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ISTORICUL BĂNIEI ÎN SECOLELE XIV-XV

ADAM ADRIAN
Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș-Olt

Dregătoria, instituţia şi rolul băniei au constituit obiectul multor studii în ţara noastră începând
cu mai bine de un veac în urmă. Istoricii care au consacrat timp acestui lucru au fost foarte mulţi: A.D.
Xenopol, Nicolae Iorga, C.C Giurescu, Ion Nestor, I.C. Filitti, Alexandru Lapedatu, Ştefan Ştefănescu
etc.

Despre originea numelui de ban au fost emise diferite păreri de-a lungul timpului, începând cu
secolul al XVI-lea. Diplomatul silezian Balthasar Walter opina că numele acestuia provenea de la
“bando” sau “banderie”, ban fiind sinonim cu stegar, în vreme ce pentru Miron Costin “ban este acelaşi
lucru cu pan”. Aşa cum se vede, cei doi cronicari au încercat să facă unele apropieri între cuvântul “ban”
şi termenii care li se păreau ca fiind din aceeaşi familie, datorită simplei potriviri fonetice. În perioada
modernă au existat opinii mult mai consistente din punct de vedere ştiinţific. De pildă, unii cercetători
au considerat că termenul are origini avare, el derivând de la hanul Baian; de la avari l-ar fi împrumutat
bulgarii, iar de la ei maghiarii. Spre deosebire de aceştia, A.D. Xenopol a crezut că termenul de ban ar fi
de origine slavă, având accepţiunea de cârmuitor, de la slavi împrumutându-l ulterior ungurii şi românii.
O opinie aparte a formulat Bogdan Petriceicu Hasdeu, potrivit căreia “ban nu înseamnă altceva decât
moneda banului”. Gheorghe Haiduc a susţinut că este de origine dacică, iar A. Sacerdoţeanu că bănia este
o veche instituţie românească.

Dintre numeroasele studii apărute cu privire la bănia în Ţara Românească, cele mai însemnate
sunt cele aparţinând lui I.C. Filitti (din “Arhivele Olteniei”) şi lucrarea monografică a lui Ştefan
Ştefănescu, cel care a prezentat originea şi evoluţia băniei, relevând rolul important jucat de familia
boierilor Craioveşti, insistând asupra perioadei şi unor probleme mai puţin cunoscute.

Cea dintâi creaţie politică pe care o cunoaştem purtând denumirea de “banat” şi condusă de un
ban a fost înfiinţată de regele maghiar Andrei al II-lea în jurul anului 1230, în urma victoriei obţinute de
oştile maghiare asupara celor bulgare. Primul ban de Severin a fost Luca şi este menţionat în 1233
printre demnitarii cei mai de seamă ai regatului maghiar. Spre sfârşitul domniei lui Vladislav Vlaicu,
cetatea Severinului a fost recucerită de regele maghiar, schimbându-şi alternativ stăpânii în cursul
luptelor din vremea domniei lui Radu I.

La începutul domniei lui Mircea cel Bătrân, Severinul se afla din nou în stăpânirea Ţării
Româneşti care se intitula la 1390 şi “Severini comes”, în titlul tratatului de alianţă încheiat la Lublin cu
regele Poloniei, Vladislav Jagello. Termenul de “comes” (comite) era de fapt o explicaţie dată regelui
polon ca echivalent pentru ban deoarece pecetea aceluiaşi domn la aceeaşi dată are în inscripţia sa “ban
de Severin”. Domnitorul confirmă stăpânirea severineană, atribuindu-şi titlul de comite de Severin într-
un alt tratat politic cu Polonia la 6 iulie 1391 - tratatul anterior trebuia întărit deoarece în Moldova se
produsese o schimbare la tron. Şi acum, titlul nu însemna altceva decât ban de Severin, aşa cum se vede
în legenda peceţii domneşti de pe document.

Această situaţie este recunoscută de regele Ungariei Sigismund de Luxemburg, deoarece în
tratatul de alianţă din 7 martie 1395 de la Braşov Mircea cel Bătrân îşi spune voievod transalpin, duce de
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Făgăraş şi ban de Severin. În alte documente îşi zice: domn al Banatului de Severin, ceea ce exprimă o
formulă de explicare pentru stăpânirea asupra banatului de Severin. Puţin înainte de acestea, la 21
noiembrie 1398 apare Drăgoi banul muntean între dregătorii domneşti. În 1399 este menţionat „Radu
ban”, aflat în fruntea martorilor. În legătură cu revenirea Severinului sub stăpânirea Ţării Româneşti s-a
creat slujba de ban, opozabila băniei ungureşti rămase numai asupra comitatului Severin.

În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân începe o nouă etapă în istoria băniei, deoarece din 1391
aceasta devine, documentar, dregătorie românească, banul fiind în perioada 1391-1421 unul dintre
membrii de frunte ai sfatului domnesc. Aşa cum arată Ştefan Ştefănescu în lucrarea sa “Bănia în Ţara
Românească”, noul dregător se numea simplu ban în timp ce titlul de “ban de Severin” era rezervat
exclusiv domnului. Când domnul purta titlul menţionat, dregătorul cu titlul de ban era absent din sfatul
domnesc iar când acesta era citat printre membrii sfatului lipsea titlul de ban din titulatura domnului.
Încă din acea vreme, banul era un dregător foarte important, a cărui autoritate se întindea asupra unei
părţi din Oltenia, unde acesta îndeplinea atribuţii asemănătoare cu acelea ale banului maghiar, ale cărei
responsabilităţi le-a împrumutat împreună cu funcţia şi teritoriul respectiv.

După pierderea cetăţii Severinului după moartea lui Mircea cel Bătrân, reşedinţa banului
nemaifiind aici, acesta nu mai figurează printre membrii sfatului domnesc în perioada 1421-1486.
Instituţia băniei nu a dispărut însă, ea continuând să existe dar având o importanţă mai mică. Banii după
1421 aveau sub administrarea lor un teritoriu mai redus decât banul din vremea domniei lui Mircea cel
Bătrân. În această perioadă existau probabil două bănii: una de Gorj cu reşedinţa la Tismana şi alta de
Mehedinţi cu reşedinţa la Strehaia.

Împrejurările politice de după domnia lui Mircea cel Bătrân impuseseră transformări
administrative în lumea oltenească, ceea ce a dus şi la schimbări în ce priveşte bănia. Aceasta a pierdut
din importanţă, iar banul se va regăsi după mult timp printre marii dregători ai sfatului domnesc. După
pierderea cetăţii Severinului, desigur cu anumite teritorii, bănia s-a mutat cu reşedinţa: la Tismana şi
pentru judeţul Mehedinţi la Strehaia, unde banii reprezentau regiunea Oltului, adică Oltenia. Aceasta
din urmă a căpătat un rol important în timpul domniei lui Basarab Ţepeluş când dregătoria a fost
ocupată de Neagoe de la Craiova (Neagoe Strehăianul), tatăl celor patru fraţi cunoscuţi sub numele de
Craioveşti: Barbu, Pârvu, Radu și Danciu.

Chiar dacă scaunele băneşti mai importante s-au aflat la Severin sau la Strehaia, nu este exclus ca
la Craiova să fi existat un scaun bănesc de rang mai mic, deţinut poate chiar de antecesori ai
Craioveştilor. În două documente de provenienţă engleză-unul din anul 1427 de la Westminster, altul
din 1434 de la Londra-regele Henric al VI-lea acorda pribeagului „Radu ban de Craiova” o pensie de 40
de livre de argint. În cazul în care se va dovedi veracitatea informaţiei şi dacă presupunem că acel „Radu
ban” ar fi acelaşi cu cel din hrisovul din timpul lui Mircea cel Bătrân, atunci avem încă un argument în
ceea ce priveşte vechimea Craiovei şi a băniei de acolo.

Dispunând de o avere însemnată, printre care şi moşia Strehaia, Neagoe va muta la Craiova
sediul băniei, care va deveni noua reşedinţă. Mutarea scaunului bănesc la principala moşie a constituit
momentul în care bănia se va transforma într-o adevărată forţă politică în stat. Mai mult, Neagoe de la
Craiova a reuşit să transmită demnitatea de ban fiului său cel mai mare, Barbu, bănia devenind astfel o
dregătorie de familie a Craioveştilor. Astfel, la 1 aprilie 1492 apare pentru prima dată în divan numele
banului Barbu “Craiovescu”, numit aşa pentru că la Craiova era principala aşezare a boierului Neagu,
care stăpânea numeroase alte sate în Oltenia.
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Legăturile familiei lui Neagoe de la Craiova cu domnii promovaseră ridicarea acestei familii,
precum legăturile cu Vladislav al II-lea, cu Basarab Laiotă, cu Basarab Ţepeluş, după o vreme cu Vlad
Călugărul. Importanţa Craioveştilor în vremea domniei acestuia din urmă începe în anul 1487 când, la
31 iulie, Barbu Craiovescu este în sfatul domnesc fără dregătorie, iar fratele său, Pârvu este mare vornic.
După această dată, odată cu creşterea influenţei sale politice e numit uneori ban, dar de foarte multe ori
Barbu Craiovescu. În ultimul document cunoscut de la Vlad Călugărul (8 septembrie 1495), Barbu ban e
în fruntea divanului domnesc şi cel dintâi sfetnic dintre martorii documentelor.

Aşadar, între 1491-1494, reşedinţa banilor s-a strămutat de la Tismana pe Jiu în timpul lui Vlad
Călugărul. Reorganizarea în cârmuirea Olteniei a putut presupune şi transmiterea puterii asupra întregii
regiuni a banilor. Marii bani sunt amintiţi numai câte unul în divanul domnesc între anii 1492-1511.

Barbu Craiovescu era convins că nu bănia îi dădea importanţa pe care o avea, ci el împrumuta
dregătoriei marea autoritate a familiei sale şi a numelui său. Aşa se explică de ce nu ţine să fie numit
Barbul ban, ci simplu Barbu Craiovescu, socotind că este suficient de recunoscut şi respectat. Craiovescu
este numele său patronimic, Craiova este proprietatea familiei şi este firesc faptul că reşedinţa banilor
Craioveşti să fi fost la Craiova. Banatul îşi păstra numele de banat de Jiu. În urma îndelungatei şederi la
Craiova a banilor din neamul Craioveştilor s-a putut vorbi despre banul de Craiova. Epitetul de
“Craiovesc” însă, care se găseşte în documentele interne alături de numele banului de origine craiovească,
nu exprimă denumirea oficială a băniei. Bănia a fost, firesc, legată de neamul Craioveştilor, proprietari ai
Craiovei. Când rareori cineva care nu era din această familie devenea ban, poartă titlul de ban de Jiu.
Numai după ce Craiova, prin răscumpărare sau confiscare a încetat de a mai fi moşie particulară a
Craioveştilor (posibil puţin după 1538) s-a putut fixa la Craiova sediul băniei, indiferent din ce neam a
fost banul.

Domnitorul Radu cel Mare a transformat bănia de Craiova în Mare Bănie, subordonându-i
celelalte bănii existente încă pe teritoriul Olteniei. Cu aceasta începe o nouă fază în istoria băniei
Olteniei, care nu a adus la centralizarea statului în plan general, ci doar la centralizarea celei mai
puternice şi bogate familii de aici, care își va manifesta adesea independenţa şi adversitatea faţă de
domnie, reuşind să înlăture de pe tron pe unii domni cu care nu întreţinea relaţii bune, să pună pe
tronul ţării aspiranți favorabili sau chiar pe unii din membrii acestei familii, precum Neagoe Basarab. În
epoca de supremaţie a marilor bani Craioveşti, aceştia considerau bănia o dregătorie ce le aparţinea cu
drept de moştenire şi emiteau unele acte utilizând formularul actelor domneşti, punând uneori şi boieri
martori, precum domnul. Putem afirma că în această perioadă, vreme de câteva decenii, bănia a devenit
un apanaj al familiei Craioveștilor, care a avut un rol de seamă în viața politică a țării.

Așadar, bănia a parcurs un drum evolutiv în primele secole ale medievalismului statal românesc,
concomitent cu dezoltarea instituțională și social-politică în ansamblu. Ea a reprezentat una dintre
instituţiile reprezentative pentru Țara Românească, având, ca şi conducătorul său, banul, o importanţă
aparte, particularităţile sale fiind semnalate inclusiv de călătorii străini de-a lungul timpului.
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ROLUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA

ELEVILOR

Școala Gimnazială Unirea, Județul Brăila
Prof. înv.primar Agapie Nicoleta

Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în școala și în societatea românească.
Aceasta promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raportului ”eu-
celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea
pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-inferior.Conform
Dicţionarului de Psihologie – Paul Popescu Neveanu-, fenomenul educaţional este unul social de
dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor, prin
comunicare şi exerciţiu, prin modelarea comportamentului său şi prin integrarea în activitatea şi în
relaţiile sociale.

Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei: deprinderea de a trăi
împreună cu ceilalţi. Comisia Internaţională pentru educaţia secolului XXI pune accentul pe această
componentă a educaţiei, ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăţi armonioase. Acest stâlp sereferă
la deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi.

Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea
şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în
resurse pedagogice, iar responsabil de aceste demersuri este (în cadrul educaţional instituţionalizat)
managerul grupei/ clasei, respectiv cadrul didactic.

Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în comunitățile mici, rurale.
Același lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși indivizi sau grupuri de indivizi.
Această diversitate presupune o nouă abordare a societății și a educației. Interculturalitatea aduce în
societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală.

Educaţia interculturală se referă la teme ca ”acceptarea”, ”conviețuire cu ceilalți”, ”participare”,
evitarea prejudecațiilor și promovarea unei educații democratice interculturală/ multiculturală. Când
vorbim de educație interculturală ne referim ca un element cheie și anume interculturalismul. Educația
interculturală poate atinge trei niveluri:

� de curriculum nucleu,de curriculum la decizia școlii,la activitățiile extracurriculare.
De asemenea, educația interculturală poate atinge mai multe direcții:
etnică,religioasă,profesională,rasială.
Educația interculturală poate fii implementată cu succes în orice școală din țara noastră. O școala
modernă abordează ideile educației interculturale prin:
- organizarea activitatilor într-un mod democratic astfel incat, sa se ofere elevilor posibilitatea

să se exprime liber, să dialogheze ținand cont de ceilalți, să-și asume responsabilități;
- se oferă tuturor elevilor șanse egale, prin participarea la actrivități extracurriculare, evitând

marginalizarea sau izolarea elevilor;
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- elevii pot experimenta diverse roluri, pot identifica și analiza raporturi de autoritate în
cadrul grupului de elevi sau în cadrul instituției, pot depista abuzurile și pot reacționa la
acestea;

- școala asigură un anumit prestigiu fiecărui elev, eliminând orice urmă de manifestare
discriminatorie din comportamentul elevilor.

Activitățile extracurriculare la randul lor contribuie in mod deosebit la promovarea educației
interculturale, printre astfel de activitati avem in vedere:

- participarea la diferite evenimente culturale și sărbători locale;
- organizarea de activitați sportive;
- invitarea în spatiul școlar a unor specialiști:
- parteneriate educative cu medici nutritioniști, cu Poliția Rutiera, consilier de dezvoltare

personala, etc;
- utilizarea frecventă a centrelor de documentare, a bibliotecii școlare: activități sustinute în

incinta bibliotecii;
- cursuri de dezvoltare a competentelor artistice si culturale;
- parteneriate cu diferite școlii din alte zone sau medii sociale;
- vizite, excursii.

Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă. Dacă ne
putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus decât nimeni și că fiecare persoană trebuie tratată cu
șanse egală, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor accepta și se vor îmbogăți după urma
diversitătii culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice este aceea de a le oferi copiilor experiențe de
învățare care să-i familiarizeze cu diferite culturi.

În concluzie, introducerea educaţiei interculturale în şcoală, cu metodele predare active, stârneşte
deja observaţii pozitive din partea cadrelor didactice şi a părinţilor, iar elevii trăiesc o experienţă
pozitivă, valorizantă şi care le deschide orizontul de cunoastere. Educaţia interculturală poate aduce
beneficii reale tuturor celor implicaţi în procesul educativ la nivel local: cadre didactice, elevi, părinţi,
alţi membri ai comunităţii. Pentru o schimbare calitativă a învăţământului în sensul dezvoltării unei
atitudini de interculturalitate, trebuie însă susţinute intervenţii de durată, în profunzime, care depăşesc
uneori mandatul educaţiei interculturale predată ca materie la clasă.
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CERCULDE LECTURĂ

ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ PRIN STIMULAREA POTENȚIALULUI

CREATIV

Autor:Ananie Mirela
Școala Gimnazială Vadu Izei, Maramureș

,,A învăţa să citeşti înseamnă să devii stăpân pe zestrea ta mintală’’

R.Dotrens, ,,A educa şi instrui’’

I. DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE: – cultural -civică

II. ARGUMENT

Cartea îi oferă celui ce o parcurge,pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt de

cultură,prilejuri unice de reflecţie şi de trăiri spirituale. Ea îndeamnă la introspecţie,contribuie

substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului.

Pentru şcolar,cartea reprezintă universul în care descoperă tainele cititului,scrisului, frumuseţea

cuvântului. Gustul pentru citit şi scris nu vine de la sine,ci se formează printr-o muncă a factorilor

educaţionali(familia şi şcoala), o muncă caracterizată prin răbdare şi perseverenţă.

Şcoala,ca instituţie-cheie,joacă un rol important în apropierea copilului de lumea cărţii

şi,implicit,de lectură,descoperind astfel mici ”talente literare” care merită promovate.

III. DESCRIEREA VIRTUALĂ A PROIECTULUI

SCOPUL:

- consolidarea deprinderii de citire corectă,fluentă,conştientă şi expresivă; îmbogăţirea şi activizarea

vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;

cultivarea sentimentelor,convingerilor,comportamentelor morale; dezvoltarea gustului estetic

OBIECTIVE:

– apropierea elevilor clasei a IV-a și clasei a V-a de carte şi cuvântul scris;

– familiarizarea copiilor cu diferite specii literare;

– îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;

– formarea unei atitudini de grĳă şi de respect faţă de carte;
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– stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;

– cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor;

– creşterea implicării elevilor în activitate şi în crearea unui mediu cald pentru ei.

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor a IV-a și a V-a ai Şcolii Gimnaziale Vadu Izei

DURATA: 1 an şcolar – în fiecare zi de luni câte 1 oră

FORME DE ORGANIZARE:

– frontal,individual,pe grupe (am format şase grupe cu elevii pentru o funcţionare optimă am luat în

considerare nivelul de cunoştinţe şi deprinderi,motivaţia pentru învăţare,competenţele sociale)

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN COMPLETAREA ATELIERULUI DE LECTURĂ și CREAȚIE: -

constituirea unei minibiblioteci a clasei;

– vizită la Biblioteca Comunală

– vizită la o tipografie;

– vizită la librărie

– lecturi ale elevilor pentru şcolarii de la Clasa Pregatioare

– ,,Astăzi citim… reviste’’

– „Mici talente”-atelier de creație (compuneri,poezii,...pe teme date)

REZULTATE: expoziţii de desene,postere,afişe;portofoliu

IV. EVALUARE:

,,Atelierul de lectură’’și „Mici talente”-atelier de creație,denumit Prietenii cărţilor,s-a desfăşurat

cu toţi elevii,date fiind temele,tehnicile şi materialele folosite.

Copiii au avut ca suport cartea ” Povești alese”,de H.Ch.Andersen

Pentru evaluarea activităţilor din cadrul ,,atelierului de lectură’’și „Mici talente”-atelier de creație

am realizat un panou sub forma unui copac,intitulat ,,Prietenii cărţilor’’,ce cuprinde mai multe

rubrici,fiecare având câte o cerinţă:

– expresii artistice,cuvinte noi,enunţuri interesante;

– biografia scriitorului studiat;

– caracterizarea personajelor;

– expoziţii de desene reprezentând scene sau portrete;



28

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

– compuneri,poezii,...pe teme date

– ,,Ce ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a plăcut? Argumentează.’’

– Fragmente ce conţin expresii literare.

Sub fiecare cerinţă se găseşte un plic în care elevii depun săptămânal sarcinile rezolvate (fiecare

grupă primeşte una din cele şase). Acestea sunt folosite şi în cadrul altor discipline.

Satisfacţia a fost foarte mare pentru că am văzut că toţi copiii nu şi-au pierdut interesul faţă de

activităţile desfăşurate pe întreaga perioadă cât a durat proiectul. Fiind vorba de tehnici noi, elevii au

fost interesaţi,dornici de lectură,curioşi,şi-au îndeplinit sarcinile cu multă răspundere. Unii elevi s-au

arătat nemulţumiţi de prestaţiile personale,alţii de timpul insuficient acordat pentru pregătirea unor

teme,dezamăgiţi uneori că nu au ,,ghicit’’ soluţiile optime. În schimb,au descoperit armonia lucrului în

echipă,au formulat întrebări,au învăţat să adreseze critici constructive.

Un mare câştig a fost atragerea elevilor cu posibilităţi reduse în exerciţii de lectură și creație

întărind încrederea în forţele proprii,îmbunătăţindu-şi cititul expresiv şi scrisul. Aplicând noile

tehnici,elevii au fost încântaţi că toate părerile lor au fost ascultate,au putut să-şi dezvolte

creativitatea,imaginaţia,s-au simţit ca într-o familie.

