândria de a fi român.

Alte exemple: poezia Vara de Nichita Stănescu poate fi folosită ca suport de înţelegere la lecţia

“Vara” de la Educaţie plastică, îm care elevul şi-a adus nota de creativitate care a reliefat următoarele: apă

multă şi copii pe plajă, câmp galben cu holde, flori multicolore, cer senin. Am folosit suportul

informaţional de la limba română în vederea desfăşurării câmpului original de lucru. Evaluarea mi-a

oferit o surpriză extraordinară: la aşezarea desenului în funcţie de momentul verii, fiecare şi-a schimbat

locul în funcţie de lună şi temă (cel cu livada s-a dus la sfârşit, cel cu cireşele la început, iar cel cu plaja la

mĳloc). Se putea face un “film” al anotimpului “vara”.

Un alt exemplu: în cadrul proiectului cu tema “Unmediu curat, o viaţă sănătoasă”, la fiecare

disciplină am cerut elevilor să identifice lecţia carcteristică acestei teme: la Limba română – “Gheorghiţă şi

ghinda”; la Abilităţi practice - “Îngrĳrea plantelor”; la Cunoaşterea mediului - “Planeta albastră, mereu verde”,

la Educaţie fizică: jocul “Care echipă temină prima”.

În cadrul proietului tematic “Salvaţi pământul!”, la Educaţie plastică elevii au desenat un glob

în care s-a observat că pământul avea două părţi: o parte cu factori ecologici (copaci, flori, animale) şi o

parte cu factori poluanţi (fum, deşeuri industriale, foc, gunoaie). La cererea mea de a reda în cuvinte cele

două părţi, la factorii depoluanţi elevii au spus: pomi şi flori, amenajare de parcuri, aer curat, curăţarea
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apelor, iar dincolo: boli, infecţie, război, apă murdară, depopularea apelor. Elevii au putut evidenţia

foarte bine aceste aspecte având suportul informaţional de la ştiinţe sau educaţie civică.

În cadrul unei lecţii de limba română cu conţinut geografic de la clasa aIVa cu titlul: “Pe Argeş în

jos” de Alexandru Vlahuţă, am desfăşurat-o după ce în cea de geografie s-au studiat Carpaţii

Meridionali, în care elevii au exclamat: “Am făcut şi o lecţie de geografie!” Această remarcă a putut fi făcută

de elevi întrucât la lecţia de geografie am insistat pe descrierea acestui râu şi din punct de vedere literar,

folosind comparaţii, epitete. Pe fundalul unei lecţii de limba română, elevul s-a simţit turist pe Valea

Argeşului, într-o călătorie imaginară. În acelaşi timp s-a putut face corelarea şi cu lecţia de istorie despre

Neagoe Basarab, ctitorul bisericii Curtea de Argeş, ridicată pe malul stâng al Argeşului, la poalele

Carpaţilor.

În cazul proiectului cu tema “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, într-o lecţie de istorie, la întebarea “De

ce credeţi că Ştefan a câştigat lupta cu un numeric al armatei redus faţă de turci?”, elevii au fost capabili să-mi

răspundă că cel atacat are puterea de a găsi unele soluţii mult mai eficiente decât cel care atacă, căci

Ştefan, datorită iscusinţei sale şi dragostei faţă de neam şi ţară, a căutat locul propice, o vale între două

dealuri, iar ca atragere în cursă diverse situaţii. Cunoştinţele de geografie i-au condus la înţelegerea

noţiunii de tactică de luptă în lecţia de istorie.

Aceste exemple pot continua în a demonstra aplicarea transdisciplinarităţii, prin corelarea

conţinuturilor a două sau mai multe discipline în vederea realizării unui proiect tematic: limba română -

istorie - educaţie muzicală - educaţie civică - educaţie plastică - abilităţi practice. Multe din lecţiile de la

limba română pot fi corelate cu cele de la alte discipline, limba română asigurând un front larg de

instrucţie şi educaţie în formarea unor deprinderi de comportare civilizată. Prin urmare, disciplinele

ciclului primar se influenţează reciproc şi trebuie coordonate în vederea îndeplinirii unor funcţii

comune. Lecţiile trebuie planificate în aşa fel încât o anumită noţiune de la un anumit obiect să preceadă

o temă de la o altă discipină.

Principiul oraganizator nu mai este de regulă conţinutul, mult prea ancorat în graniţele

disciplinare, ci se trece la centrarea pe aşa-numitele competenţe transversale: “Aici, conţinutul şi

procedurile disciplinelor individuale sunt depăşite; de exemplu, luarea de decizii şi rezolvarea de probleme implică

aceleaşi pricipii, indiferent de discipline.”
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În acest tip de abordare, conţinuturile pierd din importanţă, centrarea fiind pe metacogniţie şi “a

învăţa să înveţi”. Întrebarea care se pune în acest context este: “Cum pot fi învăţaţi elevii competenţe de grad

înalt?” Aceste competenţe au un caracter generic, ele pot fi transferate cu uşurinţă dintr-un context

disciplinar în altul, dar mai ales pot fi transferate în contexte de viaţă cotidiană, în afara clasei.

Predarea şi învăţarea în context interdisciplinar au loc în perspectiva unor coordonate, între care

un rol important îl au cele de mai jos:

1. proiectele tematice: elevii participă împreună cu învăţătorul la elaborarea şi derularea unor

proiecte integrate.

2. predarea în echipă (team teaching): pentru a găsi răspunsuri cât mai complete la întrebări

semnificative şi cu un grad ridicat de complexitate, învăţătorul lucrează alături de elevi.

3. învăţarea prin cooperare: pentru a descoperi răspunsuri adecvate la întrebări, elevii tebuie să se

plaseze în orizontul unor scopuri mai largi, cu caracter social, învăţând să lucreze cu ceilalţi, să aibă

încredere că produsul comun este mai valoros decât rezultatele muncii separate.

4. învăţarea activă: pentru a răspunde la întrebări, elevi caută informaţii şi în afara clasei (mass-

media, biblioteci, instituţii din comunitatea locală, persoane - resursă) şi sunt implicaţi activ în toate

etapele proiectului.

5. implicarea comunităţii: de vreme ce întrebările la care se caută un răspuns sunt mai largi şi de
interes general, membrii ai comunităţii (părinţi, autorităţi publice, simpli cetăţeni) vor fi implicaţi în
diverse activităţi/etape ale proiectului

Transdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării cu

implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care conferă o imagine unitară asupra

fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care facilitează

contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite.

Curriculumul pentru clasele I şi aIIa subliniază caracteristicile activităţilor transdisciplinare şi

argumentele pentru integrarea lor în programul activităţilor zilnice.
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Consilierea educațională – oportunitate pentru sprĳinirea

familiei

Autor: Prof. înv. primar Mikola Eva Emilia

Școala Gimnazială ”Tatrangi Sandor” Ozun

Încă din frageda copilărie – vârsta preșcolară – se conturează unele trăsături mai stabile de
temperament și caracter, fiind bazele personalității copilului. Odată cu educația instituționalizată se
începe și formarea personalității copilului în mediu social mai larg.

Adina Băran-Pescaru în cartea Familia de azi. O perspectivă sociopedagogică subliniază că
dezvoltarea personalității presupune moștenirea unor situații biologice promițătoare și un mediu
educațional favorabil. Copilul se întâlnește prima dată cu familia, unde părinții exercită, în mod direct și
indirect, influențe educațional-formative. Familia este un mediu social primordial, care are un efect
decisiv în formarea ideilor despre viață, a modurilor de comportament, a atitudinilor față de diferite
norme și valori sociale. Părinții sunt modelatorii educaționali în cadrul familiei în mod direct și indirect
pe baza anumitor strategii educative punând bazele elementelor de personalitate.

În lucrarea Psihologia copilului autorii Pantelimon Golu, Mielu Zlate și Emil Verza precizează că
familia, universul primordial al copilului îi oferă o experiență de viață, care formează Eul social și
Supraeul. Prin aceste prisme copilul va primi, va prelucra și va aprecia informațiile.

Familia este primul univers a fiecărui individ, unde primește primele noțiuni de conduită morală
constituind fundamentul de bază pentru o personalitatea a omului matur. Prima societate – familia – în
viața copilului este mai mult decât suma membrilor componenți, importanța o constituie interacțiunile
existente, care urmează anumite reguli și funcții și se străduiesc la un echilibru. Familiile diferă între ei
din mai multe puncte de vedere, dar elementul comun este rețeaua de relații care există între indivizi.

Copilul înainte să ajungă la vârsta în care începe grădinița se socializează în familie. Toate
informațiile pe care le deține, toate gesturile, atitudinile și comportamentele oglindesc societatea în care
s-a educat. În secolul trecut, în anii 50 Basil Bernstein a dezvoltat ideea codului comunicativ, care este
strâns legat de mediul social al copilului. În ideea lui Bernstein există două tipuri de limbaj, care sunt
corelate cu clasa socială de apartenență a copilului, astfel există codul elaborat – specific claselor sociale
favorizate -, și codul restrâns – specific claselor defavorizate (Réger, 2002,54). Bernstein s-a ocupat de
relația dintre mediu social și limbaj, dar dincolo de aceste fapte și pregătirea psihosocială prezintă
diferențe la copii. Astfel diferențele existente între copii la intrarea în școală tind să fie reproduse.
Mediul școlar are sarcina să ofere soluții cât mai avantajoase ca toți participanți la procesele de învățare
- educare să fie abili în aria posibilităților.

Perioada școlară mică este cuprinsă de la intrarea copilului în școală - la 6 ani - și până terminarea
ciclului elementar, 5 ani.

Începerea școlii reprezintă un eveniment important în viața copilului. Existența învățătorului, a
unui program, a unor noi teme, învățarea, ajută la dezvoltarea personalității, a proceselor psihice.
Pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, este indispensabil să se cunoască
temperamentele, aptitudinile copiilor. Copilul este prezent în activitatea de învățare nu numai cu
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memoria sau atenția sau doar cu gândirea, ci și cu o altă structură psihică și anume personalitatea.
Personalitatea școlarului mic este antrenat de mai mulți factori care odată cu începerea școlii au
intervenit în viața lui.

Odată cu creșterea și dezvoltarea bio-fiziologică și procesele psihice se lărgesc. Se observă și
modificarea preferințelor copilului în diverse planuri: legendele, biografiile devin mai populare. Se
poate observa că interesul pentru film, cinematografie, televiziune devine mai clar (Albu, 2007, 53-54).

În dezvoltarea intelectuală a copilului putem observa, că odată ce școala stimulează în continuu
intelectul, dezvoltarea este evidentă și consistentă. Activitatea școlară se bazează pe antrenarea memoriei,
a atenției, a organizării în timp și în spațiu, a gândirii critice, a dezvoltării imaginației, etc. toate
dezvoltând cunoștințele și sistemul conceptual, creând o corelație între real, posibil și imposibil în
evoluția cunoașterii (Albu, 2007, 56-58).

Pe lângă dezvoltarea intelectuală suntem martori și la schimbările în creativitate la școlarul mic.
Elevul manifestă un spirit critic față de propriile produse, este activ la activități practice, manuale (Albu,
2007, 59).

Capacitatea de învățare crește treptat de la învățarea simplă de a recunoaște și a reproduce până la
organizarea și operarea cu cunoștințele acumulate. Motivația de învățare este predominant extrinsecă:
dorința de a obține o recompensă, teama de pedeapsă, frica de eșec, competiția sunt doar câțiva factori
caracteristici acestei vârste (Albu, 2007, 59-62).

”Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii care impun o
pregătire profesională de specialitate. Mai specific, termenul de consiliere descrie relaţia interumană de
ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană care solicită asistenţa de specialitate.
Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă”
(Băban, 2009, 19).

Consilierea se poate realiza în formă de activităţi desfăşurate individual sau cu mai multe persoane,
centrate pe: dezvoltare personală; sprĳin în situaţii de criză; ajutor psihoterapeutic; rezolvarea
problemelor.

”Consilierea educațională de dezvoltare are ca obiectiv fundamental sprĳinirea și îndrumarea
persoanei în vederea dezvoltării optime a personalității sale” (Tomșa, 2018, 35).

”În general, tematica acțiunilor de consiliere educațională are drept obiective esențiale
următoarele: dezvoltarea personală a elevilor; promovarea sănătății și a stării de bine a acestora; și
prevenția. După cum se știe, profesorul are și rol de consilier, întrucât el este un bun observator al
comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora și al părinților. Ca
urmare, prin intermediul consilierii educaționale, atât profesorul cât mai ales consilierul școlar îi poate
ajuta pe elevi :

a) să se cunoască și să se înțeleagă pe sine, dar și să-i cunoască și să-i înțeleagă pe ceilalți;
b) să se accepte pe sine și să-i accepte pe ceilalți, așa cum sunt ei;
c) să fie spontani, creativi și autentici în relațiile cu cei din jur;
d) să pună accent pe ceea ce simt, pe modul în care se raportează la ceea ce li se întâmplă;
e) să-și dezvolte capacitatea de a face față problemelor cu care se confruntă și de a formula

strategii rezolutive etc” (Tomșa, 2018, 6).
Școala ca pilon de sprĳin contribuie în mod esențial la dezvoltarea personalității copilului.

Disciplina Dezvoltarea personală a fost introdusă în învățământ și face parte din aria curriculară
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Consiliere și orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare și câte o oră pe săptămână
în clasele I și a II-a.

Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți starea
de conștientizare, dezvoltare a talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și
contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. Conținuturile învățării se constituie din
inventarul achizițiilor necesare elevului, organizate pe următoarele domenii:

- Autocunoaștere și stil de viață sănătos;
- Dezvoltare emoțională și socială;
- Aspecte specifice ale organizării învățării și pregătirii pentru viață la școlarul mic.

(Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală)
Consilierea elevului este menită să ajute elevul să depășească diverse momente dificile și să își

descopere propriile resurse.
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Educația Integrată

Autor: Maria Mirică
Prof. Colegiul Național Pedagogic “Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu
cerinţe educative special, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate
a personalitâţii acestora. Trebuie să pornim de la idea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale
tuturor elevilor. Unii înţeleg prin şanse egale crearea unor condiţii identice: programe commune,
manuale şi un singur ghid. Dar sistemul de învăţământ care asigură aceleaşi condiţii de instruire pentru
toţi elevii reprezintă o inegalitate, deoarece ei nu profit în acelaşi fel de aceste condiţii. A asigura şanse
egale elevilor însaemnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi
interesele sale.

În cadrul activităţii cu elevii cu C.E.S., proiectarea curriculară trebuie să ţină seama, în primul
rând, de tipul şi gradul deficienţei şi apoi de posibilităţile fiecărei şcoli de a asigura ajutorul fiecărui elev
în parte. Până în prezent, integrarea realizată prin intermediul adaptării curriculare a dat rezultate, cu
precădere la elevii cu deficienţe uşoare şi moderate. Rezultate notabile s-au obţinut, în acest sens, în
realizarea unui curriculum individualizat şi simplificat, pentru elevii cu deficienţă mintală integraţi în
şcoala obişnuită. Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice,
sociale sau de altă natura. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii
care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice şi
entice. Idealul şcolii pentru toţi este şcoala care nu exclude (prin selecţie ş marginalizare în forme variate,
directe sau indirecte), ci include, accepta şi valorizează copiii, chiar foarte diferiţi, anterior excluşi.

Pentru că activitatea instructive- educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se
realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile
diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui
elev în parte. Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe special să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă
un caracter integrat iar pe de altă parte trebuie să fie adaptată particularităţilor elevilor. Cracterul
integrat al învăţământului ne pune în faţă problematica situaţiei în care un copil cu handicap este
integrat într-o clasă obişnuită. Ȋn fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respective, iar pe de
altă patre, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspect, ceea ce urmărim este o bună
înţelegere reciprocă, o existenţă social normal a copiilor, î ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu
handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce paote adduce vieţii de
grup. Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul
la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă.

Experienţa din alte ţări ne arată că integrarea fiecărui copil cu handicap este o problem care trebuie
serios studiată, alcătuindu-se un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile pentru
reuşita acestei acţiuni. Ȋn vederea alcătuirii proiectului individual de integrare cadrul didactic trebuie să
fie sprĳinit atât de medic, psiholog şi logoped cât şi de cadrul didactic itinerant şi de sprĳin. Rolul
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esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune şi de
coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Aceasta trebuie:
- să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogic cu elemente care să-I faciliteze includerea optimă în clasa
elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instruire şi educaţie;
- să manifeste interes continuu pentru identificare, evaluare şi reprogramarea periodic a conţinuturilor
învăţării pentru fiecare elev;
- să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprĳin şi cu ceilalţi membri ai echipei educaţionale, dar şi
cu familia elevului;
- să participle la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi să ţină
evidenţa rutei curricular a acestuia.

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie
individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curricular joacă rolul
esenţial. Curriculum-ul poate fi definit ca fiind programul de cativităţi şcolare în integralitatea sa, care se
concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice,
obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi mĳloacele de
predare- învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare a rezultatelor.

Adaptarea curriculară se realizează de către cadrele didactice de sprĳin/itinerante împreună cu
cadrul didactic de la clasă prin eliminare, substituire sau adăugare de conţinuturi în concordanţă cu
obiectivele şi finalităţile propuse prin planul de intervenţie personalizat.

Curriculum-ul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se
concretizează în planul de invăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice,
obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi mĳloacele de
predare - învăţare, predare - ce dezvoltă modurile de evaluare a rezultatelor

În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţe, are loc o mişcare în sensuri diferite
faţă de curriculum-ul general pentru elevi valizi. Pe de o parte, curriculum-ul acestora se restrânge, iar
pe de alta parte, se amplifică prin introducerea unor activităţi suplimentare individualizate, destinate
compensării şi recuperării stării de deficienţă.

Pe baza rezultatelor obţinute, în urma evaluării şi a interpretării rezultatelor elevilor, se pot
realiza proiectările strategiilor educaţionale care i se potrivesc elevului cu C.E.S.,
diferenţierea actului didactic de către profesor în funcţie de posibilităţile şi nevoile elevului şi se va
întocmi un program de intervenţie individualizat.
Activităţile de învăţare – se utilizează din programă cele corespunzătoare potenţialului elevului sau cele
create de cadrul didactic.Competenţele specifice - unele reluate pentru recuperare, altele transformate
pentru perioada viitoare, simplificate/ adaptate, astfel încât elevul să le poată îndeplini, respectânu-se
principiul accesibilizării.

Autorii de curriculum pot influenţa foarte mult acest aspect, asigurându-se că elevii cu CES au o
experienţă de învăţare corespunzătoare în cadrul cursului studiat şi obţinerea de competenţe care pot fi
evaluate şi acreditate. În acest context este necesar a se avea în vedere modul în care trebuie predate
unităţile de competenţă: s-ar putea să fie nevoie de extinderea perioadei de timp alocate procesului de
învăţare. Curriculumul va fi proiectat astfel încât să includă diverse strategii de învăţare activă centrată
pe elev. Se vor identifica strategiile de predare diferenţiată sau strategiile de predare care “maximizează
învăţarea la nivel individual”, cum ar fi: învăţarea pentru dezvoltare personală, învăţarea între colegi,
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lucru în grup, echipe de învăţare etc.
Se vor evalua de către cadrele didactice de sprĳin şi profesori cunoştinţele acumulate,

comportamentele dobândite/formate. Aceştia vor recurge la teste finale, grile de evaluare, vor evalua
produse ale activităţilor elevilor. Ulterior evaluării finale se vor lua decizii privind: continuarea
strategiei (dacă a dat rezultatele anticipate şi scontate), modificarea strategiei (dacă performanţele
elevilor nu sunt la nivelul standardelor proiectate), ieşirea din programul de educaţie integrată ca
urmare a progresului înregistrat de elev şi includerea lui în programul educaţional al elevilor normali,
obişnuiţi. Elevii cu CES au aceleaşi nevoi ca şi ceilalţi elevi (înţelegere, respect, afirmare de sine, etc.) cât
şi nevoi specifice (funcţie de problema: hipoacuzie,deficienţă vizuală,fizică,psihomotrică,intelectuală,
tulburare de învăţare, tulburări de comunicare sau comportament). Elevii vor participa la procesul de
învăţământ după posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuie să-şi adapteze metodele pedagogice în
consecinţă.

Proiectarea unei curricule şi a unor manuale care să mărească şansele de succes şcolar este o
adevarată artă. O curriculă cu aceste caracteristici compozite trebuie proiectată pas cu pas fără
întreruperi de logică internă, fără aglomerări de informaţie de un nivel de dificultate şi complexitate
crescut în anumite capitole, dar în acelaşi timp având o structură bine definită, cu informaţie conectabilă
între lecţii şi capitole, formând un tot organic în final. Această curriculă trebuie să plece din practică, să
treacă în teorie şi să se reîntoarcă în aplicaţii practice, să modeleze fenomene şi să stimuleze cercetarea şi
căutarea personală de noi informaţii. Curricula trebuie proiectată în aşa fel încât cele trei categorii de
copii prezentate anterior să poată prelua informaţia pe stilul lor propriu de gândire. Aceasta se poate
face prin includerea de materiale adiţionale pentru fiecare lectie în care să se prezinte informaţia în stilul
propriu de învaţare a fiecărei categorii de copii. Capitolele trebuie să aibă structura proprie şi secvenţe
bine determinate, însă trebuie de asemenea ca să se coreleze între ele astfel încât să poţi descoperi
conexiuni ascunse şi cros-tematici diverse din diferite capitole care să reveleze aspecte noi ale
informaţiei şi să stimuleze creativitatea.

Planul educativ individualizat

Planul educativ individualizat (PEI) are ca obiectiv final recuperarea în ariile de dezvoltare ale
copilului, scopul principal fiind acela de a înregistra toate strategiile ce trebuie folosite pentru a-i
permite elevului să progreseze în domenii de învăţare care sunt de relevanţă directă pentru individ.
Primul principiu ce stă la baza dezvoltării PEI este că acesta ar trebui să se concentreze asupra evoluţiilor
pozitive de învăţare şi realizare ale elevului, iar, în al doilea rând, ar trebui să se concentreze pe aspecte
adiţionale sau diferite faţă de cele prevăzute pentru toţi elevii, prin intermediul curriculumului
diferenţiat. Planurile educative individualizate sunt de obicei formulate după următoarea schemă: a)
obiectivele de învăţare stabilite pe termen scurt; b) strategiile de intervenţie ce pot fi utilizate pentru a
aborda obiectivele; c) orice activitate specială care urmează să fie pusă în aplicare pentru a sprĳini
învăţarea; d) criteriile de progres, care vor permite specialiştilor şi elevilor să emită judecăţi despre
momentul când obiectivele au fost îndeplinite; e) rezultatele obţinute de către elev, ce sunt înregistrate
în mod oficial, atunci când PEI este revizuit; f) data la care PEI va fi revizuit.
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Autori tineri pentru lectura suplimentară

Ruxandra Burcescu: “Ursitoarele”

Monica Mitea
Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” – Giurgiu Jud. Giurgiu

Când eram elevă, profesoara de literatura română obişnuia să ne recomande să citim pentru perioada
vacanţei de vară câteva cărţi, cărora le scriam şi fişe de lectură. Era ceea ce numeam “lectura
suplimentară”. Nu ştiu dacă astăzi se mai păstrează acest obicei; dacă el ar mai fi valabil, aş propune
pentru lectură textul Ruxandrei Burcescu “Ursitoarele”.
Nuvela a apărut în antologia de proză scurtă coordonată de Marius Chivu, “KIWI”, Editura Polirom, Iaşi,
2021. Dintru început, scrierea se aşază sub semnul cifrei trei: în imaginea iniţială apar trei câini,
personajele adulte, atât cele feminine, cât şi cele masculine sunt în număr de trei, chiar ca structură, se
pot detecta trei părţi principale (introducerea – episodul cu câinii, cuprinsul povestirii şi finalul –
imaginea celor trei bărbaţi în garaj). Cea care scapă apartenenţei la o triadă, rămânând singulară, este
fetiţa de doisprezece ani, Ema, personajul central al nuvelei, care pare că duce pe umerii ei greutăţile
vieţii şi promiscuităţile în care se scaldă adulţii. Ema locuieşte doar cu tatăl ei, fiind părăsită cu ceva timp
în urmă de mamă.
Unde şi când are loc acţiunea? Precizările despre cronotop sunt vagi: “o zi de toamnă caldă, numai bună
pentru taclale”, în faţa blocului, garajul, magazinul, chioşcul. Dar din comportamentul şi limbajul
personajelor putem deduce informaţii despre locul şi modul în care acestea trăiesc. Este o lume puţin
instruită, la limita civilizaţiei, cu femei simple care stau de vorbă în faţa blocului, bărbaţi care înjură,
fumează şi beau ţuică în garaj, copii care preiau problemele adulţilor, câini care se plimbă nestingheriţi
prin cartier, punând în pericol copiii şi atrăgând furia locatarilor. Aparent o lume pe orizontală,
promiscuă, în care îşi fac loc bullingul, agresiunea verbală şi fizică, insinuările cu tentă sexuală, violenţa
asupra animalelor. Este o lume fără transcendenţă şi fără principii morale. Dumnezeu, deşi invocat
frecvent de personajul Aurelia (care o prefigurează pe doamna Popescu din romanul “Instabil” al
aceleiaşi autoare), rămâne doar un cuvânt fără sens. Faptele de care sunt capabile personajele, în special
personajele masculine, ridică mai degrabă problema Răului, infirmând prezenţa divinităţii în lume. Şi
totuşi, la final pare că Răul este pedepsit, dar modul în care putem privi această pedeapsă rămâne o
problemă deschisă: este ea o intervenţie divină, o prevestire împlinită sau doar un echilibru de forţe, în
care răul cauzat ţi se întoarce? Sau poate doar o întâmplare? Dar acest Rău, oricum ar fi el privit, îi
atinge şi pe cei nevinovaţi.
Cel mai puternic conturat dintre cei trei bărbaţi este Dragonu. Are prestigiu în cartier, este lider, are
tatuaj şi a făcut “pârnaie”. În viziunea despre lume a Aureliei, în care numele lui Dumnezeu apare
frecvent,, “Dragonu” – porecla nu este întâmplătoare – ar fi întruchiparea Satanei. Aurelia îl simte, îl
“miroase”. Faptele, limbajul, comportamentul, gândurile, intenţiile bărbatului par să îi confirme bănuiala.
Cele trei femei sunt asemenea celor trei ursitoare. Aşa cum ştim, una ţese, una deapănă, iar cea de-a treia
taie firul vieţii, ele ursesc-urzesc destine, prevestind; lucrul este posibil prin relaţia lor aparte cu
divinitatea. Dar în nuvela Ruxandrei Burcescu profeţia nu se realizează prin apelul la divinitate, căci
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lumea personajelor este – cum spuneam – lipsită de transcendenţă, ci prin contactul lor cu media.
Poveştile văzute şi auzite la televizor, depănate la vorbă între vecine, par să prindă contur în realitate.
Constatând absenţa tatălui din locuinţă, Ema merge să-l caute. Intrarea în garaj este similară unei
pătrunderi în infern. Simetric episodului de la început (câinii agonizând în urma otrăvirii de către
Dragonu şi Fane), finalul ni-i prezintă pe cei trei bărbaţi morţi. Indiferent cum privim faptul – pedeapsă,
profeţie împlinită, întâmplare – ieşirea din infern (fie el şi unul pe orizontală) nu mai este posibilă.
Plecată în căutarea tatălui (interpretabilă freudian), Ema va rămâne acolo, cufundată într-un eufemistic
“somn”: “Dar până atunci putea să mai doarmă puţin.”

Bibliografie
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Niciodată singur

prof. Mititelu Georgeana Cristina
Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”- Tg. Frumos - jud. Iaşi

Motto: „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!” (Menander)
Argument:

Este în tradiţia poporului român de a-i cinsti şi respecta pe cei împovăraţi de ani. Bătrânii noştri,
trecuţi prin vâltoarea vremurilor, ne ajută să înţelegem mai bine lumea şi adevărurile vieţii, ei fiind un
izvor nepretuit de povete si un veritabil indreptar moral pentru urmasi.

Această frumoasă imagine al omului vârstnic aparţine conştiinţei noastre şi ea va trebui preluată
şi de tânăra generaţie de astăzi, dăinuind ca un semn de nobleţe pentru persoanele de vârsta a treia.

Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de
capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt
benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de
a aborda nevoile şi provocările umane, sociale, intergeneraţionale şi de mediu.

Scopul activităţii:

� facilitarea oferirii informaţiilor despre nevoile şi necesităţile persoanelor în vârstă;
� crearea condiţiilor propice socializării, cunoaşterii, relaţionării între elevi şi bătrâni;
� strângerea de daruri pentru Azilul “Sf. Parascheva” – Tg. Frumos

Obiectivele proiectului:

� dezvoltarea abilităţilor personale ( abilitatea de a comunica eficient, de lucru în echipă,
de a gestiona timpul eficient) ;

� intensificarea legăturilor cu comunitatea locală;
� implicarea în activităţi de asistare socială a persoanelor aflate în dificultate;
� încurajarea şi sprĳinirea schimbului de experienţă şi de bune practici.

Grup ţintă:

� elevii clasei a II-a A;
� cadre didactice;
� părinţi;
� institituţii publice locale.

Beneficiari direcţi:
� bătrânii din cadrul Azilului de bătrâni „ Sf. Parascheva” – Tg. Frumos;
� instituţii publice locale;
� comunitatea de părinţi.
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Parteneri:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială Iaşi;
- Biserica „Sf. Parascheva” Tg. Frumos (Preot Zugravu Neculai, Preot Cristea Cristian Constantin).

Activităţile proiectului

Activitatea s-a desfăşurat la Azilul de bătrâni din Tg. Frumos şi a avut ca obiectiv asistarea
socială a persoanelor aflate în dificultate. Cei 30 voluntari din clasa a II-a A de la Şcoala Gimnazială „Ion
Creangă”, însoţiţi de echipa de proiect, au pregătit şi distribuit bătrânilor daruri şi i-au încântat cu un
program artistic. Tinerii voluntari şi beneficiarii vârstnici şi-au împărtăşit experienţele de viaţă.
Programul proiectului:

Ora 8:30 –organizarea elevilor;
Ora 9:
� -informarea bătranilor de către elevi a scopului vizitei noastre;
� derularea programului artistic;
� „Poveşti de viată”- dialoguri între bătrâni şi copiii voluntari;
� -vizitarea azilului;

Ora 11 –încheierea activităţii şi împărţirea darurilor aduse.
Modalităţi de monitorizare a proiectului:

– album cu fotografii de la activităţi;
– portofoliu cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulate, filmarea activităţilor;
– procese-verbale ale întâlnirilor de lucru ale echipei de proiect şi cu elevii pentru organizarea

activităţilor;
– chestionar de feed-back pentru activitate;

Diseminarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia. Astfel:
- prezentarea proiectului în şedinţa Consiliului profesoral/ în şedinţa cu părinţii;
- postarea rezultatelor obţinute la sfârşitul anului pe site-ul şcolii;

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

- dezvoltarea deprinderilor de lucru în grup, colaborare şi întrajutorare;
- creşterea coeziunii grupului prin: participarea elevilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea

sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse (în pregătirea şi derularea activităţilor, în
realizarea portofoliului, a albumului de fotografii);

- optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin: exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de
sine prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului, dar şi prin receptivitatea lor la
implicarea în alte activităţi din şcoală;
Activităţile de voluntariat ne-au determinat să apreciem justeţea afirmaţiei lui MahatmaGhandi,

înţelegând că voluntariatul este important, „pentru că dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să
contribuim la crearea ei”; pentru că putem da ceva în schimb către societate, îi putem ajuta pe cei mai puţin
norocoşi şi putem lupta pentru o cauză umanitară, pentru că noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea.
Voluntariatul poate trezi în oameni cele mai frumoase sentimente, cele mai nobile aspiraţii, dacă fiecare voluntar,
cercetându-se pe sine, înţelege să-şi asume şi responsabilităţile activităţii de voluntar: a fi loial, a fi convins de ceea
ce simte, a fi dispus să înveţe, a fi de încredere, a-şi ţine promisiunea, a fi capabil să lucreze în echipă etc.

Am învăţat că: gestul mărunt contează; organizarea de activităţi socio-culturale poate aduce o rază de
lumină în viaţa celor asistaţi social.
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Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice- drum către ştiinţă

Profesor: Ionela Victorița Mitroi
Scoala Gimnazială Herăstrău

Mă uit în jur şi toată lumea visează... Noaptea oraşul adoarme repede, pătrundem în mĳlocul
viselor. Ziua ne trezim, iar în faţa ochiilor ne apar visele.Se plimbă ca pe un podium în cele mai
frumoase ţinute, îmbracate de seara cu accesorii pline de diamante.Sunt visele noastre. Sunt frumoase,
realizabile sau nu, pline de stralucire sau nu, pline de iubire şi făra minciună. Visezi... îți doresti. Visul
înseamna ca vrei sa zbori deasupra de nori. Visând putem schimba. Visul e viata noastra. Fară vise nu
am exista... Aceasta este o lume pe care noi, deoarece sufletul nostru este tot de copil, o putem realiza la
disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice. Aici ne putem desena şi schiţa lumea aşa cum o dorim,
colorată, frumoasă, sclipitoare, mare, bună , prietenoasă, si acest şir poate continua în funcţie de dorinţa
fiecăruia.

Arte vizuale şi abilităţi practice înseamnă:
- Dezvoltarea gândirii;
- Comunicare interumană prin imagini;
- Conturarea profilului de formare al copilului;
- Trăire artistică;

Competenele vizate in programa disciplinei ARTE VIZUALE SI ABILIATI PRACTICE sunt
ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit
rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare
diverse. Jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar
şi valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor contexte de
învăţare variate. La începutul drumului său de mic artist plastic, copilul nu poate realiza forme care să-i
întruchipeze ideile și sentimentele. Pentru aceste lucruri el are nevoie să învețe elementele unui limbaj
nou , prin dobândirea unor aspecte esențiale ale cunoașterii plastice. Cunoașterea elementelor de limbaj
plastic nu determină talentul, dar ignorarea acestora îl poate compromite. Elementul cel mai simplu,
care îi compune viața și, totodată cu cea mai mare valoare sentimentală, este culoarea.

La unitatea tematică “ In universul familiei”, în cadrul disciplinei Comunicare în limba română,
tema - Textul liric, am realizat prin utilizarea mai multor strategii didactice , Cititorul având la baza
culoarea ( hartia colorata) deoarece influențează pozitiv percepția, atenția, memoria, sporind gradul de
întelegere și asimilare iar randamentul activității intelectuale influențează conduita umană prin
declanșarea de trăiri afective pozitive.

Procesul familiarizării elevilor cu unele tehnici plastice de lucru și stăpânirea lor, le creează
acestora sentimentul propriei lor valori sporindu-le încrederea în capacitatea lor de creație. Copilul ,
încrezător întotdeauna în forţele proprii, interesat sa cunoasca lumea, se lasa usor indrumat si pote fi
modelat in asa fel incat sa se integreze lesne in procesul evolutiv mereu ascendent al reformei
educationale. Cadrul didactic are surpriza de a descoperi ca un copil din timpul de astăzi, cunoaste
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foarte bine mediul in care traim, cu toate noutăţile vremii. Aceasta arata atat capacitatea lui de
memorare si de asimilare, cat si faptul ca este prins de atractia exploziei informationale facuta prin radio,
televizor sau prin alte forme de reclama. Este posibil ca acest copil sa se elibereze din acest angrenaj
care ii disperseaza atentia si energia spre anumite gusturi, unele chiar in afara sferei estetice ? Solutia nu
consta in a-i suprima sau a-i interzice sa aiba asemenea preocupari, dimpotriva cadrul didactic trebuie
sa gaseasca anumite soluţii paralele compensatoare si mĳloace didactice prin care sa atraga copilul in
anumite activitati de cunoastere a lumii si vietii. Unele dintre acestea sunt si activitatile artistico-
plastice din cadrul educatiei estetice.

Acest gen de activitati impun considerarea copilului ca fiinţă liberă care descoperă lumea
progresiv si începe să se exprime prin artă mult înainte ca aceasta să li se predea la şcoala. De la 2 ani
copiii mâzgălesc fără a avea intenţia de a reprezenta ceva ( faza realismului fortuit sau faza mazgalelilor).
Mai târziu copilul începe să reprezinte lucrurile din preajma, cele care sunt mai importante pentru el
punând formele determinate ale mazgaliturii sale in legatura cu formele anumitor obiecte ( faza
realismului neizbutit sau faza de incapacitate sintetica). Cand incepe deja sa construiasca grafic anumite
scene ( faza realismului intelectual sau faza desenului ideo-plastic) intre 5 – 7 ani el împarte de obicei
foaia in trei spatii mari : partea de sus –cerul ; partea de jos – pamantul ; si centru – aici deseneaza
subiectul principal. În procesul de predare-învăţare,- „ regula triunghiului de aur: creativitate – inovaţie
-aplicaţie practică “ este absolut necesară în sensul că prin creativitate se ajunge la inovaţie şi la aplicaţii
practice, după cum creativitatea îşi arată rolul şi importanţa în procesul educaţional. « Creativitatea
« este un termen de origine latină şi înseamnă ,, a crea , a făuri ”. Psiholgii susţin ca ,, a fi creativ ”
înseamnă a crea ceva original si adecvat realităţii. Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate,
expresivitate, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ .

În procesul de predare-invāţare, trebuie să fie gāsite și încurajate metode si tehnici de dezvoltare
a creativitāţii. Procesul educativ trebuie astfel conceput si desfășurat, încât să-i convingă pe elevi să
preţuiască propria moştenire naţionalā, să primeascā contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la
civilizaţia modernă. Creaţia artistico-plastică face o legătură constructivă între gândire şi imaginaţie,
între realitate şi fantezie, dezvoltând în acelaşi timp puterea de analiză şi sinteză. În epoca contemporană,
un real accent se pune pe gândirea creatoare. Pentru a susține creativitatea şi inovația, predarea clasică
trebuie înlocuită cu metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a
elevului.

În stimularea creativităţii copiilor prin activităţile de pictură și desen un rol important îl au şi
tehnicile de lucru. În lucrările realizate cu copiii la clasa am îmbinat elementele de limbaj plastic cu cele
de tehnică, limbă şi literatura română, ştiinţe ale mediului, muzică şi matematica.
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Sinteză pentru activități metodice

Autor: Mitru Elena Aida
Prof.Școala Gimnazială Cârlogani

Trecerea de la faza acumulării cantitative la o nouă fază,aceea a acumulării calitative,
transformarea cantității în calitate constituie în prezent preocupări fundamentale pentru toate
domeniile de activitate,nu numai pentru biologie.

Programa disciplinei Biologiei propune patru competențe generale, pe care profesorii le
urmăresc de-a lungul celor patru ani de gimnaziu.
CG1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode științifice
CG2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
CG3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității
CG4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
Acestea derivă din competențele-cheie și se construiesc în cei patru ani de gimnaziu prin intermediul
competențelor specifice.

O competență specifică este urmărită pe parcursul unui an școlar. Ea adaugă anual elemente de
progresie, astfel încât competența generală din care derivă va fi formată gradual în timpul celor patru
ani de studiu.

Programa devine instrumentul profesorului în a forma competențele elevilor,de aceea lecturarea
ei este foarte importantă.

Competențele elevilor se formează prin activități de învățare.Activitățile de învățare sunt
modalităţi de 10 activităţii didactice în scopul realizării competenţelor.

Programa școlară pentru disciplina Biologie cuprinde:

-notă de prezentare
-competențe generale
-competențe specifice și exemple de activități de învățare
-conținuturi
-sugestii metodologice
Programa la clasa a-V-a urmărește:familiarizarea elevilor cu metode simple de investigare a
mediului,realizarea de observații,colectarea unor materiale,notarea observațiilor,prelucrarea datelor,
prezentarea unor desene,postere,participarea la diferite jocuri de rol.
Programa la clasa a-VI-a recomandă profesorilor să ghideze elevii în descoperirea aspectelor
fundamentale legate de nutriție,pornind de la o întrebare care să stimuleze curiozitatea.
Programa la clasa a-VII-a recomandă ca elevii să fie îndrumați în realizarea independentă a unor
investigații pe baza unor fișe de lucru.
Programa la clasa a-VIII-a

Întregul demers educațional derulat pe parcursul gimnaziului trebuie să formeze la absolventul clasei a
VIII-a, conform profilului său de formare, abilități și deprinderi superioare care să îl facă capabil de a lua
decizii informate, de a se implica în viața comunității, de a relaționa adecvat cu membri ai unor grupuri
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din care face parte, de a își forma și susține un punct de vedere. El trebuie să fie capabil să opereze cu
valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea cu ceilalţi, să își
exercite drepturi, dar și să îşi asume responsabilităţi, să manifeste disponibilitate pentru participare
civică și ecologică, să manifeste interes pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor probleme
și iniţiativă în explorarea unor probleme ale comunităţii locale, să proiecteze şi să deruleze un demers
investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru, să proiecteze şi să realizeze unele produse utile pentru
activităţile curente, să manifeste interes pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu curat, să
aprecieze elemente definitorii ale culturii locale şi ale patrimoniului naţional şi universal în contextul
unei dezvoltări durabile.