CONCLUZIE

Important este ca din fiecare carte să învăţăm ceva. Acest lucru se poate obţine doar printr-o

lectură atentă,prin separarea esenţialului de neesenţial,prin notarea anumitor idei şi impresii, prin

înţelegerea adevăratului sens al cuvântului,prin îmbogăţirea vocabularului cu noi cuvinte şi expresii mai

puţin uzuale.
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JOCURI RECREATIVE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

PROF.ANDREI MIRELA
LICEUL TEORETIC ”ALEXANDRU VLAHUTA”

BUCURESTI/SECTOR 1

· “Să ne cunoaștem!”: copiii stau în cerc. Fiecare va primi pe rând un pitic fermecat frumos
colorat(jucărie). Copiii vor rosti urmatoarele versuri:

“ Piti-Pat, Piti-Pat unde este al meu băiat ?/Piti-Pat, Piti-Pat unde este a mea fetița?
Piti-Pat, Piti-Pat uite l-am aflat.”
Învățătoarea/învățătorul începe jocul, iar copilul care a rămas cu jucăria se poate prezenta.

· “Eu văd ceva, ce tu nu vezi!”: copiii stau în picioare. La startul dat de învățătoare, fiecare trebuie să
caute un obiect din clasă de o anumită culoare (un stilou, un caiet, un pantof, un tricou etc.) și să îl
atingă. Odată ce toți copiii au atins obiectul corespunzator culorii, se poate schimba culoarea sau se
pot alege alte adjective.

· „Semaforul”: jocul se desfăşoară în cerc sau în coloane; copiii se deplasează păstrând distanţă între
ei; la comanda roşu, se opresc; la comanda galben, merg pe loc; la comanda verde, continuă mersul.

· „Bucheţelele”: copiii formează un cerc şi merg pe circumferinţa acestuia executând diferite mişcări
după comenzi date: mers obişnuit, ca piticul, sărituri ca iepuraşul etc. La un moment dat,
învăţătoarea strigă un număr, de exemplu 4. Copiii trebuie să formeze bucheţele de câte 4. Cei care
nu au reuşit, vor fi penalizaţi să stea într-un picior, până se numără la 4. Jocul continuă şi se strigă
alte numere din cele învăţate.

· „Rândunelele în cuib”: copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc, în grupe de câte 3. În fiecare grup,
doi copii stau faţă în faţă, ţinându-se de mâini, formând cuibul, iar al treilea, care este „rândunica”,
stă în cuib, între braţele lor. În mĳlocul cercului stă un copil care este „rândunica fără cuib”. La
începerea jocului, învăţătoarea strigă „Rândunelele zboară!”. Copiii care sunt rândunele aleargă prin
mĳlocul terenului. La comanda „Rândunelele în cuib” copiii îşi găsesc un cuib. Cel rămas fără cuib
trece în mĳlocul cercului şi jocul continuă cu schimbarea rolurilor.

· „Poveste cu numere” este un joc de atenție. Copiii stau pe scaune. Fiecărui copil îi este atribuit un
anumit număr (mai mulți copii pot primi același număr). Învățătorul începe să spună o poveste care
implică multe numere. De fiecare dată când își aude numărul, fiecare trebuie să se ridice în picioare
(apoi să se așeze la loc).
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· „Ploaia” este un exercițiu de încălzire a mușchilor mici ai mâinii, înainte de activitatea de scriere:
„Plouă uşor, să auzim, cu vârf de degete banca lovim,
Plouă mai tare, ploaia vine, lovim cu degetele bine,

Loveşte grindina în trotuare, să ciocănim şi noi mai tare,
Tună puternic uneori, bat pumnii-n tobele de nori.
Vreme frumoasă s-a făcut, un curcubeu a apărut.
Noi braţele uşor rotim şi norii îi gonim.”

· „Unu-doi”- copiii merg în cerc și rostesc următoarele versuri:
Merg soldații-n pas vioi, tot la fel mergem și noi, 1-2, 1-2 (se imită mersul soldatului)
Pot să fiu un uriaș, pasul meu are doi pași, 1-2, 1-2 (se imită mersul uriașului)
Pot să fiu și un pitic și să merg cu pasul mic, 1-2, 1-2 (se imită mersul piticului)
Moșul merge-ncetișor, că-i bătrân și toate-l dor, 1-2, 1-2 (se imită mersul moșneagului)
Iar ștrengarul face saltul de pe un picior pe altul, 1-2, 1-2 (se imită pasul ștrengarului)

· “Traista cu povești”: învățătorul strânge într-o traistă câteva obiecte din natură (scoici, pietre
colorate, frunze, flori presate etc.). Alege un obiect și le spune elevilor o poveste despre el, care poate
fi adevărată sau fictivă. Pe baza cunoștințelor despre acel obiect, copiii trebuie să spună dacă
povestea este adevărată (cu argumente). După aceasta, copiii pot alege un alt obiect și pot spune la
rândul lor o poveste. De asemenea, copiii pot completa trăistuța cu obiecte aduse de ei. În felul
acesta, învățătorul îi cunoaște.
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Integrarea copiilor cu CES- Școala incluzivă

Prof. inv. primar Ardeiu Aurora

Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru

Dezideratul actual al societățîi în care trăim este acela de a oferi posibilitatea fiecărui individ de a-și găși

locul în care să simtă util din punct de vedere personal dar și social. Acest lucru nu este posibil fără o

schimbare de mentalitate a oamenilor vis-a-vis de persoanele cu diverse deficiențe sau care au un anumit

handicap. În acest sens au fost efectuate o serie de reglementări la toate nivelele, mai ales în cel al protactiei și

asistenței sociale. Cu toate acestea, pentru un real ajutor, este nevoie de a se începe de la baza problemei, deci

de la școlarizarea și educarea acestor persoane.

O metodă de adaptare o constituie școală incluzivă, o școală ce se axează pe includerea acelor copiii sau

chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate și care implică în procesul de învățare și de luare a deciziilor

părințîi, îngrĳitorii și consilierii specializați

Printre avantajele școlii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt tratați că parte integrantă a

societățîi, au că model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât și colegii lor își dezvoltă

abilitățile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea,etc. Profesorii adopta metode diverse de

predare-învățare, de care beneficiază toți elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii și dezvoltarea

prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învățare, datorită schimbului

de informațîi permanent.

Așa cum am menționat anterior, se încearcă o serie de modalități prin care copiii cu cerințe speciale de

educație să poată fi integrați în învățământul de masă. pentru a se ajunge la această performanță este nevoie

mai întâi să învățăm să fim mai toleranți cu cei din jurul nostru și, într-un limbaj mai puțîn academic, să ne

conducem după principiul:"ce ție nu-ți place, altuia nu face!".

Dintotdeauna am fost adeptele acordării de șanse egale în educație tuturor copiilor, indiferent de

proveniență, capacitatea intelectuală sau diferite deficiențe.În activitatea didactică am întâlnit și copii care au

necesitat atenție specială, deoarece aveau diferite probleme, este drept nu foarte grave. Ne-am confruntat cu

deficiențe de văz, auz, motorii și de intelect -nu în formele cele mai avansate- (vezi anexă) . Cu toate că nu
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am avut o pregătire teoretică de specialitate, ne bucurăm să constatăm că am mers cam în aceeași direcție în

care se dorește pentru o integrare activă și eficientă, care să reducă traumele psihice ale copiilor în cauza.

Principala preocupare a fost integrarea socială a acestor copii în grupul clasei. Acest lucru nu a fost deloc

ușor având în vedere tendința copiilor de a fi răutăcioși. Am realizat această în timp, folosindu-ne de formă

de activitate specifică vârstei și îndrăgită de copii - jocul. În cazul deficiențelor de văz şi auz am apelat la

jocuri în care analizatorii respectivi erau scoși din uz, permițând copiilor să descopere pe de o parte ce greu

este să te descurci fără unul ditre simțuri, iar pe de altă parte ce evoluați erau colegii lor deficienți, față de ei.

Astfel am reușit să-i facem pe copii să-și respecte colegii și să nu-i mai privească că pe niște ciudați, ci că pe

niște persoane speciale.

În ciclul primar, cel mai adesea se întâlnesc copii cu deficienţe fizice.Prin deficienţă fizică înţelegem

orice abatere de la normal în formă şi funcţiunile organismului, care tulbutră creşterea şi dezvoltarea

copilului, îi modifică aspectul exterior şi îi afectează puterea de adaptare la efort fizic şi/sau

psihic.Menţionăm că sunt socotite deficienţe numai acele abateri de la normal care exercită influenţe

nefavorabile asupra organismului, stânjenesc sau împiedică bună lui funcţionare şi scad randamentul în

învăţare al deficientului.

Am constatat că cele mai importante cauze generatoare sau favorizante ale unor deficienţe sunt:

regimul alimentar deficitar, lipsa de igienă, lumina insuficientă din casă, îmbrăcăminte strâmtă, grea,

defectuos confecţionată, dormitul în paturi prea moi sau prea țări, în care copiii nu se pot odihni bine.

Pentru corectarea deficienţelor uşoare şi a celor surprinse la începutul evoluţiei lor - cel mai frecvent

întâlnite - am folosit exerciţîi fizice cu caracter corectiv în lecţiile de educaţie fizică. În această categorie

menţionăm tulburările de atitudine ( de poziţionare incorectă a corpului), care depistate şi tratate la timp

dispar fără să lase urme.

Pentru deficienţele mai grave, am considerat că cele mai indicate grupe de exerciţîi sunt: extensiile

trunchiului şi membrelor superioare, redresările pasive din poziţia culcat pe spate pe un plan orizontal dur,

echilibrul cu greutate pe cap, mişcările la aparate (scară fixă, bancă de gimnastică) şi cu aparate portative

(bastoane, mingi, etc).Am recomandat însă copiilor şi părinţilor acestora practicarea sporturilor care

dezvoltă siguranţă, supleţea în mişcare - îndeosebi înotul şi gimnastică - chiar gimnastică medicală.

Copiii deficienți au avut de câștigat cel mai mult atât din punct de vedere al respectului celorlalți, cât și

al respectului față de sine și cultivarea dragostei pentru școală, competiție, spirit întreprinzător.
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Am întâlnit copii cu reţinere în dezvoltarea psihică, ce prezentau vizibile deficiențe de vorbire şi de

comportament. Deficienţa mintală, indiferent de cauzele generatoare sau de modalitatea explicării apariţiei şi

evoluţiei sale, este cea mai gravă formă de deficienţă, deoarece alterează individul la aproape toate nivelurile.

Ea implică dificultăţi în cele mai diverse cazuri, de la inserţie şi acceptare socială, până la învăţare, în sensul

larg al cuvântului. În cazul acestor copii se impune o atenţie deosebită deoarece pe lângă un intelect precar, s-

au remarcat şi deficienţe de limbaj. În acest caz, învăţarea individualizată a avut unr rol covârşitor, tocmai

pentru faptul că elevii în cauză fuseseră izolaţi de către ceilalţi copii, iar acest fapt accentuase tendinţa lor de

izolare. Am apelat la integrarea lor alături de alţi elevi în rezolvarea de sarcini pe măsură puterilor lor, făcând

apel la dorința general umană de a ajută a colegilor . Astfel, s-au anunțat destul de mulți care doreau să -i

ajute, și al căror ajutor a fost acceptat .

Ideea este că școlile, centre de învățare și educație, să se schimbe astfel încât să devină comunități

educaționale în care nevoile tuturor elevilor și profesorilor să fie îndeplinite. Şcolile incluzive nu mai asigura

o educație obișnuită sau o educație specială, ci asigura o educație incluzivă, iar că rezultat elevii vor putea

învață împreună. Cu alte cuvinte, acest tip de școală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toți elevii să

participe și să învețe. Pentru că acest lucru să se întâmple, profesorii și școlile, în general, au nevoie de o

schimbare, pentru a întâmpină cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educația incluzivă este un

proces de facilitare a procesului de învățare pentru toți elevii, chiar și pentru cei ce au fost anterior excluși.

Printre avantajele școlii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt tratați că parte integrantă a

societățîi, au că model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât și colegii lor își dezvoltă

abilitățile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea,etc. Profesorii adopta metode diverse de

predare-învățare, de care beneficiază toți elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii și dezvoltarea

prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învățare, datorită

schimbului permanent de informațîi. Consider că accesul copiilor, integrarea lor în învățământul de masă

oferă o reală posibilitate de ameliorare, atâta timp cât există bunăvoința și răbdare din partea cadrelor

didactice.
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Parteneriatul şcoală-familie-comunitate-premisă

a succesului elevului

Prof. Mariana Arhiri,
Liceul Teoretic “Sfânta Maria”,

Galaţi, jud Glalaţi

Pornind de la părerea lui H.H.Stern , conform căreia “ educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi
muncă irosită şi ineficace , dacă familia şi comunitatea sunt ostile şi indiferente”putem afirma că școala
poate să-și îndeplinească rolul doar dacă părinții și comunitatea o susțin.

Astfel, este necesar să se reconsidere relaţia şcoală-familie-comunitate.De asemenea, părintele
trebuie responsabilizat prin implicarea în procesul de educaţie al propriului copil, prin antrenarea în
activităţi care să-l facă să înţeleagă importanţa educaţiei instituţionalizate în viitorul copilului.

Pentru a fi îndeplinite condiţiile unui dialog real dintre şcoală şi familie, trebuie să existe un
minim de platformă comună şi să nu existe “dialogul surzilor”.

Platforma comună vizează:
- cunoaşterea stilului educaţional utilizat de părinţi( a stilului parental : indulgent, autoritar, indiferent,
protector şi democratic) ce duce la formarea şi structurarea personalităţii viitorului adult şi în modelarea
unui compotament adaptativ al acestuia;
- identificarea soluţiilor educaţionale adecvate nevoilor copiilor lor prin remedierea unor tendinţe
greşite în educarea adolescenţilor de către părinţi( dragostea excesivă şi asprimea excesivă fiind doua
extreme periculoase în formarea tanarului);
- transmiterea informaţiilor de către profesorii diriginţi într-o formă accesibilă părinţilor;
- evitarea analizării critice sau blamării părinţilor;
- crearea unui mediu ambiental plăcut de discuţie;
- capacitatea diriginţilor de a mobiliza părinţii să comunice deschis şi abilitatea de a asculta problemele
ridicate de aceştia;
- evitarea discuţiilor în plen ,pe marginea “elevilor problemă”,de către profesorii diriginţi;
- evitarea judecării ,ridiculizării şi a moralizării părinţilor;
- identificarea nevoilor elevului în vederea dezvoltării şi formării acestuia;
- adaptarea strategiilor educaţionale la particularităţile fiecărui elev, dar şi reconsiderarea unor nevoi
universale , care nu ţin cont de vârstă, sex, sau alte considerente , de orice ordin ar fi ele ( de exemplu:
nevoia de individualizare, nevoia de protecţie fizică, de securitate şi siguranţă, nevoia de a evolua, nevoia
de afecţiune şi dragoste necondiţionată, nevoia de a avea o familie puternică, nevoia de înţelegere şi
răbdare din partea tuturor factorilor implicaţi în devenirea lor).

Pentru a nu se ajunge la “dialogul surzilor”, şcoala trebuie să nu se raporteze apreciativ doar la
elevii performanţi, iar familia trebuie să manifeste aşteptări realiste legate de evoluţia copilului.

Astfel, optimizarea relaţiei şcoală-familie trebuie să se concretizeze în acţiuni care să vizeze:
- o mai bună cunoaştere a elevului ( prin aplicarea chestionarelor ce vizează identificarea nevoilor de
consiliere a acestuia);
- asigurarea unui climat de cooperare şi de competiţie în cadrul colectivului de elevi( prin stabilirea
unui program de activităţi extracurriculare , consilierea în vederea autocunoaşterii şi interrelaţionării);
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- asigurarea unităţii de decizie , acţiune, control,reglare ( perfecţionarea profesorilor pentru dezvoltarea
unor abilităţi şi valori comportamentale);
- comunicarea deschisă şi eficientă a profesorilor cu elevii şi părinţii ;
- mobilizarea parintilor în luarea deciziilor şcolii ;
- implicarea părinţilor în activităţi şi evenimente culturale organizate de şcoală, în acţiuni de voluntariat.

Această analiză nu se pretinde a fi exhaustivă ,ci doar şi-a propus să evidenţieze faptul că
eforturile conjugate şcoală - familie, dezvoltarea responsabilităţii cooperării dintre profesor şi părinte,
conduc la scăderea absenteismului, la creşterea motivaţiei învăţării ,la creşterea performanţei şcolare.

Interacţiunea instituţiei şcolare cu mediul în care aceasta funcţionează constituie o preocupare
importantă în stabilirea parteneriatelor viabile care pot influenţa şi susţine procesul educaţional: familia,
organizaţiile nonguvemamentale, autorităţile centrale şi locale, agenţii economici, pentru îndeplinirea
misiunii educative a şcolii în contextul schimbărilor inerente în plan social şi economic .

În contextul în care resursele acordate educaţiei nu sunt suficiente, parteneriatul şcoală-
comunitate poate fi o modalitate prin care se realizează o mai bună gestionare a resurselor locale, de
atragere a resurselor către şcoală şi de valorificare a resurselor şcolii în beneficiul comunităţii.

Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul
complementarităţii serviciilor oferite de către organizaţiile care activează în comunitate.

Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică adoptarea unui management
bazat pe colaborare, comunicare şi acceptarea diversităţii, responsabilizarea partenerilor şi implicarea
reciprocă. Principiile care stau la baza parteneriatului Şcoală - Comunitate sunt stipulate în Legea
Educaţiei Naţionale( art. 3): - Principiul echităţii- în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără
discriminare; - Principiul calităţii- în baza căruia activităţile de învăţare se raportează la standarde de
referinţă şi la bune practici; - Principiul relevanţei- în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de
dezvoltare personale şi social-economice, - Principiul eficienţei- în baza căruia se urmăreşte obţinerea
de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente; - Principiul descentralizării- în
baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces; - Principiul răspunderii
publice- în baza căruia unităţile de învăţământ răspund public de rezultatele lor; - Principiul
transparenţei- concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, - Principiul
asigurării egalităţii de şanse; - Principiul incluziunii sociale; - Principiul centrării educaţiei pe
beneficiarii acesteia; - Principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; - Principiul fundamentării
deciziilor pe dialog şi consultare; - Principiul respectării dreptului la opinie al beneficiarilor direcţi ai
sistemului de educaţie.
Printre valenţele formativ-educative ale parteneriatului educaţional se pot aminti : descurajarea
practicilor de învăţare doar pentru notă, dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare,
valorificarea şi stimularea creativităţii şi originalităţii elevilor, stimularea participării active a elevilor
precum şi creşterea gradului de responsabilizare şi implicare în rezolvarea sarcinii primite.

În relaţia de parteneriat pot interveni şi blocaje, datorate: - raportării la valori diferite; - lipsei
unei politici a şcolii în ceea ce priveşte relaţia cu comunitatea; - lipsei educaţiei civice; - neidentificării
avantajelor şi a finalităţilor; - rezistenţei cadrelor didactice la colaborarea cu agenţii comunitari, în
condţiile efectuării unor activităţi neremunerate. În consecinţă, se impune adaptarea şcolii la nevoile
comunităţii, prin: adoptarea unui management participativ, care să implice şcoala în proiectele



36

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

comunităţii şi să conştientizeze agenţii comunitari asupra rolului pe care îl au în educaţia viitorilor
cetăţeni; schimbarea mentalităţii angajaţilor şcolii; adaptarea curriculară la nevoile comunităţii locale;
îmbunătăţirea ofertei de activităţi extracurriculare; implicarea reprezentanţilor comunităţii în procesul
de dezvoltare instituţională a şcolii; includerea în obiectivele şcolii a dezvoltării spiritului comunitar.

În concluzie putem afirma că dacă şcoala, familia şi comunitatea au o colaborare eficientă şi
permanentă , atunci primul şi cel mai important beneficiar ,elevul, va putea să se dezvolte continuu,
ascendent atât pe plan intelectual, cât şi socio- afectiv .
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Rolul și locul activităţilor extracurriculare

în educaţia copiilor

prof.înv.primar Ariciu Felicia
Școala Gimnazială Măneciu Pământeni

Județul Prahova

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

adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea
comportamentului creativ in diferite domenii.
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.

Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii educationali in
masura in care :
1. valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor;
2. organizeaza intr-o maniera placuta si relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea
procesului de invatamant ;
3. formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
4. copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa;
5. participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic pentru o
activitate sustinuta;
5. au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup;
6. sunt caracterizare de optimism si umor;
7. creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor;
8. urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant;
9. contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor.

Exemple de activitati extrascolare:

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
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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.

Concursurile scolare – sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite arii
curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, facandu-
le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum ,,Micul Isteț”, ,,Formidabili”,
„Cangurul” sau Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa
studieze in profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea
concursurile organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta
vor stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri
pentru a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate cunostintele.
Serbările şi festivităţile marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de vedere
educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi în atmosfera
sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare.

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 intr-o lume dominată de mass
media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la
transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional
şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual.

Participarea efectivă într-o activitate extracurriculare angajează atât elevii timizi, cât și pe cei
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul. Elevii se autodisciplinează prin faptul că
îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și și anumite responsabilități. Cadrul didactic are
responsabilitatea să-i dirĳeze bine pe elevi, să-i implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal
– pregătirea copilului pentru viață. Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extracurriculare
înseamnă sărăcia vieții sufletești a copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea
contribuie la formarea capacităților de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru
frumos.
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator.

Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educațional devine o necesitate. În opinia mea, activitățile
extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului
de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta și explora anumite înclinații și
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu
însuflețire și dăruire, la astfel de activități, îmbinându-se util cu plăcutul.
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Dezvoltarea competențelor lingvistice și atingerea

performanței la ora de limba și literatura română

Profesor limba română Petronela Badea
Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea

Motto: Comunicarea în limba maternă este abilitatea de a exprima şi de a interpreta concepte, gânduri,

sentimente, fapte şi opinii, atât în formă scrisă, cât şi orală (ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi de a

interacţiona lingvistic adecvat şi creativ, în diverse contexte sociale şi culturale: în educaţie şi formare, la muncă,

acasă şi în timpul liber.

Competenţe-cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul european de referinţă,
Anexa la Recomandarea Parlamentului

şi a Consiliului European, 2006

Rezumat:

Atât termenul de competență, cât și acela de performanță prezintă o dimensiune lingvistică și o dimensiune comunicativă.

Ca domeniu de conținuturi al programelor de limba și literatura română, comunicarea se împarte în două subdomenii:

didactica oralului și didactica redactării, fiecare având activități, tehnici și metode de predare-învățare specifice. Comunicarea orală

cuprinde componenta verbală și pe cea nonverbală, având ca activități specifice: lectura orală, jocul de rol, dramatizarea, „asaltul de idei”

și nu numai. Comunicarea scrisă, ca proces al formării și cizelării competenței de redactare, folosește: conversația euristică, învățarea

prin acțiune, învățarea prin descoperire, scrierea liberă, jurnalul dublu.

Competență și performanță în comunicare
Competența de comunicare în limba maternă se numără printre cele opt domenii ale

competențelor-cheie precizate în Cadrul European de Referință și statuate prin Legea Educației
Naționale din 2011 și în România, drept finalități ale învățământului primar și gimnazial sau dimensiuni
de formare a profilului elevului.

Începând din anii ’60, cercetările încearcă definirea celor doi termeni corelativi în spaţiul
comunicării: competenţa şi performanţa, ambele văzute nu doar din perspectivă strict lingvistică, ci şi ca
indicator de integrare socială, care include vorbitorul într-un context situaţional dat, determinându-i
reacţii, opinii, emoţii, cu alte cuvinte, activându-i toate resorturile care pot asigura inserţia socială a
acestuia.

Competenţa lingvistică se defineşte prin achiziţiile despre formele limbii, despre evoluţia acestora,
corelând semnificatul cu semnificantul, în contextul semnificării, adică al producerii de sens. Competenţa
de comunicare vizează aplicarea de către o persoană a competenţei lingvistice proprii în actul comunicării
personale şi interactive. Prin urmare, relaţia dintre cele două dimensiuni ale termenului de competenţă,
dimensiunea lingvistică şi dimensiunea comunicativă vizează aspectul complementar al lingvisticii cu
interacţiunea socială.

Pe de altă parte, termenul de performanţă dezvoltă aceleaşi componente, denumite performanţă
lingvistică şi performanţă de comunicare interpersonală, ambele vizând atât aspectul cognitiv, cât şi pe cel
social. Aspectul lingvistic al performanţei vizează atingerea standardelor academice, în vreme ce aspectul
comunicativ se manifestă în capacitatea de manipulare contextuală a limbii.

În relația elev-elev și profesor-elev este necesară respectarea unui cod de deontologie a
comunicării:
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1. Când îți prezinți ideile altor oameni, fii deschis la slăbiciunile sistemului propriu și
recunoscător pentru intervențiile corective.

2. Când asculți ideile altora, interpretează-le în cea mai favorabilă lumină.
3. Examinează meritele unor idei și nu persoanele ce le prezintă, iar relația lor cu tine să nu-ți

ruineze imparțialitatea.
4. Explorează calitățile și slăbiciunile unei varietăți de idei, fără a lua în considerare propriul tău

sistem de valori, ci privindu-le din interiorul logicii ideilor.
5. Amintește-ți că gândirea critică nu înseamnă să desființezi ideile altora, impunându-le pe ale

tale, ci este o modalitate de a căuta adevărul.
Aceste norme de deontologie trebuie să fie parte componentă a antrenamentului specific

pentru profesorii care lucrează cu copii supradotați și talentați.
Răspunzând la provocarea de a alcătui un „decalog” al performanței școlare în viziune personală,

o elevă în clasa a VIII-a a notat următoarele:
I. Asigură-te că înaintea oricărei sarcini de învățare stăpânești toate noțiunile teoretice;
II. Nu acumula „goluri” în propria instruire, în ciuda oricăror altor tentații;
III. Bucură-te de o pauză din când în când – nu poți munci precum un automat;
IV. Începe studiul de la conținuturi de complexitate medie spre mare;
V. Cere ajutorul profesorului atunci când ai nevoie. Mai bine întrebi decât să te rătăcești!
VI. Bazează-te pe propriile tale forțe. Poți zbura pe aripile altuia, dar nu cu ele!
VII. Seriozitatea este calea spre învățarea de durată;
VIII. Alege-ți propriul drum și nu te abate de la el niciodată!

IX. Țintește cât mai sus și fii perseverent!
X. Ascultă ideile tututor, discută despre ele, dar creează propriile tale idealuri ( Ascultă-i pe

toți și „culege” ce e bun de la fiecare!).

În relația cu elevii trebuie tratată cu mare importanță latura de onestitate a rezultatului științific
prezentat. Deoarece acest rezultat se bazează pe modele de gândire, ele vor avea limitele pe care le poate
acoperi modelul, neacoperind universalul. Trebuie să se recunoască inadecvarea sau limitarea unor
modele situaționale și să se lase câmpuri deschise pentru căutarea unor modele mai performante, care să
acopere un câmp mai larg de parametri. Argumentarea critică și contradictorie față de un model trebuie
încurajată, precum și recunoașterea limitelor modelelor. Ce se află în spatele evidențelor se poate detalia
și înțelege prin dezvoltarea raționamentui logic, care depășește simplul raționament descriptiv.

Comunicarea ca domeniu de conținuturi al programelor de limba și literatura română

Domeniul „comunicare” se împarte, în programele actuale, în două subdomenii cărora le
corespund principii didactice specifice: comunicarea orală (didactica oralului) și comunicarea scrisă
(didactica redactării).

Comunicarea orală cuprinde componenta verbală și pe cea nonverbală. Componenta verbală
este urmărită pe toate cele trei dimensiuni: dimensiunea lingvistică (cunoașterea și folosirea corectă a
aspectelor de ordin fonetic, lexical, morfologic și sintactic); dimensiunea textuală (cunoașterea și folosirea
corectă a regulilor și a procedeelor de structurare a unui text: legătura între fraze, coerența între părți,
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structura textuală narativă, descriptivă, argumentativă); dimensiunea discursivă (capacitatea elevului de a-
și adapta comunicarea la parametrii specifici ai situației de comunicare: identitatea partenerilor de
comunicare, scopurile comunicării, tema discutată, circumstanțele în care se desfășoară comunicarea).
Dacă dimensiunea lingvistică se realizează în special în orele de limbă, celelalte două se dezvoltă în
cadrul orelor de comunicare și de literatură.

Componenta nonverbală cuprinde: elementele nonverbale (gestica, mimica, proxemica) și pe cele
paraverbale (atributele vocii, pauzele în vorbire).

Activități specifice comunicării orale sunt: lectura orală, ascultarea activă, jocul de rol,
dramatizarea, la care se adaugă metode și tehnici pentru dezvoltarea gândirii critice – brainstorming-ul
(”asaltul de idei”), predarea reciprocă, lectura și rezumarea conținutului unui text în perechi.

Comunicarea scrisă - procesul formării și cizelării competenței de redactare (sau „competență
scripturală”, așa cum o numește Alina Pamfil), vizează, ca și în cazul comunicării orale, cele trei
dimensiuni ale componentei verbale a situației de comunicare: dimensiunea lingvistică (cunoașterea și
folosirea corectă a regulilor de ortografie și de punctuație, a aspectelor de ordin morfologic și sintactic),
dimensiunea textuală (cunoașterea și structurarea corectă a unor tipuri textuale diverse), dimensiunea
discursivă (adaptarea la diverse situații de comunicare).

Activitățile, metodele și tehnicile de predare-învățare a comunicării scrise enumeră: conversația
euristică, exercițiul, demonstrația, învățarea prin acțiune („learning by doing”), învățarea prin
descoperire, scrierea liberă, jurnalul dublu, metoda „Știu.Vreau să știu. Am învățat”, eseul de 5-10
minute.

Un exemplu de scriere liberă este jurnalul de lectură, prin notarea ideilor și sentimentelor
generate de tema aleasă fără o anumită ordine, așa cum se „nasc” ele în mintea elevului.

Dintre lecturile personale, o elevă a clasei a VII-a a ales romanul pentru copii „Matilda”, de Roald
Dahl, pentru care a întocmit un jurnal de lectură în felul următor:

„Matilda este o carte minunată, cu acțiune alertă și interesantă, imagini vizuale extraordinare,
umor, magie, dar și valoare educativă. Povestea fetiței pasionate de cărți, care însă duce lipsă de dragoste
părintească, sensibilizează cititorul de la început și îi menține atenția până la sfârșit. Suferim alături de
Matilda, trecem prin emoțiile prin care trece și ea în momentele de tensiune, deși știm în adâncul
sufletului că totul se va termina cu bine.

Această carte este preferata mea și o consider pe Matilda un suflet <<geamăn>>. La fel ca ea,
ador să citesc cărți de tot felul. Din contră, cu ajutorul părinților mei și datorită încurajărilor lor, am
înțeles că cititul este ca un al doilea cel mai bun prieten. Îmi plăcea să mă adoarmă mama seară de seară,
citindu-mi felurite povești îndrăgite de mine. La fel de mult o îndrăgesc și o apreciez și pe Matilda,
pentru ambiția și devotamentul ei și pentru faptul că nu-și condamnă părinții. Îi urez bun venit printre
prietenii mei din tărâmul ficțiunii!”.

În ceea ce privește activitățile, metodele și tehnicile de predare a limbii române, alături de cele
menționate anterior pentru comunicarea scrisă, se remarcă învățarea prin descoperire, compunerea
gramaticală, analiza lingvistică, jocul de rol, învățarea cu ajutorul calculatorului (a softurilor
educaționale), metoda ciorchinelui, a cubului și nu numai.
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La clasa a V-a, lecția de predare a substantivului poate să asocieze metoda ciorchinelui cu un text
distractiv în versuri, în etapa realizării sensului, după modelul ERR:

Substantivul, iată, are

Cazuri cinci la declinare

Şi într-unul stă precis,

Fie-n vorbă, fie-n scris.

Mai ades, orice obiect

E-n NOMINATIV subiect;

Lângă a fi copulativ

Numele predicativ.

Al,a, ai şi ale cui

Cer un GENITIV să pui

La-ntrebări ce-au apărut

Pentru câte-un atribut.

La DATIV tu poţi să pui

Numai întrebarea cui?

Şi-ţi răspunde la moment

C-ai găsit un complement.

Același conținut poate fi prezentat și sub forma unei „povești a cazurilor”:
Povestea împăratului Substantiv și a fiilor săi.

"A fost odată ca niciodată, într-o țară care se numea Morfologia, un împărat pe nume Substantiv.
Acesta avea 5 fii: Nominativ, Acuzativ, Dativ, Genitiv și Vocativ. Pentru a verifica vrednicia fiecărui fiu,
împăratul i-a trimis în lume timp de un an și apoi în funcție de bogățiile cu care se întorcea fiecare, le
dăruia ranguri înalte, pe care le-a numit functii sintactice.

Astfel, împlinindu-se vremea, primul fiu, Nominativ, a venit la tatăl său și i-a adus două pietre
prețioase, pe care le-a numit Cine? si Ce?. Împăratul s-a bucurat și lăudându-l, i-a oferit funcțiile sintactice
de Subiect și de Nume predicativ.
Apoi a venit al doilea fiu, Acuzativ, care s-a dovedit a fi cel mai vrednic. Acesta a adus un cufăr cu o
mulțime de diamante. Pentru diamantele Pe cine? si Ce?, a primit funcția sintactica de Complement direct,
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pentru diamantele Pentru cine?, Cu cine?, Despre cine?, a primit funcția sintactică de Complement
indirect, iar pentru diamantele Cum?, Unde?, Când?, a primit funcția de Complement circumstanțial. Pe
fundul cufărului a găsit împăratul și câteva smaralde: Care?, Ce fel de?, Câți?, Câte?, iar pentru acestea i-a
oferit funcția de Atribut.

Dativul, al treilea fiu, pentru că îi plăcea tâmplăria asemenea fratelui său Genitiv, a venit cu un Cui de
aur, iar pentru acesta a primit funcția sintactică de Complement indirect.

Genitivul a fost însă mai ambițios decât Dativul și a găsit 4 cuie de aur: A cui?, Al cui?, Ai cui?, Ale cui?,
primind astfel funcția de Atribut genitival.
Însă Vocativul, cel mai mic, dar și cel mai leneș dintre fiii împăratului, s-a înfățișat înaintea tatălui său cu
mâinile goale, justificându-se că nu avut timp destul pentru a putea găsi ceva. Atunci împăratul,
supărându-se, l-a certat spunându-i: „Vocative, să pleci din fața mea! Sunt foarte supărat pe tine, iar
pentru aceasta nu-ți dau nicio funcție sintactica."

Scopul lecturii în școală
Programele actuale propun o schimbare de viziune asupra scopului lecturii în școală, care se reflectă

și în studiul literaturii. Nu se mai pune accent pe cunoștințele despre literatură, despre anumite texte, ci pe
formarea unor competențe/abilități de receptare a unor texte diferite și de practicare a diverse tipuri de
lectură:

� Lectura de informare (cea care îi ajută pe elevi să găsească informații specifice unor domenii
de cunoaștere sau privitoare la realitatea cotidiană);

� Lectura de plăcere (cea pe care o savurează în timpul liber);
� Lectura instituționalizată (cea realizată de critici sau de istorici literari ori cea propusă în

școală).
Un prim țel este așadar formarea unor lectori competenți. Faptul că programele actuale sunt puse sub

semnul comunicării are drept consecință conceperea lecturii atât ca act de cunoaștere, cât și ca act de
comunicare, lectura însemnând dialog al cititorului cu textul, participare activă la procesul de
reconstruire a sensurilor.
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Formarea si educarea omului nou

BALAN CRISTINA
Prof.inv.primar SCOALA GIMNAZIALA NR 88

Din trecut…..

LEGEA EDUCATIEI SI INVATAMINTULUI nr. 28 din 21 decembrie 1978 legea educatiei si invatamintului

Programul Partidului Comunist Roman de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a

Romaniei spre comunism stabileste, ca obiective fundamentale ale invatamintului, pregatirea multilaterala a

cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, in strinsa legatura cu cerintele productiei de bunuri materiale si

spirituale, formarea si educarea omului nou, perfectionarea continua a pregatirii profesionale, stiintifice si tehnice

a oamenilor muncii, asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea si afirmarea capacitatilor creatoare ale membrilor

societatii, ridicarea nivelului general de cultura si cunoastere al poporului.

Invatamintul are misiunea de a asigura insusirea de catre tinerele generatii a cunostintelor stiintifice, tehnice si

culturale, a deprinderilor necesare exercitarii unor profesii utile societatii, formarea lor in spiritul conceptiei

materialist-dialectice si istorice despre natura si societate, al umanismului socialist, al ideologiei si politicii

Partidului Comunist Roman, al principiilor eticii si echitatii socialiste, cultivarea in rindurile acestora a dragostei

fata de patrie, partid si popor, fata de idealurile de pace si progres social.

Invatamintul are datoria de a asigura tuturor tinerilor, indiferent de specializarea pe care si-o aleg, o temeinica

pregatire in stiintele fundamentale, fara de care nici un specialist nu-si poate indeplini la nivel corespunzator

sarcinile incredintate, precum si insusirea conceptiei revolutionare despre lume, cunoasterea istoriei si culturii

patriei.

In vederea realizarii acestor obiective, partidul si statul asigura perfectionarea si modernizarea permanenta a

invatamintului de toate gradele, dezvoltarea sa pe baze revolutionare, in strinsa legatura cu cerintele vietii

economice si social-culturale a Romaniei.

La temelia scolii sta principiul politehnizarii, imbinarea strinsa a muncii, invatamintului si cercetarii - factori

primordiali pentru contructia socialismului si comunismului in patria noastra, pentru progresul si civilizatia

omenirii. Asigurarea policalificarii, a posibilitatii de a trece de la o specialitate sau activitate la alta contribuie atit

la satisfacerea in conditii superioare a intereselor generale ale societatii, cit si la dezvoltarea multilaterala a

personalitatii umane.

Potrivit prevederilor Constitutiei, statul garanteaza dreptul la invatatura si asigura accesul neingradit al tuturor

cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, in invatamintul de toate gradele, corespunzator

cerintelor dezvoltarii economice si sociale a tarii, precum si dorintelor si aptitudinilor fiecaruia.

In acest scop, statul aloca o parte importanta din mĳloacele sale materiale pentru continua dezvoltare si

modernizare a invatamintului, asigura pregatirea si perfectionarea personalului didactic, precum si baza

materiala necesara desfasurarii procesului de invatamint.

In spiritul umanismului socialist ce caracterizeaza intreaga politica a partidului si statului nostru, care situeaza in

centrul operei de faurire a noii societati omul, satisfacerea tot mai deplina a nevoilor sale materiale si spirituale,

scoala are indatorirea de onoare de a asigura educarea socialista si pregatirea tinerelor generatii pentru munca si

viata, cultivarea in rindurile acestora a pasiunii pentru nou, pentru stiinta si adevar, a datoriei de a-si consacra

intreaga energie, capacitate de munca si pricepere edificarii societatii socialiste si comuniste, a raspunderii pentru

viitorul tuturor oamenilor muncii, fara deosebire de nationalitate, al intregului popor, pentru continua inflorire a

Republicii Socialiste Romania.

Tineretul scolar si universitar trebuie sa invete, sa-si insuseasca tot ce este nou si inaintat in domeniul stiintei si

cunoasterii umane, sa se pregateasca temeinic pentru a se incadra in productie, in activitatea economica si sociala,

pentru a deveni constructor constient al socialismului si comunismului, militant activ pentru traducerea in viata a

Programului partidului de faurire a noii societati.

Organele de conducere a invatamintului, unitatile de invatamint si intregul personal didactic raspund de

infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul invatamintului, de continua imbunatatire a continutului

procesului instructiv-educativ, de realizarea integrarii organice a invatamintului cu productia si cercetarea
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stiintifica, asigurind indeplinirea de catre scoala a sarcinilor ce-i sint incredintate de societate in vederea

pregatirii si educarii tinerelor generatii.

In scopul stabilirii cadrului juridic unitar de organizare, desfasurare si dezvoltare a invatamintului, Marea

Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAP. 1

ART. 1

Invatamintul - factor principal de cultura si civilizatie, de educare a omului nou - asigura infaptuirea politicii

partidului si statului privind pregatirea cadrelor pentru toate domeniile activitatii economice si sociale pe baza

celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, ale cunoasterii umane, formarea si dezvoltarea constiintei socialiste a

tineretului, cresterea unor generatii temeinic pregatite pentru munca si viata, devotate patriei, partidului si

poporului, cauzei socialismului si comunismului.

Prin infaptuirea obiectivelor si sarcinilor sale, invatamintul contribuie la ridicarea continua a nivelului de

pregatire profesionala, de cultura si constiinta a intregului popor,la progresul general al societatii.

ART. 2

Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la invatatura, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau

religie si fara orice alta ingradire ce ar putea constitui o discriminare.

Fiecarui cetatean ii este asigurat accesul la toate gradele si formele de invatamint, in raport cu nevoile dezvoltarii

economice si sociale a tarii, precum si de dorinta si aptitudinile sale.