Bibliografie:
1.Anexa nr.2 la ordinul ministrului educației naționale nr.3393 / 28.02.2017 MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE
2.Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE CLASELE a V-a – a VIII-a
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Particularitățile Judo-ului

Munteanu Doru

prof. clubul sportiv şcolar municipiul Ploiești

Când tinerii sunt apţi şi dotaţi, activitatea de practicare a unei ramuri sportive, în cazul nostru judo,
îi va ajuta la învăţătură, mărindu-le potenţialul fizic, încrederea în sine, ambiţia, dârzenia şi alte
asemenea calităţi, îmbunătăţindu-le de fapt întreaga capacitate fizică şi psihică.

Tinerii au nevoie crescută de activitate fizică, de preferat organizată, deoarece este o necesitate
biologică şi socială, prin intermediul căreia aceştia învaţă să se cunoască pe sine, să comunice eficient cu
partenerii, să colaboreze cu aceştia pentru obţinerea de beneficii proprii şi să contribuie la creşterea
dorinţei de muncă şi afirmare, influenţând astfel formarea caracterului şi dezvoltarea personalităţii,
pregătindu-i incontestabil pentru viaţă.

Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate, care să ţină seama de
cuceririle ştiinţei. Pentru creşterea performanţelor în sport sunt depuse eforturi însemnate de către toţi
cei implicaţi în activitatea sportivă (antrenori, ingineri, tehnicieni, medici, psihologi).

S-a pornit de la premisa că o cale metodică adecvată poate spori cansele de realizare a marii
performanţe, contribuind la creşterea nivelului de instruire şi ducând la scurtarea timpului necesar
formării deprinderilor şi priceperilor motrice.

Fenomenul central al pubertăţii este maturizarea sexuală produsă de fluxul crescut al hormonilor
sexuali, care determină apariţia caracterelor sexuale secundare, concomitent cu profunde modificări
somato-vegetative şi psihice. Dacă până în jurul vârstei de 11 ani, secreţiile endocrine erau bogate în
hormoni de creştere, după această vârstă se instalează „furtuna vegetativă", caracterizată de abundente
secreţii de hormoni sexuali.

Oasele se dezvoltă la aceasta vârstă, mai ales în urma creşterii lor în lungime, prin depunerea de
structuri funcţionale intime. Ele devin mai rezistente la acţiunea factorilor mecanici de presiune,
tracţiune şi răsucire în detrimentul elasticităţii anterioare. Articulaţiile în schimb sunt slab dezvoltate,
iar ligamentele nu asigură în suficientă măsură rezistenţa la tracţiune, la răsucire.

Muşchii se dezvoltă mai ales prin alungirea fibrelor şi nu în grosime, din această cauză suprafaţa
lor de secţiune fiziologică este mică şi în consecinţă şi forţa unică. Lungimea fibrelor are şi un avantaj, în
sensul că determină rezistenţa valorii lucrului mecanic cu obligaţia să nu existe îngreunare peste forţa
globală a muşchiului.

Dezvoltând forţa se va lucra în mod gradat, exerciţiile vor fi utilizate cu intensitate medie şi
submaximală, deoarece procesul de consolidare a aparatului locomotor nu este încă terminat.

Sistemul nervos se dezvoltă rapid, şi practic se încheie maturizarea ariei cordicale a analizatorului
motor. Funcţia de analiză şi sinteză a scoarţei se dezvoltă, creşte procesul inhibiţiei interne. Pe această
bază viteza formării diferenţierilor creşte, iar reflexele condiţionate formate se sting mai lent. Funcţia
celui de-al doilea sistem de semnalizare domină asupra primului sistem.

Trebuie arătat că la pubertate mai persistă într-o oarecare măsura insuficientă proceselor de
inhibiţie condiţionată faţă de puterea proceselor de excepţie. Datorită acestui fapt, mişcările copiilor la
această vârstă au un caracter brusc, cu precizie scăzută.
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Excitabilitatea şi mobilitatea ridicată a activităţii nervoase în perioada pubertară explică rapiditatea
reacţiilor motrice în general, însă, întrucât echilibrul proceselor nervoase este instabil, coordonarea şi
viteza de deplasare nu beneficiază de condiţii favorabile de dezvoltare şi de multe ori dezvoltarea vitezei
stagnează.

Sistemul cardio-vascular: cordul este voluminos comparativ cu toracele, mecanismele de reglare
ale circulaţiei sunt frecvent tulburate care se exagerează la efort. Se întâlnesc la inimă sufluri funcţionale:
aritmii şi crize de hipertensiune.

Deşi aparatele circulator şi respirator sunt mult solicitate din cauza creşterii rapide a masei
corporale, efortul fizic nu este contraindicat decât în cazul unor leziuni organice. Experienţa a arătat că
tulburările funcţionale dispar prin practicarea raţională a sportului.

Judo este o formă de luptă care se caracterizează prin conținut propriu, procedee tehnice, mĳloace
specifice și un sistem competițional adecvat. O altă caracteristică este “dinamismul”, care îi conferă judo-
ului modern spectacol, prin faptul că deschide calea spre libera imaginație a sportivilor determinând
execuții de mare complexitate.

Judo este un sport de luptă solicitant, dar totodată dezvoltă multilateral organismul psiho-motric
cât și moral-volitiv. În cadrul lecțiilor de antrenament toți factorii (fizic, tehnic, tactic, psihologic), vor fi
atacați simultan pentru a determina adaptarea organismului la eforturi maxime solicitate de activitatea
competițională.

Pregătirea fizică generală ajută la creșterea nivelului general al posibilităților funcționale ale
organismului prin educarea capacității de lucru în raport cu un cerc larg de exerciții, contribuind la
dezvoltarea unei largi serii de adaptări și creșterea capacității de efort conform cerințelor și valorilor
modelului competițional.

Majoritatea specialiștilor apreciază că perioada optimă pentru dezvoltarea vitezei se situează în
limitele vârstei de 10-18 ani, care în judo, corespunde vârstei copilăriei și junioratului. De aceea în
dezvoltarea vitezei, metodica de lucru trebuie să fie adecvată particularităților de vârstă ale tinerilor
luptători.

Viteza este o calitate motrică de bază, prin dezvoltarea ei în pregătirea copiilor care practică luptele,
urmărindu-se posibilitatea execuției rapide a prcedeelor inițiale, precum și a răspunsurilor la acțiunile
partenerului de lucru.

Pentru dezvoltarea vitezei în mod corespunzător, se vor folosi, pe lângă mĳloacele specifice luptelor
și mĳloace nespecifice, selectate din sporturile complementare.

Cu privire la dezvoltarea forței, bazându-ne pe cercetările și recomandările de ultimă oră ale
fiziologilor și biochimiștilor, s-a ajuns la concluzia că în jurul vârstei de 10 ani se poate lucra pentru
dezvoltarea forței dacă se respectă principiile dozării efortului și se ține cont de particularitățile de
vârstă și individuale ale copiilor. Astfel L.Filip arată că la această vârstă se poate lucra pentru dezvoltarea
forței, deoarece ponderea masei musculare, raportată la greutatea corporală este destul de mare.
Deasemenea secreția de hormoni testosteroni, favorizanți pentru dezvoltarea forței, este suficientă la
această vârstă.

În judo forța și rezistența sunt calități motrice importante pentru obținerea performanțelor
superioare. La această vârstă, mĳloacele pentru dezvoltarea acestor calități trebuiesc foarte judicios
selecționate și dozate.
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Dezvoltarea rezistenței la această vârstă se realizează prin cumularea lucrului efectuat pentru
dezvoltarea celorlalte calități motrice, precum și prin educarea calităților volitive.

Prin dezvoltarea coordonării se urmărește mărirea capacității de coordonare a mișcărilor pentru
însușirea procedeelor tehnice, precum și capacitatea de a le folosi în diferite situații concrete, create în
mod artificial de antrenor.

Copiii sunt foarte receptivi, își însușesc cu ușurință o serie de mișcări, uneori chiar complicate în
raport cu nivelul lor de cunoștințe, reușind să acumuleze un număr relativ mare de deprinderi motrice.

Îndemânarea necesară unui viitor judoka se dezvoltă folosind atât mijloace specific cât și nespecifice.
Din ultimele observații, a reiesit că ponderea principală chiar și în perioadele inițiale de pregătire,
trebuie să cadă pe folosirea mĳloacelor specifice.

Cu privire la dezvoltarea mobilității, execuția majorității procedeelor de luptă, necesită o
amplitudine mare a mișcărilor, pentru a asigura un maximum de corectitudine și eficiență.
Menținerea și dezvoltarea mobilității se realizează folosind atât mĳloacele specifice cât și cele nespecifice.

Exercițiile pentru dezvoltarea mobilității se vor desfășura la început cu amplitudine mică, după
care lucrul va fi diferențiat în funcție de particularitățile individuale. Pentru a obține efectul dorit
exercițiile de mobilitate se vor folosi în toate lecțiile de antrenament.

Posesia unei mobilități bune ușurează manifestarea forței, vitezei, îndemânării, facilitând execuția
procedeelor tehnice cu consum minim de energie.

Pe baza experiențelor naționale și internationale se observă că în cadrul secțiilor de judo vârsta
optimă de includere a copiilor este de aproximativ 6 ani.

Cunoscând particularitățile psiho-motrice ale copiilor de 6-9 ani se recomandă pentru activitatea
de judo ca principal mĳloc de pregătire jocul. Jocul este specific copilăriei, este un real mĳloc educativ și
acestei vârste îi este specifică învățarea prin joc.

Învățarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple și ușoare din tehnica de la sol, pentru
ca într-o fază mai avansată să se treacă la învățarea celor mai dificile procedee de la sol și din picioare.
Învățarea tehnicii se va face în strânsă concordanță cu pregătirea fizică, atât generală cât și specială a
copiilor.

Bibliografie:

Hantău I., Bocioacă L. - Antrenamentul în judo - Pregătirea fizică și tehnică, Editura Universității din
Pitești, 1998
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Metode și tehnici de predare-învățare

interactivă de grup

Autor Munteanu Oana Giorgiana

Prof. Școala Gimnazială Nr.1 Brăhășești,Galați

Situaţiile de învăţare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă elevilor gândirea
democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj,
comportamentul unui elev, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică comportamentul, ideea, fapta, nu
critică personajul, copilul sau adultul. Metodele învaţă elevii, că un comportament întâlnit în viaţa de zi
cu zi poate fi criticat pentru a învăţa cum să-l evităm.

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care elevii la percep şi-i fac
responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Elevii înţeleg şi observă că implicarea lor este
diferită , dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul
înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi
toleranţa reciproc.

Metodele implică mult tact din partea dascălilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în
funcţie de tipul de copil timid, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea,
aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte.

În cadrul fiecărei metode elevii primesc sarcini de învăţare. Acestea sunt foarte diferite de la o
metodă la alta încât explorează o mare varietate de capacităţi.

Sarcinile de lucru trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
� să fie transmis timpul alocat sarcinii de lucru;
� să fie descrisă gradual;
� să fie legată de viaţa reală;
� să ofere posibilitatea elevilor de a se autoevalua, corecta, de a comunica cu colegii;
� în formularea întrebărilor să se folosească taxonomia lui Bloom.

1.METODA PREDĂRII ÎNVĂŢĂRII RECIPROCE este o strategie instrucţională de învăţare a
tehnicilor de studiere a unui text. Elevii sunt puşi să joace rolul profesorilor, instruindu-şi colegii.
Etapele metodei

♦ explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii
♦ împărţirea rolurilor elevilor
♦ organizarea pe grupe
♦ lucrul pe text
♦ realizarea învăţării reciproce
♦ aprecieri, completări, comentarii
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2. JIGSAW (MOZAIC)
Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” este

o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care
trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate,
celorlalţi colegi. Metoda presupune o pregătire temeinică a materialului dat spre studiu elevilor.
Educatorul propune o temă de studiu pe care o împarte în patru sub-teme. Pentru fiecare temă în parte
educatorul trebuie să dea un titlul, sau pentru fiecare să pună o întrebare. Fiecare membru al grupei va
primi ca obiect de studiu materiale necesare fiecărei sub-teme, pentru care va alcătui şi o schemă. La
sfârşit elevii îşi comunică ce au învăţat depre sub-tema respectivă. Aranjarea în clasă a grupurilor
trebuie însă să fie cât mai aerisită, astfel încât grupurile să nu se deranjeze între ele. Obiectul de studiu
poate constitui şi o temă pentru acasă, urmând ca în momentul constituirii mozaicului fiecare “expert”
să-şi aducă propria contribuţie.

3.METODA „SCHIMBĂ PERECHEA”
(SHARE- PAIR CIRCLES)

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.

Avantajele metodei Share – Pair Circles:

− este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea tuturor elevilor la activitate;
− elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii colectivului;
− 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 interpersonală ce creează
oportunităţi în munca colectivă.
4. METODA HOROSCOPULUI

Pentru identificarea elevilor la care predomină un stil global de învăţare putem folosi ca activitate
la clasă „Metoda horoscopului”. Această metodă este utilizată, în general, în caracterizarea personajelor.
Activitatea se desfăşoară în grup.

5. METODA PIRAMIDEI (METODA BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ)
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii individuale cu

cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. 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 date.

6. CIORCHINELE
Ciorchinele reprezintă o metodă de predare – învăţare care-i încurajează pe elevi să gândească liber

şi deschis. Prin această metodă se stimulează evidenţierea conexiunilor între ideile unei teme luate în
discuţie. De asemenea, ciorchinele este şi o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe,
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evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită temă, un anumit conţinut. Ajută cadrul didactic să
înţeleagă maniera în care fiecare elev înţelege noţiunile şi îi oferă posibilitatea de a interveni diferenţiat.

Folosirea metodelor şi strategiilor activ- participative marchează un nivel superior în procesul de
modernizare şi transpun elevul din ipostaza de obiect al formarii în subiect activ , coparticipant la
propria formare.

Eu cred că este loc în acest domeniu pentru manifestarea imaginaţiei şi creativităţii didactice, cu
efecte pozitive nu numai asupra elevilor, ci şi a dascălilor. Educatorii trebuie să fie preocupaţi de găsirea
unor metode şi procedee variate, adaptate diferitelor situaţii de instruire în care elevii vor fi pusi şi cu
siguranţă rezultatele obţinute cu elevii vor fi pe măsură.
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PROIECT EDUCATIV

SELF-PORTRAIT PROJECT!

PROF. ANA-VIOLETAMUNTIANU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: SELF-PORTRAIT PROJECT!

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: CULTURAL-ARTISTIC

C. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul se doreşte a fi o informare despre felul în care se descriu elevii clasei a VII-a, o

reprezentare a propriei persoane.

TIPUL ACTIVITĂŢII: Proiect educativ

NUMĂR DE ELEVI IMPLICAŢI: 14 elevi ai clasei a VII-a

ACTIVITĂŢI PROPUSE:

21 martie – conceperea proiectului;

- se anunţă elevii că se va ţine o activitate despre propria persoană.

11 aprilie- elevii prezintă lucrările în limba engleză, acestea sunt întocmite pe foi A3;

- au loc discuţii;

- se expun lucrările copiilor, în holul școlii, pe o frânghie.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument

Educaţia multilingvistă a elevilor reprezintă investiţia cea mai sigură într-un viitor prosper.

Diversitatea lingvistică a devenit în prezent mai vizibilă ca niciodată, deoarece acum oamenii au mai

multe contacte cu cetăţeni străini mai mult ca niciodată. Din ce în ce mai des, cetăţenii europeni se

confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă. Şi aceasta fie în

cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării sau al afacerilor.
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Profesorilor de limba engleză le revine astfel un rol esenţial în construirea unei lumi a

multilingvismului. Dozând corect competenţele lingvistice şi cele pedagogice, ei le pot trezi elevilor lor

un entuziasm pentru cunoaşterea limbilor străine, care îi va însoţi pe tot parcursul vieţii.

C.2. Obiectivul general /scopul

Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii, atât în şcoală, cât şi în afara ei, cu scopul de a studia,

dar şi pentru nevoi profesionale, pentru mobilitate, pentru simpla plăcere de a învăţa sau pentru

schimburi de experienţă; sublinierea importanţei învăţării limbii engleze, a sporirii numărului de limbi

străine învăţate în şcoală, pentru a întări multilingvismul şi înţelegerea interculturală, promovarea

bogăţiei lingvistice şi culturale a Europei, bogăţie care trebuie păstrată şi cultivată.

C.3. Obiective specifice ale proiectului:

- Îmbogăţirea universului de cunoaştere;

- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă engleză;

- Dezvoltarea interesului pentru propria persoană;

- Promovarea diversităţii multilingvistice şi culturale;

C.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:

- elevii clasei a VII-a

C.5. Durata proiectului: 11 aprilie 2022

C.6. Descrierea activităţilor:

a. Activitatea nr 1:

b. Titlul activităţii: conceperea proiectului

c. Data/perioada de desfăşurare: 11 aprilie 2022

d. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnaziala Răchiteni

e. Participanţi: elevii clasei a VII-a

f. Descrierea pe scurt a activității: se stabilesc reperele activităţii, profesorul coordonator

va anunţa elevii prezenţi că se va ţine un proiect, Self-Portrait Project!

g. Responsabil: profesorul coordonator

h. Beneficiari: elevii
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a. Activitatea nr. 2:

b. Titlul activităţii: Self-Portrait Project!

c. Data/perioada de desfăşurare: 11 aprilie 2022;

d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Răchiteni

e Participanţi: elevi ai clasei a VII-a

f. Descriere pe scurt a activității;

- Prezentarea lucrărilor;

-Realizarea unei expoziții cu acestea.

g. Responsabil: prof. Ana-Violeta Muntianu

h. Beneficiari: elevii vlasei a VII-a

i. Modalităţi de evaluare: discuţii dirĳate pe temele propuse, evaluare orală.

C.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele

de evaluare a acestor rezultate:

- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere;

- Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere;

- Relaţionare pozitivă şi constructivistă dintre profesori şi elevi, dar

mai ales a elevilor în situaţii diverse de învăţare.

C.8. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului:

- evaluarea gradului de implicare şi interesul copiilor pentru proiectul propus;

- evaluarea impactului proiectului asupra participanţilor;

-jurnale de impresii;

-expozitie cu produse ale activitatii lor;

-inregistrari audio-video/fotografii;

C.9. Resurse

a).umane-elevi, profesor;

b).materiale-aparat foto, aparat video, consumabile.

C.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului:

Doamna profesor va continua menţinerea vie a interesului faţă de limba engleză predată elevilor,

prin lecţii interactive, serbări şi alte proiecte extracurriculare.
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C.11. Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare:

- se vor face fotografii şi se vor posta pe pagina de Facebook a școlii.

- prezentarea feedback-ului primit atât de la elevi prin viu grai.

Câteva imagini de la activitatea copiilor din clasa a VII-a:
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ A COPILULUI ȘI REUȘITA

ȘCOLARĂ

Prof. înv. primar MURGOCI DANIELA
C. N. „ȘCOALA CENTRALĂ” – BUCUREȘTI

Educația copiilor este un proces complex și de durată. În timp ce majoritatea părinților
consideră că învățarea cât mai devreme a cititului, scrisului sau număratului stă la baza
inteligenței și succesului școlar al copilului, specialiștii susțin că nu acestea au cel mai important
rol. Raportul "Pe propriile picioare – Heart Start" evidențiază rolul crucial al înclinațiilor
emoționale și sociale ale copilului în reușita școlară.

Rolul inteligenței emoționale în reușita școlară a copilului

"A fi pe propriile picioare – Heart Start" este o propunere a psihologului Daniel
Goleman (în cartea sa "Inteligența Emoțională"), care lansează o revoluție în psihologie,
susținând importanța crucială a emoțiilor în dezvoltarea personalității umane.

Specialiștii în psihologie susțin că inteligența emoționala și capacitatea copilului de a
relaționa și de a stabili relații cu cei din jur stau la baza succesului la școală, dar și a succesului în
viață.

Mulți părinți nu înțeleg încă faptul că performanțele școlare ale copiilor au foarte puțină
legatură cu abilitatea micuțului de a citi la o vârstă fragedă sau de a rezolva ecuații înainte de
vreme. Mintea este esențială în dezvoltarea unui copil inteligent și descurcăreț, însă și emoțiile
au un rol esențial în succesul micuțului în viață. Iar cei responsabili cu antrenarea și educare
minții și a emoțiilor copiilor sunt în principal părinții. Acest "antrenament" al emoțiilor și
trăirilor copiilor, precum și al minții începe încă de la nașterea bebelușului.

Felul în care bebelușul simte emoțiile și stările mamei și este afectat de acestea și modul
în care îndrumi și controlezi aceste stări astfel încât să se transforme în ceva constructiv poate
forma un copil de succes. Viața de familie și atmosfera din sânul ei reprezintă primul "curs" la
care asistă copilul în formarea inteligenței emoționale.

Cu alte cuvinte, felul în care îl tratezi pe copil, atenția pe care i-o acorzi, răbdarea cu care
îl ajuți să depășească problemele, comunicarea, stilul disciplinar pe care îl aplici, toate acestea
contribuie la dezvoltarea emoțională a copilului – crucială în reușita școlară. Psihologul susține
că mulți părinți greșesc în abordarea și educarea copiilor lor astfel:
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� le ignoră sentimentele, trăirile, emoțiile sau le tratează superficial;
� sunt prea indulgenți;
� disprețuiesc sau arată lipsă de respect pentru sentimentele lor.

Toate contactele sau schimburile dintre părinți și copii au un substrat emotional și contribuie la
dezvoltarea inteligenței lor emoționale.

Specialistul susține că primii 4 ani de viață ai celui mic sunt esențiali în dezvoltarea lui
emoțională și felul în care te comporți și îl lași să iși exprime și să iși controleze emoțiile până la această
vârstă contribuie la reușita lui în viața la maturitate.

Dacă cel mic va avea sau nu succes la școală se poate prezice în funcție de abilitățile și înclinațiile
lui emoționale și sociale. Iată care sunt principalele elemente de care depinde reușita școlară a micuțului:

� încredere (în propriile forțe, puterea controlului și stăpânirii de sine etc.);

� intenție (dorință, perseverență, nevoia de a-și pune amprenta asupra unor lucruri sau
probleme și de a le rezolva);

� curiozitate;

� comunicare (dorința de a comunica, de a stabili relații verbale cu ceilalți, de a-și exprima
sentimentele, trăirile, emoțiile în cuvinte);

� cooperare (capacitatea de a împărți lucruri, de a-și aștepta rândul, "spiritul de echipă",
adaptarea nevoilor personale la nevoile unui grup etc.);

� implicare (capacitatea de a se implica, de a-i întelege pe ceilalți și de a fi înțeles).

În concluzie, nu capacitatea copilului de a citi sau de a face socoteli este esențială în procesul de
învățare și în reușita școlară, ci mai degrabă capacitatea de a ști cum să învete lucruri și să facă față
provocărilor la nivel emoțional.

Semnele și comportamentul unui copil inteligent emoțional:

� are capacitatea de a vorbi liber despre ceea ce simte;

� cunoaște și identifică propriile emoții prin care trece și pe cele ale celor din jurul lui;

� comunică ușor cu cei din jurul lui; este deschis la dialoguri;

� știe să-și controleze sentimentele negative și impulsurile;
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� este motivat (descoperă plăcerea din spatele anumitor activități și este orientat spre
performanță sau succes);

� se adaptează ușor la situații noi;

� are prieteni și stabilește cu ușurință relații cu cei din jurul lui;

� este capabil să iși impună propriile preferințe și să pună întrebări.

Bibliografie:

Allport G, “Structura și dezvoltarea personalității”, Editura Didactica și pedagogică, București,
1997 Anton Moisin, “Călăuza părinților în educarea copiilor”, Editura Aramis, 2010 Dr. Tanya
Byron, “Educă-ți pozitiv copilul oferă ce vrei să primești”, Editura Aramis, 2011
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Valorificarea hidrografiei din orizontul local în predarea

geografiei

Prof. Năstase Elena
Școala Gimnazială Nr.25 Galați

Motivația studiului

In abordarea studiului s-a pornit de la unul dintre principiile de bază ale procesului de
invăţământ - ancorarea educaţiei la viaţa reală. Procesul de educaţie şcolară trebuie să ofere o
imagine mereu actualizată asupra mediului în care copiii şi tinerii trăiesc, pentru a cunoaşte şi

inţelege mai bine realitatea, intregul dinamism al epocii contemporane.
Desfășurarea activităților cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea

concretă la cea abstractă și invers, constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare și
experimentare, pentru înțelegerea cauzalității fenomenelor și evoluției lor în timp.

După cum spunea marele geograf Simion Mehedinți, „Orizontul locului este unitatea de măsură a

tuturor fenomenelor geografice”

Scopul studiului îl constituie cunoașterea locului în care elevii cresc și trăiesc, precum și formarea

unor comportamente pozitive față de mediul geografic și social, cu care interacționează.

Procesul instructiv-educativ, privit prin prisma geografiei, trebuie să aibă la bază, în primul
rând, cunoaşterea obiectivă a realităţilor locale, înconjurătoare.

Cunoaşterea mediului înconjurător se poate face prin intermediul noţiunilor de geografie locală
incluse în cadrul orelor de geografie, fie direct pe baza observaţiilor efectuate de către elevi sub
îndrumarea profesorului, orizontul local constituind „laboratorul geografic” cu care elevii iau contact
direct pentru a-şi da seama de importanţa geografiei ca disciplină şcolară şi care le oferă posibilitatea de
a cunoaşte esenţa şi legile geografice, legile naturii şi ale societăţii omeneşti, necesare oricărui om.

În plus, noţiunile de geografie locală contribuie la consolidarea noţiunilor de geografie generală
ale elevilor, prin legarea teoriei de practică; la dezvoltarea spiritului de observaţie al elevilor; la formarea
şi dezvoltarea unor deprinderi (ca de exemplu lucrul cu harta, efectuarea unor experimente geografice,
studii de caz, selectarea unor informaţii din mas-media cu privire la mediul local, ş.a.); la stimularea
activităţilor independente ale elevului care au drept scop învăţarea prin descoperire, stimularea
creativităţii, ş.a.
Predarea informaţiilor de geografie locală trebuie să se facă cu ajutorul metodelor moderne, activ -
participative, ce au scopul de al învăţa pe elev „ să înveţe”, să-l obişnuiască să studieze în mod
independent, să-l pregătească în vederea educaţiei permanente, ca finalitate al sistemului educaţional
românesc.

În predarea geografiei de clasa a V- a trebuie să se pună accentul pe:

a) formarea unei terminologii elementare şi a unor cunoştinţe minimale, bazate preponderent pe
observare (directă sau indirectă) şi mai puţin pe transmiterea acestora prin intermediul expunerii,
descrierii sau pe baza textelor scrise (preponderent din manual);

b) observarea realităţii înconjurătoare sub aspectele ei sesizabile nemĳlocit, sau într-o formă
indirectă, prin imagini ale acesteia, care reprezintă sursa principală de învăţare ofertantă elevilor;
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c) exemple semnificative de noţiuni şi de denumiri esenţiale, fixate prin intermediul notării lor
de către elev pe suporturile de învăţare.
Stimularea creativităţii poate fi înserată în lecţia „Râurile şi lacurile”.

Creativitate ghidată printr-o imagine. Se afişează o imagine (fotografie a Cartierului Valea oraşului din
timpul inundaţiilor) şi se analizează detaliile cu elevii. Se cere elevilor să se transpună în locul unei
persoane din imagine şi să descrie în scris sentimentele pe care le-ar simţi în această situaţie, să detalieze
o acţiune pe care crede că o desfăşoară persoana respectivă în contextul acelei imagini etc. Nu se acceptă
ca elevii să scrie schematic, superficial. După activitatea individuală elevii citesc în faţa elevilor clasei
textele scrise.
Observarea ca metodă de învăţământ, observarea nu este o simplă privire a unui obiect, fenomen sau
proces, nu înseamnă numai strângerea de impresii, ci presupune urmărirea atentă şi sistematică a unor
fapte cu scopul de a sesiza aspectele vizibile relevante.
Metoda observaţiei poate fi aplicată în cadrul lecţiei “ Hidrosfera- caractere generale. Poluarea şi
protecţia apelor
Obiectiv operaţional cognitiv: pe parcursul secvenţei de învăţare elevii vor fi capabili să identifice surse de
poluare şi poluanţi ai apei
- Aţi observat apa din râuri. Oamenii aruncă tot felul de produse care ajung în apă. Ce fel de produse
poluează\apa râurilor? (....)
- De unde vin aceşti poluanţi?(...)
- Ce poluanţi aţi scris în tabel?(...)
- Ce surse de poluare a apelor aţi identificat? (...)
- Ce sunt poluanţii? (...elemente care ajung în apă şi îi schimbă în rău caracteristicile fizice sau chimice.)
- Ce este poluarea apei? (...procesul de modificare fizică, chimică sau biologică a compoziţiei acesteia, care
o face improprie folosinţa lor sau funcţiilor anterioare.)
Sarcină de lucru: Completaţi individual în tabel, în timp de trei minute, sursele de poluare şi poluanţii

Surse de poluare Poluanți

Obiectiv operaţional cognitiv: pe parcursul secvenţei de învăţare elevii vor fi capabili să deducă unele
măsuri de protecție și de iepurare a apei.
Sarcină de lucru: Formați grupuri de câte patru. Grupurile de pe rândul 1 veţi căuta măsuri de protecţie
a apei prin implicarea autorităţilor la nivel local. Grupurile de pe rândul 2 veţi căuta măsuri de protecţie
a apei prin implicarea personală a fiecărui om. Grupurile de pe rândul 3 veţi căuta măsuri pentru
curăţirea apei.
- Ce măsuri ar trebui luate pentru păstrarea calităţii apelor prin implicarea autorităţilor de la nivel local?
- Ce măsuri ar trebui luate pentru păstrarea calităţii apelor prin implicarea personală a fiecărui om?
- Ce măsuri se pot lua pentru curăţirea apei?

Studiile geografice ale orizontului local se pot realiza și în cadrul activităților didactice
extrașcolare. Prin activitățile didactice extrașcolare cu caracter geografic se va urmării identificarea
soluțiilor de protecția mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat în contextul dezvoltării
sustenabile.
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Un impact deosebit asupra conștientizării elevilor cu privire la problemele mediului îl au
activitățile extracurriculare.
Scopul activității – sensibilizarea auditoriului și a oamenilor de pretutindeni cu privire la dezechilibrul
imens din natură
Obiective:

Dobândirea de cunoștințe cu privire la importanța apei;
Dezvoltarea capacităților cognitive, de înțelegere, analiză, sinteză comparație, generalizare și evaluare;
Cultivarea unei atitudini active și pozitive față de cunoașterea mediului înconjurător;
Sensibilizarea elevilor cu privire la protecția mediului prin intermediul creativității, manifestate în
forma artei plastice, creației artistice.
Tema activității: „Apa – o substanță specială”
Conținut:

� Expoziție de desene ale elevilor pe tema apei
� Activitate interactivă „ Importanța apei”
� Scenetă „ Dacă apa e curată viața ni-i asigurată”

Data: 22.03.2022
Grupul țintă:
Beneficiarii direcți: elevii de gimnaziu ( clasele a V-a și a VI-a)
Beneficiari indirecți: comunitatea locală
Parteneri : Asociația Tehnopol
Rezultate așteptate:

� cunoașterea elementelor de geografie locală
� dobândire de cunoștințe și competențe cu caracter interdisciplinar
� informarea și conștientizarea elevilor, părinților și comunității locale în legătură cu problemele

actuale ale mediului
Concluzii

Ideea “ modernizării” didacticii geografiei în învăţământul gimnazial, nu trebuie înţeleasă ca o
“metodă” şi nici ca o renunţare la trecut ci ca o îmbinare a ceea ce s-a dovedit valoros de-a lungul
trecutului cu ceea ce se impune în condiţiile actuale.

Didactica modernă conturează un portret al absolventului de gimnaziu considerat a fi, de unii,
un ideal de neatins. Utilizarea metodelor moderne în predarea învăţarea disciplinelor în general şi a
geografiei în paticular creează, însă, posibilitatea transpunerii “ portretului ideal de pe pânză” în
trăsăturile absolventului real al învăţământului obligatoriu.

Fiecare dintre abilităţile cognitive, afective sau volitive ale “ absolventului modern” se regăsesc în
mod implicit sau explicit în fiecare dintre elevii noştri. Profesorul nu are altceva de făcut decât, prin
combinarea celor mai potrivite metode şi mĳloace didactice, să scoată la lumină aceste trăsături.

Iată de ce, în cercetarea care s-a întreprins, s-a pornit de la ipoteza: “ integrarea noţiunilor de
geografie locală în lecţiile de geografie contribuie la o creştere a randamentului şcolar şi la şlefuirea
profilului modern al absolventului de învăţământ gimnazial”.
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Evaluarea la clasa pregătitoare

Nastase Loredana
Profesor, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

Evaluarea la clasa pregătitoare are ca scop urmărirea progreselor copilului pentru a putea stimula,
îmbunătăți sau dezvolta cunoştinţele, deprinderile, priceperile, capacităţile, atitudinile, abilităţile și
aptitudinile.

Clasa pregătitoare asigură trecerea gradată a copilului de la educaţia din familie şi grădiniţă la
formarea iniţială asigurată de şcoală și are în vedere dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a
limbajului şi comunicării, precum şi a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, asigurând totodată baza de
plecare pentru dezvoltarea celor opt competenţe-cheie.

Cercetările psihopedagogice ne arată că, de cele mai multe ori, cazurile de insucces școlar se
întâlnesc la clasele de început de ciclu școlar (prima grupă de grădiniță, clasa pregătitoare, clasa a V-a,
clasa a IX-a) și se datorează dificultăților de adaptare a copilului la noul regim de viață și de muncă
intelectuală. Debutul școlar presupune un anumit nivel de dezvoltare socio-afectivă, intelectuală și
morală a copilului, iar aptitudinea de școlaritate sau maturitatea școlară solicită dobândirea unor
priceperi, deprinderi și capacități necesare activității școlare, bazată pe învățare de tip școlar, un act
deosebit de complex.

La nivelul învăţământului primar, în clasa pregătitoare trebuie să se acorde o atenţie sporită
evaluării sub cele trei forme cunoscute: evaluare iniţială, continuă sau formativă şi sumativă, ca procese
definitorii de cunoaştere a individualităţii copiilor de 5-6/7 ani, cuprinşi în procesul educaţional.

Observarea este importantă în programele de educaţie centrate pe copil şi constă în urmărirea
atentă şi sistematică a comportamentului său fără a interveni, cu scopul de a sesiza aspectele sale
caracteristice. Pentru a-l influenţa în mod optim, cadrul didactic trebuie să redescopere mereu copilul în
dinamica ipostazelor inedite ale individualităţii lui în devenire, sub toate aspectele.

Observarea sistematică a comportamentului copilului oferă evaluatorului informaţii despre elev
cu privire la capacităţile sale de acţiune şi de relaţionare, competenţele şi abilităţile de care dispune în
mod direct şi pe care le probează în activităţile zilnice. Cadrul didactic identifică pe parcursul procesului
instructiv-educativ zonele de vulnerabilitate ale elevului oferindu-i feedback diferenţiat, în funcţie de
rezultatele sale. Evaluarea progresului copilului se face în raport cu el însuşi.

În procesul evaluării se includ cele trei forme de evaluare cunoscute: iniţială (predictivă),
formativă şi sumativă. Prin evaluarea iniţială se urmăreşte stabilirea nivelului de la care se pleacă într-o
acţiune educativă. Evaluarea formativă face parte din procesul de învăţare al elevilor şi stimulează elevii
pentru învăţare. Evaluarea sumativă încheie procesul de învăţare.

În pregătirea pentru procesul de evaluare la clasa pregătitoare este necesar să avem în vedere
realizarea atmosferei corespunzătoare, stabilirea nivelului minim de performanţă la data evaluării,
alegerea tipului de evaluare şi a categoriei de itemi folosiţi. În clasa pregătitoare, evaluarea nu urmăreşte
ierarhizarea elevilor, ci stabilirea nivelului cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor acestora, necesare
pentru a aborda cu succes clasele următoare. În primul semestru, activitatea de evaluare se face fără să se
anunţe elevii pentru a nu crea o situaţie de stres. Rezultatele reprezintă informaţii doar pentru cadrul
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didactic, pentru a şti de unde începe şi cum continuă procesul de formare. Evaluările organizate și
anunțate au loc în semestrul al II-lea, când elevii s-au obişnuit cu activitatea şcolară. Acestea se
desfășoară în timpul lecţiilor, după parcurgerea unor teme, proiecte sau capitole prevăzute de programa
şcolară. Înainte de sfârşitul fiecărui semestru, se desfăşoară evaluarea fiecărei competențe. Rezultatele la
evaluările planificate se consemnează în Raportul de monitorizare al progresului elevilor, iar profesorul
analizează performanţele fiecărui elev şi constată dacă se află într-o situaţie de evoluţie sau involuţie,
urmărind să stabilească măsurile ameliorative. Aceste măsuri pot constitui planul individualizat de
învăţare, prevăzut de lege.

Pe baza rezultatelor din cele două semestre, în luna mai se completează Raportul de evaluare la
finalul clasei pregătitoare, un document-tip, în care se consemnează nivelul realizării competențelor
generale, respectiv a competențelor specifice asociate fiecărei discipline. Scopul acestui raport este
reprezentat de orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a
răspunde solicitărilor de tip şcolar.

Raportul de evaluare este structurat pe următoarele secțiuni:
a) Date de identificare ale elevului;
b) Discipline: Comunicare în limba română, Comunicare în limba modernă 1, Matematică şi

explorarea mediului, Religie, Arte vizuale şi abilități practice, Muzică şi mişcare, Educație fizică,
respectiv Dezvoltare personală;

c) Competenţele generale, precum și competenţele specifice asociate fiecărei discipline
d) Aprecieri şi recomandări.
În dreptul fiecărei competențe specifice, cadrul didactic responsabil consemnează, în baza

documentelor-suport, nivelul achiziției: ,,realizată” sau ,,în curs de realizare”, după caz.
Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ sau poate fi baza

întocmirii/actualizării planului individualizat de învățare pentru elevi.

Bibliografie:
Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare
file:///C:/Users/User/Downloads/Ghid_de_completare_si_valorificare_a_Raportului_de_evaluar

e_clasa_pregatitoare.pdf
Anexa la Ordinul MECS nr. 3678. din 08.IV.2015 privind aprobarea Metodologiei de întocmire,

completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare
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Educația incluzivă în grădiniță

Autor: Prof. Onofrei Mădălina
Grădinița Electromagnetica, București, Sector 5

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu
dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu
fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce
câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. Educația de tip
incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor
copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din medii
defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează prin
lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI)
are ca obiectiv general conectarea României la eforturile internaționale în realizarea educației incluzive,
susținerea și dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european.
Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă generalitate:
- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație;
- fiecare copil poate învăța;
- politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, decât cea
de copil pentru școală;
- încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprĳin în școală , pentru a oferi oportunități de
dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprĳini profesorii;
- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii care dau
valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprĳin și educație pentru toți, grijă și
atenție pentru fiecare. 12 Nr. 116 martie – 2022.

În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale,
aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o
serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o
preocupare intensă pentru găsirea căilor și mĳloacelor optime de intervenție educativă, încă de la
vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la
cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea
copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă
pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui
ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. Argumentul acestui referat
este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult decât un discurs demagogic, declarativ; ea poate fi
pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare curriculară individualizată, prin formarea și
dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice tip. Grădinița are ca scop
crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități, de
alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării acestora alături de ei,
fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De asemenea, se impune și implementarea
unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi
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nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți copiii. Integrarea/ incluziunea poate fi susținută
de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din
școala de masă și din școala specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea
întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei
integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița care îi
receptează în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea
față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase
instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor
trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează
prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și
convingere. Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul
înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în
care va fi integrat copilul cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și
pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în
rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri
care permit stimularea unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă
mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor
persoane cu deficienţe. Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el
trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din
grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă
preşcolarului cu dizabilităţi.

De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru
ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul direct între
copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative
speciale. De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia,
dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele
abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprĳinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor.
Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună
colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie
pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi
grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele
didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în
care sunt implicaţi proprii lor copii. Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative
speciale este necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului,
precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii
de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină
inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este
fundamentală pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei.

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la personalităţile
copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, grădiniţa, ca instituţie, nu
poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Este nevoie de un
parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie comună în folosul copilului, fără
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prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau
educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui
copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-
un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl
înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la
acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă, pentru a-i da copilului încredere în
forţele proprii.

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile
educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice:
• cum este fiecare;
• ce ştie fiecare;
• ce face fiecare;
• cum cooperează cu ceilalţi.
În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte
următorii paşi:
- să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi
comunitatea;
- să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări;
- să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi
stimulator;
- să aibă discuţii, în prealabil, cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a
lucra împreună;
- să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii;
- să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la
activităţile curriculare;

Bibliografie:
- Ecaterina Vrăşmaş - ,,Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti, 1999;
- Ecaterina Vrăşmaş - ,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, Bucureşti, 2004.
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NE JUCĂM ȘI ÎNVĂȚĂM

Ovreiu Valentina-Maria
Grădinița Electromagnetica Sector 5, București

“Copilăria este regatul unde nu moare nimeni.”

(Stephanie Meyer)

Copilăria este cea mai frumoasă parte a vieții. Nu trebuie sa-și piardă niciodată semnificația mai ales că

este cea mai pură si distractivă perioadă a vieții. Fie că am copilărit la oraș sau la țara, cu toții am

cutreierat parcurile, străzile din cartier, ulițele cu cheia de gat jucându-ne tot felul de jocuri fascinante.

Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută ajută cel

mai mult şi eficient să invate. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze mediul, să

îşi exprime emoţiile, să acumuleze cunoștințe și abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea la

cerințele școlii. În grădiniţă de copii

jocul reprezintă o metodă de învăţare, în cadrul căruia copilul se poate exprimă liber. Jocul pune accent

pe cunoaştere. Prin intermediul jocului, copilul se familiarizează cu tot ceea ce îl înconjoară. Jocul este

farmecul copilăriei, este perioada cea mai plăcută din viaţă oricărui om. Pentru copil joaca are aceeaşi

semnificaţie pe care o are munca în viaţă oricărui om. Copilul se joacă de când se naşte. Prin urmare,

jocul reprezintă pentru copil întâia formă de activitate. În cadrul activităţilor din grădiniţă, jocul se

regăseşte în activităţile la alegere, în activităţile de învăţare dirĳată şi în alte tipuri de activităţi cum ar fi

cele desfăşurate după-amiază, la grădiniţele cu program prelungit. Jocurile copiilor sunt influenţate de

mediul cultural multilateral în care creşte şi trăieşte copilul. Elementele mediulul social se răsfrâng

asupra modului în care copilul se comportă prin joc, felul în care dialoghează, tonului pe care-l utilizează.

Jocul dezvoltă copilului procesele psihice: gândirea, memoria, imaginaţia, percepţiile de formă, culoare,
mărime, distanţă, greutate. El este în esenţă o modalitate de investigaţie şi cunoaştere a lumii reale,o
pre-învăţare(Vâgotski,Piaget,Berlyne,Wallon), un spaţiu de satisfacere a dorinţei fireşti de manifestare
a independenţei(Freud), un mĳloc de comunicare(Bateson). Implicarea copilului în joc este deplină; el îşi
antrenează spontan şi voluntar toate potenţialităţile fizice, intelectuale, afective, jocul reprezentând
astfel un mĳloc de formare a eu-lui(Château) şi de realizare a sinelui(Claparede). În grădiniţa de copii
jocul îl întâlnim,î n afară de activităţile experentiale (jocul didactic ) și în activităţile liber-alese.
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Când spunem joc liber ne referim la jocul care este iniţiat de copil în centrele de interes (construcţii,
biblioteca, artă, ştiinţă, jocul de masă, joc de rol, nisip și apă). În jocul liber copilul decide ce se joacă,cu
ce se joacă şi cu cine se joacă. Copiii îşi creează o lume a lor cu ajutorul căreia încearcă să înţeleagă
realitatea,rezolvaprobleme pe care le întâlnesc în viaţă de zi cu zi,repetă,reinterpretează şi retrăiesc
experienţe. Tradiţional,jocul reprezintă o metodă educativă în activităţile din grădiniţă ale copiilor ,în
modernism jocul jocul nu constituie numai o formă de organizare a vieţii copilului ci şi un principiu de
educaţie. El reprezintă o cale de socializare a copilului, mĳloc de instrucţie şi educaţie, metodă eficientă,
procedeu însoţit de alte metode educative, formă de organizare a vieţii copilului. Şi în trecut şi în timpul
actual, jocul era şi este activitatea preferată a prescolarului în care satisface în cel mai înalt grad
trebuințele copilului. În lumea imaginată în joc, copilul se simte puternic, inteligent, adult, aici el este
capabil de fapte eroice de acţiuni spectaculoase;totul este permis în joc.
Jocul este un minunat mĳloc de cunoaştere şi autocunoaştere, de exersare a unor capacităţi, de
socializare primară. Când copilul se joacă cu alţi copii, el învaţă să respecte reguli ce constituie temeiul
conformării la normele de comportare socială moral, învaţă să împartă jucăriile cu alţii, să colaboreze cu
coechipieri îşi dezvoltă altruismul, spiritul de echipa, comunicarea cu ceilalţi, prin urmare devine mai
sociabil, mai tolerant faţă de cei din jur.Jocul se intercoreleaza cu învăţarea şi creaţia. Jocurile cu subiect
din viaţă, din poveşti şi basme presupun cunoaşterea conţinutului acestora dar implică şi creativitate de
expresie în interpretare.Jocurile cu text şi cânt îi apropie de creaţiile muzicale şi literare.Jocurile de masă
presupun învăţare şi crearea de variante. În joc, copilul are tendinţa să-şi folosească mintea asemeni
geniului, explorând liber și descoperind noi căi de soluționare și experimentare(Haward Gardner). Prin
intermediul jocului, copilul se familiarizează cu tot ceea ce îl înconjoară.

Copilul are nevoie nu numai de sprĳin și îndrumare ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar
educatoarea trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile specifice prin care copilul
achiziţionează cunoştinţe cum ar fi: imitare, încercare şi eroare, experimentare. Jocul este
farmecul copilăriei, este perioada cea mai plăcută din viaţă oricărui om. Lipsa jocului în perioada
copilăriei a avut şi va avea efecte nefavorabile asupra evoluţiei ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
1.Creţu Tinca-Psihologia vârstelor, Iaşi-Polirom
2.Şchiopu Ursula-Psihologia copilului, Bucureşti-2009
3.Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă-PRET
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PROIECT DE ACTIVITATE NONFORMALĂ

Prof. Pălănceanu Paula
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Botoșani

Titlul activității: NE JUCĂM ȘI RECICLĂM!

Scop: Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrĳire și ocrotire a mediului înconjurător, în
vederea educării unei atitudini pozitive față de acestea precum și educarea capacității de a exprima
mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităților practice și plastice.

Obiective:

- încurajarea copiilor pentru a observa natura
- asumarea responsabilității față de mediu
- formarea deprinderilor de a lucra cu materiale din natură
- stabilirea unei interrelaţionări între sănătatea mediului şi propria sănătate

Grup țintă: preșcolarii grupei mĳlocii
Loc de desfășurare: sala de grupă, centrul de reciclare din oraș
Resurse:

- umane: preșcolarii, cadrele didactice, părinții, personalul centrului de reciclare
- materiale: cărți despre protecția mediului, materiale reciclabile (pet-uri, ziare, carton, hârtie, etc)
- tehnice: calculator, imprimantă , aparat foto, videoproiector, aparatură pentru reciclat sticle de

plastic, etc.
- resurse procedurale : investigaţia, reprezentarea grafică, demonstraţia, expunerea, lectura

selectivă, argumentaţia, activităţi practice;
- resurse financiare : bani obţinuţi prin valorificarea materialelor refolosibile ( maculatură, sticle şi

borcane ) colectate de preșcolari, contribuţii benevole.
Desfășurarea activității

1. Introducere: Voi prezenta preșcolarilor un filmuleț (adecvat vârstei lor) despre ce se întâmplă
în lume și cum este afectată planeta, cum sunt afectate plantele și animalele de gunoaiele pe care le
aruncăm, în loc să le reciclăm.

Voi încuraja preșcolarii să identifice acţiunilor negative ale omului asupra naturii şi a efectelor
acestora.

De asemenea, le voi arăta și secvențe din filmul WALL-E, roboțelul care este proiectat pentru a
curăța deșeurile care acoperă Pământul în viitorul îndepărtat.

Le voi propune apoi preșcolarilor și părinților acestora să aducă a doua zi materiale ce pot fi
reciclate, în special sticle de plastic pentru a le putea valorifica la centrul de colectare din oraș.

2. Vizită la Centrul de Reciclare: După ce preșcolarii au adus materiale reciclabile, ne pregătim să
mergem în vizită la centrul de reciclare. Fiecare copil primește o pungă (să o poată duce) cu materiale
reciclabile și pornim pe jos spre centrul de reciclare, cu rugămintea de a observa mediul exterior
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grădiniței și de a semnala orice neregulă pe care o văd, referitor la gunoaie pe jos, acțiuni ale oamenilor
care pun în pericol mediul și plantele, etc.

Odată ajunși la Centrul de Reciclare, fiecare copil va înmâna materialele reciclate celor
responsabili, pe categorii. Vor putea observa astfel că hârtia se adună într-un loc special, cartonul în altă
parte, etc. Vor putea urmări procesul de colectare al hârtiei și cartonului, vor vedea cum acestes sunt
cântărite și vor primi o chitanță și bani în funție de nr. kilogramelor adunate.

Sticlele de plastic le vor păstra, pentru e merge în clădirea unde se colectează acestea. Vor putea
urmări mașinile și procesul de colectare al sticlelor de plastic ce vor fi reciclate, utilizând un proces de
spălare și apoi de măcinare, rezultând un produs secundar denumit “fulgi”. Acesta constituie materia
primă în industria de mase plastice, ambalaje etc.

Li se va explica preșcolarilor că pentru a fi acceptate de aparat, recipientele introduse trebuie să
fie goale, cât mai curate și nedeteriorate.

De asemenea, preșcolarii vor face cunoștință cu micul compactor – ROBO -PET - Aparatul
funcționează ca o presă, acționând asupra sticlei dinspre partea superioară. Totodată, în alcătuirea
aparatului intră și o componentă electrică de încălzire, care are ca efect topirea PET-ului. Astfel, sticla de
plastic este compactată la cald, întocmai precum un acordeon. Randamentul aparatului este destul de
bun, reușind să compacteze o sticlă de 2 litri în 20 de secunde.

Fiecare preșcolar va primi o astfel de sticlă compactată. Îi voi anunța că odată ajunși înapoi la
grădiniță, vom realiza din acestea sfeșnice pe care le vor putea lua acasă.

Rezultate așteptate / impact / produse / feedback

- dobândirea de către copiii preşcolari a unui sistem de cunoştinţe coerent în vederea formării
unui comportament aptitudinal, atitudinal şi acţional care să ducă la o mai bună protejare a
naturii;

- colectarea materialelor refolosibile şi valorificarea lor ;
- organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, din materiale refolosibile;
- comunicarea eficientă a copiilor participanţi prin propriile creaţii;
- trezirea interesului copiilor faţă de protejarea mediului înconjurător
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POVESTEA BRADULUI DE CRĂCIUN

Prof. Pălănceanu Paula

G.P.P. Nr. 23 Botoșani

La sosirea la grădiniță, copiii vor fi întâmpinați de către educatoare, care îi va orienta spre
activități ale dimineții (jocuri silențioase) și joc liber.

După servirea micului dejun, se va continua cu Întâlnirea de dimineață - „Pippi Șosețica la
grădiniță!”, într-o manieră optimistă și plină de energie, deoarece ziua bună de dimineață se cunoaște.
(ADP)

Copiii sunt așezați în semicerc, respectându-se regulile de distanțare, pentru a putea stabili
fiecare un contact vizual cu ceilalți membri ai grupei. Pentru a constitui un model de comportament,
educatoarea zâmbește, îi privește, transmite căldură și încurajare prin toate formele de comunicare –
verbală și nonverbală.

Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative; pornește de la cadrul didactic și este
continuat de toți copiii grupei. Copiii se salută reciproc cu formula simplă “Bună dimineața …Andrei,
Elena, Ianis!”, salutul transmițându-se de la stânga la dreapta.

Se va realiza Prezența copiilor; se strigă catalogul grupei, fiecare copil își scrie numele pe panou,
o fată va număra câți băieți sunt în grupă, iar un băiat va număra fetele.

Împărtășirea cu ceilalți reprezintă o discuție liberă în cadrul căreia, trei sau patru copii sunt
solicitați să spună cum se simt ei în acel moment. Fiecare copil va motiva starea sa sufletească, iar grupa
îl va asculta („Sunt vesel/ trist pentru că ...”). Se urmărește exprimarea liberă în propoziții scurte și clare.

Se va completa calendarul naturii, verbalizând acțiunea: „Suntem în anotimpul iarna, luna

decembrie, data 15. Ieri a fost marți, a doua zi a săptămânii; astăzi este miercuri, a treia zi a săptămânii; mâine

va fi joi, a patra zi din săptămână. Vremea este …, cerul este …, soarele …”.

Tranziție: „ Balonul buclucaș” – joc distractiv
Activitatea continuă cu gimnastica de înviorare. „Dacă vreau să cresc voinic/ Fac gimnastică de

mic./ Merg în pas alergător,/ Sar apoi într-un picior./ Mă opresc, respir ușor,/ Întind brațele să zbor./ Toată

lumea e a mea/ Când m-așez jos pe podea!/ Ăsta-i doar un început:/ Ia priviți cât am crescut!”

Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprĳină
copiii în evidenţierea noutăţilor zilei: surprizele pregătite în sala de grupă (pe măsuţe), modificarea
aspectului centrului tematic, litere mari afișate la unele dintre centre, cutia mare în care se află un brad,
plușurile Pippi Șosețica și prietenii ei Maimuța Musiu Nilsson și Calul, cutia cu surprize.

Le voi povesti copiilor despre Pippi Șosețica și cei doi prieteni ai săi, dar și despre faptul că Pippi
nu a mai mers la grădiniță până acum și curând ar trebui să meargă la școală, dar nici acolo nu vrea să
meargă pentru că nu știe cât de frumos poate fi (ea crezând că nu este deloc plăcut sau amuzant).

Inițiez o discuție cu privire la ce cred copiii despre părerea pe care o are Pippi Șosețica și îi voi
întreba dacă iși doresc să îi arate lui Pippi și prietenilor ei cât de frumos poate fi la grădiniță, (să o
încurajăm și pentru școală), dar și la ce cred ei că reprezintă aceste lucruri din grupă și cum ne vom
organiza activitatea pe centre.
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Tranziție: „Clap, clap, song!”
Activitatea continuă cu ADE – Domeniul Limbă și comunicare (DLC) – “Povestea bradului

de Crăciun” (poveste populară) – povestea educatoarei.
Folosindu-mă de imaginile descoperite în cutia cu surprize, voi relata povestea cu intonația

adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu modularea vocii, pentru a imita personajele, cu marcarea pauzelor
determinate de punctuație, mimică și gesturi adecvate situațiilor. Prin intensitatea timbrului vocal voi
încerca să creez o atmosferă propice captării atenţiei copiilor asupra ordinii în care apar personajele în
acţiunea desfăşurată în povestire, voi explica cuvintele și expresiile necunoscute.

La sfârșitul povestirii, pentru fixarea cunoștințelor, voi cere copiilor să repovestească conținutul
poveștii pe baza imaginilor prezentate, să precizeze care sunt personajele povestirii și să le identifice în
imaginile prezentate.
Rostogolind un cub, copiii vor asocia, compara, analiza, descrie cum sunt personajele în diferitele
momente ale povestirii.

Tranziție: „ Brăduțul” (cântec)
Copiii vor merge la baie. „Mergem drepți ca bradul!”/ ,,Sus, pe coama munților/ Munților,

cărunților,/ Stă voinicul cel țepos,/Veșnic verde și frumos!” (mers imitativ)
După acest moment se va face trecerea la următoarea activitate - Domeniul Om și Societate

(DOS) – Acticitate practică: „Globuri pentru brad!” - Tăiere (cu foarfecele, pe contur în linie dreaptă,
curbă, frântă, spirală) și Lipire (aplicarea elementelor componente pentru obținerea unui întreg).

Activitatea practică din cadrul DOS se realizează la Centrul Artă, unde copiii vor tăia cu
foarfeca hârtia pe conturul dat pentru a obține elementele componente ale unui glob apoi le vor lipi
pentru a realiza un glob, pe care își vor scrie singuri numele.

Le voi comunica copiilor că Pippi Șosețica ar vrea să participe și ea la activitatea de decupare/
lipire dar nu știe cum se procedează pentru că nu a mai fost la grădiniță.

Se vor reactualiza cunoștințele cu privire la operațiile simple de lucru ce au fost desfășurate
anterior (tăiere/ lipire).

Se intuiesc materialele individuale și uneltele de pe mesele copiilor: foarfece, hârtie colorată,
lipici, creioane, șervețele umede.

Voi explica și voi demonstra procedeele de lucru: luăm hârtia colorată în mâna stângă iar cu
dreapta apucăm foarfeca și tăiem pe linia curbă desenată pe foaie, pentru a obține partea de jos a
globului (cercul), apoi tăiem pe liniile drepte desenate pe foaie pentru a obține dreptunghiuri colorate.
Când vom termina de decupat, vom lipi capetele dreptunghiurilor colorate pe cerc, pentru a obține un
glob.

Se execută exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor înainte de începerea activității. Voi
supraveghea activitatea, intervenind acolo unde este nevoie.

Copiii sunt invitați să meargă pe la centre, pentru a descoperi surprizele pregătite. Se face
intuirea materialelor pregătite la fiecare sector și fiecare copil își alege centrul unde vrea să lucreze, cu
specificația că se vor roti în ordinea preferințelor și vor trece toți pe la fiecare centru. (ALA I)

La Centrul Joc de masă „Bradul împodobit!”, copiii vor avea de realizat puzzle cu imaginea
unor brazi împodobiți și vor juca jocul memory „Globuri cu litere”.

La Centrul Joc de rol: „ Bradul dulce de Crăciun!” – copiii vor interpreta rolul de cofetari și
vor decora prăjituri în formă de globuri și brioșe verzi, pentru a realiza un brad dulce.
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La Centrul Construcții: „Bradul și ornamentele de Crăciun!” – copiii vor construi fie prin
alăturarea, suprapunerea și îmbinarea rozetelor, fie cu ajutorul piunezelor, ornamente pentru Crăciun și
Brazi.

După încheierea activităților la centre, copiii trec în grup pe la fiecare centru. Ei apreciază
activitatea proprie și pe cea a colegilor.

Se analizează lucrările realizate în fiecare sector, prin metoda Turul galeriei, copiii fiind
aplaudați și recompensați.

Educatoarea face aprecieri asupra gradului de participare, asupra desfășurării activității, a
comportamentului individual și colectiv al copiilor.

Tranziție: “Pippi Șosețica spune … ”
Jocuri Și Activități Alese (ALA II):

Copiii se vor destinde prin intermediul activității gospodărești „Împodobim bradul!” a
jocului liniștitor „Bradul întreabă, tu răspunzi!” (RAI) / „Alfabetar electronic!” și a unui joc de

mișcare „Dansăm în jurul bradului!”
Activitate gospodărească: „Împodobim bradul!”
Copiii vor împodobi bradul cu globurile lucrate de ei, dar și cu alte ornamente pe care le-au

primit în cutia cu surprize!
Joc liniștitor:

„Bradul întreabă, tu răspunzi!” (RAI)
Așezați în cerc, un copil va arunca maimuțica de plus spre colegul preferat și-i va pune o

întrebare legată de activitatea din ziua respectivă. Cel care a primit inima va răspunde și la rândul lui va
întreba alt coleg despre activitățile preferate din ziua respectivă (răspunde – aruncă - interoghează).

“Alfabetar electronic!“
Jocul conține o tablă de joc, un buton musical, 41 de cărți/forme cu obiecte. Table de joc și

cărțile corespunzătoare vor fi așezate cu fața în sus, la vedere. Voi apăsa butonul muzical, care va enunța
o întrebare (cu sunetul sau descrierea) corespunzătoare uneia dintre cărțile de joc cu obiecte (imaginile
sunt prezente pe tabla de joc). Copiii trebuie să identifice cartea respectivă. Cel mai rapid dintre ei va
câștiga cartea găsită. Voi apăsa din nou butonul pentru a asculta întrebarea următoare.

Joc de mișcare „Dansăm în jurul bradului!”
Copiii vor face un cerc în jurul bradului și vor dansa pe melodii specifice.
Pentru fiecare joc în parte voi preciza regulile, voi realiza jocul de probă, după care copiii se

rotesc, fiind încurajați să participe toți.
Ziua se încheie cu cântec și voie bună.
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Serbările școlare-modalitate de realizare a educației estetice la

preșcolari

Autor:Prof. Pancu Petruța
Grădinița Electromagnetica, București, Sector 5

„Viaţa cotidiană stă, într-o mare măsură, sub zodia esteticului – afirmă un mare pedagog al
timpurilor noastre - Ne întâlnim la tot pasul cu obiecte, activităţi ce poartă, pecetea lui. Contactul cu
operele de artă, design-ul vestimentar sau a bunurilor de consum, arhitectura sau spaţiul ambiental, o
parte din activităţile noastre diurne, participarea la ceremoniile cele mai diverse impun o pregătire
atentă pentru a recepta valorile estetice. Chiar şi educaţia presupune un registru estetic. Nu în zadar se
vorbeşte despre o artă a învăţării şi educaţiei, de educatorul - artist, de scenariul şi ficţiunea didactică
unde autorul profesor îşi „joacă” un rol bine definit”.

Educaţia estetică este un proces deosebit de complex şi laborios, încât nu trebuie subestimat şi
lăsat să se producă spontan şi de la sine. Frumosul artistic – „hrană tradiţională a muzelor”, prin însăşi
forţa transformatoare poate deveni capabil să pătrundă şi să inunde cu vitalitate întreaga structură a
psihicului uman. Desăvârşirea personalităţii umane se realizează prin educaţia estetică.
Privită ca latură a educaţiei, cea estetică „îndeplineşte multiple funcţii educative, exercitând o acţiune
polivalentă asupra dezvoltării personalităţii umane” – aprecia unul dintre muzicienii preocupați de
educația copiilor.
În grădinițe educaţia estetică se realizează prin activități diferite urmărind:
- educaţia estetică prin elemente de literatură;
- educaţia estetică prin muzică; - educaţia estetică prin arte vizuale;
- educaţia estetică prin mĳloacele mass-media.

Sentimentele estetice au darul de a uni oamenii pe fondul unor valori înalte, sugerate de artiştii
făuritori de frumos. Acel ceva misterios este cel pe care artistul îl face să treacă din el însuşi în operă, iar
proprietăţile estetice ale obiectului, dincolo de proprietăţile sensibile şi chiar cele inteligibile, nu sunt în
el decât proiecţia aspiraţiilor creatorului. Școala a reprezentat mediul cel mai prielnic de depistare,
dezvoltare și de valorificare scenică a deprinderilor și priceperilor copiilor de școală și de grădiniță. A
rămas memorabilă scena din Moromeții, în care Marin Preda surprinde calitățile excepționale ale
copilului Nicolae, la serbarea de sfârșit de an. Nu era o invenție a scriitorului, ci doar momentul intrării
în literatura română a unor evenimente din viața școlii românești, în care elevii cântau, dansau, recitau
și jucau teatru. Era o tradiție insuflată viitorilor învățători în anii când se pregăteau în școlile normale
pentru cariera de educatori. În educaţia estetică, frumosul poate fi atât scop cât şi mĳloc. Frumoul ca
scop (finalitate) stă la baza educaţiei pentru artă, adică permite realizarea premiselor pentru înţelegerea,
receptarea şi integrarea frumosului artistic. Frumosul ca mĳloc întemeiază educaţia prin artă, care
vizează realizarea unei instruiri morale, intelectuale, fizice prin intermediul frumosului artistic
manifestat în grădiniţe prin intermediul serbărilor şcolare. Aşadar, grădinițele își pot găsi în serbările
preșcolarilor modalitățile de evaluare a achizițiilor copiilor, nu numai cele care țin de artistic, de estetic,
dar și cele de ordin social, intelectual, moral, volițional etc. Tipuri de serbări conturate de-a lungul
timpului În timp s-au diversificat tipurile de serbări, de la cea care încheie un an școlar, cum este cea pe
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care a citat-o din Moromeții lui Marin Preda, s-a ajuns la o adevărată tipologie de serbări dedicate unor
momente importante din viața unități educaționale, dar și din viața culturală a poporului. Serbarea
pomului de Crăciun reprezintă pentru cei mici unul dintre cele mai aşteptate evenimente şi ea necesită
organizarea unei manifestări complexe în care apariţia lui Moş Crăciun se încadrează cu tot fastul
cuvenit, fiind un bun prilej pentru ca preşcolarii artişti să-şi pună în valoare aptitudinile artistice şi să-şi
demonstreze achiziţiile unei lungi perioade de activitate şi de pregătire a unor colinde caracteristice,
cântece de stea etc.

Perioada pregătirii serbării reprezintă un bun prilej pentru asimilarea de către copii a unor
producţii artistice cu mare încărcătură emoţională şi afectivă, concordantă cu cadrul feeric în care-şi face
apariţia din lumea basmelor personajul mult aşteptat, care aduce copiilor daruri şi multă voie bună.
Moşul este întâmpinat cu colindele şi cu cântecele şi cu poeziile tradiţionale ce sporesc fastul sosirii lui în
mĳlocul celor mici. Amintim considerațiile lui George Breazul privind rolul copiilor de agenți purtători
ai unor producții populare cu mare încărcătură emoțională. Serbarea de sfârşit de an reprezintă un
adevărat moment de bilanţ al activităţilor desfăşurate anterior, dar şi al achiziţiilor preşcolarilor în
domeniile artistice, cuprinzând momente muzicale, literare şi coregrafice însuşite pe parcursul anului
sau a semestrului. Printre alte manifestări artistice ale preşcolarilor se numără şi cele consacrate unor
sărbători naţionale ori religioase, cum ar fi Sărbătoarea Naţională a României, de la 1 Decembrie, Ziua
Unirii – 24 Ianuarie, Ziua Eroilor, Sărbătoarea Tricolorului, Sărbătoarea Patronului grădiniţei ori a
hramului bisericii în care este grădiniţa ş. a. m. d. Fiecare dintre aceste momente trebuie să beneficieze
de un repertoriu adecvat, cuprinzând cântece şi poezii ce le-au fost dedicate, cântări religioase, cum ar fi
troparul sfântului patron etc. Cântecele şi jocurile prezentate în cadrul unor asemenea manifestări
complexe, şezători, serbări semestriale sau ocazionate de anumite momente festive, poeziile şi scenetele,
îmbogăţesc viaţa sufletească a copiilor, contribuie la însufleţirea grădiniţelor şi dau un colorit viu
activităţii preşcolarilor. Ele rămân timp îndelungat în memoria copiilor şi le cultivă dorinţa repetării lor
cât mai des, stimulându-i la însuşirea unor forme artistice diverse şi complexe, sincretice. Asemenea
manifestări publice complexe au mari reverberaţii în viaţa copiilor. Este vorba despre anumite momente
din viaţa grădiniţei, ce trebuie marcate şi prin manifestări artistice de anvergură, sau de anumite
evenimente cărora le sunt destinate. Orizontul artistic al copiilor se dezvoltă considerabil prin asemenea
manifestări ce constituie elemente de legătură dintre familie şi grădiniţă. Copiii dobândesc în cadrul
unor asemenea manifestări, încă de la vârsta preşcolară, priceperi şi deprinderi ce contribuie la formarea
gustului pentru frumos, a înţelegerii şi aprecierii lui, nu numai la „artiştii de pe scenă” ci şi la spectatorii
cei mai diverşi, părinţi, bunici, dar mai ales preşcolari colegi. Pentru asigurarea calităţii superioare a
unor asemenea manifestări artistice se impune respectarea unor criterii de selectare a numerelor şi
cântecelor incluse într-un program artistic, criterii ce urmăresc în primul rând ţinuta artistică ridicată.
O deosebită valoare educativă are şi introducerea muzicii în cadrul programului distractiv al
preşcolarilor fiind ascultată cu multa plăcere în timpul jocului, chiar şi atunci când atenţia nu este special
orientată spre aceasta. Orizontul artistic al copiilor se dezvoltă mult prin dezvăluirea conţinutului de idei
şi a formelor de expresie artistică a pieselor muzicale audiate. Copiii dobândesc astfel, încă de la vârsta
preşcolară, unele priceperi şi deprinderi ce stau la baza gustului pentru frumos, a înţelegerii şi aprecierii
frumosului din tot ceea ce-i înconjoară.
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Se poate concluziona că toate aceste manifestări organizate în grădiniţe sau şi în instituţii de
spectacole, serbări, producții, șezători etc. facilitează legătura copiilor cu comunitatea, cu viaţa culturală
şi socială locală, dar au în primul rând beneficii asupra dezvoltării sensibilităţii lor, a vieţii afective şi a
gustului estetic şi a aptitudinilor.

Bibliografie:
• Cucoş, Constantin - Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 143.
• Csire, Iosif - Educația muzicală din perspectiva creativității, Universitatea de Muzică, București, 1998,
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Fiecare copil este unic

Autor: Pandrea Anca-Maria
Prof. Școala Gimnazială ,,Dacia”, Oradea

,,Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi.
Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vâslite.

Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ţii strâns de sfoară, vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuţele: tare mulţumite când sunt mângâiate.
Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai când sunt trase.

Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat, de nu le mânuieşti cu grĳă.
Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te-ajute.”

(El. Schulman Kolumbus)

Precum s-a exprimat în versuri pedagogul Elinor Schulman Kolumbus, un cadru didactic trebuie
să aibă în vedere că fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi,
câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrĳire şi de
exerciţiu. Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. Ca învăţătoare, am ajuns la concluzia potrivit
căreia, într-o clasă de elevi se pot atinge performanțe școlare (ca grup) dacă există o abordare
diferențiată a actului educațional( predare, învățare, evaluare). Având in vedere faptul că o clasă se
formează din elevi care vin cu bagaje de cunoștințe, priceperi, deprinderi și experiențe de viață diferite
unii de alții, spațiul educațional ,,se transformă” într-o orchestră a cărui dirĳor – cadrul didactic, este
provocat să se implice activ și să țină pasul provocărilor.

Am ales să studiez și să introduc în clasa mea Teoria Inteligențelor Multiple, publicată de
profesorul, psihologul și expertul în educație – Howard Gardner, în lucrarea Frames of Mind (Tiparele
minţii în anul 1983). Este vorba de un alt mod de a aborda elevii, ţinând cont de diferenţele dintre ei.

Probabil că fiecare dintre noi am observat cât de diferite sunt comportamentele elevilor la clasă,
dar poate că nu întotdeauna am ştiut „să racordăm” predarea la interesele, preferinţele şi talentele
elevilor. Teoria Inteligenţelor Multiple ne ajută să ne cunoaştem elevii şi din perspectiva aptitudinilor
lor, a intereselor pe care le manifestă şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit. Din
această perspectivă este important să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii.

Studiind Teoria inteligențelor, am ajuns la concluzia că, fiind dascăl, am sarcina de a cunoaște, de
a folosi, de a intentifica și de a explora cele opt dialecte (inteligențe) la fiecare individualitate pe care o
am de modelat. Gardner menționează în lucrarea sa cea de-a zecea inteligență, respectiv inteligența
pedagogică, necesară oricărui cadru didactic. Așadar, dacă un elev îmi spune că nu a înțeles ceva, nu
folosește la nimic să repet explicația așa cum am formulat-o prima data. Dacă aș recurge la acest fapt, ar
fi de la sine înțeles că locul meu nu este în sala de clasă, că nu dețin o inteligență pedagogică. Ceea ce ar
trebui să fac este ori să desenez acea informaţie, ori să o cânt, ori altă metodă, folosind limbajul potrivit
celui care a cerut explicaţia suplimentară.

După Howard Gardner, oamenii posedă cel puţin opt inteligenţe, fiecare corelată cu o zonă
specifică de pe creier, fiecare om având mai multe tipuri de inteligenţă, şi anume: inteligenţă verbal-



283

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, corporal-kinestezică, vizual-spaţială, intra şi
interpersonală, naturalistă. Aceste inteligenţe există datorită tipurilor de conţinuturi informaţionale pe
care le găsesc oamenii în viaţa de fiecare zi: informaţii numerice, informaţii de localizare spaţială,
informaţii despre oameni. Datorită combinaţiei de inteligenţe, unii copii sunt interesaţi, gânditori şi
angajaţi în activităţi pe anumite conţinuturi în timp ce aceeaşi copii devin irascibili, impulsivi şi neatenţi
pe alte conţinuturi. (Gardner, 2006, p.73)

Haward Gardner, creatorul Teoriei inteligențelor multiple, a fost intrigat de faptul că unii copii,
consideraţi inteligenţi, nu au avut rezultate bune la şcoală. El a observat că au fost persoane celebre care
au reuşit să se afirme în diverse domenii, chiar dacă se spune că au avut unele dificultăţi la şcoală,
precum: Pablo Picasso, Albert Einstein, Steven Spielberg, Wolfgang Amadeus Mozart, William
Shakespeare, Mohandas Karamchand Gandhi, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, Charles Darwin,
Sigmund Freud etc. Studiind felul în care aceşti oameni au devenit celebrităţi, cum au rezolvat probleme
specifice s-a ajuns la concluzia că au apelat la diferite combinaţii de inteligenţă pentru rezolvarea
acestora.

Descoperirile lui Howard Gardner au fost preluate cu mare interes de comunitatea educaţională
internaţională. Aceasta , de altfel era obişnuită cu un alt mod de a aborda inteligenţa: unică, măsurabilă,
indicator al succesului academic. Teoria Inteligenţelor Multiple nu schimbă ceea ce avem de predat, ne
ajută doar să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii, ne ajută să înţelegem faptul că elevii pot fi
deştepţi în diferite feluri şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit. (Neacșu, 1999)

Bibliografie
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PROIECT EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ - FAMILIE

„Voluntar în orașul meu”

Profesor pentru învățământul primar, Elena PANTAZI

Școala Gimnazială nr. 195, sector 3, București

IDENTIFICAREA PROBLEMEI

Activitățile de voluntariat îi ajută atât pe tineri, cât și pe copii, să fie mai implicați în comunitatea lor și le

dezvoltă spiritul de echipă.

ARGUMENT

Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au probleme, dar nu au curajul

de a le spune, ori nu-și dau seama că au probleme.

Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să folosească informaţiile în beneficiul

copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu ştiu să răspundă. Avem

o colaborare excelentă cu părinţii, dar unilaterală: feed-back-ul nu se realizează, sunt foarte buni executanţi, vor să

ajute, se implică, dar nu ştiu „cum” şi „când” să facă ceea ce este potrivit unei situaţii. În societatea în care trăim se

pune din ce în ce mai mare accent pe conceptul de educaţie permanentă, care este chiar o necesitate astfel,

educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie, devine o necesitate.

Familia este primul inițiator socio-cultural al copilului, iar școala constituie experiența de viață a acestuia

în societate. Noutatea acestui parteneriat din acest an școlar este de a păstra cat mai eficient legatura părinte-

educator: discuții periodice, sesiuni online, email-uri cu materialele informative și educative trimise de

învățătoare.

DURATA

1 an școlar

GRUPUL ȚINTĂ

- elevi;

- părinți;

- cadrul didactic.
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BENEFICIARI

a) direcţi: copiii

b) indirecți: părinţii copiilor, școala, comunitatea locală

OBIECTIV GENERAL

- Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii;

- Cultivarea spiritului și valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor;

- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea în

care locuiesc.

OBIECTIVE SPECIFICE

- Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprĳinul copiilor

defavorizati;

- Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie;

- Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă;

- Îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de criză;

- Dezvoltarea unor atitudini stimulative și suportive în rândul părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice;

- Promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil;

- Implicarea unui număr mai mare de părinţi, bunici sau alţi membri ai comunităţii în educaţia copiilor;

- Dezvoltarea la părinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv

comportamentul copiilor.

REZULTATE ASTEPTATE

- Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii ;

- Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi ajuta copiii;

- Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educatia copiilor;

- Dezvoltarea unor atitudini și comportamente civice ale elevilor faţă de şcoală;

- Implicarea în activități de voluntariat;

- Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv-educative.

- Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii;

ACTIVITĂȚI PROPUSE

- Ce înseamnă o acțiune caritabilă? – dezbatere

- Cum putem ajuta oamenii din jurul nostru?

- Propunere activitate caritabilă pentru perioada sărbătorilor de iarnă;
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- „Curățenia de primăvară” – activitate de voluntariat

- Voluntar pentru mediul în care trăiesc – activitate eco

ETAPE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

- Consilierea părinţilor;

- Chestionar adresat părinţilor;

- Oferirea spaţiului pentru întruniri şi discuţii;

- Crearea de resurse;

- Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii.

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR

- Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus;

- Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri;

- Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale;

- Expoziţii de pliante.

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR

- panou al activităţii cu părinţii;

- mapa părinților;

- rapoarte de evaluare;

- chestionare;

- fişe de evaluare a activităţilor;

- portofoliul proiectului;

- inventar cu bune practici;

- CD-ul care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului;

- expoziţii tematice.

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA ŞCOLII ŞI

ASUPRA COMUNITĂŢII

- conștientizarea de către elevi a importanței pe care o au în comunitatea în care trăiesc;

- creșterea încrederii în sine;

- creșterea prestigiului școlii în comunitate.

MODALITĂŢI DE CONTINUARE DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI

Activitatea va continua prin organizarea de activităţi şcolare si extraşcolare în care vor fi implicaţi părinţi,

bunici, alţi membrii ai comunităţii care vor fi incluse în Planul de Activităţi Extracurriculare al şcolii.
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Abilitarea profesorilor în folosirea metodelor inovatoare

Metoda ,,Fishbone maps’’

Prof. înv. primar Parvana Dumitra,
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza Tecuci, jud. Galați

� 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).

� ALTE DENUMIRI ALE METODEI:

- Diagrama Ishikawa (a fost dezvoltată în 1943 de Kaoru Ishikawa, consultant japonez);
- Diagrama cauză-efect (ilustrează cauzele principale și secundare ale unui anumit efect);
- Osul de pește (seamănă cu scheletul unui pește).

Rezolvarea problemelor apărute in activitatea unei echipe este deseori o provocare, mai ales daca
opiniile membrilor sunt diferite privind cauza reala a problemei – diferite si totusi identificate corect.
Una din metodele de analiză a problemelor complexe care par a avea mai multe cauze interdependente
este și Fishbone maps. Este o reprezentare grafică structurată a cauzelor reale și potențiale ale unui efect.
Se pune accent pe cause și nu pe simptomele manifestate ale unei probleme. Diagramele sunt folosite de
grup ca un proces creativ de generare şi organizare a cauzelor majore (principale) şi minore (secundare)
ale unui efect.

Fig.1: Reprezentarea grafică a metodei
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� SCOPUL: Formarea capacității de a identifica și formula clar o problemă din realitate, de a analiza
cauze și efecte, de a găsi soluții de rezolvare a problemelor, de a stabili corelații între diferite teme și
probleme.

� ETAPELE APLICĂRII METODEI:

1. Împărțirea clasei în echipe de lucru.