În timpul perioadei comuniste statul viza construcția „omului nou”, al cărui model era preluat din
Uniunea Sovietică. Potrivit discursului oficial al regimului, omul nou, comunist, este cel care se
preocupă atât de îmbunătăţirea constantă a propriilor performanţe, cât şi de bunul mers al societăţii.
Principalele elemente care îl caracterizează pe omul nou în ce priveşte propria dezvoltare sunt dorinţa
de muncă (un comunist munceşte de plăcere, nu pentru că este obligat să o facă) şi autoeducaţia (după o
zi grea de muncă se relaxează citind o carte). Cu ajutorul sistemului de propagandă, oamenii erau supuşi
de-a lungul întregii vieţi ideologiei comuniste, care avea să îi transforme în oameni noi. Încă din
copilărie, sistemul de educaţie îi integra pe copii în organizaţii (şoimii patriei, pionieri) în care primeau
învăţăturile despre societatea socialistă. O dată intraţi în câmpul muncii, oamenii deveneau responsabili
pentru soarta României socialiste. Responsabilitatea lor se exercita prin apartenenţa la organizaţii de
masă controlate de regim (sindicatele), chiar calitatea de membru de partid, prin colaborarea cu
organismele de conducere (activistul de partid, agentul Securităţii), prin determinarea de a apăra ţara în
faţa pericolului extern (în licee, prin legea din 1978 fuseseră introduse ore de Pregătire a Tineretului
pentru Apărarea Patriei iar adulţii erau integraţi în formaţiuni de apărare civilă). În cele din urmă, „omul
nou” comunist era o combinație între Alexei Stahanov (muncitorul care își depășea constant norma de
producție) și Pavel Morozov (adolescentul care și-a denunțat proprii părinți poliției politice).
În fapt, procesul de inginerie socială încercat de regimul comunist nu a reuşit, sau a reuşit să creeze un at
fel de „om nou” decât cel dorit oficial. Omul nou din timpul comunismului era unul familiarizat cu
„dublul limbaj” (diferenţa dintre ce spune şi ce gândeşte), care nu manifesta un real interes faţă de muncă
sau întrecerea socialistă, dar care era obişnuit să colaboreze cu deţinătorii puterii. Ceea ce este de
menționat este faptul că procesul de control al populației se realiza cu o forță de coerciție pe care
regimul democratic de după 1989 nu a putut să o exercite.
Regimul democratic le-a oferit cetățenilor drepturile și libertățile de care fuseseră privați în timpul
regimului comunist. Viața într-o societate liberă a însemnat însă dispariția sistemului coercitiv. Acest
lucru s-a conjugat cu o lipsă de viziune referitoare la cetățenie, ceea ce a dus la o lipsă a politicilor de
formare a „bunului cetățean”.
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În prezent

Disciplina Educatie Civica- deși ea trimite spre idealuri educaționale democratice, europene, rata ei de
succes este limitată de practica predării. În primul rând conține o serie de informații abstracte care sunt
greu de asimilat de elevi la o vârstă atât de fragedă. În plus, este privită ca o materie „de umplutură”
(precum desenul sau muzica), în contrast cu materiile „importante” precum limba română sau
matematica. Disciplina este predată ori de profesori de științe sociale care nu au prins catedră la un liceu
teoretic, ori de profesori de istorie care nu sunt interesați în mod deosebit de predarea materiei
respective. Intenția de a familiariza adolescenții de mici cu educația cetățeanească este, fără îndoială,
benefică; ceea ce este îngrĳorător este că o astfel de materie nu există în parcursul obligatoriu al liceului
teoretic. Ea este înlocuită de științele sociale, care, ca și istoria, abordează tangențial noțiuni de educație
civică, însă nu ca un corpus omogen de cunoștințe.
Prin urmare nu este de mirare că tinerii din România sunt confuzi în probleme ce țin de comportament
civic
. O soluție pentru această stare de fapt îngrĳorătoare ar fi implementarea unui sistem de educație civică
similar celui existent în alte state europene, cum ar fi educația civică obligatorie pentru toți elevii de
până la 16 sau 18 ani. În același timp, ar trebui ca statutul disciplinei să fie reconsiderat, pentru a fi
privită ca o materie cu adevărat importantă.
A fi un „bun cetățean” oriunde în lume ține de relația dintre stat și locuitorii săi. Calitatea de cetățean
este câștigată prin îndeplinirea unei serii de condiții, explicate de legi (spre exemplu, în România
conform legii 21/1991 poți deveni cetățean prin naștere, prin adopție sau la cerere). Pe de altă parte,
există o diferență între a fi simplu cetățean și a fi un „bun cetățean”. Ultima este o noțiune subiectivă,
care nu este codificată de lege. Ea variază în funcție de așteptările statului referitoare la cetățenii săi. În
mod evident, un „bun cetățean” într-un regim democratic este diferit de un „bun cetățean” într-un regim
totalitar.
Faptul că istoria şi educaţia civică fac parte din aceeaşi arie curriculară se datorează obiectului comun al
cunoaşterii: omul şi societatea, în trecut şi în prezent. În timp ce educaţia civică îşi asumă scopuri care
ţin de cunoaşterea societăţii prezente, a principiilor şi regulilor care o guvernează, ca şi de participarea
cetăţenilor la buna sa funcţionare, precum şi la continua schimbare a acesteia, istoria încearcă să ofere
instrumente de cunoaştere care să facă posibilă construirea unei imagini da ansamblu a societăţii, în
continua sa transformare. Ambele obiecte de studiu au fost profund influenţate de schimbările din
societatea românească a ultimilor două decenii şi continuă să fie influenţate de procesul de integrare
europeană.
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SALVAȚI NATURA

BARBU GABRIELA ȘTEFANIA

Școala Profesor Nicolae Simache, Ploiesti

CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?

ESTE POSIBIL SĂ DISPARĂ PLANETA PĂMÂNT?

DE CE SE TOPESC GHEȚARII?

UNDE A DISPĂRUT APA DE PE GLOB?

Acestea sunt întrebările pe care copiii vor să le afle.

Problema mediului înconjurător este una globală și ar trebui să fie conștientizată nu numai de către
agențiile de monitorizare a calității mediului, ci și de oamenii de rând care nu au neapărat cunoștințe de
specialitate în domeniu. Astfel, educația ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai
conștienți și preocupați de problemele mediului înconjurător. Marele biolog Eugen Pora afirma că „este
momentul să-i învățăm pe copii de ce trebuie protejată natura”. Astăzi, când asistăm la cel mai vertiginos
amestec al omului în natură, se impune educarea în spirit ecologic a tinerei generații, deoarece „copiii sunt
mesaje vii pe care le trimitem către vremuri pe care noi nu le vom mai trăi”. Trăim într-o lume în care omul
a modificat natura, i-a stricat echilibrul. Natura trebuie respectată, un respect care i se cuvine, pentru că
reprezintă viața.

Adesea oamenii uită că natura este aceea care satisface direct sau indirect cea mai mare parte a
nevoilor vitale. Abundența și varietatea darurilor sale au dat naștere credinței că natura este inepuizabilă și
că omul poate dispune fără limită de resursele ei.

Educația cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii umanități o atitudine de
responsabilitate în folosirea și conservarea resurselor naturale. În acest scop învățământului îi revine un rol
tot mai important în educarea tineretului.

Orice copil poate deveni prieten al naturii dacă o respectă și participă la refacerea ei. Prin activitățile
desfășurate la clasă, se presupune că urmărim anumite obiective care au caracter ecologic, nu numai de
cunoaștere, ca:

- conștientizarea și responsabilizarea față de problemele mediului înconjurător, începând cu mediul și
spațiul ambiental;

- capacitatea de observare și descriere a unor grupe de plante și animale existente în mediul cunoscut sau
mai îndepărtat de copii;

- realizarea de experiențe simple în scop observativ şi deductiv;
- capacitatea de a realiza conexiuni între cunoștințele însușite prin diverse tematici derulate;

- propunerea și aplicarea de soluții pentru cunoașterea și protejarea mediului înconjurător.
Toate aceste obiective pornesc de la principiul apropierii elevilor de natură în scopul creării de

convingeri și conduite necesare în conservarea naturii și a mediului ambiant.
Modalitățile de realizare a obiectivelor enunțate sunt următoarele:

- observarea sistematică a elementelor din mediul apropiat,apoi din medii mai puțin cunoscute, făcând
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comparație între elementele pozitive și cele negative întâlnite;
- implicarea părinților, a copiilor de la alte grupe, a școlarilor în acțiuni de îngrĳire și ocrotire a plantelor și
animalelor accesibile;

- cunoașterea vieții păsărilor și protejarea acestora în timpul iernii;
sesizarea efectelor benefice sau distructive ale omului în armonia naturii.

Acest lucru l-am urmărit și eu la clasă, în activitățile cu conținut ecologic, făcându-i pe copii să
înțeleagă că în natură totul este folositor și că ei trebuie s-o ocrotească și s-o iubească. În cadrul activităților
cu caracter ecologic am urmărit insuflarea respectului pentru natură și formarea unor deprinderi de protejare
a mediului înconjurător.

În acest sens am inițiat cu copiii clasei un proiect tematic: „SĂ ÎMBRAȚIȘĂM COPACII”, prin
intermediul căruia copiii au ajuns să cunoască mai bine natura și să înțeleagă binefacerile ei, dar și o serie de
cerințe care trebuie respectate. Am apelat la conținutul unor texte literare sau texte cu conținut științific care
au constituit punctul de plecare pentru discutarea unor probleme de mediu.

Activitățile în clasă și în natură, pe care le-am realizat cu copiii, pentru studierea florei au fost
orientate și spre o abordare ecologică aplicativă care să conducă, printre altele, la “stimularea motivației
pentru protecția naturii și valorificarea acesteia în formarea unor convingeri și comportamente adecvate, de
ocrotire și protecție a mediului înconjurător”.

Curiozitatea manifestată de copii, în cadrul acestui proiect, i-a făcut pe micii ecologi să pătrundă
tainele naturii, să sesizeze interdependența și cauzalitatea fenomenelor, ei învățând să exploreze lumea
înconjurătoare, să o analizeze, să pună întrebări și să-și exprime opinii și stări sufletești.

Excursiile constituie un mĳloc didactic de cea mai mare importanță pentru că oferă copiilor
posibilitatea să observe, să cerceteze și să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din natură, de
ordin biologic sau geografic, despre mediul natural și factorii de mediu.

În încercarea de a realiza o conduită ecologică, le-am cerut copiilor să se transpună în situația părții
vătămate (supusă agresiunii umane), arătând faptul că plantele și animalele sunt ființe vii ca și noi și merită
un “tratament” mai bun din partea noastră. Planta, ca orice organism viu suferă dacă este rănită, i se fac
crestături în scoarță, iar legarea copacilor cu sârmă poate opri circulația sevei ajungându-se la îmbolnăvirea
și uscarea lor.

Am precizat faptul că există plante indicatoare ale calității mediului, prezența anumitor specii fiind
corelată cu prezența sau absența anumitor factori poluanți.
În urma observării acestor acțiuni negative ale omului asupra naturii, s-au purtat discuții asupra
comportamentului pe care trebuie să-l avem nu numai atunci când realizăm ieșiri în natură ci și în viața de zi
cu zi. Apoi copiii au trebuit să arate cum se pot implica în protejarea și ocrotirea mediului.

În aplicațiile din clasă, ca urmare a activităților teoretice, copiii au realizat lucrări plastice și practice
care au ilustrat modul în care au perceput mesajul transmis de tema aleasă, dar și modalități proprii de
abordare a acestora. La disciplina abilități practice, lucrările realizate cu materiale din natură și cu materiale
reciclabile pot reprezenta adevărate opere de artă și pot constitui și premisele realizării educației ecologice.
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1. Berca M., Ecologie generală și protecția mediului, editura Ceres, 2000
2. Botnariuc N., Vădineanu A., Ecologie, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1982
3. Cucoș C., Pedagogie, Iași, editura Polirom, 1996
4. Pârvu C., Ecologie Generală, editura Tehnică, București, 1999
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Evaluarea inițială, pion important în procesul de

proiectare didactică

Profesor Barta Mihaela-Roxana
Școala Gimnazială Liviu Rebreanu,Cluj-Napoca

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă a procesului de învăţământ,
deoarece orice act educaţional implică, în mod direct sau indirect, evaluarea.

Ca act didactic complex, integrat organic în procesul instructiv-educativ, evaluarea didactică vizează
practic cunoaşterea efectelor acţiunilor desfăşurate, pentru ca pe baza informaţiilor obţinute, aceste acţiuni să
poată fi ameliorate în timp. Astfel, evaluatorul îşi propune să obţină şi să valorifice informaţii referitoare la o
serie de aspecte, în condiţiile valorificării anumitor resurse ale activităţii didactice şi vizează, în principal,
următoarele:

� obţinerea de informaţii despre prestaţia elevilor:
o descrierea calitativă şi cantitativă a abilităţilor, a capacităţilor lor intelectuale, practice şi

comportamentale;
o elaborarea unor judecăţi de valoare în legătură cu acestea, respectiv în legătură cu

concordanţa dintre performanţele dobândite şi cele anticipate o dată cu formularea
obiectivelor operaţionale.

� Obţinerea de informaţii despre prestaţia cadrului didactic: competenţele pe care acesta le posedă;
� Obţinerea de informaţii despre programul educativ şi despre curriculum-ul educaţional: despre

calitatea, pertinenţa şi eficienţa acestora;
� Valorificarea tuturor informaţiilor în vederea emiterii unor judecăţi de valoare;
� Adoptarea de decizii referitoare la viitoarele demersuri educaţionale.

Specialiştii în teoria şi practica evaluării au propus mai multe posibilităţi de clasificare a evaluării.
După criteriul dimensiunii temporale a acţiunii de evaluare, aceasta poate fi:

� Evaluarea iniţială;

� Evaluarea continuă (de progres, pe parcurs): evaluare formativă, care presupune verificarea
permanentă a rezultatelor şcolare, pe tot parcursul procesului de instruire.

� Evaluarea sumativă (cumulativă, de bilanţ): se realizează la finalul unei etape de instruire, la finalul
unei unităţi de învăţare, al unui an şcolar etc. În aplicarea acestei forme de evaluare, se realizează compararea
rezultatelor înregistrate cu cele obţinute la începutul perioadei de instruire. De asemenea, este necesară
raportarea rezultatelor la obiectivele operaţionale urmărite pe parcursul perioadei de instruire.

Evaluarea inițială stabileşte nivelul de pregătire al unui elev la începutul unei perioade (an şcolar,
semestru, unitate de învăţare). Reprezintă un punct de plecare în procesul de proiectare didactică.

Evaluarea inițială de la începutul anului școlar urmărește a observa ce și cât a uitat elevul în timpul
vacanței de vară. Pentru a oferi date cât mai apropiate de realitate, aplicarea probei de evaluare trebuie să
aibă loc în primele zile de școală, înaintea recapitulării inițiale. De asemenea, proba de evaluare poate fi
evaluarea finală aplicată la finalul anului școlar încheiat anterior. Astfel, cadrul didactic poate compara
nivelul de cunoștințe pe care elevul l-a avut la finalul anului școlar încheiat, cu cel de la începutul anului
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școlar nou. În acest mod se poate observa mai ușor ce știa elevul, ce știe în prezent și implicit care sunt
cunoștințele pe care le-a uitat, care este nivelul de la care trebuie proiectată recapitularea inițială.

Strategiile de evaluare reprezintă manierele operaţionale de stabilire a :
o formelor şi tipurilor de evaluare;
o metodelor, tehnicilor şi probelor de evaluare, a modalităţilor de îmbinare a acestora şi a

momentului/ momentelor în care acestea se aplică, în conformitate cu obiectivele educaţionale
urmărite şi cu conţinuturile selectate;

o descriptorilor de performanţa, baremelor, sistemelor de notare.
Metodele de evaluare reprezintă căi, instrumente, prin intermediul cărora, evaluatorul primeşte

informaţii cu privire la randamentul şcolar al elevilor, cu nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, prin raportare
la obiectivele propuse li conţinuturile ştiinţifice.

Tehnicile de evaluare reprezintă formele concrete pe care le îmbracă metodele, modalităţi
concrete prin care se declanşează obţinerea de răspunsuri la itemii formulaţi.

Ex. tehnica elaborării răspunsului, tehnica răspunsului la alegere/ cu alegere multiplă etc.
Tehnicile presupun utilizarea de probe de evaluare/ instrumente de evaluare, pentru a putea fi pusă

în practică.
Probele de evaluare/ instrumentele de evaluare sunt grupaje de itemi proiectate, administrate/

comunicate şi corectate de către profesor. Acestea se stabilesc în funcţie de conţinuturile învăţării, de
obiectivele propuse.

Metodele de evaluare se clasifică în două categorii:
1. metode tradiţionale de evaluare

2. metode alternative/ complementare de evaluare

1. Metode tradiţionale de evaluare sunt:

1.1. Evaluarea orală:

- numită frecvent şi ascultarea elevilor;
- se evaluează un număr de 3-5 elevi, restul fiind solicitaţi să participe activ prin completări aprecieri, soluţii
inedite etc.
- variante ale metodei: prin expunerea cunoştinţelor de către elev sau prin întrebări şi dialog profesor – elev;

1.2. Evaluarea scrisă: se realizează cu ajutorul testelor scrise de evaluare, care le solicită elevilor
elaborarea, exprimarea în scris a ideilor şi tratarea în scris a sarcinilor de lucru.

În concluzie, putem afirma faptul că evaluarea în ansamblul ei este considerată în didactica modernă
un proces, o activitate complexă, etapizată, desfăşurată în timp, cu caracter dinamic şi flexibil, orientată de
scopuri şi obiective bine delimitate. E a permite monitorizarea şi verificarea stadiului atins în învăţare şi
cunoaştere, în perfecţionarea procesului curricular, în corectarea greşelilor şi înlăturarea disfuncţiilor, în
construirea şi reconstruirea curriculum-ului şi, nu în ultimul rând, în stimularea şi promovarea
autocunoaşterii şi autoevaluării.
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Movies and Reading Comprehension

Autor: Belei Cristina Ligia
Profesor Colegiul Naţional “Vasile Goldiş” Arad

In order to boost reading comprehension teachers can capitalize movies as a resourceful input.
Combining visual clues with subtitles or captions has been proven to have a positive effect on the
students’ reading abilities. Kruger and Styen (2013) carried out a study on English subtitles and
concluded that using captioned movies is conducive of L2 learning, particularly reading.

Another study conducted by Yang and Chang (2013) regarding the contribution of English captions to
improving reading demonstrated enhanced performance. Nichols (2001) also researched the impact of
movies on the reading capabilities of students and concluded that the students who were exposed to
audio-visual input outperformed their peers as far as reading comprehension competence is concerned.
She posits that “the ability to understand the correspondence between written and spoken words, or the
alphabetic principle, is a critical skill for learning to read. Without this ability, word recognition can be
inaccurate, labor intensive, and frustrating for children learning to read…Television’s combination of
pictures, sounds, and captions may help children establish a connection between the spoken and the
printed word by placing words in a familiar context using a familiar medium “(289).

Differentiation needs to be made between subtitling and captions. The former is a textual transcription
of the film rolling at the same time. It is also called “audiovisual translation” (Reich 2006) and it enables
viewers to make sense of the dialogue in their own language, to record the visual stimuli and listen to
the speech simultaneously. The latter, however, refers to rendering the dialogue in the same language.
It was mostly designed to help the hearing-impaired but it has positive implications in language learning
as well. Linebarger emphasizes that these forms of on-screen print “have the potential to evoke reading
as a seemingly automatic accompaniment to TV viewing while giving children the opportunity to view
and learn words in a meaningful and stimulating context” (288). This is because captions ease the
acquisition of new vocabulary because it is contextualized and thus more easily recalled. Moreover, films
also help with thematic vocabulary. Topic-based lessons can incorporate movies so that new lexis is
presented against a situational background where the new words come to life. Baltova (1999) and other
researchers (Garza, 1991, Danan, 1992) have furthered the idea that subtitles have considerably
improved reading and vocabulary comprehension of L2 students and they have been able to retrieve
meaning by reading captions alone. Moreover, subtitles help learners to become aware of unfamiliar
language and be exposed to it in a twofold manner: written and spoken. This way, they do not only read
and hear the language, they are also able to spell it and write it. Linebarger accounts the findings of
several studies carried out to measure the impact of captioned TV programs (Adler, 1985, Koskinen,
Wilson, Gambrell, Jensema, 1986). She posits that the results revealed that remedial readers improved
their skills after viewing captioned shows and outperformed their peers who did not. In the same article
she mentions Garza’s study (1991) and Prince’s (1984) who noted that in the case of ESL/EFL,
“vocabulary acquisition and decoding skills improve with captioning” (289). Moreover, the students
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who watched captioned movies had a better score in terms of word recognition and meaning than those
who did not employ watching as a delivery medium. Along the same lines, Zanon (2006:6) asserts that
the use of subtitling in movies has a three-sided benefit because it connects “image, sound in one
language and test, normally in another, sound and text being typically linked by translation. This type of
connection, he posits, generally encourages strong associations for retention and language use. If we
consider the supplementary effects that both visual images and translation on their own typically entail
for foreign language learning, their combination here is necessarily very powerful.”

Another benefit of captioned or subtitled movies in teaching language is that they lower inhibition,
decrease anxiety and offer a sense of security because learners feel more at ease when there is a more
entertaining, student-friendly activity that engages them. Vanderplank ( 1988, cited by Zanon)
postulates that “the incorporation of subtitles provide instant feedback and therefore positive
reingorcement, contributing to create a feeling of security on learners, helping them in the long run to
feel ready to watch foreign television or film unsupported by text.“ (p.43) Although there have been
critics who have militated against the use of movies precisely for this reason, holding that it can be
distracting and inducing of laziness, Rickelman, Henk and Layton (1991, cited in Linebarger) believe
that it is the positive atmosphere of the movies that triggers motivation and that “it might provide a
viable alternative for those students who are not particularly motivated to learn to read using
conventional methods” (289). Motivation, as previously mentioned, is at the forefront of acquiring
information and thus detrimental to language acquisition. “When attitudes are positive, beliefs about
one’s competence may be higher, and subsequent performance will follow while poor beliefs or attitudes
may lead to an aversion for reading and difficulties throughout life”(National Research Council, 1998).

To further this point, movies act as a binding agent, as a motivator in the language classroom because
they can be challenged to read the book that was adapted into the movie. “For this reason, writes
Ismaili(2012:122), many scholars and EFL practitioners prefer to watch the movie adaptations of
famous and current novels as a supplementary source for the reading. Movies facilitate cultural,
background understanding of the historical context of a novel they may study in class and pave the way
for creating a meaningful setting. L2 learners memorize chunks of language, formulaic expressions that
they late recall as part of the “automatisation” of the cognitive process. Furthermore, claim Picardi and
Hemphill (cited in Agullo, p. 3), “if students are familiarized with the story line of the book, they can
concentrate their efforts on the linguistic features in the movie.” Wood and Salveti (2001) developed a
study called “The Project Story Book” in which they wanted to research the impact of movies on
economically disadvantaged children by correlating movies to text for a few months. At the end of the
projects they found that the students in the control group showed improvement in vocabulary
acquisition and scored higher in reading and writing. The two researchers concluded that “this project
fostered in talking about stories by ordering words, details and events of the stories. The important
factors of film were interpreted to the lower grades where students got higher points in comprehension
and reading fluency than students who did not participate in the project” (Torabian, 57).