2. Stabilirea problemei de discutat, care este rezultatul unei întâmplări sau unui eveniment deosebit –
efectul. Fiecare grup are de analizat câte un efect.

3. Dezbaterea în fiecare grup, pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul discutat. Înregistrarea

cauzelor se face pe hârtie sau pe tablă.

4. Construirea diagramei cauzelor și efectelor, astfel:

� pe axa principală a diagramei se trece efectul;
� pe ramurile axei principale se trec cauzele majore (principale) ale efectului, corespunzând celor 6

întrebări: CÂND?, UNDE?, CINE?, DE CE?, CE?, CUM (s-a întâmplat);
� cauzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică ce se

deduce din cea a cauzei majore;

5. Etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup:

� examinarea patternurilor;
� evaluarea modului în care s-a făcut distincţie între cauzele majore şi cele minore şi a plasării lor

corecte în diagramă, cele majore pe ramurile principale,
cele minore pe cele secundare, relaţionând şi/sau decurgând din acestea;
� evaluarea diagramelor fiecărui grup şi discutarea lor;

6. Stabilirea concluziilor și a importanței cauzelor majore: Diagramele pot fi folosite, de asemenea,
pentru a exersa capacitatea de a răspunde la întrebări legate de anumite probleme aflate în discuţie.

� TEMĂ DE REFLECȚIE:

1. E o metodă care se aplică frontal.
2. Porniți de la un text cu un peștișor. O poveste, o faptă reală, o stare de fapt. Va fi mai ușor pentru
copii să asocieze forma diagramei cu un pește.
3. Identificați o problemă .
4. Faceți brainstorming.
5. Puteti folosi metoda la orice disciplină.
6. Aveți o problemă? Găsiți cauzele, apoi vorbiți despre posibilele soluții.
7. Scrieți cauzele principale, apoi pentru fiecare cauză principală încercați să găsiți mai multe idei, să
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despicați firul în patru.
8. Desigur, nu la toate problemele puteți despica firul în patru.

9. E o metodă de organizare vizuală. Adăugați culori.
10. Puteți descoperi anumite legături între diferitele cauze.
� ACTIVITATE PRACTICĂ:

DISCIPLINA: Comunicare în limba română
CLASA: a II a
TEMA: ,,Peștișorul curcubeu își caută un prieten”
OBIECTIVE: Dezvoltarea deprinderii de a extrage informațiile de detaliu dintr-un text; Formarea
deprinderii de a-și formula propria părere despre textul citit și personajul principal.
MATERIALE NECESARE: fișă de citit, fișă cu diagrama sub formă de pește
DESFĂȘURARE:

1. Împărțirea în grupe de lucru și citirea textului.
2. Stabilirea problemei de discutat: De ce nu reușea peștișorul curcubeu să-și găsească niciun

prieten?
3. Dezbaterea în fiecare grup a acestei probleme.
4. Construirea diagramei în fiecare grupă:
5. Examinarea tuturor ideilor dezbătute în grup.
6. Stabilirea concluziilor și formularea unor învățături.
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� AVANTAJE/ LIMITELE METODEI:

Un avantaj al construirii diagramatice a relaţiei dintre efectul dat şi cauzele care l-au determinat este
activizarea tuturor participanţilor antrenaţi în acest joc în care se îmbină cooperarea din interiorul
grupului cu competiţia dintre echipe. Diagrama cauzelor şi a efectului este un instrument folositor
atunci când scopul activităţii grupului este să se ajungă la rădăcina elementelor care au determinat
apariţia unui fapt.

Un neajuns al acestui demers creativ poate fi acela al modului pretenţios de realizare a diagramei,
fapt ce poate fi repede suplinit prin exerciţiu.

� 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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Învăţământul special în pandemie

Prof. Pavăl Andreea

Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian” Botoșani

V-ați întrebat vreodată care sunt limitele ființei umane?
Ei bine, în perioada pandemiei am aflat că resursele umane sunt inepuizabile, iar noi, dascălii, am

reușit mai mult decât oricând să ne autodepășim.
După multe frământări, căutări, experimente ne-am regăsit, am devenit mai uniți, mai

înțelegători și mai îndrăzneți. Ne-am dezvoltat abilitățile digitale, am insuflat elevilor dorința de a
continua școala și în afara ei. Am constatat cu toții: profesori, elevi, părinți că educația nu se face doar la
școală; am aflat cât de importantă este această triada: elev-profesor-părinte.

Am încercat să găsim cea mai bună metodă, cea mai bună platformă, cea mai potrivită aplicaţie,
cel mai bun instrument pentru a ajunge din nou la sufletul elevilor. Știm cu toții că școala nu reprezintă
doar comunicarea unei informații. Știm că fără implicare, fără dorința de a reuși, fără a transmite emoție,
informația aceea nu va trece dincolo de pereții unei clase. Pentru a-l determina pe elev să reușească
trebuie să-i trezim curiozitatea și să ne reinventăm ca dascăli de fiecare dată.

Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de
învățare, apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și descarce aplicaţiile necesare pentru a putea
desfăşura orele online.

Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, am ales să particip
la programe de formare profesională, să mă documentez, să întreb colegii, să accesez materiale existente
pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri interactive, să descarc materiale didactice găsite pe diferite
site -uri educaționale), să parcurg etapele necesare dezvoltării personale, să creez teste online, bareme de
corectare, care să ușureze munca didactică.

În activitatea desfășurată, am folosit laptopul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru.
Încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, încercând să fiu cât mai

creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților lor.
Mai greu a fost cu câțiva elevi care nu dispun de bază materială pentru participarea la activitățile

online, nu au avut nici acces la internet, la programe, la aplicații sau platforme digitale. Pentru aceștia a
trebuit să gândesc fișe de lucru, caiete și materiale didactice care să sprĳine învățarea pe care le-am
distribuit săptămânal și sarcina de a fi lucrate și valorificate, a revenit aproape în totalitate părinților sub
coordonarea telefonică a mea.

În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot
aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale:
- orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online;
- timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine limitat;
- pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, aplicații, ce
se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare;
- toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine;
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- este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de lucru cu
aplicațiile;
- avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, regularitate, sprĳin
și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi;
- feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ părinți.

Dintre dezavantajele create de instruirea online aş putea enumera următoarele:

� Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional;
� Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice;
� Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare;
� Necesitatea experienței cadrului didactic/ elevilor/ părinţilor în domeniul calculatoarelor şi al

platformelor educaţionale;
� Elevii trebuie să fie motivați pentru a participa la cursurile online;
� Pot fi numite situaţii limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu

poate avea acces la internet sau nu îşi permite acest lucru. Aceste situaţii de criză chiar nu pot fi
controlate;

� Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu
interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască
respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională, îi pot ajuta pe elevii aflaţi în dificultate;

� Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.
� Activitatea online are un impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a

activității didactice față în față nu se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul pe care în
mod tradițional îl oferi elevilor cu nevoi speciale este greu de oferit online, date fiind limitările
tehnologice implicite;

Izolarea - elevii nu mai socializează, nu mai serbează nimic împreună.
Comunicarea virtuală nu formează caractere vii, ci doar persoane care se învață că nu este

nevoie să primească și să ofere afecțiune prin limbajul trupului;
Avantajele orelor online:

� Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai
multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate.

� Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din
clasă nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați.

� Învățământul este mai ieftin. Fiecare elev învață de acasă, folosindu-se de computerul personal.
În acest fel, școala este scutită să mai cheltuiască bani investind în aparatură tehnologică de
ultimă generație, condiționat se odihnesc, curățenia este conservată și câte alte avantaje, dacă
stai bine să te gândești;

� Este economisit mult timp (pentru elev) - elevul este invitat să ia parte la oră și nu mai poate
motiva că s-a obosit pe drumul către școală. Starea lui sufletească și fizică depinde doar de
condițiile de acasă. Regulamentele stabilite de școală sunt diminuate, fiind rezumate doar la
orarul de întâlnire cu profesorul prin intermediul orelor online;
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� Poți învăța de oriunde - uneori elevii cred în visuri şi unul dintre ele a fost să nu mai vină la
școală sau să facă ore de curs în parc, în grădina școlii sau într-un loc care să-i scoată din mediul
şcolar;

� Ne protejăm de Virusul SARS COV-2.

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui
contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de
predare-învățare evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru
independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în
această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează
utilitatea.

Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea:
prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care să
transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate.
Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem cunoștință cu platforme și aplicații
care să ne sprĳine în activitatea didactică şi să ne ajute să-i stimulăm pe elevi să rămână conectați în
procesul de învățare.
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INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

PERIȘOREANU ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 MOTRU

(A) În conformitate cu prevederile art. 7 al. (1) din Legea contabiltăţii nr. 82 / 1991, republicată,
este necesară desfăşurarea activităţii de inventarierea a elementelor de activ si pasiv deținute de orice
instituție publică

În cadrul compartimentului de contabilitate:
a) primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic şi

calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil, va fi efectuată de contabil;
b) operaţiunile de confirmare a creanţelor şi obligaţiilor şi de comunicare a listelor de

inventar cu bunurile aparţinând terţilor, vor fi efectuate de contabil;
c) întocmirea situaţiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu

conţin bunuri, va fi executată de contabil;
(B) Pentru asigurarea condiţiilor de inventariere sunt necesare:
-liste de inventriere
-registrul numerelor de inventar al mĳloacelor fixe
-program informatic pentru reevaluarea mĳloacelor fixe si obiectelor de inventar

Instruirea se face pe baza Normelor proprii privind activitatea de inventariere, la data trecută in decizie.
(A) se va trece justificarea inventarierii prin una din situaţiile de mai jos:

a) la începutul activităţii;
b) annual, în timpul funcţionării, de regulă la sfârşitul anului;
c) în cazul fuziunii sau încetării activităţii;
d) lunar asupra disponibilităţilor băneşti şi altor valori din trezorerie;
e) în alte situaţii:
� la cererea organelor de control;
� când sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiuni;
� decâte ori intervine o predare-primire de gestiune;
� ca urmare a calamităţilo rnaturale sau încazuri de forţă majoră;
� pentru aplicarea cotelor de scăzăminte ;
� în alte cazuri prevăzute de lege.

La propuneri de măsuri în vederea asigurării condiţiilor de inventariere referitoare la:
� asigurarea unor experţi pentru acordarea de asistenţă tehnică;
� asigurarea de aparate şi instrumente pentru măsurat, mĳloace de identificare (cataloage,

mostre, etc.), formulare, rechizite şi mĳloace de sigilare;
� achiziţionarea de mĳloace materiale pentru asigurarea protecţiei membrilor comisiei de

inventariere, conform normelor de protecţia muncii;
� asigurarea cu personal manipulant suplimentar;
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� sistarea sau limitarea achiziţiilor la strictul necesar pe durata desfăsurării inventarierii;
� data organizării instruirii membrilor comisiei de inventariere
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Teaching communicative skills to military students

Profesor gradul I Petcu Lavinia

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Traian Vuia” Boboc, Buzău

The title of my paper is “Teaching communicative skills to military students.” I chose this title

because I’m a teacher at “Traian Vuia NCOs and Warrant officers Air force military school”, from Boboc,

Buzau county. I teach English to military students that will become military professionals.

Working in a military environment gives me the opportunity to write about communication, about

people of different nationalities that have to communicate and interact in many situations using the English

language. English is very important for the Romanian army because military personnel take part in

international operations under NATO or the United Nations. Therefore, it is vital for the military students

to learn about communicative skills because as future military professionals they will interact with their

allies and in a war situation, good communication makes the difference between life and death.

Learning foreign languages has always been viewed as useful and important and has a strong

connection with the development of the society itself. So, being an English teacher I have to make my

students aware of the fact that learning a foreign language has become a matter of necessity for today’s

individuals.

Nowadays, military forces are deployed on humanitarian assistance and peace operations

coordinated by NATO or the United Nations. Many times English is the language that many national armies

use with the peacekeeping headquarters during operations. So, the English teacher has an important part in

teaching the military students the communicative skills. In addition, the peacekeeping troops will often need

to co-operate with nongovernmental organizations that work in the mission area. Usually, armies from

various countries co-operate and train together. Military from different branches like land forces, air force

and navy have to go on exercise and they need to communicate in a common language and this language is

English.

There are many specific reasons why military personnel will need to learn communicative skills and

I will present a few of them. Romanian military have to attend meetings held in English at the peacekeeping

headquarters. They will have to speak on the telephone, read formal correspondence and give briefings.
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Some of them are drivers and need to understand the instructions that superiors from other countries give

them. Others will read orders and complete forms, reports, speak with officers and non commissioned

officers from other countries. NCOs who work on the technical field are sent on courses to learn how to

operate on new weapons systems that our country is going to buy.

For example, few year our country bought many F16 aircrafts and several air force NCOs were sent

on Portugal to be trained. They must use English in communication because the courses are taught in

English and the documentation is also written in English. Every specialization and military branch uses a

specific terminology but all students will have to be able to explain problems, make recommendations and

suggestions and communicate with other military.

It is very important to speak a foreign language nowadays. Besides other skills and knowledge, it is

considered as a very important factor when applying for a job. I often tell to my students to learn English

because it will bring them many benefits. They have to speak English in order to be sent in missions abroad.

The most important thing for me as an English teacher is to teach my students in order to help them

improve their English. All these are good reasons for me, as English teacher, to make my students aware of

the importance of the communicative skills and also of the intercultural skill because in the military

environment teamwork is vital for surviving and defending your country.

Many teachers nowadays use communicative language teaching. Its goal is the communicative

competence. According to Jack C. Richards in his book Communicative language teaching today,

communicative competence includes certain aspects of language knowledge. One aspect refers to knowing

how to use language for different purposes and functions .Richards explains that we should use the language

taking into consideration the setting and the participants. We should know when to use formal or informal

language or when to use it for written communication as opposed to the spoken one, how to produce and

understand different types of texts, conversations, interviews.

Using different kinds of communication strategies we will be able to communicate better in English. In the

last years language learning has been seen from a different point of view.

According to Richards, communication is based on the interaction of the learner and users of the

language. Communicative language teaching focuses on the learning of a foreign language through

interaction and context. The students should concentrate on the language learning. Teaching language
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communicatively means teaching communicative competence. Jack C. Richards mentions that

communicative competence means to know how to use language for different purposes and functions, to

know how to choose our use of language according to the setting and the meaning (when to use formal or

informal language), to know to produce and understand different types of texts . We can do these things by

using different kinds of communication strategies. (Richards, 2006: 3)

Communicative language teaching is the change from the traditional methods to the modern ones,

from the teaching and practice of different grammar items using controlled activities and memorized

dialogues and drills to the use of pair work activities, role plays, simulations, debates, group work and

project work activities when teaching communicative skills. When talking about learning English, usually

teachers talk about the four skills, reading, listening, speaking and writing. There are two types of skills:

receptive skills (listening and reading) and productive skills (speaking and writing). Harmer explains that in

the case of the receptive skills the students extract the meaning from the discourse, while in the productive

ones they really produce the language. But not only in the case of the latter is our brain activated but also in

the case of the first because “we cannot access meaning unless our brains are fully engaged with the texts we

are interacting with. (Harmer, 2007: 265)

The four skills must be seen as a whole. For example, Harmer observed that during a conversation

we have to listen and then to speak because we cannot interact with that person. Writing involves reading as

well. When we send an e-mail in order to reply to it, firstly we have to read it and then write the answer.

After that review it by reading what we wrote and then send it. Harmer points out that writing and reading

cannot be separated. (Harmer, 2007: 265) In order to provide many opportunities for the students to learn

English, usually teachers tend to integrate the four skills. Skill integration is used when asking students to

work on a project that involves researching which is done by reading or listening different materials,

speaking in discussions or writing in the case of the reports. (Harmer, 2007: 267)
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Șezătoarea la meglenoromâni

- Activitate extrașcolară-

Prof. înv. primar, Petroșanu CătălinaProf. înv. primar, Petroșanu Cătălina
Școala Gimnazială ,,Panait Cerna” Cerna

Competență generală:

� Dezvoltarea capacității de cunoaștere și de valorificare a tradițiilor și a obiceiurilor

meglenoromânilor

Competențe specifice:

� recunoasterea specificului tradițiilor și al obiceiurilor meglenoromânilor
� interpretarea unor cântece meglenoromâne
� manifestarea interesului pentru cunoașterea și interpretarea muzicii și a

dansurilor macedonești
� preocuparea pentru conservarea obiceiurilor și tradițiilor transmise din

generație în generație
� implicarea în promovarea tradițiilor.

Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, exercițiul , dansul, munca în echipă,
explicarea, demonstrarea, povestirea

Mĳloace didactice : ștergare, farfurii, gheme de lână, cântece,
elemente de coregrafie, costume meglene, videoproiector, laptop.

Forme de organizare: frontală, în grupuri, în perechi, individual.

În cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Panait Cerna” Cerna jud. Tulcea- am
realizat activităţi extraşcolare ce au avut ca scop dezvoltarea unor aptitudini
speciale, antrenarea elevilor în astfel de activităţi cât mai variate şi bogate în
conţinut, facilitând integrarea în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita
şcolară în ansamblul ei dar și fructificarea talentelor personale. Activităţile
extraşcolare s-au desfăşurat într-un cadru informal, ce a permis elevilor cu
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi
maximizeze potenţialul intelectual.

Câțiva dintre elevi fac parte din Formația de dansuri
meglenoromâne ,,Altona” ce a fost înființată în anul 1997 și care îşi desfăşoară
activitatea și azi participând la numeroase manifestări culturale și obţinând tot
atâtea premii. Repertoriul de cântece şi jocuri s- a transmis la meglenoromâni
din generaţie în generaţie, fie în cadrul familiei, cu ocazia sărbătoririi unor
evenimente importante la care participau cu toţii, fie la şezătoare (pupretcă).
Hora satului, şezătoarea (claca) şi diversele sărbători prilejuite de obiceiurile
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calendaristice, din cadrul familiei, reprezentau pentru etnicii meglenoromâni
tot atâtea ocazii de a învăţa jocurile şi cântecele tradiţionale. Astăzi,
meglenoromânii din Cerna, se identifică comunitar prin cinci jocuri. De fapt,
două jocuri şi trei cântece propriu- zise, care servesc şi ca melodii de joc. Cele
două dansuri sunt: Moşescu şi Paiduşka. Cântecele propriu- zise pe ale căror
melodii se dansează sunt: Chitu, mila Chitu, Z’dusi feata la apu şi Trecui ăn sus,

trecui ăn jos.
Activitățile realizate timp de câteva zile, s-au finalizat printr-o șezătoare

în care copiii au împletit ciorapi din lână, au cântat și au dansat, au spus povești
(Pricazma ,,Șarpili cu lisitsa) și au gustat din specialitățile culinare: plăcintă cu
brânză și sărlie (megl.): un fel de sarailie.

Prin această activitate am reușit să aduc în atenția copiilor aspecte ale
tradițiilor și obiceiurilor meglenoromânilor care tind să dispară și totodată să-i
fac să înțeleagă faptul că astfel încercăm să păstrăm și să transmitem mai departe
tot ceea ce am moștenit legat de acest grup etnic. Copiii au fost foarte încântați
să participe la șezătoare și să poartă cu mândrie, ca de fiecare dată, costumele
tradiționale meglenoromâne.
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Relația profesor-elev în contextul Reformei Învățământului

Românesc

Prof. pentru învățământ primar, Plopeanu Geanina

Liceul de Arte Hariclea Darclee, Brăila

Orice profesor, indiferent de specialitate, este sau ar trebui să fie și un bun educator, poate chiar și
puțin psiholog, ca diriginte și nu numai.

În procesul de Reformă care se desfășoară mai repede sau mai încet, dar inevitabil și sigur, relațiile
interumane din școli suferă modificări majore, în acord și cu transformările din societate în ansamblu.
Pentru unii (părinți, elevi, profesori) aceste schimbări pot fi dureroase, dramatice chiar, deoarece strică
ierarhiile, "minează" autoritatea, tind spre anarhie uneori.Pentru altii aduc un suflu nou, de respect
reciproc, de într-ajutorare, de dezvoltare a personalității umane, indiferent de vârstă, de sex, de funcții.

Relaționarea interumană afost, este și va rămâne o problemă dificilă și complexă, nu numai în
școală, dar și în familie și în societate, deoarece oamenii, ca indivizi, reprezintă unicate, sunt diferiți din
toate punctele de vedere: fizic (aspect, sănătate), psihic (temperament, aptitudini, interese), social
(profesie, statut financiar).

În epoca noastră, profund informatizată, în care omul și-a găsit un nou "partener", calculatorul,
inter-relaționarea umană are specificul ei. O relaționare interumană de calitate presupune o atitudine de
parteneriat reciproc avantajos, în care partenerii oferă și primesc alternativ ceea ce au de dăruit sau ceea
ce le lipsește și, evident că fiecare om are și "plusuri" și "minusuri".

În relația profesor-elev, procesul democratizării nu poate anula rolul și statul diferit al fiecăruia
dintre cei doi parteneri, dar crează un climat permisibil dezvoltării personalității.
Acest climat poate fi realizat și prin conștientizarea adevărului că fiecare om este o persoană, o ființă
complexă, indiferent de vârstă, de sex, de etnie, de profesie etc și merită aceeași atenție, grijă și
solicitudine, mai ales în procesul comunicării, în care oamenii sunt, pe rând, emițători și receptori de
mesaje.

Procesul de învățământ, fiind prin excelență un proces de comunicare, este importantă însușirea
abilităților de a comunica. Atât profesorul, cât și elevul, trebuie să manifeste deschidere către ceilalți și
disponibilitatea de "a da" și "a primi", renunțând la prejudecata că "a da" este mai valoros decât "a primi".
Profesorul poate fi considerat, metaforic vorbind, un acumulator bine încărcat cu informații de
specialitate și cu o anumită experiență de viață, iar elevul este un acumulator pus la "încărcat" în școală.
Profesorul, la rândul său, trebuie să-și reîncarce periodic "bateriile" într-o lume în care informațiile apar
și se succed cu viteze și cantități amețitoare. "Transferul" de informații, de abilități, de componente de la
profesor la elev, nu se realizează la rece, mecanic, ci implică un complex de trăiri, de stări afective
(emoții, pasiuni, interese, aptitudini, cerințe) diferite în funcție de personalitatea fiecăruia
( elev sau profesor)

O condiție pentru o relație profesor-elev eficientă, o constituie manifestarea sentimentului de
responsabilitate de care trebuie să dea dovadă fiecare în funcție de rolul și de statul său.
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Elevul ce nu conștientizează și nu-și asumă rolul de învățăcel, ucenic studios în relația cu
profesorul, lăsând totul în grĳa acestuia din urmă: "să-mi spună, să-mi explice, să-mi demonstreze, să-
mi arate etc", cu alte cuvinte este comod, superficial și puțin implicat în procesul profesiei instruirii, va
rămâne departe de competențele performante vizate și, mai devreme sau mai târziu vor plăti prețul
dezinteresului lor. În același timp, profesorul care nu respectă ființa, de multe ori foarte delicată a
copilului cu care lucrează, oferindu-i acestuia înțelegere, răbdare, omenie, dar și apreciere, aprobare,
exigență, în limita bunului simț, vor avea o relație tensionată cu elevii și, poate, satisfacții personale
mediocre.

O altă condiție sau cerință care optimizează relațiile în procesul educației este una sublimă, dar
care, deși nu "lipsesc chiar cu desăvârșire"( cum ar spune Caragiale), se întâlnește destul de rar. Este
vorba despre iubirea pe care oamenii și-o datorează unii altora ca și creștini și cu atât mai mult cei care
educă și sunt educați. Acest respect al vieții școlare nu mai poate fi ignorat, deoarece în toate clasele se
studiază și religia, iar tot mai mulți oameni constientizează nevoia orientării către aspectele sacre ale
existenței. Iubirea creștină ca ingredient esențial în relaționarea interumană te ajută să ai doza de
smerenie ( atât ca elev cât și ca profesor) pe care o implică atitudinea de a fi receptiv, dispus să asculți nu
din frică, ci din dragoste. Într-un climat de respect reciproc și chiar de iubire, comunicarea este firească
și eficientă ( micile excepții confirmă regula), iar alegerea dupa competență și performanță nu mai este
stimulată de o competiție acerbă, ci de pasiune și de bucuria dezvoltării personalității utilității sociale.

Anumite "sfaturi" pentru o relație partenerială de calitate o putem primi chiar de la "partenerul"
specific erei informaticii, calculatorul. Acesta știe să asculte și să execute anumite comenzi, dar și ferm,
nu cedează atunci când regulile sunt încălcate și comenzile sunt eronate. Calculatorul este util pentru
comunicarea la distanță, pentru vizualizarea și evaluarea rezultatelor în procesul învățării. Totuși,
relaționarea directă, vie este mai puternică și mai autentică.

Să reflectăm asupra modului în care relaționăm și ne comportăm în așa fel încât să realizăm un
climat relaxat, stimulativ, conferind calitate vieții și activității didactice!
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES

PROF. ÎNV. PRIMAR, POENARU ELENA-DANIELA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU” ROMÂNI, JUD. NEAMŢ

În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus ca un
principiu funcţional educaţia incluzivă. Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la
cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi
asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică
menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – elev,
are și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității
didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprĳinul pe care în mod tradițional îl
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind
limitările tehnologice implicite.

Fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare,
făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și
elevii și știe cine are nevoie de sprĳin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior
activității de predare online, prin planuri individuale de învățare.

Dificultățile care apar în realizarea activităților didactice la distanță sunt: lipsa instrumentelor
pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care
trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de
învățare suficient de eficiente sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru
predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul
disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și
utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor
persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-
economic, cultural.

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni
care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în
lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator.

Prin suspendarea activităților didactice față-în-față și realizarea ulterioră a activității de predare
online, s-a reușit mult mai greu să se motiveze și să se mențină treaz interesul elevilor

Ca exemplu de bune practici, putem lua în considerare o situație în care la clasa a III-a există un
copil cu CES având tulburări de scris. Disgrafia cuprinde acele forme de perturbări ale procesului tipic
de achiziție a exprimării în scris: erori la nivelul literelor, erori sintactice și de punctuație. Copilul evită
să scrie, când scrie are scrisul mărunt, înghesuie grafemele până la suprapunere, are dificultăți în
organizarea literelor, iar scrisul este în general foarte dezordonat.

Aceste deficiențe împiedică elevul să se dezvolte normal, prin urmare este nevoie de un plan de
intervenție pentru ameliorarea acestora. Pe lângă intervențiile terapeutice, de dezvoltare a coordonării
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motorii generale, copilul trebuie încurajat să scrie pe foi cu linii accentuate pentru a avea un reper
spațial și să aibă o poziție corporală corectă atunci când scrie, trebuie implicat în activități pe echipe
unde să i se acorde diferite sarcini ce necesită decupaje, modelare, colaje, desen, pictură etc.

Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să fie motivat
prin utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de trasare a grafemelor, de ordonare a
obiectelor, strategii de exersare și studiere a literelor și cuvintelor: asocierea unor litere cu culori, să
decupeze litere, exerciții de copiere și dictare etc.

Ca resurse se pot folosi obiecte, plastilina, litere, planșe, fișe de lucru, imagini, filme didactice,
computer etc. Ca forme de evaluare se urmărește progresia prin dictări, teste, dar și evaluări ale
componentei socio-emoționale, fișe de observare etc.

Sugestii de activități online

-să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți;
-materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;
- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Schimbă locul!, Ghici cine e? etc.)
- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare;
- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate;
- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere);
- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie online;
- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
- formarea de rutine prin activităţi similare;

Strategii de învățare

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
- tratarea diferențiată;
- metode activ-participative şi practice;
- învățarea prin cooperare
- valorizarea activității în fiecare oră;
- ancorarea de interesele copilului, activităţile extraşcolare, pentru motivare.

Resurse

- folosirea unor softuri educaționale adecvate;
- mĳloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive;
- resurse educaționale deschise.

Evaluare

- observarea sistematică a comportamentului;
- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprĳin (indicații);
- autoevaluarea, dacă e cazul;
- aprecieri verbale;
- fișe de observare a comportamentului, a progresului.

Parteneriat cu părinții

- stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului;
- activități comune cu invitați de specialitate - profesori de sprĳin, consilieri școlari
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- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament;
- implicarea în proiecte comune.

Strategii de învățare

- dezbateri
- mese rotunde
- workshop-uri
- expoziții

Resurse

- ppt-uri tematice
- pliante/reviste/afișe informative
- tehnologii informatizate
- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprĳin

Evaluare

-observarea sistematică
- chestionare
- portofolii cu produsele activităților

Este de remarcat că că perioada de suspendare a întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea
profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură doar pe ceea ce este esențial, pe elementele
cu impact calitativ, pe capacități și competențe, și nu mai pe conținuturi și pe elemente periferice.

Terapia copiilor dislexici nu se rezumă doar la dezvoltarea abilităţilor de scris-citit sau la
dezvoltarea capacităţilor cognitive deficitare. Ei necesită consiliere psihologică sau în unele cazuri
psihoterapie.

Pe parcursul anilor şcolari copiii dislexici se confruntă cu tulburări emoţionale şi de dezvoltare a
personalităţii, din ce în ce mai grave. Eşecul şcolar poate cauza o stimă de sine scăzută, complex de
inferioritate, sentimentul inutilităţii, anxietate, tulburări psihosomatice, nevrotice sau tulburări de
comportament. Integrarea în colectivul clasei de multe ori devine deficitară.

Scopul intervenţiilor psihologice este dezvoltarea unei imagini de sine reale, autoacceptarea,
creşterea încrederii de sine, creşterea motivaţiei faţă de învăţătură, prelucrarea frustrărilor, creşterea
rezilienţei, reducerea problemelor emoţionale sau de comportament ale copilului, îmbunătăţirea
adaptării la şcoală, dezvoltarea capacităţii de a se integra în colectiv, formarea unui reţele de sprĳin în
jurul copiilor, alcătuită din colegi şi adulţi.

Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă profesorul
itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi copii normali şi
permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită deplasările la cabinete de
specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru părinţi şi cadrul didactic astfel încât,
acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice cele mai potrivite pentru remedierea deficienţei
semnalate.

Bibliografie:

„Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial” UNICEF, Bucureşti, 1999
Creţu D, Nicu A., Mara D – Pedagogie - formarea iniţială a profesorilor, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”
Sibiu, 2005



306

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

Rolul și importanța parteneriatelor educaționale în

promovarea bibliotecii școlare

Popa Mihaela, bibliotecar
Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu’’, București

Ritmul accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării progresive de informaţii a
pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al copiilor din ziua de azi. Majoritatea s-au
îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai
importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o
bibliotecă, într-o librărie, de a-şi crea o bibliotecă proprie. De aceea, şcoala, ca instituţie de învăţământ şi
biblioteca, ca instituţie de cultură cu rol important în viaţa comunităţii, încearcă să îndrepte acest lucru,
trezind în sufletele dornice de cunoaştere ale copiilor, interesul pentru lumea fascinantă a cărţii și a
lecturii.

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar al
activităţilor de educaţie. Biblioteca are un rol foarte important într-o şcoală, pentru că reprezintă
accesul elevilor la informaţie, la ştiinţă, şi la cultură. Cartea , care are un rol important în dezvoltarea
noastră ca oameni şi ca element component al culturii unei naţiuni, face parte din acele bunuri a căror
valoare se defineşte prin relaţia ei cu cititorii.

Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ,
în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.
Ea este destinată sprĳinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerinţelor de informare
documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii de personal din
unitatea de învăţământ în care funcţionează.

Bibliotecarul, cu sprĳinul cadrelor didactice, antrenează elevii în activităţile de bibliotecă, având
ca scop:

- Cultivarea interesului pentru lectură ;
- Facilitarea accesului larg la colecţiile bibliotecii;
- Familiarizarea cu normele biblioteconomice şi bibliografice;
- Crearea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală;
- Iniţierea în folosirea aparaturii moderne de căutare a informaţiei;
- Formarea viitorilor utilizatori ai bibliotecilor mai mari;
- Dovedirea spiritului critic în alegerea informaţiei.

În plus, bibliotecarul are datoria de a „iniția și coordona proiecte școlare și extrașcolare,
activități de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor
evenimente, organizează expoziții, târguri de carte, lansări de carte și participă cu elevii la acțiuni
culturale desfășurate în comunitatea locală/națională/internațională” (Ordinul 5556/2011).

Parteneriatul educaţional reprezintă forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprĳinul
elevului la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni
educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul
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educaţional propriu-zis. El se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii,
influenţe şi agenţi educaţionali.

Parteneriatele, în care sunt implicate bibliotecile, aduc beneficii școlii, personalului de
specialitate, elevilor, prin oportunități de învățare de înaltă calitate, validarea competențelor, strategii
eficiente de integrare, informare și motivare. În cadrul parteneriatelor, bibliotecile realizează o gamă
largă de activități care consolidează cooperarea și activitățile în rețea, facilitează punerea în aplicare
a practicilor inovatoare, creează deschideri de cooperare cu autorități, stimulează inițiativele
transnaționale.

Pentru realizarea unui parteneriat trebuie respectate cele patru condiţii de realizare ale acestui
proces: comunicare, coordonare, cooperare şi în final, parteneriat. Aceste distincţii sunt importante
pentru decizia privind tipul de relaţionare pe care se poate miza, pentru un anumit partener din cadrul
comunităţii.

Parteneriatul bibliotecă –școală oferă oportunitatea de a colabora permanent, biblioteca fiind
cea care oferă suport informaţional în susţinerea proiectelor educaţionale. Parteneriatul educational
reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor, de
a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare.

Parteneriatul educational este o foarte bună modalitate de colaborare a școlii cu biblioteca
deoarece se crează o echipă care are un scop comun - stimularea şi cultivarea interesului pentru lectură;
poate înlesni cunoaşterea spaţiului şi destinatia unei biblioteci pentru copii, însuşindu-şi totodată
normele de comportare într-o astfel de instituţie; permite copiilor să-şi exerseze aptitudinile de
comunicare.

Rolul acestuia este de a familiariza elevii cu o concepţie unitară asupra literaturii şi exersarea
puterii de analiză şi sinteză; de a satisface curiozitatea pentru carte; de a acorda şanse copiilor de a se
implica în proiect, de a-şi îmbogăţi cunoştiinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni cel mai
bun povestitor sau recitator.

In urma derularii unui partenetiat educațional cu biblioteca, elevii vor realiza cat de importantă
este aceasta in dezvoltarea cunoștințelor si vor invăța să preţuiască mai mult cartea.

Bibliografie

1. Ghidul bibliotecarului şcolar. Ed.Cristina Vintilă, Niculina Ilie. Bucureşti, Biblioteca Naţională
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Mentalitatea deschisă – calea spre atingerea succesului

Autor: Popescu Cristina
Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”, București

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, succesul reprezintă un rezultat bun, pozitiv al
unei acțiuni. Raportându-ne la sistemul de învățământ, putem afirma că atingerea succesului presupune
implicarea unor factori atât externi, cât și interni (relația dintre membrii instituțiilor de învățământ,
relația dintre personalul școlii și elevi, colaborarea cu părinții și comunitatea, formarea fiecărui membru
al școlii, comunicarea etc.), care facilitează obținerea rezultatelor dorite prin parcurgerea obiectivelor
propuse.

Într-o societate aflată în continuă schimbare, sistemul de învățământ se confruntă cu o
multitudine de provocări care ne obligă la adaptare, schimbare și perfecționare. De aceea, fiecare
persoană implicată în sistemul de învățământ trebuie să conștientizeze importanța propriei dezvoltări,
dar și a modului în care influențează buna funcționare a sistemului, implicit a societății în care trăiește,
ceea ce contribuie la schimbarea acesteia.

Astfel, mentalitatea fiecăruia dintre noi contribuie la definirea unor comportamente care vor
genera acțiuni potrivite atingerii succesului – felul în care relaționăm cu cei din jurul nostru sau cum ne
comportăm în activitățile desfășurate ori provocările întâlnite – ceea ce ne determină să adoptăm
principiile mentalității deschise:

� să comunicăm deschis cu cei din jur;
� să prețuim fiecare interacțiune, considerând-o o modalitate de formare;
� să respectăm opinia celor cu care colaborăm;
� să ne asumăm faptele;
� să dovedim responsabilitatea față de ceea ce facem;
� să ne străduim să oferim ce avem mai bun, devenind cea mai bună versiune a noastră;
� să observăm calitățile celor din jur;
� să conștientizăm importanța rezultatelor ca urmare a muncii colective, nu a celei individuale.

Bineînțeles, principiile amintite pot fi completate în funcție de contextul în care ne desfășurăm
activitatea.

De remarcat este lucrarea lui Ion-Ovidiu Pânișoară, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie
practică, ale cărei principii pot fi extrapolate în toate domeniile de activitate ale unei instituții școlare. Ne
vom opri atenția asupra acelor principii esențiale unei bune relaționări în cadrul școlii:

� principiul automotivării – identificarea resurselor interioare necesare desfășurării activităților
pentru a atinge performanța;

� principiul empatiei – înțelegerea comportamentului celor cu care interacționăm, astfel încât să
se creeze o conexiune emoțională;

� principiul flexibilității – conștientizarea aspectelor care nu funcționează și adaptarea continuă
la situațiile întâlnite;

� principiul încrederii – implică sinceritate, deschidere, acceptare și susținere;
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� principiul dialogului – promovarea unei comunicări eficiente prin adaptarea limbajului;
� principiul managementului conflictelor – încurajarea dezvoltării pozitive a relației cu cei din jur;
� principiul bunelor practici – fiecare persoană trebuie să devină un model pentru cei din jur,

fiind exigent cu propria persoană și îmbunătățindu-și, în permanență, aspectele ce îl definesc;
� principiul încurajării – simțindu-se sprĳiniți și înțeleși, cei cu care interacționăm se vor simți

stimulați să se autodepășească;
� principiul evitării gândirii stereotipe – necesitatea de a deveni obiectivi, de a nu-i judeca pe cei

cu care interacționăm;
� principiul nondiscriminării – încurajarea atitudinilor pozitive și remodelarea unor

comportamente nedorite;
� principiul nonagresivității – importanța bunătății, a empatiei, a înțelegerii în modelarea celor

din jur.

Respectarea și interiorizarea principiilor mentalității deschise vor determina atingerea succesului
atât în plan individual, cât și colectiv, prin raportare la relația cu membrii instituției în care ne
desfășurăm activitățile.

Bibliografie:

***Mentalitatea deschisă. Privește dincolo de tine, Editura Institutul Arbinger, 2016
Pânișoară, Ion-Ovidiu, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Editura Polirom, Iași, 2015
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Rolul disciplinei Dezvoltare Personală în formarea viitorului

adult

Viziunea, misiunea disciplinei.

Popescu Cristina-Monica
Școala Gimnazială Godinești

Viziunea: elevul de acum, adultul din viitor, să manifeste interes pentru autocunoaștere și dezvoltare a

unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți. Pentru aceasta sunt necesare ore interactive pentru a stimula

implicarea elevului, depasirea limitelor personale.

Misiunea: Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop
dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele,
aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare.
În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind
dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. De-a
lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind
dezvoltarea personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării
integrate a unora dintre activităţile propuse.

Scopul sau rolul acestei discipline este dezvoltarea capacității copiilor de a trăi împreună cu
ceilalți prin însușirea și aplicarea normelor de conduită necesare în diferite contexte de viață,
alfabetizarea moral-civică a copiilor, dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față
de ceilalți. În activitățile de dezvoltare personală toți copiii sunt considerați speciali și valoroși pentru că
sunt unici, ei învățând să ia decizii responsabile.

În cazul disciplinei Dezvoltare personală formarea abilităților și capacităților civice necesită
asocierea procesului de învățare cu experiențe care implică afectivitatea școlarului mic. Aceste
experiențe pot rezulta din activități de învățare care se bazează pe utilizarea jocului, vizionare de filme.

Disciplina Dezvoltare personală are un accentuat caracter explorator și practic-aplicativ și
presupune implicarea directă a elevilor. Elevii conștientizează, exersează abilități și atitudini într-un
mediu prietenos de învățare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile și activitățile
propuse. De aceea, strategiile recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele activ-
participative.

Utilizarea metodelor active contribuie la dezvoltarea capacității de comunicare, la crearea unui
cadru educațional care încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și angajarea copilului în procesul de
participare și cooperare în grupurile de apartenență, oferă exemple de urmat și de promovat în aplicarea
normelor elementare de conduită, a unor comportamente moral-civice.