In the same vein, Mandler, Cole and DeForest believe that teachers can benefit from the use of
movies/videos “to develop awareness and foster an interest in reading – for pleasure – the written
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version of that story learners have seen on TV or in their classroom” (p.3). Torabian (2017) also
emphasizes that watching movies based on written pieces of literature increases the chances for a
learner to desire to read on, to borrow books, to turn into lifetime readers due to the personal,
uncensored interaction with an animated movie.

An additional benefit of utilizing the motion picture is that is aids learners to visualize the plot, the
characters, the setting etc. Movies make it possible for students to “see” rather than to read” (Ross,1991
cited by Agullo). Draper (2012) refers to visualization as a “foremost prerequisite” for a competent
reader. “Helping students gain visualization skills is an essential way to advance greater understanding
while reading. It permits students the ability to become more engaged in their reading and they use
their images to draw conclusions, create interpretations of the text, and recall details and elements from
the text (Keene and Simmerman, 1997, cited in Ebrahimi and Kargar). While watching a movie,
language learners create certain mental pictures that they use to construct an overall picture of the
reading material. They involve their senses and emotions, they empathize, they add depth to their
meaning, thus making the content more memorable. It is believed that “expert readers get the benefit
from images to draw conclusions, to create different and unique interpretations of the text, to
remember the essential elements of the text, and to remember a text after it has been read. This is a
good reason to support English instructors to be more imaginative and motivated using movies in EFL
classrooms” (Ismaili, 2012).

Gold and Gibson (cited by Torabian, 2017) point out that “films transfer students from the theoretical to
applied knowledge and from hypothetical situation to real life situation.” Placing students in a life-like
context is detrimental to their use of language. Reading is not an austere, passive skill but rather one
that demands a lot processing. Movies are the perfect medium to facilitate that. In other words, reading
is brought alive when transferred to the screen because it “clothes” the plot in a situational context, it
involves higher ranking thinking skills to correlate material from the two input sources (book and
movie), it expands the reading genres and choices of the learners. Learners may venture outside their
comfort zone to try out new reading texts on account of having watched an outstanding screening of a
novel or play.

It can be concluded that using the moving image boosts learner’s reading skills because they “develop
transferable reading comprehension strategies independently of phonological decoding skills.” Reading
is so much more than recognizing and pronouncing words. They need to make sense and decode the
meaning of the input material. Therefore, there needs to be a rather comprehensive approach so as to
enliven words, to process their meaning, to place them in the larger picture of life. By employing an
extensive array of media, including the moving image medium, reading is promoted (Maine, Shields,
2015:7). Educators need to keep an open mind regarding the use of technology in order to motivate
learners and make use of a student-friendly atmosphere. Lipinier proposes that teachers should “accept
the fact that literacy – the ability to read and write – exists in other forms than simple print: in moving
images and within the hypertexts of the digital world, to name only a few” (Lipinier, 375).
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FIȘĂ DE LUCRU - FONETICĂ

Autor: BICA CORNELIA DANIELA
Profesor: Școala Gimnazială „Benedek Elek” Cetariu

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. (10 p) Indică seria care conține numai vocale:

a) a, e, i, o, b) a, ă, â, î, c) e, a, o, î,

2. (10 p) Indică seria care conține numai semivocale:

a) o, i, u, â, b) e, i, o, u, c) e, i, a, u,

3. (10 p) Sunetul „i” este vocală în ambele cuvinte din seria:

a) „apoi”, „strălucitoare”; b) „căci”, „pomilor”; c) „epuizant”, „bunicul”; d) „iazul”, „răchitele”.

4. (10 p) Sunetul „e” este vocală în ambele cuvinte din seria:

a) „argintie”, „pajiștea”; b) „ea”, „privește”; c) „săgeată”, „noapte”; d) „uneori”, „ceruri”.

5. (10 p) În secvenţa „O zi sau două, am observat-o pe Amelia în tăcere. Cel mai mult îmi plăcea când sosea

dimineaţa” conțin diftong:

a) trei cuvinte; b) patru cuvinte; c) cinci cuvinte; d) șase cuvinte

6. (10 p) Conțin triftong ambele cuvinte din seria:

a) „pregăteau”, „troienit”. b) „priveau”, „chiui”. c) „taie”, „picioarele”. d) „veneau”, „eu”

7. (10 p) Conțin hiat toate cuvintele din seria:

a) dialoguri, puteai; b) ecouri, tuneluri; c) genial, reconstituire; d) huruia, expedițiile.

8. (10 p) Au număr egal de sunete și de litere ambele cuvinte din seria:

a) „alegeau”, „fuge”; b) „ciolane”, „pureci”; c) „maxilarele”, „ele”; d) „aceste”, „fragedă”.

9. (10 p) Cuvântul „geamgiu”: a) nu are niciun diftong; b) are un diftong; c) are doi diftongi.
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,,EDUCAŢIA INCLUZIVĂ- DEZVOLTARE ŞI APLICARE DE

STRATEGII EDUCAŢIONALE’’

Autor: Boboc Simona Florenţa
Prof. Grădiniţa cu p.p. nr.37, Brăila

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile
acute ale timpului prezent. În filozofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale
internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrĳorarea
faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe
soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. Argumentul cel mai
important în favoarea educaţiei pentru toţi constă în chiar componenta diversă şi complexă a lumii
moderne. Societatea se caracterizează prin diversitate şi unicitate, interculturalitate. Educaţia se
confruntă cu acest adevăr. Ca fenomen social caracterizat prin proiectare, planificare şi organizare,
educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că societatea este alcătuită din toţi.

Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. Pornind de la
deschiderea oferită de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces ş participare, pas cu pas, se ajunge la
educaţia incluzivă care se defineşte ca o schimbare majoră ce presupune politici, practici ş culturi
incluzive. Educaţia incluzivă presupune existenţa sprĳinului care să egalizeze şansele tuturor şi să se
adreseze fiecăruia. Putem sintetiza că educaţia pentru toţi devine coerentă dacă se bazează pe educaţia
incluzivă ş dacă se defineşte ca: educaţie de calitate, eficienţă, responsabilitate, pluridisciplinaritate,
proces complex, strategie de respectare a drepturilor, evidenţiere a valorii individuale umane.

O grădiniţă incluzivă se adaptează nevoilor şi particularităţilor copiilor. Centrul preocupărilor
este în a oferi ocazii de învăţare şi dezvoltare fiecăruia în parte, pentru că fiecare este important.
Curriculum-ul este flexibil, deschis şi permite adaptări succesive. Nu copilul se conformează curriculum-
ului, ci acesta este un instrument pentru a sprĳini dezvoltarea copilului. Devine mai important să
stabilim procesul prin care se dezvoltă competenţele, capacităţile, cunoştinţele, comportamentele şi
atitudinile, decât conţinutul prin care o facem.

Începerea grădiniţei este o mare tranziţie pentru cei mai mulţi copii, deoarece este startul pentru
noi experienţe într-un mediu nou. Este posibil, ca unii copii să devină anxioşi pentru că se activează
teama de necunoscut: grădiniţa. Aici întâlnesc copii diferiţi faţă de ei: înălţime, greutate, păr, piele,
îmbrăcăminte, limbă, gen, etnie, dizabilitate, situaţie materială, familie, istorie personală etc. În funcţie
de dimensiunea legislativă, administrativă, didactică, socială, psihologică, aceste aspecte pot avea dublu
impact: sau surse de dezvoltare, sau surse de stres, dacă nu sunt bine gestionate.

De dorit ca grădiniţa să fie sau să devină un mediu incluziv de învăţare. În primul rând, prin
„împuternicirea“ resurselor umane (educatoarea, personalul de îngrijire, specialiştii, familia, comunitatea,
etc.) implicate în educaţie cu instrumentele şi atitudinile necesare, astfel încât să creeze oportunităţi de
dezvoltare pentru toţi copiii. Un mediu incluziv va răspunde nevoilor individuale, va creşte şansele
pentru succes ale tuturor copiilor, va dezvolta respectul şi imaginea de sine, va valoriza în mod benefic
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diferenţele dintre persoane, va încuraja comunicarea deschisă despre orice, va reduce sau ameliora în
acelaşi timp comportamentele discriminative şi stereotipurile.

Grădiniţa incluzivă este benefică pentru toţi actorii responsabili de educaţie, dar în special pentru
copii. De exemplu, copiii învaţă „socializarea“ prin comunicarea şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de
grupă. Copiii leagă prietenii prin aceste contacte, află despre interesele şi preferinţele pentru anumite
activităţi (de exemplu, unii copii desenează, pictează, alţii încep să cânte la un instrument, alţii sunt
„povestitori“, altora le place să creeze colaje, să vizioneze desene animate, să inventeze poezii, iar alţii
sunt „campioni“ la practicarea unui sport sau le place să observe natura etc.), se cunosc, iar bunele relaţii,
starea de bine dintre ei, reprezintă o condiţie facilitatoare pentru învăţare şi dezvoltare.
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ROLUL SI IMPORTANȚA

EDUCAȚIEI MUZICAL- INSTRUMENTALE IN FORMAREA

ȘCOLARULUI DE VÂRSTĂMICĂ

prof. Mircea Bogatu

Liceul de Arte “Hariclea Darclee’’

Arta muzicală ocupă un loc important in cadrul educației estetice a elevului, chiar de la începutul
școlii si pe tot parcursul ei, iar impreună cu educația intelectuală, fizică si morală, contribuie la
dezvoltarea armonioasă a personalitații umane .
Educația muzicală instrumentală incepută sistematic de la clasele primare, va deveni un fundament al
necesitații continuării ei la celelalte perioade de varstă, acest lucru implicand o participare activă și
progresivă in cadrul a ceea ce numim, practica muzicală.
Trebuie să acceptăm ca educația muzicală instrumentală nu este o problemă ușor de rezolvat. Ea
pornește de la cadrul didactic care trebuie să aibă pregatirea necesară și talentul pedagogic cultivat, și
continuă cu elevul, căruia i se va cultiva dragostea pentru muzică, instrument si artă, in general. De
aceea, până la realizarea actului didactic propriu-zis, adica lecția de muzică/instrument, profesorul
trebuie să fie model de creativitate si persuasiune, o sursă de tehnici in modelarea sensibilitații artistice
si transmiterii valorilor cultural artistice.
Intr-o accepțiune contemporană, studiul unui instrument muzical trebuie să ofere un cadru generos,
fundamentat pe cerințele sociale educaționale, coroborat cu caracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor.
Învațamântul la vârstele mici ramâne etapa cea mai importanta in ansamblul școlaritații fiecarui individ.
Ea trebuie să-i asigure in primul rând satisfacerea intereselor culturale ale vârstei, dar si devenirea sa
ulterioara în plan intelectual, estetic, moral, social etc, urmat de o dezvoltare complexă a personalitații
in limitele aptitudinilor si dotării sale generale. De aceea, trebuie stabilit de la bun început care sunt
elementele fundamentale ale educației muzical- instrumentale la acest ciclu școlar si care sunt
modalitațile de fixare/invațare a acestora. Aceasta presupune o imbinare eficientă a metodelor
tradiționale de lucru, cu cele moderne de învățare, avand in prim plan exprimarea si cultivarea
individualitatii elevului, pe intreg parcursul școlar.
Un instrument muzical, al cărui studiu poate incepe la o vârsta mică, metodic si sistematic de la clasa I,
presupune descoperirea înca de la inceput a câtorva dintre tainele limbajului muzical, coroborat cu
cunoașterea instrumentului muzical și cu formarea/consolidarea unor deprinderi ce au drept scop
desavarșirea in timp.

Întrucât, la varsta copiilor din clasele mici nu se poate face o prognoza certă a dinamicii dezvoltarii
muzicale ulterioare, programa muzicală prevede un repertoriu minimal, cat si maximal, adaptat
nivelului de ințelegere si atracție a elevului. Un lucru foarte important însă, îl constituie faptul ca
obiectivele disciplinei sunt unice pentru ambele variante de repertorii. Acestea se refera la problemele
fundamentale, indinspensabile insușirii cunostințelor teoretice muzicale și în special al formarii
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deprinderilor instrumentale. Coroborat cu aceastea, cunosțintele acumulate din studiul teoriei muzicale
(sofegiu, dicteu etc) vor ajuta foarte mult in dezvotarea auzului si gândirii muzicale, creativitații, precum
si a deprinderilor instrumentale subordonate acestora. De aceea, principalele direcții de influențare se
fac numai mediul educational. Atitudinea fața de muzică și respectul pentru valorile muzicale autentice
se pot implementa in primul rand, in școală, de la clasele mici. Acest lucru va face ca prestigiul muzicii in
societatea contemporana si cea viitoare, să crească.
Cheia pentru soluționarea acestor probleme se află in mâna profesorului de muzica/instrument, format
la rândul său în școală, care trebuie sa acționeze printr-o mult mai mare mobilitate în gândirea practică,
aplicativă, ceea ce îl va ajuta să-și mărească eficiența efortului său uriaș de formare a elevului
instrumentist, găsind soluții cât mai diversificate de pregatire a acestuia, si obțtinerea de rezultate cât
mai vizibile. De multe ori suntem puși în situaâia de a alege și a explica elevului, de ce nu trebuie să ne
abatem de la anumite exigențe în arta interpretativă, când este obligatoriu si cand este libertate în arta
interpretativă, când și cum memorăm textul muzical, ce mĳloace și cum le folosesc pentru atingerea
obiectivelor învațării etc.

În procesul formării unor deprinderi instrumentale corecte, accentual va fi pus pe formarea
posturii instrumentale, chinestezia digitației si formarea deprinderilor de corelare a mișcărilor mâinilor
si degetelor conform cerințelor pe care le reclamă execuția fiecărei piese muzicale.
In ceea ce privește elevul, incă de la clasele primare, acesta iși va consolida deprinderile instrumentale,
coroborat cu dezvoltarea sensibilitații, a auzului armonic si polifonic, deprinderile ritmice și melodice, și
foarte important, își dezvoltă deprinderea de “a vedea” o partitură in structura ei formală, ințelegând si
aprofundând pe aceste căi sensurile discursului muzical. Un rol important în realizarea tuturor
obiectivelor, profesorul, prin talentul său pedagogic, va trebui să trezeasca interesul si placerea elevului
instrumentist, pentru a realiza acesta muncă complexă, coroborat cu dezvoltarea orizontului artistic al
elevului.

În ceea ce privește trecerea de la o etapa la alta, de la un nivel la altul, pe parcursul anilor de
studiu, elevul instrumentist trebuie să-și formeze si consolideze atitudinea pentru inițiativa si plăcerea
de a căuta/dezvolta sensuri noi în cadrul discursului muzical, de asemenea, sa inteleaga rezultatul muncii
lui, ca un produs care trebuie prezentat în societate, prin formele lui de manifestare: concerte, audiții etc.
Pornind de la nivelul de perceptie a varstei școlare mici, atunci cand elevul începe studiul instrumentului,
prin abordări specifice, profesorul va căuta să-i stimuleze inițiativa de a-și materializa idei, proiecte
proprii de manifestări muzicale, prin care să se facă ascultat si ințeles in realizările lui artistice.

Se știe deja că în orientarea/formarea socio-profesională a elevului care studiază un instrument
muzical in școală, se realizeaza cu mult tact si mare pricepere pedagogică, în mod deosebit de către
profesorul de instrument.

Încă dinaintea momentul apariției scenice, elevul pianist trebuie sa învețe/știe a-și evalua foarte
bine șansele de reușită în cadrul momentului artistic/examenului pentru care s-a pregatit/ a muncit in
cadrul orelor de instrument la clasă si acasă, prin multe ore dedicate studiului individual.

Cu privire la ciclul școlar primar, apoi gimnazial, se poate spune ca este perioada cea mai
importantă de-a lungul învațamântului preuniversitar, deoarece atenția se centreaza de la inceput pe
posibilitatea dezvoltarii muzicale a elevului, ca viitor instrumentist/muzician.
În acest context, chiar de la clasele primare, obiectivele disciplinei instrumentale sunt atent urmărite si
indeplinite, astfel, se trece din sfera principiilor spre concretizarea faptelor, adică este momentul unei
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abordari novatoare în didactica muzicală, centrată pe formarea de capacitați. Este perioada cand elevul
trebuie să-și consolideze si definitizeze urmatoarele:

- postura pianistică, rezistența degetelor, suplețea si relaxarea aparatului pianistic etc
- precizie in executarea diverselor moduri de atac: legato, non legato, staccato, nonstaccato, portato etc
- dezvoltarea unei gandiri muzicale independente
- precizie ritmică si diversitate dinamică
- independența mâinilor în context melodic, polifonic, armonic
- ințelegerea si aprofundarea sensului fluxului muzical
- descifrarea cu usurință, pe baza analizării lucrării, a unei partituri

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, obligatorii și necesare in evoluția artistică ulterioară, este
necesar ca prin talentul sau pedagogic, profesorul de pian sa aleaga metoda de lucru pentru fiecare elev,
spre a-i trezi acestuia, interesul si plăcerea pentru ceea ce face. De asemenea, abordarea didactică ce
presupune abilitați cognitive, afective, pedagogice trebuie să se regăsească în mod implicit si explicit in
fiecare elev, cu personaliatatea lui în formare.

În aceste condiții, profesorul de pian trebuie să aibă o imagine de ansamblu bine conturată
asupra întregii situații, reperezentand organizarea procesului de invațământ si presupune:

- cunoașterea curriculum-ului
- cunoașstere in algerea repertoriului
- strategii didactice si alegerea modalitaților de lucru
- cunoasterea elevului si a capacitaii lui de invațare/asimilare

Activitatea de invațare, chiar de la clasele mici, presupune deja că de fiecare data la lectie, profesorul de
pian sa adauge resurse pe care le considera necesare pentru conceprerea strategiei si realizarea
demersului didactic. Acesta alegere trebuie să vină dintr-o multitudine de resurse/ mĳloace, a ceeea ce e
mai conludent sau adaptat pentru sustinerea conținuturilor învățării la un moment dat. Exemple pot fi:
audiția, exemplificările, dialogul, interdisciplinaritate etc.
La sfârșitul ciclului gimnazial, elevul instrumentist, pentru a merge mai departe, trebuie să atingă un
nivel corespunzator, ce se dezvoltă progresiv, prin muncă sustinută de-a lungul anilor anteriori, și care
se traduce prin :
- deprinderi tehnice formate
- cultură teoretică si muzicală consolidată
- posibilitați de întelegere și redare a conținutului muzical (idei, sentimente etc)
Toate acestea vor duce în final la realizarea manierii de interpretare care reprezintă modalitatea prin
care fiecare interpret întelege să execute muzica, și să-și exprime o anumită viziune.
De asemenea, preocuparea dirĳată a micului instrumentist, de a comunica bine cu publicul, va avea
efecte extreme de binefacătoare asupra formării sale ulterioare și va imbunatați, în timp, imaginea
publică asupra muncii si rolului artistului în lume.

Bibliografie:
1. Educație muzicală, Constantin A.Ionescu, Editura muzicală, 1986
2. Mânile care cântă, Afrodita Popa, Editura Vergilliu, 2004
3. Muzica si sănătatea, Ion Silion, Editura Junimea, 2010
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Sărbătorim copilăria

Autor: Braşoveanu Raluca
Prof. Şcoala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iaşi

1 Iunie! Motiv de bucurie pentru copiii de toate vârstele, care aşteaptă
nerăbdători surprizele pregătite de către cei mari. Ne bucurăm cu toţii, mereu,
de prezenţa copiilor în viaţa noastră, şi părinţi şi profesori, iar în mod special în
această zi declarată oficial “Ziua Internaţională a Copilului”.

Jocuri, muzică, dans, râsete şi multă voie bună ne atrag ca într-un carusel, ne
molipsesc, ne fac să ne simţim copii. Şi anul acesta, parcă mai mult ca nicicând,
odată cu înlăturarea restricţiilor privind distanţarea socială, am putut fi
împreună în număr cât mai mare, pentru a sărbători.

Astfel, am gândit şi le-am propus elevilor o activitate cultural- artistică, parte
a proiectului educativ transcurricular “Festivalul cărţii şi al lecturii” conceput de
o echipă de profesori din şcoală. Am lansat provocarea de a organiza o paradă a
cărţilor citite şi cele mai îndrăgite, o întâlnire a cititorilor şi a creatorilor de
frumos.

Elevii doritori să participe s-au grupat pe echipe pe fiecare clasă, pentru
realizarea prezentării unei cărţi, a unei poveşti preferate, sub forma unui afiş de
dimensiunea A1, într-o tehnică la alegere.

Întrucât elevii mei de clasa a IV-a au fost fascinaţi de Roald Dahl, am format
patru echipe care au ilustrat unele dintre cele mai cunoscute scrieri ale autorului:
“Matilda”, “Domnul Fox”, “Uriaşul cel prietenos”, “Charlie şi fabrica de ciocolată”.
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A început parada; cărţile şi-au făcut loc una după alta, prezentate de glasuri
emoţionate de copii, personaje din poveşti au prins contur în desene pe asfalt în
curtea Şcolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu” Iaşi.

Copilăria a fost sărbătorită printr-o petrecere în aer liber, la care au
asistat de drag şi trecătorii prin cartier; muzica ne-a unit şi ne-a prins într-un
dans, elevi şi profesori, pe tot terenul şcolii, de parcă era totul repetat înainte,
dar era doar spontan şi natural. Baloanele şi bomboanele au întregit atmosfera
de paradă.