Astfel, metode de predare-învățare eficiente la Dezvoltare personală sunt:
� Învățarea prin descoperire realizată în contexte familiare copilului;
� Conversația euristică bazată pe un dialog dinamic și constructiv cu elevii clasei;
� Jocul de rol bazat pe empatie;
� Dramatizarea care creează situații noi și concrete de învățare.

Domeniul: Dezvoltare emoțională și socială
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Subdomeniul: Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
Clasa I
Obiectul: Dezvoltare Personală
Unitatea de învățare: Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie)
Subiectul: Câte fețe, atâtea emoții!

Scopul:
� Stimularea copiilor pe direcţia unei exprimări emoţionale deschise, autentice, spontane,

Obiective specifice/Competențe specifice
� Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate;
� Recunoașterea emoţiilor de bază raportate la propriile experiențe de viață.

În fiecare clipă simţim ceva, fie bucurie, fie tristețe, furie, etc. Aţi văzut că feţele noastre arată
diferit atunci când suntem foarte bucuroşi, trişti sau furioşi. Aşa că acum o să fim mici actori şi vom
vedea cum arată faţa noastră, ce simţim în anumite situaţii şi mai ales cât de tare simţim acele lucruri.

Acestea sunt emoţii şi despre aceasta vom discuta astăzi. Vom discuta împreună despre ce simt
personajele din poveşti şi despre ce simțim noi în anumite situații, ne vom juca cu emoțiile noastre.

Le voi prezenta elevilor câteva imagini cu personaje din povești cunoscute de ei (Cenuşăreasa,
Albă ca Zăpada, Capra cu trei iezi, Fata babei și fata moșneagului, Scufiţa Roşie, Cei trei purceluși,
Punguța cu doi bani).

După ce copii au recunoscut imaginile prezentate, ei sunt rugaţi să îşi amintească pe scurt firul
epic al poveştilor respective. Sarcina elevilor este de a identifica emoţiile personajelor din poveşti și de a
lipi imaginile pe planșa cu emoții sub emoticonul corespunzător.

� Ce simte Scufiţa Roşie când lupul o prinde ca să o mănânce? (frică)
� “Cei trei purceluşi” – veseli când se jucau toată vara fără nicio grijă, speriaţi când lupul dărâma

căsuţa;
� “Capra cu trei iezi” – capra veselă la plecare gândindu-se că iezii sunt ascultători, tristă la

întoarcere
� “Fata babei şi fata moşneagului” – fata babei speriată de ceea ce găseşte în cufărul ales, fata

moşneagului veselă că îşi bucură tatăl.
� Cocoşul trist când este alungat de moş, vesel când revine şi îl îmbogăţeşte pe acesta.
� Cenuşăreasa tristă când trebuie plece de la castel, veselă când rămâne cu prinţul pentru

totdeauna.
� Albă ca Zăpada simte frică când mama vitregă o alungă de la palat, veselă când dansează cu

prințul
După cum vedeţi, şi personajele din poveşti simt lucruri pe care le simţim şi noi, şi ele sunt triste,

speriate, fericite, etc. Unele sunt în dificultate şi atunci vin prietenii lor şi le ajută. De exemplu, când
Albă ca Zăpada este trimisă împreună cu vânătorul în pădure ca să fie omorâtă acolo, vânătorul vede că
ea este foarte speriată şi o eliberează, o lasă să meargă unde vrea ea. Cum şi-a dat seama vânătorul că
prinţesa este speriată?
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Este important să vadă ceilalţi ce simţim? Cât este de important să vedem ce simt ceilalţi? Dacă
vedem că cineva suferă, cum putem să ne dăm seama de acest lucru? Şi după ce vedem suferinţa sau
bucuria cuiva rămânem indiferenţi? Ce faci dacă vezi că un coleg plânge? Ce faci dacă vezi nişte oameni
că se bucură? Dar dacă un copil arată că este înspăimântat de un câine?

Deci, dacă vedem cu atenţie ce simt ceilalţi, putem să îi ajutăm când au probleme sau putem să le fim
alături atunci când se bucură. Tot ceea ce vedem pe feţele oamenilor în anumite situaţii se numesc
emoţii. Ele sunt vizibile pe feţele oamenilor, dar şi în postura sau în gesturile lor. Când îţi este frică de
un câine, nu mai stai relaxat, te sperii aşa de tare şi nu mai ştii încotro să fugi. Când te bucuri, începi să
ţipi şi să sari în sus de fericire.
Bibliografie:

1. https://formare.educred.ro/mod/forum/discuss.php?d=61803
2. Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți; Aspecte transversale în abordarea și

implementarea curriculumului național.
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TEACHING ENGLISH THROUGH POEMS

Popescu Mădălina-Violeta

Școala Gimnazială Nr. 3, Slatina, Olt

Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina, Olt

The reasons for using poetry are similar to those for using songs and many activities that you do with
songs can be adapted to poetry. Any authentic material exposes students to some 'real English' and can be
very motivating for your students, provided they are supported throughout the task. The other great thing
about poems is for students to have the opportunity to see the language work creatively and freely. Poems
can be used in many different ways and the more you use them the more uses you’ll find for them.

Where can I get the poems from?

Finding poems to use is very easy online. If you make worksheets using the poem be sure to acknowledge
the author's name and the source.

How do I choose the right one for my class?

The first thing to consider when you're selecting a poem for your class is the level of language. If you end up
having to explain every single word then the poem may well lose its spark. On the other hand, students
won't need to understand every word to get the general idea of most poems so don't be put off if you think
the language level is slightly above what they would normally be able to handle. As with songs, if the
students are supported throughout and are pre-taught some of the vocabulary, or given some visual aids to
help them, they will be able to tackle more challenging texts than they are used to.

What activities can I do with a poem?

Introduce a topic

� Poems can be a really nice way into a topic. A colleague recently recommended using a poem
calledThe Ghoul by Jack Perlutsky as a way to introduce a Halloween lesson. He had made a gap fill by taking
out the rhyming words. The students loved the poem and later on took it in turns reading out the verses
with the correct intonation and taking care to make the rhyming words rhyme.

� To introduce the topic of old people and talking about grandparents in a class I've used Jenny
Joseph's poem called Warning. The language is simple and the ideas are clear and can easily be supported
with visual aids for very low levels.

These are just a few examples of linking a poem to a topic. By using a poem as a spring board into a topic
you will make the class memorable for your students.
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Ordering the poem

� When you have chosen a suitable poem for your class, copy it onto a worksheet and cut up the
verses. If the poem tells a story and the order is logical, ask students to read the verses and put them into the
correct order. If the order isn't obvious, you can read out the poem and they can listen and put it into order
as you read. From here you can go onto to look at the vocabulary, the rhyming words or to talking about the
meaning of the poem.

Rhyming words

� Obviously, some poems lend themselves well to looking at pronunciation. Whether you want to
focus on individual sounds, rhyming pairs, connected speech or intonation patterns, poems can be a great
way into it. Getting students to read out chunks of a poem as they copy the way you say it can be excellent
practice for their pronunciation.

Learn a verse

� Once you have chosen the poem and have worked with it with your class, encourage the students to
learn one verse by heart. It can be really motivating for younger students to be able to say a whole chunk of
English perfectly. Ensure that they want to learn it and that it has some useful language in it which will be
helpful in the future. Try not to get students to memorise chunks of language just for the sake of it or
because you want to fill in the last few minutes and have run out of activities! However it can be really
satisfying for students to be able to say a nice chunk of language and to be sure that their pronunciation is
good, as they will have practised it with you.

Record the students

� Getting students to record themselves saying a poem can be a nice way to help them improve their
pronunciation. You could put students into pairs or small groups and get each student to read out aloud one
of the verses of the poem. Then listen back to it in the class.

Write a new verse

� If you are teaching higher levels you could ask the students to create a new verse for the poem or to
change one of the existing verses. This would be a challenging activity for most students so make sure you
offer ideas and help to support students through the task. Be ready to give an example verse to show them
that it's do-able!

Role play dialogues

� If the poem you are using has any dialogue, you could use it as a springboard into a role-play. Poems
with characters can also be used to inspire role plays. An example of a poem that would be good for this is A
Bad Habit by Michael Rosen.

For most teachers poems are an under-exploited resource that we have available to us. Although introducing
your students to a poem or two throughout the course will take a lot of thought and a bit of preparation time
on your side, I think it will be worth it.
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Ce-am făcut noi Paștele acesta...

Înv. Roșcan – Enache Paula
Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci

Cea mai mare ca însemnătate, mai îmbucurătoare și mai sfântă sărbătoare din an este, după spusele
tuturor românilor, sărbătoarea Paștelor, Paștele sau Învierea Domnului. În această zi ”Hristos a înviat
din morți cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”.

În ultimii ani, s-a pierdut din însemnătatea propriu-zisă a sărbătorii, românii acordând mai multă
importanță verbului ”a sărbători”, decât substantivului ”sărbătoare”, deaceea, noi, cadrele didactice, ne
vedem datoare să le reamintim elevilor noștri semnificația Paștelui, a trăirilor din această perioadă, a
activităților ce ar trebui săvârșite... Astfel, în școala noastră, la nivelul învățământului primar, s-au
întreprins 3 acțiuni mărețe, cu impact fizic și psihic asupra elevilor.

Prima activitate s-a desfășurat în data de 21.04.2022, în ultima zi de școală înaintea vacanței de Paște
și s-a concretizat printr-o acțiune de plantare de flori, ce a avut ca scop înfrumusețarea spațiului din
jurul Bisericii, pregătirea spațiului Bisericii Sfinții Împărați ”Constantin și Elena” pentru sărbătoarea ce
urma să unească pe toți credincioșii. Elevii au venit la școală pregătiți cu unelte de grădinărit, mănuși
menajere, ghivece cu flori, toate fiind achiziționate din fonduri proprii. După programul de școală, elevii
cărora le-a permis timpul, însoțiți de doamnele învățătoare, ne-am deplasat la Biserica din apropierea
Școlii. Ne-au întâmpinat părintele Constantin și dascălul Ariton, care au realizat șănțulețele în care
urmau să fie plantate florile. Într-o acțiune comună și benevolă, elevi, cadre, părinți și slujitori ai
Bisericii, am schimbat în straie solemne curtea Bisericii, spațiul unde creștinii au călcat cu smerenie și
sfințenie, cu lumânări aprinse, în seara răstignirii și a Învierii Domnului. Plăcerea cu care elevii au
desfășurat această activiate a fost ușor observabilă în fiecare acțiune a lor. Această activitate a oferit
școlarilor oportunitatea de a socializa, de a face cunoștință cu acțiuni noi (pentru unii a fost prima dată
când au plantat ceva), de a observa puterea lui ”împreună”, pe care o propovăduiește domnul Vasile
Vrașovanu cu insistență, de a petrece mai mult timp în natură și a de a participa la acțiuni de
gospodărire la nivelul comunității din care fac parte.

O altă activitate s-a desfășurat în data de 22.04.2022, în prima zi de vacanță și s-a concretizat printr-o
acțiune artistico-plastică, ce a avut ca scop, la fel ca prima: înfrumusețarea spațiului din jurul Bisericii,
dar și cunoașterea tradițiilor și a obiceiurilor de Paște. Ne-am dat întâlnire după-amiază, la ora 15:00, tot
în curtea Bisericii, în speranța că vremea va fi prielnică și ne vom putea desfășura activitatea pe pături, la
firul ierbii. Elevii au venit pregătiți cu pături, acuarele, carioci, ouă naturale/de lemn/polistiren,
accesorii pentru pus pe ouă. De la noi au primit fișe cu ouă ce trebuiau pictate, decupate și lipite pe niște
cartoane decupate tot în formă de ou. Cartoanele înfipte într-un băț de frigărui au fost înfipte în pământ
în jurul straturilor cu flori. Ouăle pictate au fost așezate în coșulețe tradiționale și puse în Biserică, spre
încântarea creștinilor care urmau să vadă roadele muncii copiilor/nepoților, vecinilor etc. Elevii au fost
îndrumați de cadrele didactice de la nivelul învățământului primar. Cei care au fost mai rapizi și au
finalizat primii, au executat și câteva probe de viteză în jurul Bisericii. Eforturile elevilor au fost
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răsplătite de către părintele Constantin, care le-a oferit prăjituri și suc și le-a mulțumit pentru implicarea
de care dau dovadă. Copiii și-au testat răbdarea și îndemânarea, au fost implicați, activi și atrași de
activitate. Atmosfera de sărbătoare, de muncă și de relaxare (la iarbă verde) în același timp, i-a făcut pe
copii să trăiască clipe de neuitat, să-și croșeteze amintiri dragi care i-au apropiat de arta populară, de
tradiții. Toți participanții la activitate, care au fost mai numeroși decât anul trecut (când activitatea
aceasta a fost la prima ediție), și-au exprimat dorința de a continua cu ea.

Ultima activitate, din data de 23.04.2022, a avut caracter strict religios. Ea s-a intitulat ”Pelerinaj de
Florii” și anul acesta a fost la a treia ediție. La ora 15:00 ne-am adunat toți credincioșii în curtea Bisericii
Sfinții Împărați ”Constantin și Elena”. În deschidere am avut parte de câteva vorbe de duh din partea
preotului paroh, Constantin Viorel, apoi, în șir indian, cu flori și crengi de salcie în mână, escortați de
Poliția Locală, ne-am deplasat spre Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”. Aici, un sobor de preoți au
ținut o scurtă slujbă specifică datei în care ne aflam. Preoții au devenit fruntașii grupului nostru și
împreună am purces spre Catedrala ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Acolo ne-am întâlnit cu un alt
grup de pelerini care veneau din direcția opusă. Grupul nostru a fost compus din cei mai tineri creștini –
copii. Cu toții am asistat la slujba de Florii, 2 coruri, cel de femei de la Movileni și cel de bărbați de la
Barcea, au cântat și ne-au încântat cu câteva pricesne. Credincioșii au primit sălcii sfințite cu care s-au
îndreptat, după terminarea slujbei, spre casele lor pentru a le pune la icoană și a duce binecuvântarea în
căminele lor. Elevii au fost impresionați de amploarea evenimentului, au mers liniștiți, au ascultat cu
bucurie slujba și au declarat că s-au simțit ca într-un joc de rol care amintește de intrarea triumfală a
Mântuitorului în Ierusalim.

Având un caracter atractiv și diferit de activitățile formale, elevii participă într-o atmosferă de voie
bună, optimism, implicare, în astfel de activități, iar noi, îndrumătorii elevilor, am mers și vom tot
merge pe premiza că ”semințele bune pe care le sădim acum în sufletele copiilor vor rodi bogat mai
târziu”².

Bibliografie:
1. https://melodia.ro/songs/Hristos-a-inviat
2. http://scoalaionirimescu.ro/proiect-indeletniciri-uitate-sa-nu-uitam-traditiile-2/
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EDUCAŢIA FINANCIARĂ – NU DOAR ELEMENT

CURRICULAR

Rotariu Oana Maria Liceul ,,Regina Maria “ Dorohoi/ Botoșani
Rotariu Gheorghe Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni

Rezumat

Educația financiară trebuie să devină un obiectiv și nu considerată doar element curricular.

Asigurarea unei baze materiale corespunzătoare a condus la creșterea calitativă a pregătirii elevilor în

acest domeniu

În planul cadru al liceelor cu filieră tehnologică, la specializările administrativ, economic,

comerț, turism şi alimentație publică şi chiar mecanică, există discipline de specialitate care au ca

principal obiectiv formarea viitorilor absolvenți pentru cunoașterea și aplicarea unor elemente de

politică privind calculele financiare și spiritul antreprenorial.

Cum nu ne facem iluzii că toții absolvenții îşi vor găsi locuri de muncă şi deci posibilități de

punere în practică a cunoștințelor acumulate în anii de liceu sau școală profesională în postura de

persoană sau societate comercială care oferă, considerăm educația financiară și educația antreprenorială

componente esențiale a culturii generale pe care trebuie să o aibă fiecare cetățean trecut prin școală,

capabil să discearnă între calitate şi non calitate, între financiar și antreprenorial. Un recent sondaj

realizat împreună cu un grup de elevi printre consumatori a evidențiat că aceștia sunt nemulțumiți de

faptul că nu știu să realizeze un calcul financiar simplu (de exemplu, calcularea dobânzii), nu cunosc

avantajele gândirii antreprenoriale, nu –și pot gestiona bugetul propriu, astfel încât să nu aibă deficiențe.

Mass-media oferă zilnic exemple de abuzuri care atentează la siguranța financiară. Mai mult,

nemulțumirea consumatorilor este primită deseori cu agresivitate verbală din partea celor care ar trebui

să manifeste receptivitate față d exigența justificată a beneficiarilor.

Permanent se pune întrebarea ce poate face școala? Chair dacă nu suntem de acord cu cei care

privesc școala ca un panaceu al tuturor relelor sociale, trebuie să reținem că finalitatea activității școlare

se evaluează – mai devreme sau mai târziu – la scara socială. Dacă ținem cont de faptul că în formarea sa,

tânărul intră în relație cu mediul social care-l poate antrena pozitiv sau negativa şi că influența
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anturajului școlar este mai puternică(Goethe spunea că ,,talentul se formează în tăcere, caracterul în

vârtejul lumii”), credem că şcoala trebuie să aibă capacitatea de a anticipa efectul şi, în consecință, de a

gândi şi de a aplica soluții de optimizare a metodelor didactice care urmăresc participarea elevului la

propria sa instruire, la formarea încă din școală a competențelor sociale.

Așadar, una din trăsăturile ce trebuie formate la elevi este perceperea spiritului financiar în

dublă ipostază: de potențial furnizor ( după absolvire) și de permanent beneficiar.

Elevii învață teoretic ceea ce este ideal, în relația client – furnizor, în respectarea codului

legislativ și asigurarea controlului; manualul cuprinde exerciții și teme aplicative adecvate, totuși

practica în instituții financiare rămâne forma cea mai eficientă de înțelegere a managementului financiar,

de stimulare a pregătirii elevilor şi de diminuare a efectului pasiv al nonexistenței motivației pentru

studiu. La fața locului elevul poate învăța ce înseamnă refuzul consumatorului de a accepta orice fel de

produs, raportul dintre calitate și preț, tendința unor producători de a eluda legislația în vigoare(uneori

cu efecte negative privind sănătatea și siguranța consumatorilor) având ca obiectiv doar obținerea

profitului.

În condițiile . în care factorul economic nu poate asigura investițiile necesare unei instruiri

practice excelente în toate școlile , este mai mult decât lăudabil efortul pe care-l fac conducerile liceelor

pentru realizare a unor relații de parteneriat cu numeroși agenți economici din zonă. Aceste eforturi au

fost stopate de pandemie. Chiar dacă se observă ca a scăzut interesul societăților comerciale pentru

practica elevilor, în școala , se pot identifica soluții pentru stabilirea disciplinelor opționale în funcție de

preferințele elevilor şi de cerințele pieței forței de muncă. Asigurarea unei baze materiale

corespunzătoare a condus la creșterea calitativă a pregătirii elevilor. Considerăm că îmbinarea dintre

cele două elemente - teoria şi practica - sunt baza unui învățământ de calitate în domeniul tehnologic.

Specializările diverse pe care le oferă liceul , activitățile de instruire practică , sprĳinirea

tinerilor în găsirea unui loc de muncă determină pe mulți absolvenți ai clasei a VIII a să opteze pentru

licee cu profil tehnologic.
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Rolul socio-cultural al bibliotecii școlare

Bibliotecar Rus Daniela-Rodica
Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud

Județul Bistrița-Năsăud

Rolul socio-cultural al bibliotecii școlare reflectă rolul pe care îl joacă în societate școala și procesul
instructiv-educativ .“Bibliotecile şcolare”, se precizează înManifestul bibliotecilor şcolare, redactat de
IFLA17 şi aprobat de UNESCO în anul 2002,” sunt parte integrantă a sistemului de instruire, formare şi
educaţie în virtutea funcţiei acestora – info-documentară – de valorificare a fondului de carte, sprĳinind
procesul de educaţie şi formare desfăşurat în instituţiile şcolare de care aparţin”.

Educația este o funcție socială, care transformă un individ asocial într-un membru al unei
colectivități.18

Cultura reprezintă o sinteză de mare amploare, totalitatea valorilor materiale și spirituale create de
omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori19, iar fiecare generaţie își aduce
contribuţia sa în funcţie de treapta pe care se găseşte societatea umană în evoluţia ei permanentă .
În acest context care este rolul socio-cultural al bibliotecii școlare?
ÎnManifestul Bibliotecilor Școlare IFLA/UNESCO: Biblioteca școlară în predare și învățare pentru toți,

angajații din bibliotecile școlare susțin cu tărie valorile Declarației ONU cu privire la Drepturile
Copilului (1959), Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului (1989), și Declarația ONU privind
dreptul popoarelor indigene ancestrale (2007) și valorile fundamentale ale IFLA. În Manifest,
bibliotecile școlare sunt văzute ca o forță în sporirea și îmbunătățirea predării și învățării în comunitatea
educațională – atât pentru profesori, cât și pentru elevi.20

Alături de şcoli, bibliotecile fac parte din instituţiile care exercită influenţe multiple asupra unei
naţiuni. Fără distincţie de vârstă, profesie, religie, opinii politice, bibliotecile se adresează tuturor
păturilor sociale, ajutând nevoii de informare şi recreere a fiecăruia. Dintre acestea, bibliotecile şcolare
contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie . Prin
însăşi natura sa, şcoala este principala instituţie organizată care are ca prim scop formarea multilaterală a
personalităţii elevului. Procesul formării omului este complex şi nu se poate realiza decât în procesul
muncii şi al relaţiilor sociale. Parteneriatul scoală-familie-societate contribuie la modelarea și formarea
personalității fiecărui individ.

17 Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Bibliotecă, organizație înființată în 1927 pentru a promova
înțelegerea, cooperarea, discuția, cercetarea și dezvoltarea internațională în toate domeniile activității bibliotecii, inclusiv
bibliografia, serviciile de informare și educația personalului, și pentru a oferi un organism prin care biblioteconomia poate fi
reprezentat în chestiuni de interes internațional.
18 Stănciulescu, Elisabeta, “Teorii sociologice ale educației”, Editura Polirom, Iași, 2006, pag. 20-28.
19 Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998, pag. 248
20“Ghidul ILFA pentru biblioteci școlare” Elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA) Comisia
Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare , ediția a II-a, revizuită, Olanda, iunie 2015, Anexa A, pag. 60-63.
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Scopul bibliotecilor școlare este de a educa elevi cu o cultură a informației și membri responsabili ai
societății, având o conduită etică. În Regulamentul de funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de

documentare și informare
21se precizează că acestea deservesc pe niveluri de competență, beneficiarii

educației: elevii, cadrele didactice și comunitatea locală, , în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului
educaţional şi al învăţării pe tot parcursul vieţii. Elevii care au o cultură a informației sunt persoane
competente, care învață în mod autonom, care sunt conștiente de nevoile lor informaționale și se
implică activ în lumea ideilor. Aceștia demonstrează încredere în abilitățile lor de a rezolva probleme și
știu cum să găsească informațiile relevante și cu înalt grad de siguranță. Sunt capabili să se descurce cu
instrumentele tehnologice, pentru a accesa informații și pentru a comunica ce au învățat. Sunt capabili
să lucreze în mod confortabil, în situații în care există mai multe răspunsuri sau niciun răspuns. Mențin
standarde înalte în munca lor și sunt capabili să funcționeze, atât individual, cât și în grupuri.
În societatea informațională rolul bibliliotecii este esential. Rolurile cheie ale unui bibliotecar școlar

specializat sunt: educație, management, leadership și colaborare, și implicare în comunitate Bibliotecarul
este un manager al informației are rol de promotor al alfabetizării și lecturii, își asumă o cultură a
informației, învățarea bazată pe informație, învățarea bazată pe cercetare, integrarea tehnologiilor .
Biblioteca școlară este un spațiu de învățare fizic și digital unde cititul, investigarea, cercetarea, gândirea,
imaginația și creativitatea sunt esențiale pentru călătoria elevilor, de la informație la cunoaștere și către
dezvoltarea lor personală, socială și culturală. Funcția de comunicare este combinată cu cea de
informare facilitată de inmulțirea canalelor de comunicare în epoca modernă și contemporană. Apar
adevărate rețele de biblioteci, pe principiile voluntariatului și a participării active, parteneriale.
Biblioteca se transformă dintr-un mediator de informație pasiv în unul de management al cunoștiințelor.
Activitățile inițiate de bibliotecă, susținute prin diverse surse media, imbină aspectele socio-culturale

cu cele de învățare cognitivă. De aceea, în cea mai mare parte a bibliotecilor școlare sunt incluse
materiale scrise ,și nu numai (materiale vizuale, audio sau video) și create atât la nivel local , cât și
international, care reflectă identitățile naționale, etnice și culturale. Transmiterea informațiilor din
generație în generație găsește în bibliotecă un sprĳin deloc neglĳabil, un conținut organizat pe domenii
și teme specifice. Comunicarea între partenerii educaționali ajută la colectarea, prelucrarea şi difuzarea
de informaţii necesare utilizatorilor interni și externi.
Biblioteca școlară este în primul rând centrul cultural al instituției căreia îî apartine, se implică activ

în comunitatea educațională prin programe și activități specifice prin termeni precum “promovarea
lecturii”, “lectură extensivă”, “creativă”, “liberă”, “de plăcere sau delectare”. Poate desfășura, în parteneriat
cu alte persoane sau instituții, activități de tipul: citirea cu voce tare a unui anume continut, discutarea
unor cărți din programa școlară și nu numai, vizionarea unor filme și discuții pe baza acestora, jocuri
tematice, organizarea de expoziții de artă, concerte, seri de poezie, evenimente comune cu muzeele,
galeriile de artă, alte instituții, lecții interactive de cultură: studiul operei poeților, artiștilor,
muzicienilor, precum și studiul limbii, vieții, istoriei, religiei diferitelor țări și popoare, organizarea unui
club de film școlar și teatru, organizarea unor actiuni de voluntariat. Are ca grup-țintă elevii, vizează
incluziunea socială a celor care învață și comunitatea extinsă, în concordanță cu scopurile școlii:
alfabetizare, învățarea bazată pe curriculum și cetățenia.

21 OMECTS Nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor
şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
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În concluzie, biblioteca școlară este interconectată la schimbările sociale. Funcțiile sale se imbunătătesc
în mod continuu, contribuind la dezvoltarea și transmiterea patrimoniului cultural universal.

Bibliografie:
- Stănciulescu, Elisabeta, “Teorii sociologice ale educației”, Editura Polirom, Iași, 2006
- Ghidul ILFA pentru biblioteci școlare” Elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de
Bibliotecari (IFLA) Comisia Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare , ediția a II-a, revizuită, Olanda,
iunie 2015
-OMECTS Nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
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EVALUAREA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Autor: Serea Veronica Lulu Viorica, profesor
Școala Gimnazială Specială nr. 1, București

Evaluarea reprezintă un subsistem critic al sistemului/ procesului de învăţământ şi în consecinţă
obiect al reformei. Ca orice sistem sociouman, învăţământul îşi dezvoltă propriile pârghii evaluative
prin intermediul cărora apreciază calitatea “produselor” obţinute, eficacitatea şi eficienţa proceselor
iniţiate, îşi organizează mecanisme de control, autoevaluare şi dezvoltare în conformitate cu nevoile
sociale şi individuale. Renovarea şi optimizarea evaluării educaţionale depinde de doua strategii de

intervenţii:
a) de sus în jos-decizii politice adoptate la nivel central.
b) de jos în sus – iniţiativele şi practica profesională a cadrelor didactice.
Importantă este colaborarea şi susţinerea reciprocă a celor două linii de intervenţie. În ultimă

instanţă, mărimea succesului schimbărilor preconizate depinde de angajarea şi expertiza profesională a
cadrelor didactice, în cazul de faţă, de competenţele şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în
aria evaluării.
Evaluarea scolară. Testarea națională a elevilor in spațiul european.

Evaluarea elevilor în Europa prezintă un tablou complex care cuprinde o varietate de
instrumente şi metode de evaluare care pot fi interne sau externe, formative sau sumative, şi li se
atribuie diferite niveluri de importanţă.

În ciuda acestor diferenţe în abordarea evaluării elevilor, procesul de evaluare
a rezultatelor învăţării face parte din structura generală a sistemelor de învăţământ. În toate ţările,
evaluarea elevilor este parte integrantă a procesului de predare-învăţare şi de aceea, în final, reprezintă
un factor util în îmbunătăţirea calitatăţii educaţiei.

Procesul de evaluare a elevilor este, de obicei, reglementat prin acte legislative speciale sau
ghiduri curriculare naţionale şi prin manuale ale profesorului. Aceste reglementări stabilesc principiile
de bază ale evaluării, inclusiv obiectivele sale şi uneori un set de recomandări de abordare.

Alte aspecte ale evaluării foarte des acoperite de documentele legislative sunt posibilităţile de
notare a elevilor, criteriile pentru progresele lor în şcoală, reglementarea raportării rezultatelor şi
comunicarea cu părinţii. Cel mai frecvent tip de evaluare utilizat în învăţământul obligatoriu este
cunoscut ca evaluarea continuă. Aceasta presupune evaluarea participării zilnice a elevilor la clasă,
evoluţia lor, teste şi probe orale şi scrise şi teme practice sau proiecte. Ea poate fi utilizată atât în scopuri
formative cât şi sumative.

În toate ţările, evaluarea formativă este efectuată de profesori în mod continuu ca parte
integrantă a activităţii lor de-a lungul anului şcolar. Scopul ei este monitorizarea şi îmbunătăţirea
procesului de predare – învăţare prin furnizarea de feedback direct către profesori şi elevi.

Testarea naţională a elevilor devine din ce în ce mai importantă ca modalitate de măsurare şi de

monitorizare a calităţii învăţământului şi de structurare a sistemelor educaţionale europene.

Diferitele teste naţionale din Europa au fost împărţite în trei mari grupuri.
Primul grup constă din teste care însumează achiziţiile fiecărui elev la sfârşitul unui an şcolar sau la
sfârşitul unei anumite etape educaţionale, şi care are un impact semnificativ asupra activităţilor lor
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educaţionale. În literatură aceste teste sunt menţionate şi ca teste sumative sau evaluarea învăţării.
Rezultatele lor sunt utilizate pentru a acorda certificate sau pentru a lua decizii importante cu privire la
orientarea şcolară, la alegerea şcolii sau la progresele făcute de la un an la altul, etc.
Al doilea grup distinct de teste naţionale sunt în primul rând destinate să monitorizeze şi să evalueze
şcoli şi/sau sistemul de învăţământ ca întreg. Monitorizarea şi evaluarea se referă aici la procesul de
colectare şi analiză a informaţiilor în scopul de a verifica performanţa comparativ cu obiectivele şi de a
face acţiuni corective acolo unde este cazul. Rezultatele la testele naţionale sunt utilizate ca indicatori de
calitate ai predării şi ai performanţei profesorilor, dar şi pentru a măsura eficienţa generală a politicilor
şi practicilor educaţionale
Al treilea grup al testelor naţionale are, în principal, scopul de a sprĳini procesul de învăţământ al
fiecărui elev prin identificarea nevoilor sale specifice de învăţare şi prin adaptarea corespunzătoare a
predării. Aceste teste sunt centrate pe idea de evaluare pentru învăţare şi pot fi descrise pe larg ca
evaluări formative.

În unele ţări, şcolile şi profesorii sunt relativ liberi să decidă modul în care îşi vor aplica în
practică politicile de evaluare.

În astfel de cazuri, profesorii şi consiliile profesorale sunt, de regulă, singurii
responsabili pentru majoritatea evaluărilor elevilor şi pentru deciziile referitoare la progresele
înregistrate de elevi.

De exemplu, şcolile din Bulgaria pot organiza teste şcolare la orice disciplină
şi în orice moment li se pare că este necesar. Asemănător în Olanda, unde şcolile din învăţământul
primar şi secundar au autonomie foarte mare, testarea elevilor are puţine reglementări oficiale. În
aproape toate şcolile, o anumită formă de evaluare va fi utilizată pentru a determina dacă elevii au atins
nivelul aşteptat în mod normal după o anumită perioadă de timp, iar şcolile sunt cele care vor decide
modul în care aceasta trebuie făcută. În Spania, criteriile pentru evaluarea elevilor sunt reglementate de
curricula oficială, iar curricula oficială a Comunităţilor Autonome poate include şi unele linii directoare
relevante. Cu toate acestea, şcolile şi profesorii adoptă propriile lor decizii legate de metodologiile de
evaluare şi de instrumentele ce vor fi utilizate, de frecvenţa evaluării continue, de progresele înregistrate
de elevi şi de calificările acordate. În Islanda, nu există standardizare a evaluării elevilor practicată de
diferite şcoli şi profesori, iar progresele înregistrate de elevi sunt raportate în moduri diferite. şcolile din
Olanda au un grad mare de autonomie în ceea ce priveşte evaluarea elevului. Mulţi
utilizează sarcinile şi testele intermediare pentru a aprecia progresul elevilor.

În Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, procedurile de evaluare obligatorie se aplică
tuturor elevilor din învăţământul primar şi secundar inferior şi sunt strâns legate de curriculum.
Sistemul a fost introdus pentru a ajuta la îmbunătăţirea rezultatelor din învăţământ, la informarea
părinţilor pentru alegerea şcolii şi la responsabilizarea şcolilor.

Deşi, în România, regulamentele oficiale afirmă că şcolile sunt responsabile de procedurile
formale ce reglementează evaluarea educaţională şi progresul elevilor, profesorii sunt liberi să planifice
şi să decidă metodele şi instrumentele de evaluare, precum şi aplicarea lor şi, de asemenea, raportarea
rezultatelor

Ţările cu o tradiţie îndelungată în testarea naţională pentru a ajuta atât şcolile cât şi profesorii să
evalueze cunoştinţele, deprinderile şi competenţele elevilor şi să îmbunătăţească învăţământul în general,
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dezvoltă politici şi strategii destinate în mod specific pentru a obţine un echilibru între evaluarea făcută
de profesor sau de şcoală şi testele şi examinările naţionale.

Testarea naţională este integrată într-o politică mai largă de evaluare pentru învăţare, în cursul
învăţării şi de învăţare şi, chiar în relaţie cu cea din urmă, are un rol limitat alături de alte importante
activităţi de evaluare. Astfel, o varietate de instrumente de evaluare este utilizată în ţările europene în
scopul de a culege informaţii pentru redare si învăţare. Acestea includ atât evaluarea continuă făcută de
profesori, în scopuri formative sau sumative, cât şi testele naţionale. Cele din urmă pot contribui la o
imagine mai cuprinzătoare asupra cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor prin furnizarea de informaţii
suplimentare părinţilor, profesorilor, şcolilor şi întregului istem de educaţie.

Testarea naţională a elevilor a fost introdusă în aproape toate ţările europene în ultimile trei decenii,

şi s-a dezvoltat pentru a deveni un instrument important în organizarea sistemelor de învăţământ. Motivele

care stau la baza apariţiei şi utilizării unor astfel de instrumente variază de la o ţară la alta şi de la o

perioadă la alta.
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Rolul activităţilor extraşcolare în învăţarea istorie

Autor: Șopterean Maria-Cristina
Profesor Colegiul Tehnic ,,Victor Ungureanu” Câmpia Turzii, Cluj

,,După priveliştea lumii, după minunile naturii, nimic nu este mai interesant, mai măreţ, mai vrednic de luarea

noastră aminte decât istoria.’’

Mihail Kogălniceanu

Lucrarea de faţă cu tema ,,Rolul activităţilor extraşcolare în învăţarea istoriei”, este concepută în
contextul actual al învăţământului românesc, care este pe o pantă descendentă în ceea ce priveşte
calitatea actului de predare-învăţare, dar şi de asigurare a unei educaţii temeinice care să asigure
tânărului integrarea cu succes în viaţa socială şi la locul de muncă, după finalizarea studiilor. Schimbările
dese şi făcute în mare grabă, din ultimii douăzecișicinci de ani, s-au dovedit a fi o modalitate de scădere a
credibilităţii sistemului de învăţământ, dar şi a calităţii actului educaţional. Cred că s-a scăpat din vedere
un lucru esenţial şi anume că renovarea sau reparaţia unei case solide începe cu reparaţiile la structura de
rezistenţă şi apoi cu acoperişul şi finisajele. Eu cred că toate schimbările din educaţie s-au făcut la nivel
de finisaje, fără a consolida în primul rând baza/fundaţia sistemului (tot ceea ce învăţământul românesc
a avut bun şi de valoare).

Lumea secolului al XXI-lea se arată foarte contradictorie în ceea ce priveşte atitudinea faţă de
istorie. Istoria are pe de o parte, fanii săi, însă pe de altă parte se găsesc detractorii istoriei. Analizând
lumea societăţii informaţionale, ,,generaţia celui de-al treilea val’’, afirmaţia aparţinând lui Alvin Toffler,
vedem că accentul cade în prezent pe istoria lumii recente, pe studiul mentalităţilor, al vieţii cotidiene,
rolul şi statutul femeii, al imigranţilor, arii neacoperite în trecut şi nestudiate. Atunci apare întrebarea: ,,
De ce să învăţăm istoria?’’. O întrebare controversată şi fără un răspuns clar. Cert este, după cum ne
demonstrează experienţa trecutului şi realitatea prezentului, fără a tăgădui, că istoria joacă şi va
continua să joace un rol important în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor secolului al XXI-
lea.

Istoria, adevărată ,,memorie a omenirii”, este ştiinţa ce a fost fundamentată la începutul
secolului al XIX-lea. Rădăcinile ei sunt însă străvechi, deoarece încă de la începutul organizării vieţii în
colectivitate, oamenii au simţit nevoia de a-şi transmite informaţii de la o generaţie la alta. Istoria
este ,,buletinul de identitate” al persoanei, al grupului, al poporului. Este punctul de sprĳin care ne dă
încredere şi ne oferă certitudini.

Întreaga istorie este înfăţişată în cadrul unei viziuni ce lasă loc interpretărilor. Viziunea asupra
istoriei predate în şcoală, pe care a afirmat-o Consiliul Europei de-a lungul anilor, cuprinde o anumită
interpretare. Ea acceptă existenţa unor modalităţi diverse de a preda istoria în şcolile din Europa şi
implicit şi din România. Educaţia, mai mult ca oricare domeniu al cooperării europene, cunoaşte o
diversificare şi este un domeniu în care identitatea naţională şi suveranitatea de stat sunt exprimate cu
deosebită putere, iar această diversitate constituie deja un patrimoniu şi o moştenire comună.
Acceptarea acestei diversităţi este un aspect de seamă al cunoaşterii Europei, dar reprezintă, de asemenea,
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un aspect fundamental al naţiunilor moderne care a modificat diferitele modalităţi de abordare ale
istoriei naţionale.

În contextul integrării României în Uniunea Europeană, dimensiunea educaţiei capătă o
importanţă deosebită. Asigurarea educaţiei de calitate în şcoala românească, la nivelul standardelor
europene, ar putea fi un bun început al formării unei culturi a calităţii, în măsură să formeze competenţe,
valori, atitudini legate de acest subiect.

Educaţia nu este un sistem în sine, ci un serviciu în folosul societăţii.
Fiecare copil are caracteristici, abilităţi şi cerinţe de învăţare unice. De aceea, pentru ca dreptul la

educaţie să aibă finalitate, trebuie implementate programe educaţionale care să ţină seama de această
diversitate de caracteristici şi cerinţe. Avem datoria de a construi o şcoală deschisă, prietenoasă şi
democratică, fără discriminări şi excluderi, o şcoală unde toţi copiii sunt valorizaţi şi integraţi.

În contextul multicultural al societăţii europene, şcoala deţine un rol esenţial în formarea unor
cetăţeni conştienţi de menirea pe care o au în viaţa socială şi spirituală a contemporaneităţii. Aceasta
solicită înţelegerea trecutului şi sensibilitatea pentru descoperirea modalităţilor de demonstrare a
evenimentelor şi conflictelor. Învăţământul istoric aduce o contribuţie esenţială la formarea
sentimentului de toleranţă faţă de alte popoare, culturi, religii, limbi.

Pentru a avea rezultate foarte bune putem spune că : „ Pentru practica didactică, modalitatea de

cunoaştere este de mare însemnătate, întrucât actul învăţării însemnă temeinicie, iar aceasta se sprijină pe o

instruire sistematică a faptelor.’’