Cu gândul mereu la copii, motivaţia noastră a profesorilor este de a
transforma sau de a păstra şcoala ca locul în care aceştia intră cu bucurie, cu
entuziasm, cu încredere.
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Caracterizarea unui personaj – dinspre importanța redactării

către rolul acesteia

Buboi Lorena-Denisa
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad

În studiul disciplinei Limba și literatura română, elevii întâlnesc conceptul de caracterizare

pentru prima dată în clasa a șaptea, odată cu lectura unor texte literare precum Popa Tanda de Ioan
Slavici. Există, după considerentele mele, două cuvinte-cheie întrebuințate în redactarea acestui text, și
anume: portret, respectiv tipuri și mĳloace de caracterizare. În itinerariul teoretic din etapa evocării și
pentru a apela în același timp la metodele de învățare prin descoperire, ar fi de folos notarea pe tablă a
celor două cuvinte-cheie și dedesubtul lor notarea unei definiții propuse în dicționar (evident, se poate
utiliza un dicționar online, resursele digitale trebuie folosite și ele) pentru termenul caracterizare:
„acțiunea de a caracteriza și rezultatul ei; indicare a notei caracteristice a unei ființe, a unui lucru sau a
unui fenomen.”1 Notele caracteristice sunt cuprinse în portret, iar atunci când se desprind dintr-un text,
acest lucru se poate petrece sub cele două forme ale caracterizării – directă și indirectă, ambelor fiindu-le
asociate mĳloacele aferente (de către narator, autocaracterizare, de către alt personaj – directă; atitudine,
comportament, limbaj – indirectă). Înțelegerea conceptului de caracterizare ar fi completă în situația în
care elevii sunt rugați să creeze o definiție proprie a caracterizării pe baza explicațiilor oferite
lexicografic, a explicațiilor expuse de către cadrul didactic și a cuvintelor-cheie asociate. Astfel că,
rezultatul semnalat de majoritatea elevilor ar fi definiția următoare: caracterizarea personajului este un
text în care elementele portretului personajului sunt asociate și asimilate prin mijloacele de caracterizare,
concluzia textului constând în desprinderea unor semnificații ale personajului.

Până în clasa a șaptea, elevii se întâlnesc de-a lungul anilor cu aceste cuvinte-cheie, însă fără a fi
puși în situația de a crea un silogism între ele, fără a le conecta nivelul teoretic cu cel practic și viceversa.
Elevii întâlnesc ideea de portret, respectiv de autoportret. Acesta trebuie întocmit astfel încât să fie
relevant din toate punctele de vedere – nu numai fizic și moral, dar și social, cultural etc. Evident că
inițial departajarea se va realiza după cele două coordonate, fundamentale de altfel – fizic și moral – însă
ulterior informația poate fi adăugită, revizuită, completată pentru ca elevul să înțeleagă portretul în
complexitatea sa și nu precum o înșiruire de câteva caracteristici, limitate ca număr. Aici intervine, de
fapt, importanța cunoașterii mĳloacelor de caracterizare.

De ce este importantă cunoașterea mĳloacelor de caracterizare? De fapt, prin acestea se
construiește un portret complex și complet în același timp. Este relevant modul în care personajul este
perceput de către cel care l-a creat, de către celelalte personaje, de către el însuși, fie că este vorba despre
aspecte fizice sau despre cele morale. În altă ordine de idei, este important cum omul se percepe pe sine,
respectiv cum este perceput de către ceilalți, cu alte cuvinte, mĳloacele de caracterizare din teoria
literară nu sunt altceva decât substratul didactic prin care elevul poate percepe modul în care un om se
cunoaște, se face cunoscut, este cunoscut, modul în care un om este, există.

Caracterizarea se poate defini ca trecerea elementelor de portret printr-o „bază de date” a
tipurilor și mĳloacelor de caracterizare, deoarece fuzionarea celor două permite desprinderea

1 https://dexonline.ro/definitie/caracterizare, accesat la 5.07.2022, 13:32
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semnificațiilor personajului, a rolului său în textul studiat – elevul trebuie ca la finalul caracterizării să
poată enunța o concluzie care să îi răspundă la umrătoarea întrebare: de ce felul de a fi al personajului X
este simetric, este în concordanță cu narațiunea din care el face parte? Desigur că elevii nu trebuie să
redacteze caracterizarea după vreun algoritm, ci trebuie să includă în redactarea caracterizării toate
elementele asimilate, discutate, achiziționate deja, referitoare la personajul indicat, fiindcă numai așa se
poate atinge scopul, rolul caracterizării – acela de a înțelege personajele ca printr-un mimesis al lor, cu ce
fel de model omenesc poate fi identificat personajul X în realitatea de zi cu zi.

Ca o concluzie, în afara reperelor de ordin teoretic pe care caracterizarea unui personaj le fixează
educabililor, apar reprele de ordin socio-cultural. Elevii cunosc concretizări literare desprinse din cele
reale, au practic diferitele mulaje care le permit să cunoască lumea. Așadar, prin caracterizarea
personajului elevii sunt invitați la descoperire, marcându-se dimensiunea afectivă și experiențială a
fiecăruia în parte.

Bibliografie:
https://dexonline.ro/definitie/caracterizare
Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Corcheș, Horia, Davidoiu-Roman, Anca, Halaszi, Monica, Limba și
literatura română. Clasa a VII-a, București, Art, 2019.
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„ PRIETENIE FĂRĂ LIMITE”

prof. Buliga Irina

Şcoala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian ,Botoşani

Titlul proiectului: „Prietenie fără limite”

Motto: „ Să nu faci nicidată pentru un copil ceea ce poate face el singur” (Maria Motessori)

Categoria în care se încadrează proiectul: Proiect cultural-artistic

Argument: Şcoala trebuie să răspundă permanent nevoii societăţii pe care o deserveşte, să se situeze
cu un pas înaintea schimbărilor pe care progresul şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii le va produce inevitabil, să
prevadă şi să prevină efectele negative asupra personalităţii viitorului cetăţean, pregătindu-l încă de la o
vârstă fragedă să se integreze ritmului de viaţă tot mai alert, pe de o parte, şi să ştie cum să relaţioneze în
cadrul societăţii, pe de altă parte. Aceste două aspecte sunt o prioritate şi pentru învăţământul special, şcoala
având obligaţia să asigure integrarea socială a copilului, iar dezvoltarea relaţiilor de prietenie la fel de
importantă ca şi pregătirea şcolară ar putea fi o cale de realizare a acesteia, pentru că reuşita fiecăruia nu se
poate situa în afara contextului societăţii, dar nici în absenţa relaţiilor interumane cu ceilalţi indivizi din
universul imediat apropiat.Bazându-ne pe aceste coordonate, ne-am propus derularea unui proiect educativ,
centrat pe o varietate de teme atractive.

Scopul proiectului: Proiectul - are drept scop desfăşurarea unor activităţi comune între cele două
şcoli: Şcoala Profesională Specială,,Sf.Stelian‘’Botoşani şi Complexul de case de tip familial ,,Sfântul Mina,
Botoşani, în vederea formării şi dezvoltării unei conduite de deschidere şi apreciere a oricărei fiinţe umane,
de valorificare a unor priceperi şi deprinderi practice prin realizarea unor produse, rezultat al muncii în
echipă.

Obiectivele proiectului:

a) privind copiii:

� să se realizeze o intercunoaştere a lor prin intermediul produselor activităţilor ;
� să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor ;

� să-și dezvolte un comportament de deschidere nediscriminatorie faţă de ceilalţi copii, indiferent de mediu,
stare materială sau etnie, dizabilităţi şi forma ei de manifestare;

� formarea unei conduite civilizate, atât în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu persoanele cu care intră în
contact, bazată pe respect reciproc, înţelegere şi corectitudine;

b) privind cadrele didactice implicate



67

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

-să se familiarizeze cu metode noi de stimulare a interesului copiilor pentru învăţătură şi educaţie;

-să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de metoda proiectelor, ca metodă de lucru în sprĳinul unui
învăţământ de calitate, performant;

Grup ţintă:

- 15 copii din învăţământul primar de la Complexul de case de tip familial ,,Sf.Mina’’ şi 10 elevi cu întârziere
psihică severă şi moderatăde la Şcoala Profesională Specială ,,Sfântul .Stelian‘’, Botoşani ;

- cadre didactice ,instructori de educaţie ;

Beneficiari :

direcţi : copii, cadre didactice,instructori de educaţie

indirecţi : comunitatea locală,părinţi

Durata proiectului: 1an şcolar

Calendarul activităţilor :

� Septembrie- „ Joc şi prietenie”
� Octombrie-,,Carnavalul toamnei’’
� Noiembrie--,,Copil ca tine sunt şi eu’’
� Decembrie-,,În aşteptarea lui Moş Crăciun’’
� Februarie-,,Dragobetele la români’’
� Martie– „Mărţişoare pentru mama”
� Aprilie – „Sărbători Pascale în viziunea copiilor”
� Mai - „Suntem copii europeni!”
� Iunie -„Vis de copil!”

Resurse umane :elevi, cadre didactice, părinţi,colaboratori ocazionali sau permanenţi;

Resurse materiale:foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca,carton, suport pentru expoziţii, panou
pentru afişe, calculator, imprimantă, Cd-uri, diverse materiale folosite la orele de abilităţi practice, diplome
pentru cadrele didactice şi copii.

Financiare. Autofinanţare
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Rezultate scontate :

� Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi
între colectivele de copii pe care îi îndrumă ;

� Realizarea unor expoziţii cu lucrări realizate;
� Implicarea activă a cadrelor didactice,instructorilor de educaţie şi a copiilor în activităţile

desfăşurate în cadrul proiectului;
� Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor.

Metode şi tehnici de lucru:

� Prezentari power point ;
� dezbateri; expuneri;
� expoziţii cu lucrările elevilor;
� ateliere de exprimare plastică, manuală;
� vizionare clipuri educative;

Monitorizare:

Derularea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă punându-se accent pe activitatea concretă;

Activităţile se vor desfăşura la termenele prevăzute în grafic şi vor fi monitorizate de profesorul
coordonator ;

Evaluare proiectului:

� Portofoliu,fotografii;
� expoziţii - concursuri – participanţii vor primi diplome

� realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate;

Impactul proiectului :

� Aplicarea cunoştinţelor dobândite de elevi la diferite ore şi în viaţa de zi cu zi;
� Descoperirea , cultivarea si valorificarea aptitudinilor elevilor;
� Diminuarea conflictelor între elevi, a abandonului şcolar şi a absenteismului în rândul elevilor;
� Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, interesant, ce stimulează elevii;

Sustenabilitatea proiectului:

Dorim continuarea proiectului şi ĩn anii următori, pe alte domenii de activitate cu implicarea mai multor
parteneri educaţionali şi desfăşurarea unor activităţi mai variate care să raspundă cerinţelor educaţionale a
categoriilor de elevi implicaţi.

Promovare / mediatizare: comisii metodice, cercuri pedagogice,presa locală,site-ul şcolii.
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Direcțiile dezvoltării tehnice în fotbalul contemporan

Autor: Burcea Iulian

Prof. Școala Gimnazială nr.1 Blejești, Teleorman

Evoluția jocului, dezvoltarea pregătirii tehnice și tactice, îmbunătățirea deprinderilor tehnice, gândirea
și practica metodică mereu perfecționate, competiționalitatea sporită au determinat un anumit stadiu de
dezvoltare a tehnicii actuale, a conținutului și dinamicii sale, care se caracterizează prin unele trăsături
distincte.
În primul rând, tehnica actuală se caracterizează prin creșterea spectaculoasă a procedeelor și formelor
personale de execuție a elementelor și acțiunilor de joc. Dintre acestea se remarcă îndeosebi cele de
lovire, preluare, fentare și conducere a mingii. Îmbogățirea bagajului general a determinat și a fost
determinată la rândul ei de perfecționarea executării acțiunilor și elementelor tehnice. Tehnica a căpătat
chiar caracter „artistic”, datorită varietății procedeelor, preciziei și clarității executării acțiunilor,
automatizării și subtilității lor.
Progresul tehnic trebuie să-l înțelegem, în cele mai dese cazuri, nu ca o tendință spre spectaculozitate, ci
ca o replică a atacanților dată mĳloacelor tehnico-tactice ale apărătorilor., dezvoltate până spre limite
care prevesteau anularea jocului de atac. Evident, încât acțiunea este și reciprocă. Apărătorii și-au lărgit
și ei gama mĳloacelor tehnice. De fapt, în această luptă, dintre atac și apărare, dintre tehnica specifică a
fiecăreia dintre ele, rezidă evoluția și trăsăturile noi ale tehnicii, înmulțirea și perfecționarea procedeelor
și acțiunilor tehnice nu au determinat o utilizare anarhică a lor în discordanță cu solicitările de natură
tactică ci, dimpotrivă, acestea au obligat la folosire rațională, oportună, eficace și sigură a mĳloacelor
tehnice.
Dezvoltarea capacităților și calităților motrice generale și specifice a constituit un factor care a
impulsionat tehnica, i-a accentuat dinamica. Bineînțeles, la aceasta a mai contribuit și progresul pe plan
tactic și anume: marcajul permanent și strâns, demarcajul și mișcarea continuă, aglomerările,
interferența posturilor, etc.
Tehnica se manifestă astăzi din ce în ce mai mult prin și pe baza calităților de viteză, forță și rezistență.
Dezvoltarea tehnicii a avut loc concomitent cu dezvoltarea capacităților psihice și intelectuale ale
jucătorilor. Apărările aglomerate, spațiile reduse, marcajul strict, jocul în toate zonele, dorința de
victorie au solicitat și au determinat dezvoltarea gândirii jucătorilor. Actul tehnic s-a intelectualizat și
aceasta se exprimă prin pase oportune, subtile, neașteptate, mascate și fentate, driblinguri succesive și
lansarea partenerului liber, preluări în direcția opusă intenției adversarului, acțiuni tehnice ale
fundașilor, legări de elemente tehnice spontane, imprevizibile, etc.
Este cunoscut că în dezvoltarea tehnicii, alături de alți factori, metodica și metodele de antrenament au
un rol important, şi că acestea, la rândul lor, se adaptează noilor cerințe ale tehnicii.
Trăsăturile caracteristice ale tehnicii fotbalului actual, consecință în mare parte a gândirii și practicii
metodice a specialiștilor, indică și căile procesului pedagogic de antrenament, metodele, mĳloacele și
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formele de organizare a acestuia. Metodica actuală a pregătirii tehnice cuprinde instruirea simultană a
factorilor de joc, integrarea vitezei, rezistenței și forței în structura internă a acțiunilor tehnice și în
același timp, canalizarea acestora pe făgașul activării lor tactice. Metodele și mĳloacele trebuie să
abordeze concomitent analitico-sintetic pregătirea fizică, tehnică și tactică, într-un sens care să permită
asamblarea progresivă a unităților mici de joc, în altele mai mari, până la procesul global al acestuia.
Metodica actuală cere participarea constructivă și conștientă a jucătorilor la perfecționarea tehnicii,
pentru a face față spontan situațiilor dificile, neprevăzute, agresive, de atac și apărare. Metodica clasică
de abordare succesivă a componentelor jocului, care nu demult constituia singura şi cea mai eficace cale
de antrenament și care de altfel se conforma stadiului respectiv al fotbalului, rămâne și astăzi valabilă
parțial, în anumite condiții, rămâne o treaptă în ansamblul general al pregătirii, dar i se adaugă elemente
noi, conform cu dezvoltarea actuală a jocului. În funcție de această dezvoltare, metodica pregătirii
tehnice trebuie să urmărească:

� alegerea metodelor conform conținutului și structurii jocului;
� corelarea metodelor de instruire tehnică cu cele ale pregătirii fizice;
� corelarea metodelor de instruire tehnică cu metodele pregătirii tactice;
� metodele pregătirii tehnice să realizeze ascendent perfecționarea formațiilor de joc de la cele

simple la cele mai complexe.
În învățarea și perfecționarea elementelor și acțiunilor tehnice, se uzează de metodele generale ale
pedagogiei ca: exersarea, repetarea, corectarea şi metodica formării și perfecționării deprinderii fiecărui
element sau acțiune.
În metodica formării deprinderii elementelor tehnice se folosesc următoarele etape și căi de învățare:

� exersarea analitică în condiții optime;
� corelarea elementului temă, cu alte elemente;
� corelarea noului ansamblu tehnic în acțiuni tactice;
� introducerea elementului temă, în condiții de joc.

Fără îndoială, aceste etape există realmente în metodica fiecărui element, însă antrenamentul nu
abordează succesiv elementele ei simultan și aceasta chiar în etapele inițiale ale învățării. De aceea 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, aceasta
datorită trăsăturii actuale a jocului, care cere corelarea complexă a tehnicii cu alți factori ai
antrenamentului.
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. Însușirea tehnicii doar pe
baza unora dintre metode are influențe negative asupra eficienței ei globale, în condițiile jocului.
Aplicarea metodelor de predare a tehnicii trebuie să aibă un caracter interferat, dat de chiar conținutul
jocului.

Bibliografie:

1. BARBU, D., „Tehnica jocului de fotbal”, Craiova, Edit. Universitaria, 2009
2. IONESCU, I., „Fotbal”, Timișoara, Edit. Helicon, 1995



71

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Internetul și Învățământul

Autor: Butușină Cornelia
Prof. Școala Postliceală Sanitară Slatina, jud. Olt

În Romania Internetul a pătruns relativ încet, multă vreme fiind considerat un lux inutil. Internetul
este o rețea de întindere mondială care cuprinde o vastă colecție de informații și resurse disponibile
prin intermediul calculatorului.
Internetul a fost descris ca “o colecție largă de rețele legate” sau ca o “rețea de rețele”. Amândouă

descrierile sunt relativ exacte, într-un fel, dar sunt insuficiente pentru a arăta complet ce anume este
Internetul în realitate.
Pentru o anume comunitate stiințifică, s-ar putea descrie Internetul ca pe un instrument de
cercetare esențial și indispensabil. Prin Internet se poate obține acces la cele mai avansate facilități
de cercetare din lume. Acolo se poate discuta despre cercetarea și necesitățile fiecăruia, cu alte
persoane care lucrează la aceleași probleme, în aceleași scopuri. Se poate avea acces la facilități de
calcul avansate, supercalculatoarele fiind astfel la dispozițtia oamenilor de știință și a cercetătorilor.
În fine, pentru managerii industriei și comerțului, Internetul ar putea fi mĳlocul de acces la o
comunitate similară, cu care se pot face direct afaceri sau schimba informații, ceea ce poate avea o
influență directă asupra produselor și planurilor de marketing viitoare.
În toate aceste descrieri se observă o temă care se repetă – comunitatea Internet și instrumentul care
este Internet. Acești doi termeni sunt cei mai potriviți pentru a descrie ceea ce reprezintă Internetul.
Este un nou mod de a vedea o comunitate vastă și larg dispersată, cu mulți membri.
Fiecare membru poate căuta să atingă diferite scopuri prin diferite mĳloace, folosind instrumentele
oferite de Internet pentru a ușura dezvoltarea acestora.
Mașinile conectate la Internet comunică între ele folosind un limbaj de comunicare comun,

denumit TCP/IP (Transmision Control Protocol/ Internet Protocol). Protocoalele de comunicație din
familia TCP/IP asigură interoperabilitatea calculatoarelor eterogene care compun rețeaua Internet.
Sub denumirea simbolică TCP/IP se ascund de fapt un mare număr de protocoale specializate pe
tipuri de servicii.
Internetul abundă de pericole! Invață să te ferești de ele!

Să te aperi pe tine și mai ales să-ți protejezi copilul de pericolele din online reprezintă una dintre
cele mai mari provocări ale zilelor noastre. Însă trebuie să fii conștient de ceea ce se poate întâmpla
și să faci tot ce îți stă în putință, prin diverse setări de securitate sau programe special create, ca să
nu ai parte de surprize neplăcute.
Amenințările pândesc la tot pasul și, chiar dacă ai un firewall puternic, nu poți ști niciodată peste ce
site dă copilul tău sau chiar tu. În plus, cel mai bine este să ajustezi firewall-ul la un nivel mediu,
altfel utilizarea Internetului se va dovedi dificilă.
Tocmai de aceea, este de preferat să ai grĳa de datele tale personale, fie că este vorba despre diverse
conturi pe site-uri de socializare ori de mesagerie instant, fie că vrei să-ti securizezi informațiile
legate de card sau datele folosite la Internet banking. Atacurile informatice și virușii îți pot face
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viața amară, dar pe lângă asta, poate că nu vrei nici ca cel mic să ajungă pe site-uri cu conținut
pentru adulți.
Tot spațiul virtual oferă, însă, și soluții pentru toate aceste probleme. De pildă, există diverse
programe care te ajută să filtrezi site-urile web. Dar înainte să trecem la ele, iată o rezolvare simplă
și gratuită, oferită de browser-ul de Internet.
In Explorer, urmează acești pași: mergi la "Tools", dă click pe "Internet Options", apoi pe tab-ul
"Content", iar în secțiunea "Content Advisor" selectează "Enable". De aici faci toate setările. Tab-ul
"Ratings" îți oferă posibilitatea să alegi niveluri pentru: limbaj, nuditate, sex si violență. Mai departe,
tab-ul "Approved Sites" îți permite să selectezi site-urile pe care copilul tău să nu le poata accesa
niciodată, iar cu ajutorul tab-ului "General" poți permite sau interzice accesul pe site-uri care nu au
niciun rating, poți crea parole și poți modifica sistemul de rating.
Pentru mai multe informații despre activarea și utilizarea Parental Controls, mergi direct pe site-ul
Windows.
La Mozilla găsești diferite extensii pe care le descarci și le instalezi în browser-ul Firefox, astfel
încât să poți sta liniștit cât timp copilul tău navighează pe Internet și să nu mai fii nevoit să arunci
mereu o privire peste umărul lui, în monitor.
De altfel, programele antivirus bune vin la pachet cu protecție firewall și parental controls
(Norton, Panda Internet Security, BitDefender etc.). Îl poți avertiza pe cel mic să stea departe de
anumite site-uri, dar nu te poți baza pe asta. Și apoi, inclusiv tu ai putea fi tentat să intri pe diverse
pagini ce conțin muzică, jocuri, videoclipuri, pornografie, iar exemplele pot continua. Din păcate,
exact acestea ascund de cele mai multe ori spyware și viruși. Și nu uita că "umbrela" antivirusului te
protejează la maximum atât timp cât acesta este updatat.

Bibliografie: https://playtech.ro/, https://www.bitdefender.ro/
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Educația rol important în formarea și dezvoltarea elevilor

Autor: Câdu Coca Maricela
Prof.: Școala Gimnazială Nr. 1 Brăhășești, jud. Galați

„Educația este știința de a asculta aproape orice fel de spuse fără a-ți pierde stăpânirea sau încrederea în
tine însuți.” (Winston Churchill)
Educația este unul dintre cele mai importante aspecte ale societății noastre. Acest proces este strâns legat
de cel al învățării și are influiențe majore de-a lungul vieții. Cu ajutorul educației deprindem valori
morale fără de care conviețuirea ar avea de suferit. O societate sănătoasă se construiește pe valori
precum: respectul, integritatea, generozitatea, etc.
Educația ne ajută să evoluăm și să-i înțelegem pe cei din jur, învățăm mai multe despre noi și semenii
noștri. Aceasta face posibilă integrarea individului într-o societate, nu numai prin prisma valorilor
comune ci, prin faptul că persoana respectivă se specializează într-un domeniu necesar societății. Cu cât
o societate este mai dezvoltată cu atât ea va acorda mai multă atenție sistemului educațional, ceea ce
înseamnă o investiție pe termen lung în viitorul ei.
Educația este importantă pentru că joacă un rol important în formarea și dezvoltarea indivizilor. Aceasta
este singura cale prin care umanitatea își duce mai departe normele, valorile și învățăturile acumulate
de-a lungul timpului. Deoarece elevii se simt valorizați, capătă încredere în ei, învață să comunice cu
ceilalți, au șansa de a învăța în mod autentic și profund, din mai multe perspective despre o temă, de a
interioriza diverse experiențe de învățare și de a-și clarifica propriile valori și atitudini față de
cunoaștere.
Profesorii ar trebui să împărtășească experiențe de învățare proprii din care să rezulte o anumită
atitudine față de cunoaștere și un stil de lucru intelectual, să creeze un climat stimulativ pentru elevi,
satisfacția de a-și folosi întregul potențial cognitiv și metacognitiv în procesul didactic. Scopul educației
de astăzi este de a dezvolta mai multe tipuri de activități de copil și de a-l motiva să realizeze o varietate
de activități de cercetare și de proiectare.
Dreptul fiecărui individ la educație trebuie conștientizat de societate, iar dacă sistemul școlar general nu
vine în întâmpinarea necesităților tuturor persoanelor, trebuie avută în vedere educația specială, care se
referă la toți acei copii ale căror cerințe sunt generate de incapacități sau dificultăți în a se adapta
cerințelor educaționale și sociale ca și cei considerați „normali” de către societate.
Organizarea și desfășurarea procesului de învățământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităților
reale ale elevilor, ținându-se seama de particularitățile de vârstă, sex, nivelul pregătirii anterioare
precum și de deosebirile individuale, de potențialul intelectual și fizic al fiecărui elev în parte. Învățarea
se face în raport cu zona celei mai apropiate dezvoltări și se va da copilului ceea ce el poate să asimileze la
un moment dat și care îi permite dezvoltarea psihică în perspectivă.
Profesorul trebuie să pornească de la datele personale ale celui educat și să nu forțeze nepermis de mult
peste limitele care le îngăduie vârsta și caracteristicile individuale. Totul trebuie organizat pe măsura
minții, a memoriei și a limbii. Nu ne putem juca sau nu putem face experimente cu mintea și sufletul
copiilor. Fiecare copil are un potențial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat.
Aceasta este misiunea școlii, a dascălilor, deoarece după cum spunea Comenius: „E îndoielnic să existe o
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oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuți imagini într-un fel oarecare; e îndoielnic să existe o
tablă atât de zgrunțuroasă încât să nu putem scrie totuși ceva pe ea. Dacă se întâmplă însă ca oglinda să
fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ștergem, iar o tablă prea zgrunțuroasă
trebuie s-o dăm la rindea”.
Educația constituie obiectul de studiu al pedagogiei abordabil din perspectiva dimensiunii sale
funcțional-structurale. Definirea educației la nivelul unui concept pedagogic fundamental presupune
stabilirea unor repere metodologice necesare pentru delimitarea funcțiilor specifice activității de
formare-dezvoltare a personalității și a structurii specifice de proiectare și de realizare a acesteia.
Analiza educației presupune raportarea la trei repere metodologice: un reper metodologic de ordin
social, care privește educația în mod special ca proces; un reper metodologic integrator, de ordin
psihosocial care privește educația în mod special ca activitate cu o funcționalitate și o structură de
acțiune specifică.
Educația ca produs, reflectă o necesitate de natură socială care orientează activitatea de formare-
dezvoltare a personalității umane. Dinamica relațiilor sociale condiționează rezultatele educației de la
nivelul continuității și al discontinuității între generații până la nivelul reproducerii ierarhiilor sociale.
Operaționalizarea reperului metodologic de ordin social permite definirea prioritară a educației ca
produs. Educația este o producție a omului ca om, o creație continuă a omului de către om, o producție
a omului social prin societate. Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau
direcționare, o categorie fundamentală a pedagogiei. Prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a
potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și
de perspectiva societății.
Caracteristicile educației pun accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea
orizonturilor. Educația este orientată spre pregătirea pentru viață, are în vedere cu precădere întrebări
asupra existenței, vizează dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educație îmbină
viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Educația este o artă și nu este deloc greșită această
afirmație.
Educația îl ajută pe copil să-și îndeplinească visele. Aceasta va influența decisiv înțelegerea și diferența
dintre bine și rău. Educația va elimina toate confuziile din mintea noastră și ne va dezvolta capacitatea
de a privi lucrurile dintr-o perspectivă corectă.
O persoană educată își va îmbunătăți constant starea sănătății, va trăi mai mult și mai bine. Va avea
atitudine pozitivă față de viață.
Cunoștințele se obțin printr-o educație corectă. Este posibil să înveți să ai rezultate bune, să cunoști și să
știi multe lucruri despre întreaga lume, astăzi având acces din ce în ce mai ușor la informațiile necesare.
Dar cu siguranță trebuie șă te expui cu bagajul de cunoștințe acumulat în contextul cultural și istoric al
unei civilizații pentru a reuși în acel mediu.
Profesorul în general trebuie să fie un model demn de respectat capabil să predea lucruri valoroase,
semnificative, autentice într-un mediu favorabil elevului. El trebuie să conceapă activități de învățare
care să reprezinte o provocare pentru elev să nu fie nici prea facile, pentru că nu mai reprezintă o
provocare pentru elev, dar nici prea dificile (pentru că elevii se descurajează rapid și abandonează).
Profesorul furnizează elevului pe tot parcursul activității un feed-back permanent în privința efortului
depus. Aceasta îi va ajuta pe elevi să se simtă responsabili de reușitele sau eșecurile lor. Pe elevii
nemotivați profesorul trebuie să-i convingă că prin eforturi susținute pot să reușească.
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Îmbunătățirea opiniei elevului cu privire la propria sa competență se obține atunci când el reușește în
mod repetat într-o activitate pe care nu se consideră capabil să o îndeplinească.
Educația este cea care trebuie să ne ajute să ne adaptăm pentru un viitor pe care încă nu îl putem decât
bănui cu atât mai puțin înțelege. Copiii dispun de un mare potențial de creativitate, iar noi suntem
responsabili de valorificarea acestuia. Ei au o extraordinară capacitate de a se adapta unor situații inedite,
sunt talentați și creativi, iar un sistem educațional prea rigid nu face decât să înăbușe ceea ce ar trebui de
altfel să scoatem la iveală.
Un copil are nevoie de reguli pentru a-și însuși anumite conduite, însă de multe ori acestea ridică un zid
care îl împiedică să se manifeste firesc.
Creativitatea a fost si va rămâne o calitate superioară a omului, fiind identificată în cazul elevilor, ca o
capacitate de a realiza ceva și altceva în raport cu realizarea existentă, de a înțelege și a cunoaște pe plan
material și spiritual ceva inedit, util și valoros. De asemeni este o caracteristică a personalității umane,
aceasta fiind necesar a fi descoperită, cultivată și modelată spre a deveni ceva unic. Școala este unul
dintre cele mai importante medii în care elevul poate primi în mod organizat cunoștințe de artă, un
mediu în care poate fi educat prin acest limbaj al simțirii. Talentul reprezintă o formă creativ-superioară
de evidențiere a aptitudinilor complexe, ceea ce face posibilă creația de valori noi, originale.
„Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul.”
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Copiii învață prin mișcare

Autor: Carastoian Mirela Mariana
Prof. Grădinița cu P.P. Dumbrava Minunată Tulcea

Se cunoaște faptul că orice copil, indiferent de ciclul de învățare, asimilează mult mai ușor și cu
mult mai mare plăcere, orice informație și cunoștințe din fiecare domeniu de studiu, dacă activitățile de
învățare se corelează cu mișcarea fizică și jocul. Atunci când conținuturile învățării se pot adapta unui
joc, ce presupune și mișcare, sunt stimulate procesele cognitive, iar învățarea se produce instantaneu.
Particularitățile psihice ale preșcolarilor presupun ca formă de învățare preponderentă, jocul, și implicit
mișcarea. Se știe faptul că, în cadrul programului zilnic, sunt inserate multe momente de mișcare pentru
satisfacerea nevoii de a fi activi, dar acestea pot apărea și neplanificat pentru susținerea atenției copiilor
în timpul unui efort intelectual susținut.

Timpul petrecut de preșcolari în grădiniță este valorificat în procesul învățării în activitățile din
programul zilei predominant prin joc. Diversitatea proiectelor tematice au ca cerință de realizare o
abordare creativă a strategiilor didactice și a mĳloacelor de realizare. Încorporăm mișcarea în învățarea
literelor (yoga alfabetului) și a cifrelor, încurajându-i pe copii să se deplaseze pe formele trasate pe sol
sau să le redea cu ajutorul propriului corp. Săriturile care însoțesc numărarea, ritmurilor susținute prin
bătăi ale palmelor sau picioarelor, punctarea prin mișcare a rezultatelor unor operații simple de adunare
și scădere, ajută copiii să facă conexiuni în conținutul pe care îl învață. Se pot realiza carduri cu numere,
cifre și acțiuni asociate. Mișcarea și învățarea pot continua în afara clasei prin alte resurse ce pot fi
utilizate: pași, lumini, trepte, spațiul curții, etc.

Scrisul în aer sau pe piele, pe partea inferioară a antebrațelor, este un exercițiu pe care copiii îl
folosesc să codifice informații, folosind degetele ca ”pixuri”. Aceste strategii sunt eficiente dintr-un
motiv specific, pielea fiind principalul receptor senzorial (informații preluate din mediu). Utilizarea unei
clepsidre sau a unui cronometru va solicita copilul să se miște structurat pe sarcină, astfel încât să aibă la
dispoziție un timp suficient pentru a rezolva sarcina, dar nu prea mult timp pentru a se plictisi.

Putem să descoperim împreună cu copiii cum să ilustrăm cu corpul nostru acțiunea unei povești,
utilizând mișcări coregrafice, ca o echipă de mici actori. Adâncirea în sunete și cuvinte pe care le putem
transfigura în atitudini euritmice, solicitând sensibilitatea și mișcarea corporală, vor realiza forme de
mișcare colective. Conștientizarea mișcărilor proprii și ale celorlalți, cere o atenție reciprocă, pentru a
obține un tot unitar. Euritmia, la vârsta preșcolară vine din iubirea firească și naturală pentru mișcare.
Corpul este un arbore, palmele redau aripi sau se deschid ca o floare, brațele se pot flexa pentru a reda
mișcarea valurilor, tăind aerul și obținând o corelare a cuvântului cu gestul. Corpul poate să redea
poziția unei pisici, sunetul să însoțească acțiunea textului, și astfel modificăm învățarea clasică,
asigurând nevoia de mișcare, iar copiii pot transforma gândurile în acțiune.

Tranzițiile pentru a liniști copiii, pentru a-i conecta la următoarea sarcină din activitate, necesită
uneori eforturi inutile. Este nevoie să ne gândim la tranziții creative, în detrimentul modelelor opresive.
Putem folosi jocuri pe care copiii le joacă în pauze (,,Piatră, foarfecă, hârtie”, ,,Statuia”), recitative și
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numărători din folclorul copiilor, exerciții de mișcare create pentru a face tranziția mai ușoară, atractivă
și rapidă.

Un alt model de desfășurare atractivă a activităților educative în grădiniță, folosind mișcarea, este
grădina senzorială. Dacă beneficiem de un astfel de spațiu, amenajat în curtea grădiniței, atunci
activitățile cu copiii pot deveni mult mai interesante și atractive pentru aceștia. Acest spațiu asigură atât
nevoia de mișcare a copiilor, cât și acumularea de cunoștințe prin joc, fiecare obiect având efect
stimulator asupra gândirii, memoriei, imaginației, creativității preșcolarilor. Învățarea apare spontan, în
joacă, iar copiii participă cu interes și plăcere. În grădina senzorială se poate desfășura orice tip de
activitate împreună cu copiii, fiind bine știut faptul că, la această vârstă, învățarea se produce prin joc,
iar crearea unui spațiu stimulativ în aer liber o facilitează.

Importanța jocului în aer liber și a activităților fizice este recunoscută de toate sistemele
educaționale. Procesul de învățare este ajutat enorm dacă copiii sunt lăsați să alerge, să se joace în aer
liber sau înainte de o activitate/oră, care necesită atenție cognitivă și concentrare. În mediul preșcolar
mișcarea este esențială în buna desfășurare a oricărui tip de activitate, iar grădina senzorială și
conectarea cu natura ajută la captarea tuturor copiilor, indiferent de deficiențele sau problemele
existente.

O mare atractivitate a prezentat lada cu nisip, ce a adunat, de fiecare dată, în jurul ei foarte mulți
copii, dornici să ridice castele, să descopere pietre colorate, să le numere, să scrie cu degetele litere sau
cifre pe nisip. De asemenea, un alt punct deosebit de interes a fost și traseul format din rondele de
bușteni, pe care copiii le puteau reașeza și sări printre copaci. În același timp, preșcolarii au observat și
analizat scoarța copacilor, insectele care se cățărau, precum și ciocănitoarea care își lucrase cu mare
măiestrie cuibul într-unul din ei. La fiecare ieșire în grădina senzorială copiii au urmărit
comportamentul ciocănitoarei și astfel a apărut și ideea construcției de căsuțe pentru păsărelele pădurii.
Educația plastică în aer liber a avut un mare succes în rândul preșcolarilor, fie pentru a vopsi căsuțele
păsărelelor, fie pentru desene/picturi la măsuțele din lemn, fie pentru creații realizate pe folie
transparentă prinsă între copaci. Toate modalitățile au stimulat creativitatea copiilor, rezultând lucrări
deosebite ale fiecăruia dintre ei. Copiii au învățat să îngrĳească florile din grădină, să le planteze, să le
ude, să rupă iarba și să evite ruperea sau călcarea lor. Multitudinea de culori și mirosuri au constituit
sursă de inspirație în realizarea lucrărilor plastice. O altă activitate ce a încântat copiii în mod deosebit a
fost realizarea unui picnic în grădină, la umbra copacilor, într-o zi în timpul mesei de prânz. Acest lucru
a facilitat comunicarea, socializarea între preșcolari, prin crearea unei atmosfere relaxante în aer liber și
am observat cum au servit din mâncarea oferită chiar și copiii care, de obicei, sunt mai pretențioși.
Acestea sunt doar o parte din activitățile desfășurate în natură cu preșcolarii și pot spune că toate au
avut succes, indicatorul fiind reacția copiilor de fiecare dată când anunțam o nouă ieșire.

Pot spune că, prin corelarea activității intelectuale cu mișcarea, copiii învață și își dezvoltă toate
deprinderile, de la cele de bază (alimentare, de igienă) până la cele mai complexe (sociale, de comunicare,
relaționare, etc). Orice informație nouă este mult mai ușor asimilată atunci când există și mișcare.

O mare atractivitate pentru copiii preșcolari o reprezintă mișcarea realizată prin intermediul
jocurilor muzicale și a celor cu text și cânt, ce pot fi integrate în orice moment al zilei pentru
dezmorțirea mușchilor, crearea unei stări de bine și relaxarea copiilor. Se știe faptul că preșcolarii au o
predispoziție nativă pentru ritm și mișcare, ceea ce ușurează activitatea cadrului didactic, în sensul că
profesorul pentru învățământ preșcolar va trebui să-i ajute doar să conștientizeze elementele ritmice
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necesare interpretării și receptării muzicii. Dezvoltarea simțului ritmic în perioada preșcolară se
realizează prin mai multe tipuri de activități ce presupun mișcare: executarea unor bătăi ritmice
conform duratei sunetelor, reprezentarea prin gesturi a duratelor lungi și scurte, mers ritmic, asocierea
unor formule ritmice cu alte activități: mersul melcului, cositul fânului, mersul ursului, al raței, mersul
locomotivei, legănatul în vânt al copacilor, legănatul păpușii, imitarea jocurilor copiilor. De asemenea,
acompaniamentul ritmic ce însoțește melodia se poate realiza prin bătăi din palme și din picioare, cu
mâinile pe masă sau pe genunchi, bătăi ușoare cu degetele în masă ori folosind instrumentele de percuție,
ceea ce crează o mare plăcere copiilor. În acest mod toți preșcolarii sunt atrași pe tărâmul muzicii,
mânuindu-le cu drag chiar și cei care, de obicei, nu cântă sau nu au abilități în acest domeniu.

Bibliografie:
� Crețu, T., 2009, Psihologia vârstelor, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Polirom, Iași.
� Nicola, I., 2003, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București.
� Vasile, V., 2002, Curs de metodica educației muzicale, Editura Universității de Muzică,

București.
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Rolul gândirii critice în formarea și dezvoltarea interesului

pentru lectură la elevii din ciclul primar

Autor: Prof.Căzăceanu Anca Violeta

Școala de proveniență: Școala Gimnazială Comișani

„Gândirea critică „ este o capacitate esenţială într-o societate democratică ce ne asigură cadrul
și, în acelaşi timp, ne obligă la implicare.

Preocuparea de a forma la elevi o astfel de capacitate ar trebui să ne anime încă de la intrarea lor
in școală.

De ce ?
La 6 – 7 ani, copilul devine subiect al unor demersuri pedagogice complexe , menite să-l

transforme din „burete absorbant „- cum îl numesc cei ce subliniază curiozitatea tipic infantilă - intr-un
receptor avizat, selectiv, „critic” , al ploii de informaţii ce se „năpusteste „ asupra lui din toate direcţiile.

Căci , ce este gândirea critică ? De ce ar fi bine ca ea să devină un atribut al copiilor noştri ?
A gândi critic însemnă a lua informaţii, idei, a le examina implicaţiile, „a le expune unui

scepticism constructiv ,, a le pune in balanţă cu alte puncte de vedere opuse”, a construi sisteme de
argumente care să le dea consistența și a lua o poziţie pe baza acestor structuri.

Deşi implică procese de gândire complexe, care încep cu informaţii și se termină cu luarea
deciziilor, gândirea critică este posibilă la toate vârstele.

E bine, deci, să iniţiem activități care vizează formarea gândirii critice la elevi încă din clasa I.
Am desfășurat, in acest sens, un curs opţional intitulat „Lectura si scrierea pentru dezvoltarea

gândirii critice „ cu elevii de clasa I, pe parcursul unui an școlar.
În proiectarea și susţinerea activităților, am întâmpinat anumite dificultăți legate de

particularitățile de vârstă ale copiilor :
� capacitate mică de concentrare a atenţiei ;
� lipsa exerciţiului sistematic de receptare și întelegere globală a mesajului oral ;
� in perioadele prealfabetară , alfabetară, chiar și in cea post-alfabetară – până către

sfârșitul ei – elevii au deprinderi de citire insuficient dezvoltate ; neputând să citească
fluent texte mai lungi, întâmpină greutăți în receptarea mesajului scris; realizarea
sensului nu se poate face prin lectură individuală ;

� și deprinderile de scriere de-abia se formează, ca atare, desenul constituie principala
forma de „exprimare scrisă „.