Cine predă istoria nu vrea numai să spună elevilor lucruri interesante, ci vrea să şi vorbească despre
experienţe ale omenirii care pot avea însemnătate şi mâine.

Istoria patriei alege cele mai importante fapte şi fenomene istorice din viaţa poporului nostru într-o
strânsă interdependenţă cauzală, în ordine cronologică şi sincronică, aşa cum s-au petrecut faptele în
realitate. Din această cauză, istoria apare ca o înşiruire de date şi evenimente…plictisitor pentru elevii
zilelor noastre. Profesorul de istorie trebuie să-i ajute pe elevi să înţeleagă prezentul, să le trezească
interesul pentru studiul trecutului, să contribuie la conturarea identităţii naţionale şi să-i pregătească să
devină buni cetăţeni, şi toate acestea în doar o oră pe săptămână! Atunci apare întrebarea: ,, Ce am dori

să reţină tânărul de la orele de istorie la cinci sau zece ani după ce a părăsit băncile şcolii?’’ Aceasta este o
întrebare extrem de importantă şi care ne arată că avem o mare responsabilitate ca profesori în
învăţământul preuniversitar, chiar dacă cei pe care îi pregătim nu vor fi viitori dascăli de istorie ce vor
sta peste câţiva ani în faţa elevilor. Căci este foarte trist când descoperim indivizi care nu ştiu nimic
despre mari personalităţi sau importante evenimente istorice din istoria naţională sau universală sau nu
cunosc nimic sau aproape nimic despre trecutul localităţii în care trăiesc.

Elevul secolului al XXI-lea nu mai este simplu receptor de informaţie, ci este chiar subiect al
cunoaşterii şi acţiunii. Metodele didactice, activ-participative, folosite în proiectarea activităţii didactice
urmăresc punerea accentului pe latura formativă şi educativă a învăţării, pe cultivarea creativităţii şi
determină motivaţia învăţării

Întrebarea a fost : „Doresc copiii să cunoască trecutul? Mai este nevoie de un învăţământ al
istoriei?’’ răspunsul a fost pozitiv cu condiţia ca acest trecut să nu însemne doar memorarea datelor.
Pentru a concretiza acest răspuns am implicat elevii în diferite activităţi extraşcolare: un cerc de istorie,
proiecte educative, dramatizări având ca temă diverse momente din istoria patriei sau subiecte legate de
tradiţiile populare româneşti, excursii având ca obiectiv şi vizitarea unor locuri pline de istorie,
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concursuri şi olimpiade şcolare etc. Dintre toate acestea, cel mai mult au fost fascinaţi de cercul de istorie
în cadrul căruia s-a desfăşurat proiecte educative, au fost reprezentate dramatizări, piese de teatru cu
subiect istoric. În momentul în care copiii au luat cunoştinţă de conţinutul operei au dorit cu toţii să
interpreteze rolurile personajelor istorice. De multe ori, au creat dialoguri folosind cuvintele lor care
exprimau, de fapt, atitudinea şi calităţile morale ale fiecărui personaj.

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în

primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi

în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită

stimularea creativă a elevilor.

Acest fapt m-a motivat să încurajez genul acesta de activităţi în şcoala în care îmi desfăşor activitatea
ca profesor şi nu numai. Aceste acţiuni au avut un impact puternic asupra formării elevilor. Am stimulat
şi am susţinut curiozitatea, interesul şi entuziasmul elevilor în cadrul proiectelor de cercetare a istoriei,
satisfacţia generată de frumoasele manifestări organizate în liceu şi în comunitatea locală şi chiar mai
mult de atât. A fost o experienţă bogată prin care am consolidat relaţia cu comunitatea, am sesizat opinia
publică faţă de problemele şcolii.

Şi să nu uităm: O personalitate armonioasă are nevoie de un mediu favorabil în care să crească
fericit, să edifice împreună cu semenii săi o societate modernă şi prosperă. Şcoala de astăzi este ziua de
mâine a ţării noastre şi efortul nostru de astăzi este fundamentul realizărilor viitoare.

Activităţii extraşcolare au un rol important în învăţarea istoriei, care, în opinia mea, contribuie
la formarea gândirii critice a elevilor, la stimularea interesului pentru studierea istoriei, formarea
deprinderii de a sintetiza, argumenta şi interpreta obiectiv fenomenele istorice.

Activităţile extraşcolare pot optimiza procesul de predare-învăţare-evaluare, pot îmbunătăţi
comunicarea cu elevii şi pot stimula interesul pentru studiul istoriei

De ce această alegere? Din dorinţa de a împărtăşi câte ceva din minunile şi enigmele lecturii
istorice, din dorinţa de a arăta că o lecţie de istorie poate fi şi, se poate desfăşura şi altfel. Este de ştiut că
societatea de mâine este atât cât poate da societatea de astăzi. Societatea de mâine o dorim formată din
cetăţeni care să se implice, să ia atitudine în rezolvarea problemelor, să-şi apere punctul de vedere, să fie
creativi. Pentru acestea nu mai sunt suficiente pasivitatea, ascultarea, cuminţenia; este nevoie de curaj,
dorinţă de schimbare, implicare! Cred că important este să dorim o schimbare, să avem curaj, să
recunoaştem când greşim şi să vrem să învăţăm. De aceea subscriu la afirmaţia făcută de marele Nicolae
Iorga: ,,Metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o dă omul care o întrebuinţează.’’

Acesta cred că ar trebui să fie ,, crezul’’ celor ce-şi propun să slujească în domeniul educaţiei, în
condiţiile vremurilor pe care o trăim.
Încercaţi şi voi. Merită!

Elev în comunism A fi sau a nu fi drept?
Activitate pe grupe pe tipuri de inteligență Dezbatere în colaborare cu partenerii noștri
de la Liceul Tehnologic Nr.1 din Sighișoara
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Conflictul în secolul 21

Prof.înv.primar Stănescu Corina Mihaela,
Școala Gimnazială Tărtășești

„Te întreb pe tine, om mai cult,

Ce și-a-nsușit Pedagogia,

Îți plac copiii atât de mult ?

Copiii nu, tehnologia!”

Societatea este într-o continuă schimbare, iar primii care răspund acestei modificări sunt copiii.
Adulții de astăzi fiecare sunt părinți, profesori și trebuie să cunoască cum se schimbă copiii, ce cerințe
impune societatea actuală acestora, dar și ce așteptări au copiii de la aceasta.

Cauzele conflictelor sunt diverse: diferențe și incompatibilități între persoane, nevoi umane,
comunicarea, starea de stima de sine, valorile individuale, nerespectarea normelor explicite sau implicite,
comportamentele neadecvate, agresivitatea, competențele sociale.

Conflictul este un proces complex și sunt necesare anumite condiții pentru ca un conflict să
poată izbucni. Conflictul dintre generații este o problemă actuală, nu contează epoca, țara, cultura.
Educația este un zid între trecut și prezent. Tinerii au
ideile lor despre viață și când sunt neînțeleși își construiesc o carapace sub care se ascund de fiecare dată
când anumite situații îi depășesc, de cele mai multe ori adolescenții refuză să comunice din cauza
criticilor ironiilor. Timiditatea este un comportament defensiv și anxios, exprimând dificultăți de
adaptare. Relația dintre adolescenți, părinți și bunici se interiorizează și e diferită atât de mult de ceea ce
numesc ei a fi de modă veche sau a nu fi în trecut, încât se poate ajunge la adevărate războaie sau discuții
între generații.

Tinerii sunt într-o zonă conflictuală atâta timp cât nu acceptă sfaturile și îndrumările de la
profesori, părinți bunici. De câte ori situațiile îi depășesc profesorii nu le înțeleg reacțiile, părinții copiii
lor capitulează în fața unor astfel de situații.

O bună comunicare a fost și este un liant între generații. Comunicarea are un trecut prezent
viitor fiecare experiență fiind unica. O bună comunicare între cele două părți este soluția pentru a
rezolva amiabil o posibilă neînțelegere.

Secolul 21, numit și și secolul informatic pare să creeze sporite neplăceri celor două generații.
Adultul trebuie să explice copilului și să aducă argumente de ce nu este bine să intreprindă o astfel de
atitudine și trebuie să știe să asculte copilul și nu să-i ofere votul de încredere. Se pune din ce în ce mai
mult accent pe prietenia între adulți și copil.

Când libertatea de vine libertinaj, tânărul se înrobește în părinte și nu invers, iar sănătatea
morală a unui popor ține întotdeauna de gradul de educație al tinerilor.
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Includerea copiilor cu autism în școală: o imagine de

ansamblu a strategiilor

Autor: prof. Ștefan Crina Daniela
Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Gheorghe” Botoșani

Acest articol prezintă câteva strategii educaționale care pot fi puse în aplicare pentru a promova
incluziunea copiilor și elevilor cu autism în școală.

Unul dintre factorii care contribuie la controversa incluziunii este numărul limitat de studii
dedicate direct procedurilor de facilitare a incluziunii în educație (Hunt & Goetz, 1997). Cu toate acestea,
înainte de a lua în considerare strategii educaționale eficiente, este rezonabil să ne întrebăm în ce
măsură incluziunea oferă beneficiile așteptate de cei care o promovează.

Cercetarea limitată disponibilă care consideră că incluziunea este o variabilă independentă are,
în general, dar nu exclusiv, rezultate pozitive documentate. Acest domeniu de cercetare s-a axat pe
rezultatele sociale și academice bazate pe modul de educație a copiilor cu autism (structură specializată
VS școală clasică).

Există unele cercetări care identifică incluziunea ca o variabilă independentă. Dintre acestea,
marea majoritate prezintă rezultate pozitive.

În ceea ce privește potențialele consecințe sociale ale elevilor cu autism înscriși în medii de
învățământ general sau special, cercetătorii au evaluat studenții cu autism pe o serie de variabile.

Beneficiile incluziunii pentru elevii cu autism

Cercetătorii au documentat că elevii cu dizabilități, inclusiv elevii cu autism, care sunt pe deplin
incluși:

- să demonstreze niveluri mai ridicate de implicare și interacțiune socială,
- să acorde și să primească un nivel mai ridicat de sprĳin social,
- să dezvolte o rețea mai mare de prieteni, să aibă obiective de educație individualizate mai

avansate decât omologii lor din sistemele de învățământ specializate (Fryxell și Kennedy, 1995; Hunt,
Farron-Davis, Beckstead, Curtis & Goetz, 1994).

Pentru a califica aceste remarci, vedem că cercetătorii au găsit uneori rezultate mixte în rândul
elevilor cu autism în clasele de educație generală. Unele studii arată un nivel bun de integrare și
popularitate a studenților cu autism, în timp ce alte studii arată contrariul (Evans, Salisbury, Palombaro,
Berryman și Hollowood, 1992).

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că există mai multe studii care arată că incluziunea este
benefică pentru copiii cu autism.

Relativ puține studii au fost efectuate pentru a evalua rezultatele academice ale studenților cu
autism în mediile mainstream (Hunt & Goetz, 1997).

Autorii subliniază adesea că simpla plasare sau proximitate a colegilor tipici și a programului de
educație generală poate fi benefică, dar că este insuficient să se asigure o educație adecvată pentru
studenții cu dizabilități (de exemplu, Hunt & Goetz, 1997; Kohler, Tulpina, și Shearer, 1996). Din acest
motiv, mulți cercetători au pledat pentru incluziunea educațională ca o realocare a serviciilor
educaționale specializate, și nu doar ca o intervenție în sine (Marinar, 1996).
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Acestea sunt strategiile educaționale care pot fi puse în aplicare în amonte, în special acționând
asupra mediului.

Inițierea: Inițierea, sau pre-practică, a fost documentat ca o intervenție eficientă în clasă pentru
copiii cu autism. Bootstrapping-ul constă în previzualizarea informațiilor sau a activităților cu care un
copil poate avea dificultăți înainte ca copilul să se implice efectiv în acea activitate (Wilde, Koegel, &
Koegel, 1992). De exemplu, dacă un copil întâmpină dificultăți în timpul activităților de grup, cum ar fi
dacă profesorul citește o poveste în clasă, povestea fiecărei zile poate fi citită individual copilului înainte
de a participa la lectura colectivă în prezența întregii clase.

Familiarizarea cu subiectul este importantă pentru a facilita includerea elevilor cu autism,
deoarece leagă instruirea individuală de activitățile extinse ale grupului de clasă.

Îndemn: În timpul învățării, pentru a obține un răspuns adecvat în contextul unei școli sau al
unei activități comportamentale specifice, este necesar să se ofere stimulente care să completeze
instrucțiuni

Programe imagine: Acestea cresc predictibilitatea și sunt o alternativă la instrucțiunile verbale
și scrise.

Trecerea de la o activitate la alta poate fi problematică pentru unii studenți cu autism, iar
programele picturale fac posibilă anticiparea viitoarelor schimbări în activități.le generale date. Acest
stimulent poate fi verbal, gestual sau fizic.

Structurarea mediului: metoda TEACCH (Tratamentul și educația autistului și a copilul-ului
cu deficiențe de comunicare aferent) este cea mai utilizată metodă de structurare a mediului. Acestea
sunt:

- clarifica spatiul: sa stii ce se asteapta
- clarificarea timpului: cresterea predictibilitatii
- clarificarea activitatilor: promovarea independentei persoanei cu autism
- clarificarea regulilor: intelege ce sa respecte
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Pădurea și tainele ei

Prof. Stroe Ioana

Grădinița cu Program Prelungit,,Junior”Slobozia/Ialomița

NIVEL II (Grupa mare)
TEMA:,,De la sămânță,la arborele falnic”
SCOP:Familiarizarea preșcolarilor cu unele cunoștințe despre natură și mediul înconjurător

pentru ca ei să devină cetățeni responsabili și conștienți de îndatoririle lor față de societatea noastră.
OBIECTIVE:
-să cunoască lucrările agricole necesare însămânțării(pregătirea solului),precum și uneltele

necesare;
-să știe că orice plantă se dezvoltă dintr-o sămânță sănătoasă;
-să cunoască modul de îngrĳire și dezvoltare a plantelor până la maturitate;
-să cunoască profesiile de muncitor silvic,pădurar,inginer silvic,persoane care îngrĳesc și

ocrotesc pădurea;
-să dorească și să conștientizeze faptul că ei pot contribui la îngrĳirea și ocrotirea pădurii.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Punctul de plecare al activității l-a constituit situația creată într-o zi când un copil a observat
că în curtea grădiniței a apărut o plantă firavă și,entuziasmat,și-a chemat colegii.Instantaneu au început
să întrebe:,,De unde a aparut?; ,,Dar cine a adus-o?, ,,Cum a fost plantată?”Le-am explicat că unele
semințe sunt aduse de vânt,purtate de ape sau de unele păsări și pot aparea în locuri unde nici nu ne
așteptăm,dar unde își vor găsi condiții prielnice pentru încoltit (apă,lumină,aer,sol bun),așa cum s-a
întâmplat să răsară această plantă în curtea grădiniței noastre.Momentul a fost oportun hotărârii de a ne
interesa și de a afla secretul nașterii plantelor.Am luat legătura cu specialiști ai Ocolului Silvic și am
organizat o vizită în această instituție în care copiii au avut posibilitatea să vadă diversitatea semințelor
selectate ce urma a fi însămânțate (de tei,fag,stejar,arțar,plop,,ulm etc.).
In zilele următoare am făcut o excursie la pepiniera Ocolului Silvic unde copiii au fost surprinși,în
primul rând,de verdele bogat al vegetației,dar și de modul cum au fost întâmpinați de ocrotitorii
pădurii(pădurar,îngrĳitori),care au încercat să le explice copiilor ce înseamnă,,pepinieră”și care este rolul
ei.Făcând o comparație a grădiniței cu pepiniera,copiii au înțeles că în pepinieră cresc și sunt îngrĳiți
copăceii până ajung la o anumită vârstă,după care sunt plantați în pădure,în parcuri,pe străzi ale orașelor
pentru a le înfrumuseța,oferind oamenilor atât confort cu răcoarea și umbra lor,cât și încantare ochiului.
Copiii au observat stejarul alb,cel roșu,salcia,plopul,salcâmul,au cules flori de salcâm,de soc și s-au jucat.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII:
Reveniți în grădiniță,copiii au fost antrenați în activități practice specifice:de însămânțare,de

sădire de crenguțe de salcie,de plante de salcâm (pentru a urmări etapele dezvoltării și creșterii),apoi în
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activitățile artistico-plastice de pictură,modelaj,colaje cu materiale din natură;prin acestea,copiii și-au
exprimat bucuria și încântarea pentru cele văzute,finalizând expoziția,,Freamătul pădurii” și
albumul,,Natura și fantezie”. Le-am propus apoi copiilor să jucăm un joc în curtea
grădiniței.La un prim semnal fiecare copil trebuia să alerge ocolind copacii până la un reper dat și,la un
alt semnal oprindu-se,copilul trebuia să descrie copacul la care a ajuns:părți componente,specie,înalt sau
scund,subțire sau gros.Apoi,preșcolarii au numărat copacii subțiri și pe cei groși,i-au clasificat și ,,i-au
marcat”înconjurându-i cu o panglică roșie,angajându-se să aibă grijă de ei. Le-am explicat
copiilor că arborii înregistrează prin inelele din secțiunea tulpinii nu numai vârstă,dar și caracteristicile
climatice anuale (temperatura,umiditate) existente în timpul vieții lor;că arborele este un,,cronicar”al
timpurilor de mult apuse,putând da informații despre secetele excesive,despre anii bogați în
precipitații,temperaturi ridicate,poluare,cutremure de pământ-toate fiind,,fotografiate” fidel în
structurile arborelui și depozitate într-o adevărată,,bază de date”.
Preșcolarii au fost impresionați observând un copac ce se usca,murea;l-au mângâiat și și-au exprimat
regretul față de sfârșitul lui,dar s-au bucurat când le-am arătat un copăcel ce creștea alături și care îi va
lua locul.

Activitatea extrașcolară desfășurată a contribuit la cunoașterea faunei și florei pădurii,a
relației dintre om si mediu și,în special,a efectelor pozitive și negative pe care le are impactul
interacțiunilor omului asupra pădurii.Permanent acțiunile pe care le-am desfășurat au fost realizate într-
o atmosferă relaxantă,în care cei mici și-au putut defini propria personalitate,aspirațiile și ierarhia
personală de valori,le-am încurajat inițiativele,iar ei au fost foarte receptivi.

INCHEIEREA ACTIVITĂȚII:
La finalul activității extrașcolare,toate lucrările copiilor au fost afișate la expoziția

grădiniței,iar colegii din celelalte grupe le-au apreciat efortul și creativitatea.Toate materialele folosite
au rămas într-un loc vizibil,pentru a le da copiilor posibilitatea să-și exprime impresiile cu privire la
ocrotirea pădurii.Preșcolarii au pus în scenă o piesă dramatizată:,,Sărbătoarea din pădure” de Anca
Vodiță.

Bibliografie:Educația Ecologică în grădiniță,Melania Ciobotaru,Editura CD Press 2017



334

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

Eficiența educației integrate

la elevii cu dificultăți de învățare din școlile de masă

Autor: Suciu Gabriela Elena

Prof. Itinerant/de sprĳin Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

Teoria educației integrate propune abordarea fenomenului educațional într-o manieră flexibilă,

adaptabilă cerințelor și nevoilor speciale ale copiilor integrați în învățământul de masă. Strategiile

specifice educației integrate valorifică atât metodologia din educația modernă cât și ansamblul

metodelor, proceselor, procedeelor și mĳloacelor tradiționale, prin aplicarea acestora într-o manieră cât

mai adaptată contextului instructiv-educativ.

De cele mai multe ori, problematica dificultăţilor de învăţare se discută în raport cu şcoala şi cu

adaptarea copilului la sarcinile învăţării şcolare, deşi o astfel de abordare limitează problematica şi

împiedică înţelegerea învăţării ca activitate general umană, limitând-o la activitatea din planul şcolar.

Astfel, în spaţiul şcolii, dificultăţile de învăţare semnifică existenţa unor piedici, probleme în abordarea

învăţării şcolare. Deoarece afectivitatea constă în reflectarea relaţiei dintre subiect şi obiect,

presupunând o mare încărcătură energetică de emoţii, sentimente, pasiuni, dispoziţii, afecte (furie,

mânie), iar motivaţia este o sursă de activitate, asigurând condiţiile acţiunii şi îndeplinind şi o anumită

funcţie de direcţionare, este vorba mai mult despre modul în care ştim să acţionăm asupra afectivităţii şi

motivaţiei copilului, adaptat stadiului de dezvoltare. Pătrunzând mai adânc în această sferă, observăm că

dificultăţile şcolare au cauze foarte diferite (interne=biologice, psihologice; externe=condiţiile oferite de

familie, şcoală, societate) şi pot îmbrăca forme extrem de variate. Dificultăţile şcolare marchează

„momente de stagnare şi de desfăşurare necorespunzătoare a activităţii de cunoaştere în procesul

învăţării şcolare.” (Dicţionar de pedagogie, 1979, p.34). Elevii care întâmpină anumite dificultăţi nu

trebuie respinşi din contextul clasei, dimpotrivă, numai într-un context de comunicare stimulativ, ei îşi

pot valorifica la maxim propriile capacităţi, printr-un sprĳin suplimentar. Copiii cu dificultăţi de
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învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de cerinţele lor educative. Principala cerinţă faţă

de învăţare este individualizarea metodelor folosite pentru copiii cu dificultăţi de învăţare.

Este ncesar ca învăţătorul/cadrul didactic de la clasă să cunoască şi să poată folosi o serie de

strategii didactice, cu care să identifice şi să sprĳine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, să respecte

următoarele cerinţe: să cunoască bine dificultăţile de învăţare ale fiecărui elev, să adapteze materialul

didactic folosit la fiecare temă, să procure material de sprĳin atunci când este nevoie, să se asigure că

elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionat aptitudinile prealabile, să-şi rezerve un timp necesar în

fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de învăţare şi predare. Se pune problema de a se

realiza un mediu de învăţare stimulativ şi adecvat pentru toţi copiii, deci şi pentru cei care primesc o

intervenţie suplimentară şi specializată în afara clasei. Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată

o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se

referă la o acţiune în care se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse

domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor elevilor. Predarea integrată are ca referinţă nu o

disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. Abordarea integrată a fost

însoţită de modernizarea celorlalte aspecte ale procesului de învăţământ: finalităţile, modurile de

organizare a învăţării, strategiile, metodele şi mĳloacele folosite, evaluarea etc. Abordarea integrată a

curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe, atitudini şi valori transversale şi

transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor.

Utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a calculatoarelor a modificat şi modul de învăţare a

elevilor cu dificultăţi de învăţare. Deoarece ele au posibilitatea de a efectua calcule de bază, îi pot ajuta pe

elevi să achiziţioneze aptitudini mai complexe. De asemenea, prin corectarea ortografică automată, ajută

elevii cu dificultăţi în acest domeniu. Dintre avantajele utilizării calculatorului pentru educarea elevilor

cu dificultăţi de învăţare amintim: corectarea instantanee, repetarea exerciţiilor, individualizarea

temelor şi a ritmului de învăţare, interacţiunea cu elevul, evaluarea continuă a nivelului de învăţare şi a

înţelegerii elevului, uniformitatea modului de prezentare, aplicare şi evaluare, o nouă motivaţie de

învățare. Modernizarea formelor de organizare a activităţii instructiv-educative, schimbarea concepţiei

cadrelor didactice despre învăţământ, modernizarea evaluării randamentului şcolar, schimbarea relaţiei
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cadru didactic-elev conduc la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi ameliorarea dificultăților de învăţare

la elevii cu CES integrați în școlile de masă.

În același timp, prin intervenția timpurie psihopedagogică a echipei de specialiști – profesorul

pentru învățământul primar, profesorul de sprĳin, logopedul, consilierul școlar – se vor recupera /

ameliora rezultatele școlare ale elevilor cu dificultăți de învăţare.

Bibliografie

*** „Сеrinţe speciale în сlasă. Ρaсһеt dе rеsursе реntru instruirеa рrоfеsоrilоr”, Rерrеzеntanţa

UΝIСЕF în Rоmânia, 1995

*** „Gһid dе рrеdarе – învăţarе реntru сорiii сu сеrinţе еduсativе sресialе”, UΝIСЕF și Αsосiaţia

RЕΝIΝСΟ Rоmânia, Βuсurеşti, 2000

Bocoş, M., Chiş, V., (2012), Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru

învăţământul primar, Editura Casa Cărţii de Știință, Cluj Napoca

Muşu, I., Taflan, A., (coord.), (1998), „Terapia educaţională integrată”, Editura Pro Humanitate,

Bucureşti
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Să respirăm corect aerul curat al pădurii!

Autor: Sveduneac Marinela – Adriana
Profesor Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Clasa: a VII-a B
Coordonator: profesor diriginte Sveduneac Marinela - Adriana
Tipul: activitate extrașcolară
Denumirea activităţii: Să respirăm corect aerul curat al pădurii!

Locul de desfăşurare: Pădurea Ilişeşti (lângă Suceava)
Scopul: educarea respiraţiei corecte la elevi prin exerciţii de introducere a controlului conştient

asupra actului respirator.
Obiectivele:

- însuşirea unor tehnici raţionale respiratorii pentru susţinerea activităţii curente şi a efortului fizic;
- formarea priceperii de autocontrol asupra coordonării poziţiei corecte a trunchiului şi a corpului în
întregime cu actul respirator;
- educarea capacităţii de coordonare a respiraţiei cu alte funcţii ale organismului;
- conştientizarea elevilor asupra importanţei unui regim de viaţă corect, în care activităţile în aer liber,
nepoluat şi executarea zilnică a unui program de gimnastică respiratorie trebuie să ocupe un loc
important.

Tipuri de inteligenţă vizate:

- lingvistică, vizual-spaţială, corporal-kinestezică, naturalistă, intra- şi interpersonală.
Strategii didactice:

�Metode şi procedee: explicaţia, prelegerea, conversaţia, braintorming-ul, problematizarea,
exersarea, observarea execuţiei tehnice, aprecierea verbală.

�Resurse umane şi materiale: la activitate participă clasa a VII-a B, şi profesorul diriginte; se vor
folosi materiale naturale.

�Mod de organizare: frontal, pe perechi, pe grupe.
Durata: 45 minute
Secvenţele activității:

1. Organizarea activităţii - În cadrul drumeției efectuată cu elevii clasei a VII-a B a fost planificat
şi un popas în pădurea de la Ilişeşti.

2. Captarea atenţiei - Ajunşi în pădure, am iniţiat cu elevii o scurtă discuţie despre importanţa
pădurii în viaţa omului. Am subliniat rolurile multiple şi benefice ale pădurii şi am dat exemple de
activităţi pe care ei le pot desfăşura în sensul păstrării şi protejării pădurilor ca sursă de sănătate şi
frumuseţe pentru om.

3. Anunţarea temei - Elevilor li se aduce la cunoştinţă tema activităţii („Să respirăm corect aerul
curat al pădurii!”), faptul că respiraţia trebuie considerată drept cea mai importantă din funcţiile
organismului, întrucât de ea depind toate celelalte şi necesitatea folosirii în mod organizat şi ritmic a
exerciţiilor fizice, ca mĳloc de prevenire a unor boli sau de tratare a lor, cât şi pentru călirea
organismului şi formarea unei ţinute frumoase.

4. Momentul de relaxare
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Timp de 10 minute, elevii se vor relaxa, păstrând o tăcere absolută.
Se procedează în felul următor:

- culcat dorsal, mâinile şi picioarele uşor depărtate, ochii închişi;
- timpul I – „simţirea aerului” pe suprafaţa pielii, atenţia fiind succesiv îndreptată de la tălpi spre glezne,
gambe, genunchi, coapse, simultan cu încercarea de conştientizare a propriei greutăţi corporale;
- timpul II – conştientizarea şi autocontrolul respiraţiei abdominale;
- timpul III – „simţirea aerului” pe braţe, antebraţe, mâini;
- timpul IV – se concentrează atenţia pe vârfurile degetelor până la perceperea unei senzaţii de uşoară
încălzire locală şi recepţionarea pulsului în acest loc;
- timpul V – relaxarea musculaturii feţei (descleştarea maxilarelor);

Se urmăreşte ca relaxarea să fie menţinută timp de 3-5 minute.
5. Organizarea colectivului de elevi

Se comunică elevilor aplicaţiile care se vor desfăşura pe parcursul activităţii:
a) aplicaţia 1: „Să învăţăm să respirăm corect!” – exerciţii pentru însuşirea şi controlul respiraţiei

complete
b) aplicaţia 2: „Cine numără mai mult?” – joc
c) aplicaţia 3: „Să ne controlăm respiraţia în timp ce alergăm!” – exerciţii de coordonare a

respiraţiei cu efortul dinamic
d) aplicaţia 4: „Frunza sus!” – joc
Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe, în funcţie de aplicaţia la care doresc să participe şi ţinând

cont de tipul de inteligenţă dominant.
6. Desfăşurarea activităţii Se comunică elevilor sarcinile de lucru şi obiectivele pentru fiecare

grupă.
Aplicaţia 1: „Să învăţăm să respirăm corect!”

Poziţia: culcat dorsal cu picioarele apropiate, palmele pe şolduri, policele în lojele renale,
genunchii flectaţi, tălpile pe sol;

Tehnica respiratorie:
- timpul I – inspiraţie cu debut în zona abdomenului inferior cu durata de două secunde, urmată de
apnee cu aceeaşi durată;
- timpul II – continuarea inspiraţiei prin mobilizarea zonei abdominale medii cu durata de două secunde,
urmată de apnee cu aceeaşi durată;
- timpul III – continuarea inspiraţiei prin mobilizarea musculaturii costodiafragmatice cu durata de două
secunde, urmate de apnee cu aceeaşi durată;
- expiraţia se va executa „siflat”, cu o durată de 12 secunde, cu debut abdominal (în zona abdomenului
inferior);

Exerciţiul complet se va repeta de 2-3 ori, cu pauze de 8-10 secunde şi respiraţie liberă. Se
apreciază corectitudinea execuţiilor.

Aplicaţia 2: „Cine numără mai mult?”

Pe perechi, dispuse faţă în faţă, la distanţă de o lungime de braţ: la comandă, elevii de pe un rând
inspiră profund, după care, în timpul expiraţiei, încep să numere cu voce tare. Se ia în considerare
numărul până la care ajunge elevul fără a mai inspira.
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Partenerul urmăreşte până la ce număr a ajuns colegul fără a mai inspira. Se compară rezultatele
celor doi parteneri, apoi se cumulează pentru a scoate în evidenţă echipa cea mai bună.

Aplicaţia 3: „Să ne controlăm respiraţia în timp ce alergăm!”

Se stabileşte un traseu pe care elevii vor efectua alergare în tempo moderat, cu succesiunea „doi
paşi expiraţie + doi paşi inspiraţie”, trecându-se treptat la succesiuni mai lungi (3-4 paşi), apoi cu durate
inegale: „patru paşi expiraţie + doi paşi inspiraţie” şi accentuarea momentului expirator.

Se apreciază corectitudinea execuţiilor.
Aplicaţia 4: „Frunza sus!” – joc

De mâini apucat, la interval de o lungime de braţ: la mĳloc, profesorul aruncă o frunză în sus, iar
elevii încearcă prin suflare să o trimită la adversar. Dacă frunza iese afară din cerc sau cade în dreptul
unui elev, acesta pierde un punct. Câştigă cel care are cele mai puţine puncte de penalizare.

7. Evaluare S-au stabilit câştigătorii exerciţiilor şi jocurilor, iar la final, a fost apreciată activitatea
tuturor elevilor.
Bibliografie:

Doboş, Al., Tainele marii respiraţii, Editura Nirvana, Bucureşti, 1994
Drosescu, P., Igiena educaţiei fizice şi sportului, Ed. Univ. „A.I. Cuza”, Iaşi, 1993
Ionescu, A., Gimnastica medicală, Editura ALL, Bucureşti, 1994
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Exemple de bune practici

Jurnalul unui an școlar

Prof. Toader Monica Dorina
Șc. Gimn. Avram Iancu, Oradea

Clasa a III a a fost una pe cât de dificilă și complexă pe atât de frumoasă și productivă. Am pornit
cu încredere și curiozitate în călătoria pe drumul cunoașterii și învățării având ca mesaj Împreună vom

descoperi magia din fiecare elev.

Am fost preocupată în a face din fiecare zi de școală una cât mai interesantă și atractivă. Astfel
am acordat o mare atenție momentelor de conectare, reconectare, relaționare , împărtășire, cunoaștere
și autocunoaștere cu fiecare elev în parte și totodată cu întreaga clasă.

Întâlnirea de dimineață deși e specifică primilor trei ani din ciclul primar, a fost aproape
omniprezentă în primele 10 minute ale zilei înainte de începerea orelor de curs deoarece am observat
cât de benefică este. Dintre momentele întâlnirii de dimineață putem aminti cele cu impact cum ar
fi :poza grăitoare, mesajul zilei, înviorarea, calendarul/ jocul / sfatul/ cuvântul/ proverbul/ citatul zilei,
etc.

Elevii au fost implicați în diverse proiecte desfășurate la nivel de clasă ca de exemplu Maratonul

lecturii în cadrul căruia lunar aveau câte o carte de Nicoleta Fotău de lecturat sau zilnic câte o poveste de
Andersen, Ion Creangă, Frații Grimm, etc.La final acordam câte o oră de discuții, disaminare pe baza
celor citite, elevii prezentând fișele informative, recenziile făcute, sarcinile realizate pe Jamboard, Padlet,
în albumurile create pe grupul închis al clasei.
Dintre proiectele mari la care am participat cu activități cu impact pozitiv au fost:
� proiectul național de dezvoltare socio personală online Steluța în căutarea magiei tale inițiat de

Asociația Andrei suntem toți
� proiectul local Exmatriculăm violența bazat pe lecturarea cărții Bullyingul nu e cool
� proiectul Ochii care ne veghează prin care am dat viață copacilor din curtea și grădina școlii
� proiectul Plantropolis, Grădinărim cu bucătărie în care am avut bacul clasei noastre cu plante

aromatice
� proiectul Școli prietenoase cu natura în care am confecționat căsuțe și hrănitoare pentru păsările

din curtea școlii noastre

Provăcările au fost “sarea și piperul” acestui an școlar deoarece elevii le iubesc. Au fost sub
formă de:

� teste fulger T.F. (10 itemi din toată materia ce trebuie rezolvați în 10 minute)
� activități practice (krokotak, pinterest, etc) la venirea dimineața în clasă până la începerea

programului (elevii veneau destul de repede la școală)
� la matematică sau română (câte una puse într-un săculeț special din care își luau după preferințe

fiecare în recreații, în ore)
� la științe curiozități de citit (De ce?Știați că..)
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� zilnice, la final de săptămână sau în vacanțe online pe classroom sau grupul de facebook al clasei
(cu ocazia unor evenimente –ziua familiei, ziua copilului, ziua puzzle, ziua României, Crăciunul,
Paștele, etc)

Feedbackul e important la început, pe parcurs și la finalul unei ore, a unei activități , a unei zile,
a unei săptămâni sau a unui semestru, de aceea elevii clasei delfinilor au avut posibilitatea de a-și
exprima părerile, nevoile, impresiile, simplele gânduri despre ce au învățat, cum s-au simțit, ce au
înțeles și învățat, unde au întâmpinat dificultăți, ce își propun, ce soluții pot aborda.

Un alt aspect specific clasei noastre este faptul că în fiecare weekend obișnuiam să trimit pe
grupul clasei un newsletter al săptămânii prin care îi informam ce ne planificam să facem la fiecare
disciplină, noutăți și lucruri importante de făcut.Nu numai era cu scop de orar/planificator pentru mine,
pentru elevi și părinți, dar pe baza lui vedeam la final de săptămână ce am făcut din ceea ce ne-am
propus.

Utima săptâmână de școală din clasa a treia, s-a dorit a fi una specială și chiar așa a fost. La
sugestia elevilor aceștia nu au avut teme, fiecare zi a primit câte un nume și o culoare în care au venit
îmbrăcați, iar activitățile derulate au fost din sfera recapitulării și evaluării finale. Perioada de final de an
școlar e cea în care recapitularea /evaluarea finală sunt în centrul atenției, de aceea prin activități
integrate am încercat să consolidăm și să verificăm ceea ce am studiat pe parcursul clasei a treia într-un
mod cât mai plăcut, atractiv, practic, util.*luni a fost galben, Ziua veseliei, Limondelfi *marți a fost
albastru, Ziua amintirilor, poză "la minut"* miercuri a fost verde, Ziua jocurilor cu o paletă bogată de
jocuri în clasă și în curte*joi a urmat roșu, Ziua cunoașterii în care au avut voie cu telefon/tabletă.

În acest an cu elevi noi veniți, cu materie multă, cu școală online și fizică, încă cu restricții, acum
la final, putem spune bucuroși că a fost un an bun în care fiecare copil a evoluat în ritmul propriu, dar
cu toții au adunat în cufărul cu amintiri multe momente de neuitat, și-au îmbogățit bagajul cognitiv, și-
au format priceperi și deprinderi esențiale în formarea lor viitoare.
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Reducerea abandonului școlar

Prof.pt.înv.primar Tomescu Cristina
Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de
nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea
încheierii ciclului de studii început. Problemele în familie și lipsurile materiale sunt printre cele mai
frecvente cauze ale abandonului școlar ,în mediul rural. Apartenența la o familie dezorganizată, lipsa de
educație a părinților, neglĳența acestora, lipsa unui loc de munca sau consumul excesiv de alcool sunt
dificultăți din familie cu impact important asupra parcursului școlar al unui copil. Alte cauze ale
abandonului școlar sunt lipsa comunicării dintre părinți și cadrele didactice sau dintre părinti si copii,
plecarea părinților în străinatate și lăsarea copiilor în grĳa unor persoane cu mai puțină autoritate
(bunici sau vecini) sau influența negativă a anturajului tinerilor.

Se poate spune că în contextul învăţării, motivarea se referă la procesele mentale care stimulează şi
încurajează un individ să participe la învăţare.Sunt identificate două categorii mari de motivări
educaţionale: mai întâi motivarea ‘obişnuită’ care se referă la atitudinea individului şi apoi motivarea
‘curentă/efectivă’ care se referă la aspectul practic al motivelor curente/efective ale individului, de
exemplu dorinţa de a găsi o slujbă. Motivarea de a se angaja în actul învăţării apare atunci când o
atitudine pozitivă se combină cu capacitatea de a acţiona în urmărirea normelor şi obiectivelor definite
şi recunoscute.
Procesul de învăţare este determinat în mod decisiv de motivare: niciun fel de învăţare (cu excepţia

învăţării întâmplătoare) nu este posibilă fără motivare. Motivarea este un factor important în stimularea
acţiunilor.

Factorii individuali care împiedică motivarea, includ: presiunea, teama de eşec sau teama de a invăţa
(legat in particular de experienţe negative din şcoală); încredere, părere despre sine, scăzute;dificultăţi de
sănătate mintală sau fizică;lipsa unei perspective / direcţii; lipsa obiectivelor / aspiraţiilor şi lipsa
indrumării.
Factorii contextuali care împiedică motivarea:lipsa empatiei între profesor şi elev, care duce la o

relaţie de învăţare ineficace;mediul de învăţare neadecvat şi necorespunzător, cum ar fi o sală
zgomotoasă, lumină slabă, scaune şi mese neconfortabile şi nepotrivite ,metode didactice care sunt
considerate nerelevante şi care nu inspiră;circumstanţe familiale, în mod particular dificultăţi şi
schimbări în mediul familial, de exemplu presiune nerealistă, despărţirea părinţilor, naşterea unui
frate/soră, îmbolnăvirea sau moartea subită a unui membru al familiei;lipsa timpului de a se angaja în
învăţare (deseori rezultatul altor priorităţi competitive, cum ar fi necesitatea de a avea grijă de copii sau
necesitatea de a câştiga bani);
Factorii principali care ajută la motivarea învăţării:atmosfera şi mediul ,practicieni abili,învăţarea
plăcută,condiţii flexibile care să răspundă necesităţilor şi responsabilităţilor lor,programe educaţionale
relevante,resurse material interesante,recompense financiare,

Competiţia(concursuri şcolare, întreceri între şiruri de bănci, organizarea unor expoziţii cu cele
mai bune lucrări ale şcolarilor, afişarea unor grafice care prezintă comparativ progresele la învăţătură ale
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copiilor ) are asupra dezvoltării personalităţii influenţe atât favorabile, cât şi nefavorabile. În ceea ce
priveşte latura pozitivă, ea stimulează efortul şi productivitatea individului, promovează norme şi
aspiraţii mai înalte, micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări. Dându-i individului posibilitatea
unei estimări mai realiste a propriilor sale capacităţi, în comparaţie cu ale altora, competiţia exercită de
asemenea o influenţă salutară asupra aptitudinii de autocritică. Competiţia face mai interesante
activităţile de grup şi mai puţin monotone sarcinile de fiecare zi şi, folosită în mod adecvat, poate
contribui la dezvoltarea eticii grupului.

Activităţile de cooperare în grup în vederea soluţionării în comun a unei probleme manifestă însă
tendinţa de a dobândi o pondere mai mare, în raport cu cele competitive. Dacă de pe urma activităţilor
ce implică stări competiţionale cel mai mult au de câştigat elevii mai bine dotaţi, de pe urma activităţilor
care presupun cooperarea se pare cel mai mult profită elevii mai puţin dotaţi, căci beneficiază de
asistenţa şi ajutorul celorlalţi colegi.

Utilizarea problemelor şi a situaţiilor problemă. Este o strategie utilizată pentru inducerea pe termen
scurt a impulsului cognitiv. Fiinţa umană manifestă tendinţa de a a căuta informaţii suplimentare sau o
explicaţie plauzibilă pentru acele fapte care la prima vedere intră în contradicţie cu ceea ce anterior îi
apăreau ca fiind certitudini. Pornind de la acest fenomen, profesorii îşi încep de obicei lecţiile prin
prezentarea unor fapte pe care elevii nu şi le pot explica cu ajutorul cunoştinţelor de care dispun. In
general o situaţie problemă se defineşte tocmai prin faptul că informaţiile şi soluţiile disponibile se
dovedesc insuficiente pentru depăşirea unui obstacol cognitiv. Este nevoie, fie de o restructurare a
vechilor cunoştinţe, fie de dobândirea a noi informaţii. In măsura în care ceea ce urmează în noua lecţie
le apare elevilor ca fiind de natură să-i ajute să găsească un răspuns la faptele care le-au stârnit iniţial
curiozitatea, este de aşteptat ca motivaţia lor de învăţare să crească. S-a constatat însă că nu orice fel de
problemă reuşeşte să trezească în egală măsură curiozitatea şi interesul elevilor. Cele mai incitante
pentru elevi par a fi acele probleme care se prezintă sub forma unor situaţii de viaţă, sau sub forma unor
probleme practice, si mai puţin cele teoretice, abstracte.

Motivarea prin mărirea valenţelor afective ale activităţilor. Selecţionarea de către o persoană a
obiectelor asupra cărora îşi va îndrepta atenţia şi cărora le va acorda interes depinde de sentimentele şi
atitudinile personale generate de obiectul respectiv, nu numai de trebuinţele resimtite sau de scopurile
urmărite. De exemplu, un puternic resentiment faţă de un obiect poate genera o conduită de evitare a
acestuia, chiar dacă el ar putea fi utilizat pentru satisfacerea unei trebuinţe sau ar servi realizării unui
anume scop. Persoana poate să caute o altă cale de satisfacere a trebuinţei respective, un alt obiect
cu valenţe afective acceptabile. Sensibilizarea afectivă a elevilor pentru anumite probleme ale vieţii care
urmează să fie studiate este de natură să trezească dorinţa de cunoaştere aprofundată a acestora. Din
aceste motive, mulţi profesori integrează în lecţiile lor secvenţe din filme artistice, documentare, lectura
unor fragmente din opere literare, momente poetice, contemplarea unui tablou, chiar dacă obiectul de
studiu care îl predau ţine de domeniul ştiinţelor „exacte”. Pornind de la convingerea că arta este capabilă
să ofere o viziune sensibilă asupra majorităţii aspectelor vieţii oamenilor, ei caută cu răbdare acele creaţii
artistice care pot fi valorificate în sensibilizarea afectivă a copiilor pentru o temă sau alta, dintre cele
pe care urmeză să le propună spre studiu.

Motivarea prin evidenţierea performanţelor şcolare care urmează să fie atinse. Această strategie se
bazează pe trebuinţa oricărui om de a înfăptui lucruri deosebite, de a fi capabil de performanţe
superioare prin care să exceleze. Atunci când persoana estimează că îi stă în puteri să ajungă, prin
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învăţare, la atingerea unor performanţe care îi vor aduce respectul de sine şi respectul celorlalţi, ea este
dispusă să-şi mobilizeze eforturile, cu condiţia ca ţinta de atins să-i fie foarte clară, iar modul în care va
ajunge la rezultatul dorit, bine precizat. În şcoli se depun eforturi permanente pentru inducerea dorinţei
elevilor de a-şi depăşi continuu propriile capacităţi de a rezolva probleme, din ce în ce mai dificile, într-
un timp tot mai scurt şi cu grad cât mai mare diversitate. Utilizarea acestei strategii presupune din
partea profesorilor o preocupare permanentă de a preciza elevilor lor, de la bun început, performanţele
pe care vor trebui să le atingă, dacă se vor angaja în programul lecţiei, urmată de comunicarea
permanentă a progreselor realizate pe parcurs şi a modalităţilor în care vor putea progresa în continuare.
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Natura, prietena mea

Autor: Prof.înv.preșc. Tupiță Monica Laura
Grădinița cu Program prelungit nr.9Sighetu Marmației, Maramureș

Proiect educațional ecologic:”Natura, prietena mea”
Inițiator proiect: Prof.Tupiță Monica Laura
Coordonatori proiect: Prof. Tupiță Monica Laura

Prof.Tiran Vișovan Maria
Colaboratori și parteneri:-Inginer silvic Danci Ada

-Ocolul silvic Mara
-TV Sighet
-părinții

Locul de desfășurare: Grădinița cu Program Prelungit nr.9, Sighetu Marmației
Durata proiectului: an școlar 2021 - 2022

Argument:
Trebuie să înţelegem că ecologia oferă elemente şi metode adecvate de evitare a greşelilor – un

trai mai uşor, o viaţa de calitate, o sănătate superioară.
Educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai conştienţi şi

preocupaţi de problemele mediului înconjurător.
Natura poate să slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Marii filozofi ai lumii ne sfătuiesc

să preţuim şi să iubim natura: „ Cine nu iubeşte o floare, nu e în stare să iubească nici pe oameni.”
Rolul educatorilor constă tocmai în arătarea pericolelor care derivă, acela de a face populaţia să

ia cunoştinţă de aceasta, fără a crea o stare de teamă din degradarea mediului, unul din obiectivele vizate
fiind cunoaşterea gravităţii pericolelor existente, la înţelegerea locului omului la biosferă şi datoriile ce
decurg din aceasta.

Învăţându-i nu doar că le dăm viaţă întreagă, o îndrumare nouă, veşnic senină a minţii şi
sufletului lor, dar şi le oferim posibilitatea de a cunoaşte că planta e o fiinţă şi că ceea ce pare neînsufleţit:
un munte, un râu poate avea influenţă asupra omului.

Scopul:
Cunoaşterea aspectelor fundamentale ale crizei ecologice.
Stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin
care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte.

Obiective:
� Pentru copii:
� Să înţeleagă că totul în natură este folositor.
� Să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului alături de adulţi prin colectarea de materiale

refolosibile.



346

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 8, IUNIE 2022

� Să se implice în procesul de expunere, prezentare şi valorificare.
� Să iubească natura şi să o preţuiască.
� Să conştientizeze şi să fie respondabili faţă de problemele mediului.
� Să aibă capacitatea de a se documenta prin ascultare, intuiţie şi observare.
� Să cunoască factorii de distrugere a mediului înconjurător.
� Să cunoscă regulile de protecţie a mediului înconjurător, luând atitudini faţă de cei ce greşesc.

� Pentru cadre didactice:
� Să-i stimuleze şi să-i motiveze pe copii în vederea ocrotirii mediului înconjurător.

� Pentru parteneri educaționali:
� Atragerea partenerilor educaţionali şi a altor factori comunitari în sprĳinirea acţiunilor de

educaţie ecologică iniţiate de educaţie.
� Conştientizarea necesităţii de a ocroti natura ca datorie cetăţenească, moral civică.

Metode și tehnici de lucru:
� Conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul practic, observaţie, problematizarea, învăţarea prin

descoperire, învăţarea prin cooperare.
Modalități de realizare:

� Concursuri, prezentarea PowerPoint, scenariu literar, plimbări drumeţii, activităţi practice,
expoziţii, experimentul, expoziţii.

Resurse:
� Umane: preşcolarii, educatoarele, părinţii, inginer silvic, medicul şcolar şi asistenta medicală a

unităţii, reprezentantul protecţiei mediului, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Maramureş.
� Materiale: frunze uscate, ghinde, conuri de brad, castane, nuci, diferite seminţe, muşchi de pe

scoarţa copacilor, flori presate, dopuri de sticle de plastic, hârtie, cofrage de ouă, cutii de
carton,cd-uri, saci menajeri, pungi de plastic, cutii de carton, lipici, polistiren etc.

Rezultate preconizate:
� Buna comunicare şi colaborare între copii şi adulţi în toate etapele proiectului.
� Educarea simţului practic şi estetic.

Evaluare:
� Afişarea şi popularizarea proiectului şi a acţiunilor propuse.
� Realizarea de fotografii şi obiecte confecţionate de copii în timpul desfăşurării proiectului.
� Organizarea unor expoziţii cu vânzare a lucrărilor confecţionate de copii.
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Activităţi propuse şi mĳloc
de realizare

Grupele de
lucru

Resurse Perioada și locul de
desfăşurare

1.Părinţi, fiţi alături de noi!
-prezentarea proiectului
-antrenarea în adunarea
deşeurilor, materialelor
reciclabile etc.

-grupele
implicate în
proiect
-părinţii
acestora

-Prezentare proiect
-Discuţii cu privire la
derularea proiectului

Septembrie
Centru C.R.E.D.
Curtea Grăd.cu P.P.nr.9,
Sighetu M.

2.Adunăm frunze şi castane
din parc

-grupele
implicate în
proiect
-părinţii
acestora

-Colectarea frunzelor şi a
altor materiale din natură
-Depozitarea lor pentru
următoarele acţiuni

Septembrie – Octombrie
Parcul Central
Sighetu M.

3.Montaj literar
„Greierele şi furnica”

-grupele
implicate în
proiect

-Video proiector Noiembrie
Sala de grupă
Grăd.cu P.P. nr.9
Sighetu M.

4.Decorăm sala de grupă
-activitate artistico-plastică

-grupele
implicate

-Materiale refolosibile:
Pahare plastic, conuri de
brad etc.

Decembrie
Sala de grupă
Grăd.cu P.P. nr.9
Sighetu M.

5.Învăţăm să croim
-activitate gospodărească

-grupele
implicate

-Textile, foarfece, tipare,
ace, aţe etc.

Ianuarie
Sala de grupă
Grăd.cu P.P. nr.9
Sighetu M.

6.Efectele încălzirii planetei
-prezentare PowerPoint

-grupele
implicate

-Video proiector Februarie
Centru C.R.E.D.
Grăd.cu P.P.nr.9
Sighetu M.

7.Eco - Moda
-concurs pe secţiuni
-expoziţie cu vânzare

-Inginer silvic
Ada Danci
-toate grupele
unităţii
-părinţii
-educatoarele

-Materiale din natură
-Materiale refolosibile
-Materiale gastronomice
ECO

Martie
Curtea grădiniței
Sighetu M.

8.Specialistul ne vorbeşte
-invitat inginer silvic

-grupele
implicate

Aprilie
Centru C.R.E.D.

9.Medicul ne vorbeşte
-discuţii libere

-grupele
implicate

-Imagini Mai
Curtea grădiniței
Sighetu M.
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Vocabularul – Generalități

Vasile Ana-Andreia
Școala Gimnazială Băbeni Oltețu

Lexicul sau vocabularul reprezintă totalitatea cuvintelor care există sau care au existat într-o limbă.

Disciplina care studiază componenta lexicală a unei limbi se numeşte lexicologie. Există o

„lexicologie sincronică sau descriptivă, care studiază vocabularul unei limbi la un moment dat al existenţei

ei (de obicei momentul actual) şi o lexicologie diacronică sau istorică, al cărei obiect de cercetare îl

constituie istoria sau dezvoltarea vocabularului de-a lungul timpului şi în strânsă legătură cu evoluţia

societăţii umane”22.

Majoritatea specialiştilor consideră că vocabularul nu constituie „o masă compactă, omogenă

sau nediferenţiată“23. El este format dintr-un fel „de nucleu“24 în care intră cuvinte puţine, dar foarte

importante, şi din masa vocabularului cuprinzând cuvinte mai rar folosite.

Această idee a fost formulată de către filologul român Bogdan Petriceicu-Haşdeu (apud Hristea,

1984, p. 13). Acesta a atras atenţia că nu toate cuvintele din vocabularul unei limbi au aceeaşi valoare.

Ideea aceasta s-a impus în timp, vorbindu-se de un vocabular fundamental al oricărei limbi.

Studiul lexicului trebuie să aibă o atenţie sporită în învăţământul nostru pentru că bogăţia unei

limbi este dată de varietatea vocabularului ei, iar schimbările, progresele din ştiinţă şi tehnică se răsfrâng

în vocabular, fiind cel mai afectat de influenţele exterioare.

Îmbogăţirea vocabularului se poate realiza mai greu decât însuşirea regulilor gramaticale. Astfel,

elevul ajunge să stăpânească mai uşor gramatica limbii sale, însă folosirea corectă a cuvintelor noi,

intrate în vocabularul său o realizează mult mai greu.

De aceea, este necesar studiul aprofundat şi temeinic al vocabularului în şcoală, ţinând cont de

toate schimbările survenite de-a lungul timpului.

22 Hristea, Th.(coord.), 1984, p.7.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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Structura etimologică a vocabularului

Din punct de vedere etimologic vocabularul românesc contemporan este compus din 25:

- cuvinte moştenite: din latină sau autohtone;

- cuvinte împrumutate (vechi, mai puţin vechi, noi) din: slavă, turcă, maghiară, germană,

limbi latino-romanice, engleză etc.

- cuvinte create:vechi, noi;

cuvinte cu etimologie necunoscută.

Structura funcţională a vocabularului

Din punct de vedere funcțional, vocabularul românesc este constituit din: vocabularul

fundamental și masa vocabularului.

Vocabularul fundamental al limbii române

În urma cercetărilor realizate, în special de către Al. Graur (1957, p. 23), s-a ajuns la concluzia că

fondul principal lexical cuprinde aproximativ 1500 de cuvinte cunoscute şi utilizate de toţi vorbitorii de

limba română, faţă de totalul de 120000 de cuvinte existente în limba română. Unele cuvinte sunt bine

pătrunse în vocabularul de bază, altele sunt pe cale de a intra în vocabularul fundamental, iar altele pot

ieşi pentru că „şi-au pierdut din importanţa pe care au avut-o, cândva în limbă“26.

Vocabularul fundamental este format din cuvinte foarte vechi (care au fost moştenite sau

împrumutate din alte limbi), cuvinte folosite frecvent în vorbire, cuvintele polisemantice, cuvintele care

intră în componenţa unor expresii sau locuţiuni. Ele au o mare frecvenţă, o mare capacitate de

compunere şi derivare, referindu-se la realităţi fundamentale ale vieţii.

Masa vocabularului

Masa vocabularului (vocabularul secundar) reprezintă partea cea mai numeroasă şi cea mai mobilă a

vocabularului, incluzând celelalte cuvinte, care nu intră în vocabularul fundamental, reprezentând 90%

din cuvintele limbii române.

Masa vocabularului este „eterogenă, inegal cunoscută şi folosită, fiind alcătută din multe cuvinte

noi (neologisme)”27. Folosirea acestor cuvinte noi este justificată pentru „a varia exprimarea în limba

25 Şerban, V. Evseev, I.,1979, p. 238.
26 Hristea, Th., 1984, p. 14.
27 Bidu-Vrănceanu A., Forăscu N., 1988, p. 10.
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literară standard sau de necesitatea de a introduce în comunicarea curentă termeni ştiinţifici şi tehnici de

interes general în epoca modernă”28.

Din masa vocabularului fac parte: arhaismele, regionalismele, neologismele, elementele de jargon,

elementele de argou, termenii tehnici şi termenii ştiinţifici.
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Impactul predării matematicii on-line asupra elevilor cu

deficienţe auditive

Autor : Voiculescu Carmen-Elena

Prof. Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Bucuresti

Învăţarea la distanţă nu este nouă în peisajul educaţional şi pe parcursul anilor a provocat multe
controverse. În pofida tuturor informaţiilor pe care le aveam despre învăţarea la distanţă, ceea ce s-a
întamplat nu a avut legătură cu ceea ce ştiam: toate experienţele trecute şi reuşite aveau la bază o
pregătire prealabilă, conexiuni rapide şi sigure la internet deci la orice material de care participanţii
aveau nevoie. În ciuda tuturor discursurilor mobilizatoare, încurajatoare,învăţământul nu era pregătit
să facă faţă acestui tip nou de predare . Profesorii trebuiau să se adapteze rapid şi să ţină cont de situaţiile,
uneori dificile ale elevilor, putând folosi doar conexiunea proprie la internet şi aparatura/materialele
personale. Educaţia este strâns legată de organizarea societăţii, în care şcoala ar trebui să aibă un rol
foarte important: şcoala este unul dintre pilonii sociali , bazat pe valoarea umană şi care are ca obiectiv
progresul societăţii în ansamblu şi dezvoltarea cunoaşterii . Apariţia unui eveniment perturbator a făcut
ca şcoala să demonstreze că se poate adapta situaţiei. Actuala criză sanitară a fost un eveniment
neprevăzut, care a surprins şi a schimbat în profunzime funcţionarea societăţii. Cum a reacţionat
mediul şcolar? Convingerea noastră este că, dintre toţi profesorii care funcţionează în sistemul
preuniversitar , în orice ţară, cel mai mult au avut de suferit profesorii care predau ştiinţe reale. Ce
înseamnă matematica fără tablă, fără interacţiune directă cu elevul?! Ce înseamnă fizică , chimie ,
biologie fără material didactic şi experimente?! Ar fi interesant să facem un studiu din care să tragem
concluzii legate de modul în care putem folosi , în predare ,anumite resurse, care sunt acele resurse la
care putem apela în caz de urgenţă, în ce mod am reuşit să gestionăm situaţia dată, interacţiunile cu
elevii noştri, modul în care am reuşit sau nu să continuăm procesul de învăţare , cum privim situaţia şi
care sunt punctele cu potenţial, care sunt dezavantajele situaţiei de învăţare. A fost o etapă dificilă, plină
de anxietate, în care mulţi dintre noi am trăit sentimentul că am fost deposedaţi de profesia noastră. Ce
putem spune despre copiii noştri sau despre elevii noştri, care ne sunt tot copii?!Foarte greu! Predând
într-o şcoală cu elevi cu handicap de auz, pot spune că a fost mult mai dificil decât mă aşteptam şi nu din
cauza actorilor actului educaţional, deşi putem spune că elevii care au dobândit o autonomie a învăţării
şi lucrului individual au trecut mult mai uşor peste piedici, în timp ce elevii cu dificultăţi de învăţare sau
cei care nu au un stil de lucru consecvent , s-au confruntat cu probleme. Marile bariere au fost puse de
conexiunea la internet şi de lipsa aparaturii , uneori de mediul de viaţa al copiilor . Cea mai mare
problemă considerăm că este consumul de timp. Pentru că acelaşi lucru pe care îl faci în clasă reală în
10 minute se poate prelungi în on-line la mult mai mult. Din păcate nu avem posibilitatea fizică de a
lucra 2 ore de matematică cu elevii, în detrimentul altor obiecte de studiu şi nici nu putem ţine elevii în
faţa unui ecran atât de mult timp. Este nevoie de mult mai multă muncă pentru a avea măcar jumătate
din eficienţă.

Dificultăţile specifice întâlnite la predarea matematicii şi accentuate pe perioada predării online au
fost :
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1) Problemele legate de vocabular - existenţa unui vocabular sărac, limitat

Dacă elevii nu au un vocabular uzual bogat , pe care să îl folosească cotidian şi să îl înţeleagă,
enunţurile matematice nu vor avea sens pentru ei. Motivarea acestei dificultăţi derivă din următoarele
aspecte:

- persoanele cu handicap auditiv uită foarte uşor şi memorează mai greu;
- în cazul cuvintelor cu fonetică sau ortografie asemănătoare,se face confuzie de termeni.

Iată un exemplu în acest sens, pentru a înţelege cât este de dificil pentru un elev cu handicap
auditiv să citească / să interpreteze / să înţeleagă un enunţ : elevii nu fac diferenţa între cuvintele
“determinaţi “ şi “determinanţi”. La clasa a XI a , o temă este legată de aceşti determinanţi , care sunt
numere ce se calculează după o anumită regulă. Când le este introdus în vocabular acest termen, este
necesară o perioadă destul de lungă de timp pentru familiarizarea şi folosirea termenului, în enunţuri în
care să sesizeze că între cele două cuvinte există şi diferenţe de scriere , şi de înţeles. Trebuie să le
explicăm că în afară de existenţa unei litere în plus, există şi diferenţe de natură gramaticală. Se
precizează de fiecare dată faptul că “determinaţi” arată o acţiune, este un verb, în timp ce
“determinanţi” este un nume, se poate număra şi este substantiv. Privind din exterior, poate pare
frumos şi uşor să faci meseria pentru care te-ai pregătit timp de 4-5 ani de facultate şi pe care ai
experimentat-o timp de 30 de ani. Realitatea este puţin diferită . Pentru ca tu să poţi să le desluşesti
tainele matematicii este nevoie ca toţi cei care vin în contact educativ cu copilul să îi şi transmită
informaţie utilă. O oră de matematică se poate transforma în orice , dacă vrei să aduci plusvaloare
cunoştintelor pe care elevul deja le are. Un exemplu din pandemie. Clasa a XII-a , capitolul polinoame .
Introducerea în acest capitol se face cu prezentarea termenilor noi : monom, binom, trinom, polinom şi
multe altele. Lucrând online, am dedicat o perioadă mai lungă explicării acestor noţiuni şi am folosit
limba română pentru a le consolida . Am constatat că elevii nu ştiu ce înseamnă prefix şi de aici am
pornit un demers matematic , lingvistic şi ideatic . Copiii s-au documentat şi au descoperit că sunt
multe cuvinte formate cu prefixele mono, bi, tri şi poli.

2) Probleme legate de citirea şi interpretarea enunţurilor

Atunci când o persoană cu handicap auditiv lecturează un enunţ, citirea poate fi parţială
( cuvintele de legătură neavând niciun sens , neexistând în vocabularul acesteia) sau lipsită de legături
logice . Enunţul îşi pierde din înţelesul iniţial , iar elevul nu va putea asimila nimic. Aceste dificultăţi se
întâlnesc foarte des la rezolvarea problemelor de geometrie, la rezolvarea problemelor care necesită
punerea în ecuaţie, probleme cu procente etc , deoarece acestea nu sunt formulate simplu şi există
termeni în exces , care nu au niciun înteles pentru elevul deficient de auz. În această perioadă a fost
necesar să promovez ideea că un cuvânt nu desemnează neapărat un simplu obiect , ci că în acelaşi timp
cuvântul semnifică şi un ansamblu de atribute / relaţii/ proprietăţi care îi sunt asociate obiectului
respectiv. Trebuie să favorizăm punerea în relaţie a diverselor semnificaţii pe care le are un obiect
matematic.
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3) Probleme legate de dificultatea enunţurilor

La o scurtă răsfoire, manualele şi auxiliarele şcolare conţin enunţuri confuze şi neadaptate
deficienţei , subiectele pentru examenul de bacalaureat sunt greoaie, stufoase, cu exprimări care implică
multe corelaţii , trimiteri pe care elevii nu le pot stabili şi inţelege. Pentru a oferi egalitate de şanse,
aceste enunţuri ar trebui reformulate , folosind o topică mai simplă, mai clară, folosind un număr redus
de cuvinte. Vocabularul iniţial trebuie înlocuit cu un vocabular accesibil copiilor cu handicap auditiv.
Pentru a obţine rezultate , ar trebui ca aceste reformulări să se facă împreună cu un logoped .

Spre exemplificare, iată definiţia părtii întregi a unui număr real x : “partea întreagă a unui număr
real x este cel mai mare număr întreg care este mai mic sau egal cu numărul x. “ Această definiţie
necesită concentrare şi pentru un copil care nu are probleme auditive. Astfel de dificultăţi am încercat
să rezolv în perioada predării online. Pe lângă acestea, am alternat perioade de calcul -rezolvare de
ecuaţii, aplicarea diverselor formule etc cu perioade în care am folosit raţionamentul şi verbalizarea,
insistând pe înţelegerea şi interpretarea textului.. Aşa cum am precizat , pentru realizarea programului
zilnic am folosit tableta grafică. În concluzie, această etapă a privat elevul surd de interacţiunea directă
cu profesorul , cu logopedul şi multe dintre achiziţiile dobândite pe parcursul anilor de studiu s-au
pierdut. În acelaşi timp, elevii au dobândit abilităţi de folosire a platformelor şi a aplicaţiilor on line.
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ROLUL MATEMATICII ÎN DEZVOLTAREAGÂNDIRII

Autor : ZUBAȘCU DANIELA IOANA

Profesor: Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Dragomirești-Maramureș

În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească trebuie să renască, să fie cu adevărat expresia
vie, puternică, reală a năzuinţelor omului nou. Ea trebuie să aibă ca ideal formarea de specialişti bine
pregătiţi profesional, capabili de a se angaja creator în transformarea societăţii.

Epoca contemporană are nevoie de inteligenţa creatoare, de oameni cu gândire independentă,
creativă. Jean Piaget menţionează că „în societatea contemporană însăşi condiţia de existenţă a omului se
concentrează tot mai mult către inteligenţă şi creativitate, adică inteligenţa activă”.
Nevoia omului de a se adapta încontinuu la situaţii, procese şi probleme de muncă mereu noi, impun ca
şcoala, o dată cu funcţia ei informativă, să dezvolte şi atitudinile intelectuale ale elevilor, independenţa şi
creativitatea gândirii.

În prezent se formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană, pe primul loc situându-
se gândirea, nu orice fel de gândire, ci o gândire creatoare.

Din păcate, ultimul deceniu a marcat o serioasă marginalizare a problemelor şcolii româneşti, şi
în particular a învăţământului matematic, care s-a multiplicat şi a crescut în gravitate atingând un prag
critic. Şcoala se confruntă nu numai cu indiferenţa familiei, ci şi a societăţii civile şi a media în general.

Matematica este o parte însemnată a acestui sistem. Importanţa ei instrumentală stă în
dezvoltarea gândirii logice, riguroase, dar şi în aplicaţiile pe care le are în diverse domenii. Ea este
disciplina care, prin însăşi esenţa ei – „de ştiinţă a structurilor ”, creatoare de „modele şi limbaje ştiinţifice
ale realităţii” - poate şi are menirea de a forma o gândire creatoare, mai aproape de necunoscut printr-un
adevărat stil de cercetare. „Deci matematica înseamnă gândire, gândire organizată, în ultima perioadă
extinsă, prelungită cu ajutorul calculatoarelor electronice”, afirmă N. Oprescu.

Putem afirma că matematica se învaţă nu pentru a se ştii, ci pentru a se folosi, pentru a face ceva
cu ea, pentru a se aplica în practică, ea fiind ştiinţa care a pătruns în aproape toate domeniile de
cercetare şi, care, îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor ştiinţelor.

De asemenea, învăţarea matematicii nu se poate rezuma la simpla asimilare de cunoştinţe, ci
trebuie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un antrenament permanent al gândirii.
Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi şi capacităţi necesare în activitatea
matematică, care devin utile în activitatea practică a omului.

Ca ştiinţă exactă, Matematica dezvoltă o serie de atitudini: a gândi personal şi activ, a face
analogii, a analiza o problemă, a o descompune în probleme mai simple etc. Ordinea de rezolvare a unui
exerciţiu, a unei probleme disciplinează gândirea şi aceasta poate deveni o trăsătură a personalităţii
omului.

Munca cu problemele constituie terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea capacităţilor
creatoare ale gândirii elevului, dacă ei dispun de o anumită independenţă în rezolvări şi după propria lor
experienţă, personală. Profesorul, dascălul, învăţătorul trebuie să creeze situaţii care fac să se nască
probleme, care pun în joc facultăţile creatoare ale gândirii elevului, legate de lumea sa afectivă, de
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sistemul său propriu de interese şi reprezentări. Un mĳloc stimulativ pentru gândire şi pentru o
atitudine activă a elevului în rezolvarea de probleme, îl constituie discuţia asupra informaţiilor iniţiale
ale problemei, comparaţiile şi analogiile care asigură elevilor angajarea proprie şi afectivă în procesul de
rezolvare. De aceea cadrul didactic trebuie să intervină în activitate de rezolvare a problemelor şi trebuie
să participe astfel încât elevii să dobândească cunoştinţe şi deprinderi de natură matematică.

Este nevoie de iscusinţa şi înţelepciunea profesorului de matematică pentru a găsi drumul
succesului. Căci ce este altceva decât succes demersul asiduu al dascălului în tainele cifrelor, un demers -
pledoarie în favoarea gândirii realiste?! Cum am putea privi educaţia fiilor noştri, dacă i-am amputa o
parte importantă a “trunchiului”? Sigur am avea parte doar de nişte hibrizi, indivizi cu gândire onirică,
autistă, bazată doar pe imaginaţie. Am crea nişte indivizi care şi-ar satisface năzuinţele şi aspiraţiile în
plan imaginar. Am crea un fel de gândire “privată” necomunicată şi necomunicabilă celorlalţi. Aceasta
duce la închiderea individului în propria lui subiectivitate. Vă puteţi imagina o astfel de lume?

Într-un început de secol al marilor tehnici şi tehnologii nu se poate pune în discuţie importanţa
sau valoarea formativă a matematicii. Este ca şi cum am încerca să demonstrăm importanţa logicii unui
individ. Căci ce altceva face matematica, dacă nu creează logici pe termen lung, ordonează gândirea,
dezvoltă raţionamentul, imaginaţia, capacitatea de analiză şi sinteză, perspicacitatea şi puterea de a lua
decizii!
De fapt, matematica ne arată că acea algoritmizare a rezolvării problemelor trebuie să existe şi în
treptele pe care le parcurgem în viaţă. Încercând să sărim o etapă, ajungem la un rezultat fals, la o ecuaţie
imposibilă. Matematica ne direcţionează şi în alegerea partenerilor de viaţă. Dacă nu ţii cont de
condiţiile la limită, s-ar putea ca ele să vicieze răspunsul, lucru care s-ar putea întoarce împotriva
noastră. Există o logică a lucrurilor, o logică a universului pe care cel care pătrunde tainele matematicii
n-o contestă şi nu încearcă s-o schimbe. Cel mult încearcă să o înfrumuseţeze. Nichita Stănescu spunea
“N-ai cum să vezi zâne, dacă nu eşti zânatec”. Parafrazându-l, am putea spune “n-ai cum să vezi logic, dacă

nu vezi matematica”. Căci, ce altceva este matematica decât un exerciţiu al minţii, pregătitor pentru
marile probleme ale vieţii, ale profesiei, ale carierei? Ce altceva poate fi matematica decât saltul peste
timp, de la stadiul de gândire empirică, ineficientă la gândirea euristică, făuritoare de creaţii noi? Ce
altceva poate fi matematica decât tiparul în care vom turna forma personalităţii noastre viitoare? Iată
doar câteva idei care ne fac astăzi şi oricând să exclamăm că nu poate exista cunoaştere care să nu treacă
prin matematică. Că este necesar să-i facem pe copii să iubească matematica aşa cum îşi iubesc păpuşile,
bicicleta şi calculatorul. Să-i învăţăm că doar descifrând tainele matematicii pot atinge limite care, altfel,
li s-ar părea de neatins. Grigore C. Moisil spunea: ”Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie
pentru toţi oamenii de ştiinţă. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulaţiei
ideilor ştiinţifice. Învăţând matematica, înveţi să gândeşti”.

De aceea să facem tot ce ne stă în putinţa pentru ca tinerii pe care îi formăm în şcolile noastre să
îndrăgească minunata carte a matematicii, găsindu-i noi valenţe şi dimensiuni. Să-i convingem că,
învăţând matematica, lucrează la desăvârşirea viitorului lor şi al nostru.

Matematica urmăreşte şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a reflecta asupra lumii, de a
formula şi rezolva pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi înzestrarea cu un set
de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o înţelegere profesională optimă.
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În acest context rolul profesorului de matematică este de neînlocuit în actuala societate. Închei
parafrazându-l pe Marin Preda, după finalul romanului „Cel mai iubit dintre pământeni”: Mi-aş dori ca

profesorul de matematică să fie „cel mai iubit dintre pământeni”. Sau măcar dintre profesori...
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Autor: CIOBOATĂ CECILIA
Prof. înv. primar ȘCOALA GIMNAZIALĂ

” MINERVA ALEXANDRESCU” COMUNA ȘOIMARI

MĲLOACE DE COMUNICARE ȘI

ÎNVĂȚAREONLINE LA CLASA

PREGĂTITOARE

Profilul absolventului de ciclu primar urmărește formarea competențelor
digitale. Învățământul online este un mĳloc prin care aceste capacități se pot
forma iar în clasa pregătitoare se pot pune bazele. Deși copilul este
supravegheat de către părinți și în mare parte ( mai ales în mediul rural) îi
facilitează copilului conectarea , totuși acesta începe să se familiarizeze cu
diferite aplicații, programe.
Pandemia care a început în anul 2020 a adus cu ea o criză care a afectat și
educația , aceasta fiind pusă în fața unei noi provocări și anume cea digitală.
Școala, cu toți factorii implicați: elevi, profesori, părinți, autorități au

încercat să se adapteze unei noi realități în care procesul educațional s-a mutat
în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii adaptându-se
situației într-un timp foarte scurt.
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în

cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții

normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor

instrumente informatice de comunicare la distanță.

Consider că predarea online în varianta sincron este cea care permite
transmiterea unor informații noi, precum și identificarea de către profesor a
nevoilor, emoțiilor ți trăirilor elevilor, în special la clasele mici.

În perioada învățământului online amcăutat cu toții platforme și programe
prin care puteam face lecțiile cât mai atractive și prin care să reușim să captăm
atenția și interesul elevilor.

Provocarea mare a fost pentru învățătorii de la clasele pregătitoare și I și
cum anul acesta predau la clasa pregătitoare, am ales să caut cât mai multe
mĳloace și metode atractive pentru copiii de 6-7 ani.

Copilul de clasă pregătitoare are un singur gând și comunică celmai ușor
prin JOC. De aceea am căutat aplicații și platforme care să le permită să se
joace dar să și învețe în același timp.

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura
învățarea online sunt: Google Classroom, Microsoft Teams, , EasyClass,
Adservio.

Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru
gestionarea unei clase virtuale. Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe
o singură platformă și comunicarea se realizează în același loc, este mai ușor
să urmărești, să coordonezi întreaga activitate.
Avantajele oferite pentru profesori:

- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului;
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- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online;
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev,

postarea unor anunțuri și întrebări de către ambele părți .
Utilizarea acestei platforme în perioada pandemiei, după ce m-am

familiarizat cu toate instrumentele oferite și-a dovedit eficiența. Din propria
experiență pot enumera următoarele oportunități:

�Educație pentru sănătate și nutrițională (pregătirea micului dejun acasă)-
filmulețe cu idei de variante ale unui mic dejun sănătos

�Jocuri în familie- filmulețe cu idei de jocuri amuzante pe care le pot face
împreună cu membrii familiei

� Jucării din materiale ecologice- imagini cu modele de jucării și filmulețe cu
modalitatea de realizare a acestora

� Jocuri cu umbre- filmulețe de pe YouTube cu realizarea unor ființe cu ajutorul
mâinilor

� Pictură pe pietre- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza
În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi

aplicația Meet, o platformă de comunicare instant prin video și chat prin care
se poate partaja ecranul, se pot împărtăși link-uri. Aplicația Zoom, oferă o
tabla virtuală interactivă, cu ajutorul căreia pot fi scrise și explicate exerciții
la matematică, pot fi desenate forme și figuri geometrice.

O platformă des folosită în diferite secvențe ale lecției este Wordwall.
Aplicația permite captarea atenției sau relaxarea copiilor prin crearea unei
Roți cu provocări ( caută prin casă un obiect care începe cu sunetul care se
învață, imită o maimuță, sari ca mingea de 10 ori etc.) sau realizarea unor
jocuri pentru repetarea literelor învățate. Este o platformă bogată în jocuri
educaționale interactive.
Armored Penguin- cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor
amestecate, unirea de coloane, etc.
Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte
încrucișate și rebusuri, capabile să trezească interesul copiilor. De asemenea
Liveworkshets permite realizarea unor teste sau fișe de lucru pe care elevii le
pot completa online.

Pentru a exemplifica scrierea literelor mari de tipar se pot folosi Jamboard
sau Openboard, table digitale interactive care le permit elevilor să deseneze
sau să scrie.

Aplicații atractive sunt și Book creator, Storyjumper, Little bird tales.
Pot fi folosite în special de învățător (la clasa pregătitoare) pentru a crea sub
formă de poveste contextul pentru informațiile noi care vor fi predate.
Padlet este o aplicație care permite scrierea la clasa pregătitoare a unor

cuvinte sau propoziții pe o temă dată. De exemplu pot scrie cuvinte scurte
pentru a o descrie pe mama sau o propoziție formată din 3 cuvinte despre
mama.
Jocurile online păstrează simțul ludic. Jingsawplanet permite realizarea

unor puzzle-uri foarte îndrăgite de copii.
Pixl, Kizoa sau Animoto sunt de asemenea creatoare online care permit

realizarea unor colaje, filmulețe, animații. Folosind plușurile sau jucăriile din
casă copiii pot crea animații care au la bază jocul de rol și creativitatea.
Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație.
Aplicația oferă șabloane ce pot fi personalizate și apoi animate cu personaje,
imagini. Putem crea personaje care să transmită elevilor mesaje, informații,
într-un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai captivantă.

Learningapps permite accesarea sau realizarea unor lecții.
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Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea
să ducă elevii în excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee,
excursii subacvatice, explorări în spațiu.

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin
faptul că vin în sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă, pun la
dispoziția profesorilor modalități moderne de predare și evaluare. Trebuie să
ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi,
cadrele didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea
loc învăţarea: prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei eticide muncă
adecvate şi prin relaţii umane care să transmită încredere şi susţinere astfel
încât procesul educaţional să aibă rezultatele aşteptate.

Bibliografie:
� Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc,

Simon Vela, „Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei” ,
Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020

� http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online
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Compoziția plastică a școlarului mic

Pintilei Constantina-Lăcrămioara
Școala Gimnazială Nr.1 Unțeni, Botoșani

Picasso spunea, metaforic, că i-a luat patru ani ca să picteze ca Rafael și o viaţă întreagă ca să
picteze ca un copil. Arta copiilor este o formă pură de exprimare datorită candorii, simplității și
spontaneității specifice vârstei. Este suficient să privim compozițiile lor pentru a ne convinge. Odată
cu intrarea în școală, cei mici se vor familiariza treptat cu elementele de limbaj plastic (punct, linie,
formă, culoare, compoziție), vor exersa tehnici de lucru diverse, vor pătrunde în universul marilor
artiști ai lumii.

Compoziția reprezintă modalitatea de organizare a semnelor plastice într-un ansamblu
coerent, echilibrat, care poate transmite privitorului o idee, o emoție. Respectându-se particularitățile
de vârstă, în clasele primare şcolarii sunt iniţiaţi în organizarea compoziţională a formelor. Profesorul
le demonstrează cum pot fi grupate elementele de limbaj plastic, unde pot fi amplasate, conform unor
scheme şi principii specifice, astfel încât spaţiul plastic să devină locul în care copilul va reprezenta
modul său personal de a privi şi de a înţelege lumea.

Analizând opere de artă, elevii învață despre centrul de interes – zona din lucrare care ne
atrage atenţia în mod deosebit. Sunt îndrumați să observe modalităţile de creare a centrelor de interes:
aglomerări sau modulări liniare (gros-subţire); contraste puternice (închis-deschis, mare-mic, cald-
rece); prezenţa unor elemente atipice pentru acea suprafaţă (o pată de culoare diferită, o formă ce nu-
şi justifică prezenţa); supradimensionarea unor elemente etc. O lucrare poate avea unul sau maimulte
centre de interes, unul fiind principal, celelalte secundare. Centrele de interes secundare sunt create
pentru realizarea echilibrului compoziţiei şi au o structură şi o cromatică mai simplă. Şcolarii vor
observa, de asemenea, că centrul de interes nu coincide cu centrul suprafeţei de lucru.

Semnele plastice pot fi organizate după diferite scheme compoziţionale: în friză, orizontal,
vertical, oblic, radial, concentric, în formă de triunghi, cerc, pătrat etc. În funcţie de schema de
organizare, o compoziţie poate fi statică sau dinamică, închisă sau deschisă.

În compoziţia statică, elementele plastice se înscriu într-o schemă în formă geometrică cu
latura din partea de jos stabilă: triunghi, pătrat, dreptunghi, vibrarea suprafeţei nu este violentă,
contrastele cromatice sunt armonios realizate. În compoziţia dinamică, pentru a da ansamblului
configuraţia demişcare, semnele plastice sunt aşezate în sensuri circulare, în spirală saupe diagonală.
Formele dinamice sunt realizate prin contraste puternice de culoare, mărimi sau efecte de mişcare.

Compoziţia închisă indică faptul că acţiunea are loc în interiorul spaţiului plastic, având de
obicei un singur centru de interes. Elementele plastice sunt dispuse pe scheme în formă de pătrat,
triunghi, cerc, oval, piramidă. Compoziţia deschisă sugerează că acţiunea continuă şi în afara spaţiului
plastic şi are unul sau mai multe centre de interes.

În ordonarea elementelor compoziţiei trebuie să se urmărească ritmul plastic, deoarece prin
acesta se dezvoltă mişcarea, dinamismul
lucrării. Ritmul plastic se creează prin
succesiunea gândită, intenţională a
elementelor de limbaj.

În realizarea propriilor lucrări, şcolarii
trebuie să ţină cont şi de raportul de mărime
dintre fond şi semnele plastice. Acestea nu se
fac nici prea mici – ca să nu domine culoarea
fondului, dar nici prea mari, încât să iasă din
spaţiu. Fondul nu trebuie să fie prea strident,
agitat sau lucrat amănunţit, ci trebuie să
completeze compoziţia, să fie ca o umbră a
acesteia.
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După modul în care sunt construite semnele plastice, compoziţiile sunt figurative (fiinţele şi
obiectele arată ca cele din realitate) sau nonfigurative (realizate din pete, linii şi puncte care nu
înfățișează clar forme din lumea reală.)

Copiii abordează diferite genuri de creaţii plastice: peisaje, naturi statice, portrete, compoziţii
de gen, istorice, religioase, fantastice, abstracte.

Peisajele realizate de cei mici pot înfăţişa forme de relief, fenomene ale naturii, vegetaţia,
pădurea, apele, anotimpurile, diferitemomente ale zilei. Peisajele pot fi şi citadine, prezentând diverse
aspecte ale oraşului. În timpul excursiilor, drumeţiilor, este indicat ca școlarii să realizeze schiţe şi
studii după natură, observând mediul înconjurător.

În naturile statice, sunt redate obiecte neînsufleţite: ghivece cu flori, vase de tot felul, fructe,
corpuri geometrice etc. Având în vedere particularităţile de vârstă, obiectele care vor alcătui natura
statică trebuie să aibă o formă simplă, geometrică, uşor de reprezentat. Sub îndrumarea profesorului,
copiii vor fi atenţi la paginaţie, vor stabili corect poziţia obiectelor unele faţă de altele, distanţa şi
proporţia dintre ele. Pentru a sugera volumul, se folosesc în zona de lumină tonuri deschise de culoare,
iar în zona de umbră tonuri din ce în ce mai închise ori se utilizează contrastul complementar,
aşternându-se culoarea caldă din pereche în zona de lumină, culoarea rece în zona de umbră şi un
amestec al complementarelor în zona de semiumbră.

Şcolarii realizează şi portrete: busturi (reprezentare doar a capului şi a umerilor) sau portret
întreg. Accentul se va pune pe sugerarea unor trăsături de caracter, trăiri şi emoţii: blândeţe, răutate,
bucurie, tristeţe, furie etc. Astfel copiii vor aplica ceea ce au învăţat despre forţa de expresie a
punctului, liniei, formei şi culorii.

Compoziţia de gen (cu personaje) tratează subiecte din viaţa cotidiană: prima zi de şcoală, o
aniversare, jocurile copilăriei, competiţii sportive, o întâmplare hazlie, o faptă bună, datini şi obiceiuri
de sărbători etc. Compoziţiile cu subiect istoric înfăţişează personaje, fapte şi momente din istorie,
cele cu subiect religios redau scene inspirate din Biblie, iar cele fantastice înfăţişează personaje şi
scene imaginare.

Compoziţiile plastice axate pe experiment interdisciplinar se pot realiza tematic, după un text
literar, după o poezie, după o operă muzicală, după o descriere geografică sau o legendă istorică.
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Profesorul trebuie să-i iniţieze pe copii şi în intuirea, analiza, înţelegerea lucrărilor plastice ale
unor artiști români sau străini, respectând, bineînţeles, particularităţile lor de vârstă, puterea de
înţelegere a unor noţiuni plastice. Discuţiile se vor purta frontal, astfel încât să participe toţi, după un
plan care să ofere câteva puncte de reper: autorul lucrării; titlul lucrării; genul (natură statică, peisaj,
compoziţie figurativă sau abstractă etc.); tehnica de lucru; recunoaşterea elementelor de limbaj plastic
învăţate; armonizarea cromatică (dominanta de culoare, tonuri şi nuanţe, contraste cromatice); tipul
petei de culoare (plată, picturală, strălucitoare, ternă, deschisă, închisă); emoţii, sentimente trezite de
opera observată; mesajul transmis de autor.

După acelaşi model se va face şi analiza lucrărilor colegilor. Acesta constituie un prilej de a
utiliza terminologia specifică domeniului plastic, pe care şcolarii şi-o vor însuşi treptat, firesc, fără să
fie forţaţi sau constrânşi.

Bibliografie
Cristea, Maria (1990), Ghid metodic de educație plastică, Editura Petrion, București
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Nonformal şi informal în Aria curriculară limbă şi

comunicare

Prof. ȘERBAN RAMONA IULIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 11 BUZĂU

Disciplinele înscrise în aria curriculară Limbă şi comunicare contribuie în mod
hotărâtor la formarea capacităţilor, a atitudinilor şi a valorilor vizate de profilul de
formare al absolvenţilor din învăţământul general. Din inventarul de aptitudini şi
capacităţi stipulate în planul-cadru şi în ghidul metodologic pentru aplicarea
programelor de limba română, precum şi în Ghidul metodologic pentru aplicarea

programelor de limbi moderne, mai mult de jumătate implică o complementaritate
eficientă între influenţele educative formale, exercitate conform curriculum-ului
explicit şi acţiunile educative nonformale / informale. Este vorba de:

� înţelegerea sensului apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi
(înţelegerea interdependenţelor dintre identitate şi alteritate, dintre local şi naţional,
dintre naţional şi internaţional);

� dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de semeni pentru
construirea unei vieţi de calitate;

� dezvoltarea capacităţilor de investigare (dobândirea unei metodologii
de muncă intelectuală prin intermediul lecturii, familiarizarea cu efortul intelectual ca
expresie a dorinţei de realizare personală);

� construirea unui set de valori individuale şi sociale prin înţelegerea
modului în care codurile lingvistice şi normele culturale influenţează ideile şi
comportamentele proprii, precum şi pe cele ale semenilor.

La Limba şi literatura română, obiectivele specifice oferă o hartă clară a
evoluţiei capacităţilor intelectuale ale copilului în clasele V-VIII şi creează premisele
pentru deplasarea accentului în acte vitale didactice de pe transmiterea de informaţii
pe aspectele formative ale comunicării didactice în contexte variate de predare-
învăţare. În linii generale, putem afirma că, pe fondul dezvoltării achiziţiilor
lingvistice, încurajarea folosirii limbii române ca limbă naţională, a limbilor străine şi
a limbilor materne solicită elemente ale educaţiei nonformale/ informale şi se traduce
în obiective de referinţă care au ieşire în viaţa concretă prin aceea că îl conduc pe elev
spre descoperirea propriilor afinităţi şi valori în scopul formării unor imagini nuanţate
de sine şi a unei alter -imagini.

Cu toate acestea, relevanţa în raport cu viaţa concretă este inegală: receptarea
şi producerea mesajelor orale în diverse situaţii de comunicare sunt mai pragmatic
orientate şi dezvoltă mai pregnant legătura cu viaţa decât obiectivele referitoare la
receptarea scrisă şi orală. Tot astfel, dacă activităţile de învăţare oferă multiple
oportunităţi învăţării nonformale/ informale prin care este mobilizată voinţa elevilor şi
stimulată motivaţia acestora, incitându-i la asumarea de responsabilităţi şi la
cooperare, conţinuturile specifice din programele de limba română pentru clasele V-
VIII, abstract formulate, nu sunt relevante pentru viaţa concretă decât în mică măsură.
Aceast lucru conduce la mai multe concluzii şi recomandări:
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a) Mai mult de jumătate dintre obiectivele de referinţă au ieşire în viaţa
reală, mizând pe formarea şi dezvoltarea abilităţilor fundamentale de comunicare
orală şi scrisă; receptarea textelor priveşte atât texte literare cât şi texte nonliterare;
obiectivele de referinţă de tip 3 şi 4 (receptarea textului şi redactarea) sunt în procent
mai mic relevante pentru contexte de viaţă reală, comparativ cu obiectivele de
referinţă de tip 1 şi 2 (receptarea şi producerea mesajelor orale).

b) Mai mult de jumătate dintre activităţile de învăţare sugerate indică
situaţii de învăţare relevante pentru experienţele şi universul de referinţă al elevilor.

c) Doar aproximativ 15-20% dintre conţinuturi sunt relevante pentru viaţa
reală (instrumentarul de receptare a textului devine mai specializat faţă de programele
claselor primare, iar domeniul elemente de construcţie a comunicării propune
conţinuturi de tip descriptiv, academic).

Aceste concluzii impun nişte perspective, care pot ameliora sau îmbunătăţi
statisticile sumbre, fiind, în primul rând, recomandabil ca modelul comunicativ-
funcţional să fie asumat la toate nivelurile programei (obiective de referinţă, activităţi
de învăţare şi conţinuturi), astfel încât să nu existe discrepanţe majore între acestea.

Este necesară, de asemenea, eliminarea unor conţinuturi mai puţin funcţionale,
decontextualizate (în special cele din domeniul elementelor de construcţie a

comunicării), care, în sine, nu contribuie la dezvoltarea competenţelor de comunicare
ale elevilor. Pentru o mai bună implicare şi motivare a elevilor pentru propria
învăţare, consider că transferarea unor noţiuni de la gimnaziu la liceu, cu indicarea
unor teme accesibile şi stimulative pentru vârsta elevilor de gimnaziu, i-ar face pe cei
mai mici să aprofundeze mai mult cunoştinţele dobândite, iar nouă, profesorilor, ne-ar
oferi posibilitatea de a explora mai mult sfera nonformalului şi a informalului.

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE, PÂRGHII ALE

EDUCAȚIEI NONFORMALE

Acest ultim capitol al studiului îşi propune o incursiune în activitatea mea
cotidiană la catedră, alături de elevii mei, care s-au obişnuit ca orele de limba şi
litaratura română să reprezinte atât studiu intens al noţiunilor din programă, în
vederea obţinerii unor rezultate remarcabile, atât la concursurile şi olimpiadele
şcolare anuale, dar mai ales la Evaluarea Naţională, ce încununează cei patru ani de
şcoală gimnazială, cât şi activităţi atractive, antrenante, relaxante şi eficiente, prin
care să integrăm acest obiect frumos, limba română, în viaţa cotidiană a copilului.

În ultimii ani de muncă la catedră am încercat să-mi autoeduc viziunea despre
şcoală spre un modernism constructiv, prin aceasta înţelegându-se o adoptare mai
realistă, mai ancorată în viaţă a tot ceea ce predau şi am pretenţia ca elevii mei să-şi
însuşească. Acest lucru se datorează, în primul rând, propiilor mei copii, care sunt
acum elevi de şcoală gimnazială. Văzând şi percepând şcoala prin ochii lor, am
concluzionat că ceva tebuie schimbat în tot acest proces complex de predare-
învăţare-evaluare, ce se dovedeşte a fi anost, repetitiv şi total previzibil pentru copil.
Copiii mei erau atât de fericiţi când aveau ALTCEVA de făcut la diverse obiecte,
decât clasicele teme pentru acasă. Orice sarcină pe termen mai lung (colecţia de
frunze la biologie, observarea unor fenomene meteo la geografie, vizionarea unui
film acasă pentru ora de engleză etc.) îi făcea nerăbdători să se ducă la şcoală, îi
determina să aibă iniţiativă şi o dorinţă uriaşă de a fi cei mai buni. Analizând această
situaţie şi din postura de mamă a unui băiat de clasa a V-a şi a unei fete de clasa a
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VI-a, am ajuns la o singură concluzie, care a constitui şi punctul de plecare al acestei
lucrări: orice activitate, sarcină de lucru, temă ce are o minimă conexiune cu
realitatea din afara şcolii îl face pe elev mai interesat, mai implicat, ajutându-l în
acelaşi timp să îşi însuşească mult mai uşor şi mai eficient conţinutul învăţării. Dar
cel mai important lucru este că îl face mai FERICIT.
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Raportarea predării la stilurile de învățare

Ciobanu Claudia Veronica
Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanța

Predarea și învățarea sunt interdependente și nu se pot defini decât în relație strânsă și evoluția
lor se condiționează reciproc. Actul instructiv este eficace numai dacă predarea și învățarea sunt bine
integrate și respectate din punct de vedere al ponderii și importanței. Predarea are succes atunci când se
proiectează în raport cu învățarea, cu schimbările comportamentale care trebuie să apară la copii.
Cadrul didactic care dorește să realizeze o predare eficientă trebuie să cunoască stilurile de învățare ale
elevilor, să surprindă legătura existentă între ele și conținuturile care urmează predate, astfel încât să
descopere acele metode și strategii care nu urmăresc doar conținuturile ci și pe calitatea învățării decursă
din felul în care se predă. Corelând „stilurile de învăţare cu cele de predare şi cu metodologia adecvată
celor două, formarea şi dezvoltarea eficace a competenţei a învăţa să înveţi devine realitate“1.

Predarea magistrală nu se mai admite în pedagogia modernă, trebuie îmbinate atât transmiterea
de cunoștințe, cât și dezvoltarea de capacități și aptitudini ale elevilor. Cadrul didactic trebuie să asigure
crearea condițiilor pentru ca elevii să își însușească cunoștințele, dezvoltându-și stilul de învățare
propriu.

Comunicarea informațiilor către elev trebuie să se realizeze din această perspectivă prin
utilizarea mai multor canale - vizual, auditiv, practic – în conformitate cu stilurile de învățare. Astfel
trebuie fixate niște reguli de comunicare ce vor respecta caracteristicile fiecărui elev. Emil Păun definește
predarea ca având „un caracter formal, se desfăşoară prin respectarea unor reguli înscrise în regulamente,
căci în şcoală nu se comunică oricum şi despre orice.“2

Actul educațional trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru ca rezultatul să fie cel
scontat în actul de proiectare. Pentru a putea asigura flexibilitatea gândirii elevilor contextul actului de
studiu se realizează doar respectând particularitățile de gândire și învățare a elevilor. Exegeții au fixat
câteva principii de corelare a stilurilor de predare cu stilurilor de învățare a copiilor.

Principiul I: Predarea trebuie să se focalizeze pe dezvoltarea gândirii analitice, creative şi
pragmatice. Gândirea analitică are la bază modalităţi care stimulează elevii: să analizeze (o teorie
ştiinţifică), să compare şi să deosebească (două personaje dintr-un roman), să evalueze, să explice.
Gândirea creativă înseamnă a-i încuraja pe elevi: să creeze (un experiment), să proiecteze (un joc), să
imagineze, să presupună. Gândirea practică presupune încurajarea elevilor: să utilizeze, să aplice, să
execute.

Principiul II: Evaluarea trebuie să vizeze componente analitice, creative, practice, similare
activităţii de predare. O evaluare analitică presupune ca elevul să poată formula anumite comentarii
asupra unei teorii, legi, experiment, operă literară, respectiv să facă o analiză critică a acestora. Evaluarea

1 Albulescu I., 2014, Pedagogii altenative, Ed ALL, București, p118
2 Păun, E., 1982, Sociopedagogia şcolară, , EDP, Bucureşti, p 94
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creativă presupune conceperea unui experiment care să permită testarea unei teorii, generalizarea unei
teorii sau generarea unei teorii proprii pornind de la cele existente. Evaluarea practică vizează modul în
care pot fi exploatate rezultatele unui experiment, învăţămintele unei opere literare cu aplicaţii în viaţa
cotidiană.

Principiul III: Rolul predării şi al evaluării este de a-i ajuta pe elevi să maximizeze gradul de
utilizare a potenţialului propriu de învăţare. Predarea optimă permite valorificarea punctelor forte ale
celor mai mulţi elevi. Cercetările au dovedit că performanţele elevilor sunt din ce în ce mai bune, dacă
sunt stimulaţi să folosească metodele specifice stilurilor proprii de învăţare. Stilul de predare care este
congruent cu stilul de învăţare are două avantaje: îi ajută pe elevi să-şi îmbunătăţească performanţele la
învăţătură şi le sporeşte nivelul de auto-eficacitate.

Principiul IV: Instruirea şi evaluarea trebuie să îi ajute pe elevi să-şi identifice şi să-şi
compenseze/ corecteze punctele slabe. Prin identificarea propriului stil de învăţare, elevii îşi dezvoltă
abilităţi de învăţare care, cu un minim de efort, pot fi adaptate unor situaţii şi sarcini diferite. Elevii
instruiţi prin metode variate pot atinge performanţe superioare celor din clase la care profesorul adoptă
metode de tip predare–memorare.

Principiul V: Instruirea şi evaluarea trebuie să ia în considerare diferenţele individuale dintre
elevi. Conform unor studii recente există diferenţe mari între modul în care elevii percep, prelucrează şi
interpretează informaţia. De aceea predarea şi evaluarea

trebuie să permită elevilor să utilizeze atât metode preferate pentru reprezentarea informaţiei,
cât şi pe cele mai puţin preferate.

Principiul VI: Instruirea şi evaluarea eficientă integrează cele trei dimensiuni ale inteligenţei:
analitică, creativă şi practică. Cele trei tipuri de componente ale procesării de informaţie acţionează ca
un tot unitar. Meta-componentele acţionează elementele achiziţiei de cunoştinţe care, la rândul lor,
oferă feedback. Aceste componente, aplicate în sarcini şi în situaţii noi, dobândesc, prin utilizare
repetată, un grad sporit de automatizare3.
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ANXIETATEA SPAȚIULUI ÎNCHIS LA ELEVII CU C.E.S. DIN

HOMESCHOOLING POSTCOVID

Prof. Mihaela Dumitrescu

CȘEI ”Delfinul” Constanța

Anxietatea este o trăire neplăcută, asemănătoare cu frica din punct de vedere subiectiv, dar şi

fiziologic. Frica are un obiect exterior, este o reacţie adecvată la un pericol exterior, însă anxietatea nu

este produsă de nici un pericol extern, este doar o nelinişte interioară.

O formă deosebită este anxietatea pentru spațiul închis. Anxietatea se exprimă prin reacţii

fiziologice precum: paloare, înroşire, accelerarea pulsului, transpiraţie, senzaţie de ameţeală, dificultăţi

de respiraţie şi de vorbire, intensificarea activităţii intestinelor şi a vezicii urinare. Caracteristicile

motorii, de comportament, sunt: fuga, agresivitatea, respingerea, strategii de ezitare, tremur, realizarea

dificilă a contactelor sociale, necesitatea pregătirii pentru situaţiile noi. Anxietatea generează produse

imaginative abundente (derulări de scene de imaginaţie uneori înspaimântătoare) care nu pot fi

ingnorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină. Cei cuprinşi de

anxietate sunt mereu în alertă, au senzaţia de neputinţă în faţa pericolelor pe care le “simt“ că se apropie,

au scăderi importante de randament intelectual. În anxietate se manifestă instabilitatea motorie,

tulburări ale somnului.

Stările de anxietate au un larg acompaniament biosomatic şi fiziologic palpitaţii, tulburări de

respiraţie, paloare provocată de vasoconstricţii, modificări de voce, de puls etc. Acestea pot fi mascate, ca

exteriorizare, dar nu şi ca variabile fiziologice, ce pot fi înregistrate. “Anxietatea are grade diferite de

profunzime când este prezentă într-o proporţie mai redusă, poate fi considerată drept fenomen normal,

cu valenţe motivaționale, şi chiar cu rol declanşator al creativităţii; când este mai accentuată şi profundă,

devine simptom al tulburării psihice” (Șchiopu, Ursula, 1997, p.73).

Reacțiile anxioase ale copilului cu CES la spațiul închis au corespondență cu programul zilnic pe

care un astfel de copil îl avea înainte de instalarea stării de pandemie, respectiv, în timpul pandemiei.
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Vorbim despre perioade în care copilul putea parcurge fără dificultate cursurile școlare, activități

extrașcolare, activități de liberă alegere înafara timpului curricular. Ulterior, vorbim despre îngrădirea

totală, izolarea, tehnica interiorizării. Importanța derulării într-un algoritm instituțional a tuturor

activităților specifice vârstei și specifice CES a devenit vizibilă abia la scurt timp după ce acest algoritm

nu a mai existat. Așa precum romanii considerau că cea mai mare dificultate a unui popor este de a-și

ține libertatea în mâini (Horatiu), astfel, și în cazul de față, cea mai mare dificultate a

familiilor/aparținătorilor copiilor cu CES s-a dovedit a fi managerierea acestei libertăți a timpului și a

strategiilor de educație și de comunicare permanentă cu copiii lor.

Majoritatea activităților on-line întreprinse în învățământul special au fost completate și cu

prezentarea a diverse efecte secundare pe care le aduce homeschooling-ul, deopotrivă atunci, în

pandemie, cât și după această nedorită perioadă, conexiuni ale anxietății de spațiu închis, principii de

conduită zilnică care să atenueze manifestările curente ale anxietății spațiului închis, devenite, astfel,

normale.

Tipuri fundamentale de emoții care însoțesc anxietatea la copilul cu CES:

Furia. Reprezintă o încercare de a preveni pericole. Presupune o incapacitate, resimțită în plenitudinea

formelor de către copilul cu CES, de a rezolva o problemă, o situație, un context nou. O reacție la nou,

pe care copilul cu CES prin respingere totală.

Tristețea. Este o emoție de răspuns la pierdere sau schimbare, pentru cazul de față, la pierderea

programului obișnuit, plăcut, la pierderea posibilității de a ieși fără dificultate în aer liber. Copilul cu

CES nu își conștientizează tristețea, fapt pentru care devine dificil de ieșit din stare, ca și formă

predepresivă.

Dezinhibarea. Este o posibilitate a copilului cu CES de a reacționa la nou, ”spărgând” ”bariere”,

conformități, normativități sociale, și prin aceasta fiind convins că va căpăta putere comparativ cu

semenii săi.

Inadaptarea la spațiu fizic nou. Presupune faptul că noul spațiu fizic este total nedorit și neplăcut de

către copilul cu CES. Subiectul nu găsește puncte de reper în spațiul respectiv, nu are lucruri, jocuri,

persoane, activități care să-i placă în respectivul spațiu.
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Respingerea lucrurilor familiare. Este o formă remodelată a frustrării, în care copilul cu CES, pentru

a atrage atenția și pentru a ajunge, repede și eficient la scopul dorit (ieșirea înafara casei, în spațiul larg)

încearcă să iasă în evidență, respingând lucruri care îi erau familiare până atunci.

Manifestări psihosomatice. Sunt diferite tulburări care pot apărea, se pot accentua sau se pot

corobora, pe fondul deprivării de spațiul larg. Putem enumera: bolile psihice, bolile neuropsihice, bolile

interne, bolile dermatologice, bolile infecțioase, bolile metabolice, progresul fulminant al bolilor

neoplazice, bolile endocrine.

Insomnia. Este o posibilitate a cortexului, în cazul copilului cu CES, de a sta în excitație, pentru ca

problema din timpul stării de veghe să ajungă la rezolvare, conștientizată sau nu. În acest caz, eliminând

cazuistici chimice sau metabolice, copilul cu CES tinde să rămână treaz până ”iese afară” (îi este frică să

închidă ochii, spre exemplu) sau până i se promite că va fi scos la plimbare (impunerea de Sine).

Stările vegetative nefondate. Sunt manifestări vegetative (plâns, râs) care, dealtfel, s-ar fi derulat într-

un context argumentat. În cazul de față, stările vegetative pierd din fundament și pot să se perpetueze

temporal până la dezenergizarea subiectului, fără nicio legătură cu aspectele logice ale existenței (copilul

cu CES poate plânge sau râde ore în șir, pentru că este astfel dezadaptat).

Perturbările trebuințelor primare. Reprezintă posibilități de reacție la spațiul închis și la nou ale

copilului cu CES, el ”răvășindu-și” în mod deliberat întregul sistem al deprinderilor de igienă, în formare

sau deja formate. Brusc, nu va mai mânca civilizat, nu va mai folosi toaleta corect sau va sta

nemâncat/nebăut până la deprivări medicale, tocmai pentru a i se îndeplini dorința din spatele

perturbărilor.

Avem conștiința că nu se va putea evita întreaga paletă de probleme care s-au identificat odată

cu necesitatea menținerii în spațiu închis a copiilor cu CES, dar se pot reconstrui alte repere de familie

sau de ambient familial, până când fiecare dintre subiecți va găsi calea proprie de reorientare a

dificultăților sale:
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� ierarhizarea obiectivelor vieții copilului cu CES, într-o perioadă limită (zi, săptămână,

lună, trimestru, an) în obiective majore şi minore, cotând realizarea lor cu un punctaj

proporţional, astfel încât realizarea unui obiectiv major să fie compensată de

neîndeplinirea mai multor obiective minore şi invers.

� planificarea eficientă a timpului copilului cu CES.

� a face ceva din plăcere cel puţin o dată pe săptămână (o dată pe zi), împreună cu copilul

� a rezerva pentru copilul cu CES, în fiecare zi, un moment de linişte, în care să îl însoțim

� a realiza un echilibru între muncă educațională (cazul copilului)/recreaţie, muncă (cazul

adulților) şi familie.

� a dormi 7-8 ore pe noapte cel puţin de două ori pe săptămână (mai ales pentru copiii cu

CES care au perturbări frecvente)

� a folosi procedee de relaxare, deopotrivă pentru copiii cu CES și aparținători: a oferi şi a

primi cu regularitate afecţiune, a discuta dificultăţile cu alţii, a face schimburi de strategii

educaționale de familie, condiţie în care vor trebui cultivaţi (căutaţi) prietenii cu care

avem afinități, cărora le putem face confidenţe.

Aparținătorii unui copil cu CES au nevoie, în situația prezentă, după perioada izolării și,

îndeosebi dacă s-a continuat homeschoolingul, să învețe cum să-și formeze copiii privind ”normalizarea”

experienței anxietății. Părintele/aparținătorul trebuie să pună într-un limbaj adecvat copilului ceea ce

simte el, neplăcerea și starea inconfortabilă, dar, totodată, lipsa pericolului. Nu este nimic groaznic în a fi

anxios, este doar o problemă de rezolvat (Ellis, Albert; Bernard, Michael E, 2007, p.197).

Și să nu uităm: Cu cât o emoție se manifestă mai puțin înafară, cu atât este în interior mai

perturbatoare!...Să-i lăsăm copilului posibilitatea de a-și manifesta toate emoțiile referitoare la Sine și la

prezentul Sinelui său.
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Destăinuiri despre comunicarea dintre familie și școală

Prof.Iordache Nicoleta-Simona

Școala Gimnazială Nr.37, Constanța

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea bună și echilibrată a copilului.Un copil de calitate
se diferențiază de cei care trăiesc în medii defavorizate sau vulnerabile.Sunt și excepții care întăresc
regula, în cazul în care copilul dorește să se dezvolte armonios, neluând ca exemplu adultul din familie,
care are un comportament negativ.Chiar dacă unele comportamente sunt copiate de copii, involuntar,
de la adulți, există cazuri , des întâlnite, care se autodepășesc prin dorința de perfecționare, de
autoeducare și de distragere din ,,legea turmei”.

Cum fiecare om e unic și tinde spre perfecțiune, trebuie să avem în vedere, că rolul familiei este
foarte important în ce privește relația cu școala, deoarece în momentul în care un profesor descoperă un
talent al copilului și îl semnalează celor din mediul din care vine, aceștia ar trebui să susțină moral, dar și
material copilul în cauză.

Un alt element identificat pe parcursul celor 23 de ani la catedră este cealaltă extremă, când copilul
dorește să se facă remarcat nu prin rezultatele la învățătură, ci printr-un comportament inadecvat sau
prin mĳloace care să-i distragă și pe alții de la respectarea unor reguli de conduită morală sau impuse de
protocolul școlii din care acesta face parte.La semnalarea acestor comportamente, nu toți părinții sau
aparținătorii legali cooperează eficient cu școala, refuzând ajutorul specializat al consilierului școlar sau
chiar al unui psiholog, care să identifice trauma elevului vizat.

Eu cred, că nu doar familia trebuie să colaboreze eficient cu școala , ci și invers.Atunci când un copil
prezintă probleme de comportament, rezultate scăzute la învățătură sau retragerea exagerată din
socializarea cu ceilalți copii, învățătorul sau dirigintele trebuie să empatizeze și să comunice cu copilul
respectiv, pentru a reuși să identifice problema existentă. Ar trebui o înțelegere deosebită și din partea
corpului profesoral, care trebuie informat despre situația de dincolo de școală.

Degeaba ne bazăm pe teorie și pe reguli ce nu pot fi scoase din cuie de către mulți dintre noi, dacă nu
reușim să pătrundem în sufletul copilului, care trebuie ascultat nu doar la conținuturile din programa
școlară, ci și la cele din viața reală. Nu poți să fii indiferent la destăinurea unui astfel de copil, care a trăit
în cei 10 sau 12 ani ai săi , cât poate n-am trăit noi într-o viață .

E foarte ușor să punem etichete și să nu ne intereseze decât materia pe care o predăm și să nu dorim să
conștientizăm, că putem învăța chiar și de la cei mai mici ca noi.

Putem afirma, că familia și școala fac punte comună doar când soluțiile vin din ambele părți, iar rolul
educației e încoronat de rezultate bune, doar atunci când respectul și îngăduința se țin demână.

Comunicarea dintre familie și școală nu poate da ,, roade bogate” dacă nu implicăm și alte instituții ale
statului, precum: Biserica, Primăria,CJRAE-ul , Protecța Copilului , diferite ONG-uri, Poliția și chiar
medicul școlar, care ar trebui să fie mai vizibil și pe la diverse ore de consiliere și dezvoltare personală.
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Nu trebuie să așteptăm de la alții, ce putem face doar noi: să punem pasiune în munca noastră, să ne

implicăm în acțiuni de voluntariat, să căutăm soluții, acolo unde credem că nu avem

rezolvare și să iubim copilul din fața noastră, pentru că merită!

O dragă colegă mie , spunea odată , o frază ce merită notată ,, copiii ne iau energia, dar tot ei ne-o dau”!

Deci, să-ncercăm să trecem dincolo de zidurile învățării și să fim OAMENI, pentru a forma caractere,
nu doar patrulatere, deoarece mulți dintre copiii din fața noastră au nevoie de A FI , nu doar de A
AVEA!

Îmbrățișarea și cel mai liniștitor zâmbet de pe chip, vă asigur că face un copil fericit!

Voi încheia cu un citat al lui Samuel Smiles , care spune că ,, familia este cea mai de seamă școală în
formarea caracterului.”
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EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

Autor: Balteș Simona
Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanța

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 2020 :20 + 2121: 21 este:
a) 22 ;
b) 202;
c) 11;
d) 102 .

5p 2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 30; 40 și 50 este:
a) 30 ;
b) 50 ;
c) 600 ;
d) 10 .

5p 3. Se dau punctele A(3;5) și B(0;1) în sistemul ortogonal de axe xOy. Distanța dintre A și B este de:

a) 3;
b) 7;
c) 4;
d) 5.
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5p 4.Probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea A = {1;2;3; …; 50}, acesta să fie număr prim este :

a) ;

b) 0,4 ;
c) 0,3 ;

d) .

5p 5. Cel mai mic număr întreg al intersecției intervalelor (− 4; 3] ∩ (− 2; 6] este:
a) − 3;
b) − 1;
c) − 4 ;
d) 0 .

6p 6. În tabelul de mai jos sunt trecute notele obținute la o lucrare la matematică de elevii unei clase.

Nota 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 1 3 3 5 5 3 6 4
Media clasei la această lucrare este :
a) 7,10;
b) 6,95;
c) 7,20;
d) 7,15.
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SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1.În figura alăturată se dau a ||b și c este o secantă. Unghiurile 1 și 2 din figură sunt :
c

a) alterne interne ; a 2
b) alterne externe ;
c) corespondente ; b 1
d) interne de aceeași parte a secantei .

5p 2. Un dreptunghi are perimetrul de 96 cm și lungimea de trei ori mai mare decât lățimea. Aria sa va fi:
a) 432 cm2 ;
b) 256 cm2 ;
c) 480 cm2 ;
d) 360 cm2 .

5p 3. Un teren de forma unui triunghi dreptunghic isoscel are înălțimea corespunzătoare ipotenuzei de
m . Suma catetelor triunghiului este de:

a) 140 m ;
b) 120 m;
c) 180 m;
d) 160 m.
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5p 4. În ∆ABC dreptunghic , cu m(∢ A ) = 900 și AD⊥ BC , D∈ (BC) se dau AD = 16 cm și BD = 32 cm.
Lungimea catetei AC este de :
a) 24 cm ; A
b) 8 cm ;
c) 8 cm ;
d) 18 cm .

B D C

5p 5. Un romb ABCD cu AB = 12 cm, și m (∢A) = 600 are aria de:
a) cm2 ;
b) cm2 ;
c) 144 cm2 ;
d) cm2.
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5p 6. Se dă tetraedrul regulat ABCD, cu muchia de 6 cm. Înălțimea tetraedrului este de:
a) 2 cm ;
b) 6 cm ;
c) 4 cm ;
d) 3 cm .

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. ( 3p) a) Un telefon mobil costă 1200 euro.După o lună prețul lui s-a redus cu 5% iar apoi după încă o
lună s-a mai redus cu 5%. Cu câți euro s-a ieftinit telefonul după cele două reduceri?

(2p) b) Dacă ar avea loc doar o ieftinire, cu ce procent se va ajunge la același preț ca și cel după cele
două reduceri de la punctul a)?

5p 2. (2p) a) Să se rezolve în mulțimea numerelor întregi inecuația :
6
1

3
12x

2
23 �−�
�

− xx
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(3p) b)Într-o clasă,dacă se așează câte doi elevi în bancă rămân 3 elevi în picioare și dacă se așează
câte trei în bancă rămân 2 bănci goale. Câți elevi și câte bănci sunt?

3. Fie expresia E(x) = x 12x2−2x 234 �−� x unde x�R
(2p) a) Calculaţi valoarea expresiei E(x) pentru x = 1

(3p) b)Descompuneți E(x) = x 12x2−2x 234 �−� x în factori ireductibili.

4. Un lot agricol experimental este de forma unui dreptunghi cu lungimea de 80 m și lătimea trei sferturi
din lungime.
(3 p) a) Aflați distanța din centrul acestui teren la vârfurile dreptunghiului.
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5. ABCD este un pătrat cu latura de 16 cm. Dacă M ∈ (AB) astfel încât MB = 3AM și N este mĳlocul
segmentului DC , să se afle :

(2p) a) lungimea diagonalei și aria pătratului ;

(3p) b) aria triunghiului MNB și sin (∢MBN ).

6. În figura alăturată se dă ∆ABC, dreptunghic în A, cu AB = 30 cm, AD înălțime, BD = 18 cm. Pe planul
triunghiului se ridică perpendiculara AM, AM = 10 cm. M
(2p) a) Arătați că BC = 50 cm ;

A

B D C

(2p) b)Dacă pe acest teren se cultivă roșii și se obțin 4 kg de roșii/m2 care este producția de pe întregul lot?
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(3p) b) Calculați distanța de la M la BC.

TEST DE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2021 Testul nr. 19 (tot pentru luna februarie)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru
lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea

Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului

indicat în barem.
SUBIECTUL I - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)

1. b 5p
2. c 5p
3. d 5p
4. c 5p
5. b 5p
6. a 5p
SUBIECTUL al II- lea - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. c 5p
2. a 5p
3. d 5p
4. c 5p
5. b 5p
6. a 5p

SUBIECTUL al III- lea - Scrieți rezolvări complete. ( 30 puncte)
1. a) 1200 − ∙1200 = 1200 – 60 = 1140 euro după prima reducere

1140 − ∙1140 = 1140 – 57 = 1083 euro după a doua reducere
60 + 57 =117 euro . Cu 117 euro s-a ieftinit telefonul după cele două reduceri.

1p

1p

1p

b) 1200 − ∙1200 = 1083
1200 – 12p = 1183⇒ 12p = 117 ⇒ p = 9,75 . Deci cu 9,75% .

1p

1p
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2. a)
6
1

3
12x

2
23 �−�
�

− xx ∕ ∙6 ⇒ 3(3x −2) ≤ 2(2x+1) – x −1⇔ 9x − 6 ≤ 4x+2 – x −1

9x −4x + x ≤ 6+2 – 1⇔ 6x≤ 7 ⇔ x ≤ , x ∈ Z⇔ x ∈ { 1;0; −1; −2; ….}

1p

1p

b) Notăm cu x = nr.elevilor și y = nr. băncilor . Avem 2y + 3 = x și 3( y −2) = x
Adică 3y – 6 = 2y +3⇒ y = 9 bănci
și x = 2∙9 +3 = 21 elevi

1p
1p
1p

3. a) E(1) = 14 − 2∙13 + 2 ∙ 12 −2∙1 +1

E(1) = 1 −2 + 2 −2 +1 = 0

1p

1p

b) E(x) = x4 – 2x3 + x2 + x2 −2x +1 = x2 ( x2 −2x +1) + (x2 −2x +1)

E(x) = (x2 −2x +1) (x2 +1)

E(x) = (x2 +1)

1p

1p

1p

4. a) Lățimea = lungime = = 60 m D C

În ∆ ABC dr. AC2 = AB2 + BC2⇒AC2 = 802 + 602 O

AC = 100 m și OA= OB = OC = OD = 50 m A B

1p

1p

1p

b) Aria lot= L∙l⇒ Aria = 80 m ∙ 60 m = 4800 m2

Producția = 4 ∙ 4800 = 19200 kg roșii
1p

1p

5. a) d = l ⇒AC = cm D N C
= l2 ⇒ = 162 = 256 cm2

A B
M P

1p

1p

b) Fie NP ⊥ AB⇒ NP= AD =16 cm. MB = 3 AM ⇒ AM +MB = 4 AM sau 4 AM = 16
⇒ AM = 4 cm și BM = 3∙4 = 12 cm. = ⇒ = = 96 cm2

În ∆NPB dr. NB2 = NP2 + PB2 sau NB2 = 162 +82 =256 +64 =320⇒ NB = 8 cm
sin (∢MBN) = = = = .

1p

1p

1p

6. a) În ∆ ABC , dr. în A, AD ⊥ BC AB2 = BD∙ BC

302 = 18 ∙ BC⇒ BC= 900: 18 = 50 cm

1p

1p

b) Avem MA ⊥ (ABC), AD ⊥ BC MD ⊥BC⇒ d (M, BC) = MD
În ∆MAB, dr.în A, MB2 =AB2 + AM 2⇒MB2=302 +102= 900+100⇒MB=10 cm.
În ∆ MDB, dr.în D, MD2 = MB2 − BD2 , MD2 = 1000 – 324= 676⇒MD = 26 cm.
deci d (M, BC) = 26 cm

1p

1p

1p