Din perspectiva impedimentelor de mai sus, s-a dovedit anevoioasă însăși găsirea textelor- suport.
Apoi , exploatarea lor optimală, prin strategii practice de predare / învățare, pliate pe cadrul teoretic E –
R.S. – R, a constituit, de asemenea , o problemă. Cele mai multe dintre textele- suport folosite în cadrul
activităților de curs aparţin lucrării „Povestind copiilor „ – culegere de povestiri din cărțile școlare scrise
de K.D. Ușinski.
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Le-am abordat și dintr-o perspectivă mai largă a valorificării resurselor literaturii pentru copii în
instrucţia și educaţia micilor şcolari. Aşa încât, am simţit nevoia prezenței a unui studiu de prezentare a
unei pledoarii ca şi pentru o reconsiderare a valenţelor literaturii pentru copii.

Cu siguranţa, se vor fi făcând pledoarii mult mai interesante si mai elocvente pentru implementarea
tehnicilor si strategiilor de dezvoltare a gândirii critice in activitatea didactica.

Lucrarea de fata are ca unic merit pe acela că tot ce cuprinde ea la nivel teoretic a fost exersat practic la
clasa I.

Elevii care au participat la acest curs de instruire au dobândit :

- capacitate sporită de receptare a mesajului oral și de exprimare orală;

- capacitate de receptare a mesajului scris și de exprimare scrisă ;

- capacitate empatică ;

- sensibilitate, dragoste și grijă față de animale, față de natură, în general, și față de oameni ;

- iniţiativă în comunicarea orală și scrisă ;

- capacitate de a formula și susţine opinii personale ;

- capacitatea de reflecţie asupra valorilor ;

- deprinderi de lucru în grup și in echipă ;

- capacitate de evaluare si autoevaluare critică ;

- atitudine și comportament civilizat, tolerant, angajat.

Note bibliografice:

1. Arghezi, Tudor „Versuri şi proză”,Ed.I.Creangă,

Bucureşti, 1985, pag.51

2. Idem 1, pag.54

3. Op. cit. , pag.54

4. Uşinski, K.Dimitrievici, „Povestind copiilor”, Ed. I.Creangă,

1978 – postfaţă
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Implicarea elevilor clasei a VIII- a B

în activitatea organizată la nivelul școlii ,,Surprizele Toamnei”

Prof.Chera Elena

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și

nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor.

Atunci să-i învățam să se adapteze.” (Maria

Montessori –”Descoperirea copilului”)

Elevii clasei a VIII-a B au participat cu

entuziasm și bucurie la activitatea organizată în

școală ,, Surprizele Toamnei”. Această activitate

s-a desfășurat interdisciplinar la nivelul clasei. Elevii împreună cu familiile lor s-au implicat în culegerea

frunzelor de culoare galben-auriu a fructelor din grădini, pădure. Culorile toamnei sunt fără egal, de la

galben pal la roșu de foc.

Mai mult de atât, fiecare elev a confecționat obiecte

decorative, dând dovadă de imaginație și creativitate.

Împreună am organizat expoziția din clasă și ulterior am

participat alături de toți elevii școlii la expoziția organizată din

curtea școlii. Elevii au lucrat intens la confecționarea obiectelor

decorative. Bucuria participării la această activitate a fost cu atât

mai mare prin faptul că a fost prima activitate din anul școlar

2021-2022 pe care am realizat-o împreună. Fiecare elev a încercat să exceleze în confecționarea

obiectelor decorative și desenele realizate.În urma activității desfășurate au fost valorificate interesele și

aptitudinile elevilor. Formele de organizare au fost ingenioase, cu caracter recreativ.
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Participarea elevilor a fost liber consimțită,

necondiționată, ceea ce a constituit un suport

puternic pentru o activitate susținută. Activitatea a

avut un efect pozitiv pentru munca desfășurată în

grup. De asemenea activitatea a determinat un

sentiment de siguranță și încredere tuturor elevilor

participanți. Elevii și-au manifestat în voie spiritul de

inițiativă. Organizarea într-o manieră plăcută și

relaxantă a contribuit la optimizarea procesului de

învățământ și la dezvoltarea armonioasă a elevilor.

Activitatea desfășurată de elevi a fost recompensată de către coordonatorii activității cu o

diplomă la nivelul clasei, ceea ce a demonstrat elevilor că au fost valorificate și recompensate coeziunea

clasei, spiritul de echipă și nu în ultimul rând decorațiunile realizate.

Educația prin activitățile organizate urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului

creativ în diferite domenii.
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Elaborarea unor sugestii privind antrenamentul creativ-

jocuri ( exerciţii) pentru dezvoltarea creativităţii

elevilor din ciclul primar

Prof. Chirilă Laura Elena,
Școala Primară ,,Carol I” Iași

Pe parcursul anului şcolar, am desfăşurat împreună cu elevii mei exerciţii prin care
am urmărit stimularea creativităţii elevilor. Este ştiut faptul că nu toţi elevii dispun de un potenţial
creativ ridicat, însă eu cred că dacă lecţiile sunt proiectate într-un mod creativ şi propunem sarcini de
lucru care urmăresc atingerea acestui obiectiv, reuşim să dezvoltăm creativitatea elevilor noştri.

Important este să creăm o atmosferă în care elevii să se simtă liberi să-şi exprime ideile, realizând
astfel o parte importantă din sarcina promovării talentului creativ. Copilul nu trebuie să se gândească
dacă noi, cadrele didactice, apreciem ceea ce spune el ca fiind corect sau greşit; nici să se intereseze de
ceea ce fac colegii. Răspunsurile lor nu vor fi judecate în termeni de ,,bune” sau ,,rele”, este necesar să îi
asigurăm că le preţuim ideile. Dacă ne place ceva în mod deosebit, îi vom arăta aceasta elevului şi îi vom
explica de ce. Cerându-le să descrie în scris ceea ce îşi imaginează , vom dezvolta şi abilităţile lor de
scriere.

În continuare voi prezenta câteva dintre sarcinile propuse în clasă ca antrenament creativ:
Exerciţiul ,,Ce-ar fi dacă?”
Desfăşurarea lecţiei:
Ce s-ar întâmpla dacă toate florile din lume ar fi galbene?
Ce s-ar întâmpla dacă peretele ar avea gust de bomboane?
Ce s-ar întâmpla dacă toţi pantofii din lume ar avea acelaşi număr?

Am invitat elevii să formuleze şi ei astfel de întrebări.Când am evaluat răspunsurile elevilor, am
observat că ideile lor nu pot fi atât de logice ca ale adultului; unii găsesc sarcina amuzantă, alţii o refuză,
unii devin atât de fluenţi încât nu le ajunge timpul pentru a-şi exprima toate ideile. Răspunsurile date de
elevi au fost însă cu adevărat surprinzătoare.
Exerciţiul ,,Locuitorii aerului”

Acest exerciţiu a fost propus într-o zi ploioasă ( poate fi asociat şi unor lecţii de muzică, desen,
compunere- la clasele mai mari).

Desfăşurarea lecţiei:
1. Copiii sunt puşi să aleagă, fiecare, dacă vor să fie un strop de ploaie sau un uliu.
2. Copiii motivează alegerea făcută.
3. Ei compară un strop cu un uliu.
4. Sunt întrebaţi: preferă să fie un strop în timpul verii, toamnei, iernii sau primăverii? Pe vârful
unui munte sau pe o insulă?Care ar fi diferenţa dintre un strop de apă ziua şi unul noaptea?
5. Copiii sunt chemaţi să interpreteze viaţa unui strop / ului prin mişcări ( dans), cântec, desen sau
pentru cei din clasele II-IV compunere.
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Exerciţiul ,,Să facem o drumeţie imaginară!”
Înainte de a pleca în ,,drumeţie”, am purtat o discuţie cu elevii despre utilitatea mişcării în aer

liber( am desfăşurat activitatea în cadrul orei de Cunoaşterea mediului).
Desfăşurarea lecţiei:

a. Învăţătoarea întreabă: ,,Vreţi să mergem într-o drumeţie?”
b. Unde?
c. Ce obiecte luăm cu noi?
d. Copiii propun o listă cu obiecte necesare în drumeţie.
Voi interveni cu următoarele întrebări:
a) Ce obiecte pot înlocui fiecare articol?
b) Ce utilizări neobişnuite pot avea aceste articole?
e. Întrebare suplimentară: ,,Ce aţi lua cu voi, în secret, fără ca să ştie nimeni?

Exerciţiul ,,Iarna verde”
Desfăşurarea lecţiei: ( activitatea s-a desfăşurat în cadrul lecţiei de Dezvoltare personală
Întrebări 1. Ce-ar fi dacă ar vota şi copiii de şase ani?
1. Ce-ar fi dacă pisicilor le-ar creşte coarne?
Etapele activităţii ,, Iarna verde”:

1. Li se cere elevilor să admită că uneori zăpada nu este albă, ci poate fi roşie, neagră sau maron
datorită condiţiilor meteorologice.

2. Această afirmaţie trebuie verificată şi aceasta este sarcina copiilor:
a) Pot căuta în cărţi.
b)Pot face propriile observaţii.
3. Care ar fi consecinţele unei ninsori cu zăpadă verde?
4. Ce aţi face voi, copiii, într-o astfel de situaţie?
Copiii desenează o casă acoperită cu zăpadă verde.
Exerciţiul ,, Maimuţa paznic”

Activitatea s-a desfăşurat după ce unii elevi au participat la un spectacol de circ.
Li se cere elevilor să intre în pielea directorului circului. Se constată că maimuţa a inversat rolul cu
paznicul ei; el stă închis într-o cuşcă, iar maimuţa, fericită de situaţie îl păzeşte. Copiii au de rezolvat
problema. Să elibereze paznicul şi să închidă maimuţa ori să lase maimuţa pe post de paznic.Scriu o
scurtă povestire. Se lucrează în grupe de câte 4 elevi.
2. Copiii inventează ,,Cântecul maimuţei”.
Aspecte de observat:
-dacă fetiţele reinstaurează ordinea, iar băieţii lasă lucrurile cum sunt ( maimuţa afară, paznicul în cuşcă);
-care copii nu sesizează notele de umor;
-care copii dezvoltă ideea, care încearcă să găsească cauzele;

Exerciţiul ,,Ce este aceasta?”
Li se prezintă elevilor o figură incompletă, pe care ei o completează după plac. Exerciţiul

avantajează copiii cu imaginaţie puternică şi cu talent la desen.Li se explică elevilor că trebuie să ne
folosim imaginaţia, să gândim diferit.
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Desfăşurarea lecţiei:
1. Li se prezintă elevilor o imagine incompletă şi li se spune că ea este o parte din ceva, iar ei
trebuie să adauge şi să reconstituie desenul.
2. Copiii colorează desenul.
3. Învăţătorul îi pune copilului întrebări despre creaţia sa, în genul:
a. Poate merge, sări, poate vorbi, cânta?
b. Trăieşte împreună cu familia sa?
c. Are tovarăşi de joacă?
d. Ce îi place să mănânce?
e. Unde doarme?
f. Este prietenos cu străinii?
Aspecte de observat:
- copiii care se implică în sarcină, faţă de copiii care schiţează ceva simplu de tot;
- copilul care produce ceva original, ciudat faţă de copilul care produce ceva ca în viaţa reală;
- copilul care foloseşte culori într-un mod neaşteptat –copilul care colorează în manieră
conservatoare.
Exerciţiul ,, Ce eşti tu?”
Se urmăreşte observarea relaţiilor dintre lucruri.
Desfăşurarea lecţiei:
Activitate pregătitoare: adresăm elevilor întrebări de tipul ,,Să ne prefacem că”:
- Dacă fiecare dintre noi ar avea dimensiunile dorite, tu cât de mare ai vrea să fii? De ce?
- Ce sunet este cel mai plăcut, din cele pe care le-ai auzit vreodată? Ţi-ar plăcea să-l auzi tot timpul?
Eşti sigur?
- Îţi place să creşti pisoi? Dacă da, spune-ne de ce este plăcut să creşti pisoi?
- Ce culoare favorită ai? Ţi-ar plăcea ca tot ce este împrejur să aibă culoarea aceea?
Lecţia are două părţi: în prima parte copiii se prefac că ,,totul este verde”, iar în partea a doua fiecare
copil îşi imaginează că este ,,moale şi cu blană”. Este de aşteptat ca mulţi copii să se imagineze copaci sau
plante de grădină. Învăţătorul poate folosi prilejul pentru a vorbi de clorofilă şi caracteristici ale luminii.
Cei ,,cu blană” vor oferi prilejul de a discuta despre animale, respectiv mamifere şi despre blană ( dacă se
schimbă în timpul anului).

Observaţii de făcut:
-unii copii sunt mai realişti, alţii propun lucruri total imaginare, ceeea ce este bine;
-putem anticipa alegerile copiilor: fetele se vor identifica cu iepuraşi şi pisicuţe, iar băieţii vor prefera
urşii şi lupii.

Să desenăm muzica!
Li se prezintă elevilor ilustrate care corespund unor melodii audiate de ei. Apoi vor realiza ei un desen
care să se potrivească cu cântecul pe care îl vor auzi. În timp ce ascultă elevii cântecul, vor începe să
schiţeze ceva la care îi determină muzica să se gîndească.
-Închideţi ochii şi ascultaţi cu mare atenţie! Acum desenaţi! Dacă vreţi puteţi colora desenul.
-După ce aţi terminat, explicaţi cum este legat desenul vostru de muzică!
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ABORDAREA INTER- ŞI TRANSDISCIPLINARĂ ÎN ARIA

CURRICULARĂMATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Nechita Carmen Daniela
Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Botoșani

Organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice este insuficientă într-o lume
caracterizată de explozie informaţională şi de o dezvoltare puternică a tehnologiilor. O învăţare dincolo
de discipline, parcurgerea unui curriculum integrat poate fi mai aproape de nevoile omului
contemporan. Rezolvarea problemelor concrete din viaţa cotidiană, indiferent de gradul de complexitate
pe care îl au, implică apelul la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu pot fi delimitate în sfera de
cuprindere a unui obiect de studiu sau altul.

Confruntarea ştiinţelor cu aspectele complexe ale realităţii au determinat stabilirea de legături
între discipline, aşa cum există între fapte, oameni, culturi, religii, geosfere.

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare.
Trandisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, mergînd

adesea până la fuziune.

INTERDISCIPLINARITATEA

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii.
Interdisciplinaritatea apare ca o necesitate a depăşirii graniţelor artificiale între diferite domenii.

Perspectiva interdisciplinară facilitează "formarea unei imagini unitare asupra realităţii" şi
dezvoltarea unei "gândiri integratoare".

Interdisciplinaritatea este definită ca o interacţiune existentă între două sau mai multe discipline
şi poate să meargă de la simplă comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind
terminologia, metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării. Abordarea interdisciplinară
presupune transferul metodelor dintr-o disciplină în altă, căutându-se teme comune mai multor
discipline, care pot conduce la realizarea obiectivelor de învăţare de nivel înalt, a competenţelor
transversale (luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea tehnicilor şi metodelor de învăţare
eficientă), care, indiferent de disciplină, implică aceleaşi principii prin utilizarea unor strategii de
predare – învăţare bazate pe probleme. Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o
disciplină de învăţământ nu constituie un domeniu închis şi se pot stabili legături între discipline. Prin
interdisciplinaritate se realizează acţiunea deschisă dintre competenţe sau conţinuturi interdependente
din două sau mai multe discipline, ce implică interpenetrarea disciplinelor, se dezvoltă competenţe
integrate/transversale/cheie, apar transferuri orizontale ale cunoştinţelor dintr-o disciplină în altă la
nivel metodologic şi conceptual.

Interdisciplinaritatea este o modalitate de a rezolva problemele şi de a răspunde la întrebări care
nu pot fi rezolvate prin metode sau abordări unice şi reprezintă o modalitate de organizare a
conţinuturilor învăţării cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, oferă o
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imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ
şi permite contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. Este o componentă a procesului de
instruire prin care se asigură aspectul activ şi formativ de dirĳare efectivă a învăţării.

Activităţile cu caracter interdisciplinar au pronunţate valenţe formative favorizând cultivarea
aptitudinilor creative. Promovarea interdisciplinarităţii în activitatea didactică valorifică informaţiile
dobândite şi prin alte surse informaţionale, asigurând înţelegerea, selectarea şi prelucrarea acestora în
vederea integrării lor în structuri cognitive şi achiziţionarea noilor capacităţi. Mĳloacele extraşcolare
(excursia, internetul, alte activităţi) lărgesc orizontul de cunoaştere al elevilor, iar cunoştinţele astfel
acumulate pot constitui suporturi temeinice pentru însuşirea unor elemente de conţinut.

Interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune,
ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale.

Abordarea interdisciplinară a învăţării are o serie de avantaje:
� permite acumularea de informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;
� clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline;
� creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;
� permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;
� constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de

cunoştinţe şi volumul de învăţare.
Nu este recomandată utilizarea în exces sau fără o gestionare corespunzătoare a

interdisciplinarităţii, aceasta având limitele ei, putând duce la superficialitate sau la dispariţia concretului
dacă nu este corelată cu mono/pluridisciplinaritatea. Dezavantajul constă în acea lipsă de viziune de
ansamblu, din perspectiva multiplă a realităţii, care l-ar pune pe elev în situaţia de a analiza, de a gândi
critic, de a accepta sau nu, de a-şi dezvolta abilităţile decizionale.

Exemplu: În aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie,
având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi matematicii.
Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în planul conţinuturilor
şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamică lor, deschizând calea spre
sinteze generalizatoare. Interdisciplinaritatea între chimie şi fizică, chimie şi matematică, chimie şi
biologie, fizică şi matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept
instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind
realizat în spirit matematic.

Chimia, fizică şi biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice.
De cele mai multe ori, matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri,

construind modele. Profesorul de chimie şi fizică priveşte matematica ca pe un instrument absolut
obligatoriu. El ştie clar că 'X'-ul de la matematică poate şi trebuie să fie o concentraţie, o masă de
substanţă, un coeficient, un indice, etc.

O ecuaţie matematică poate fi o lege în chimie sau fizică. Proporţiile, funcţiile trigonometrice, ca
şi alte abstractizări ale matematicii se întâlnesc în fizică şi chimie la orice pas pentru descifrarea tainelor
naturii. Un profesor talentat nu explică elevilor doar faptul că fără cunoştiinţe matematice nu poate
studia ştiinţele naturii, ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi impună stiluri de lucru
adecvate. Studiul chimiei, al fizicii şi al biologiei au afinităţi deosebite. Ele studiază structura,
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transformările şi însuşirile materiei. Interdisciplinaritatea acestor obiecte şcolare poate constitui un
exemplu şi pentru celelalte.

Obiectivele lor, metodele de investigare a fenomenelor, aplicabilitatea lor imediată în practică,
metodele de predare, toate acestea conduc la realizarea unei interdisciplinarități bine pusă la punct, dar
perfectibilă. Fizica apelează de foarte multe ori la cunoştiintele dobândite la lecţiile de chimie pentru
explicarea fenomenelor caracteristice ei.

Electrizarea corpurilor se explică electronic apelându-se la structura atomilor. Conductoarele sau
izolatoarele au sau nu aceste proprietăţi datorită structurii lor chimice. Noţiunile de câmp aduc în
discuţie proprietăţi speciale ale materiei.

Studiul producerii curentului electric începe cu elementele galvanice, a căror funcţionare are
explicăţii chimice. Efectele curentului electric se explică tot pe baza proprietăţilor chimice şi au aplicaţii
în domeniul chimiei şi industriei chimice. Aproape că nu există lecţie de fizică unde să nu utilizăm
cunoştiintele dobândite la lecţiile de chimie şi invers.

Interdisciplinaritatea între fizică, matematică, biologie şi chimie se realizează şi în planul
strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea
cunoştiinţelor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare. Se poate spune că fizica şi matematica sunt
instrumente pentru studiul chimiei şi invers.

TRANSDISCIPLINARITATEA

Transdisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a interdisciplinarităţii şi presupune
concepte, metodologie şi limbaj care tind să devină universale (teoria sistemelor, teoria informaţiei,
cibernetică, modelizarea, robotizarea etc.)

Transdisciplinaritatea permite “învăţarea în societatea cunoaşterii” şi asigură formarea la elevi a
competenţelor transferabile, dezvoltarea competenţelor de comunicare, intercunoaştere, autocunoaştere,
asumarea rolurilor în echipă, formarea comportamentului prosocial, evaluarea formativă. Abordarea
transdisciplinară a situaţiilor de învăţare, complexă, globală, integratoare a disciplinelor, permite
realizarea unor situaţii de învăţare noi pentru dezvoltarea competenţelor generale vizate de ariile
curriculare şi a celor cheie, cu proiectarea rezultatelor învăţării în viaţa reală în care elevii îşi vor
desfăşura activitatea ca adulţi.

Integrarea transdisciplinară presupune o întrepătrundere a mai multor discipline şi poate genera
apariţia unor noi domenii de cunoaştere. Cercetarea transdisciplinară este radical distinctă de cercetarea
disciplinară, între acestea fiind o relaţie de complementaritate.

Profesorii care predau transdisciplinar necesită o pregătire psihopedagogică excelentă, un nivel
ridicat de inteligenţă şi spontaneitate, disponibilitatea de a concepe programe care să includă teme cu
caracter transdisciplinar. Abordarea transdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de
învăţământ nu reprezintă un domeniu închis, prin urmare este necesară exploatarea şi punerea în
evidenţă a legăturilor dintre variatele discipline.

O cunoaştere reală şi complexă, însoţită de formarea unei viziuni integratoare despre viaţă şi
lume este posibilă numai dacă elevii pot să coreleze transdisciplinar informaţiile obţinute atât din lecţiile
predate, cât şi din activităţile de educaţie nonformală şi informală la care participă aceştia.
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Abordările transdisciplinare se pretează la toate nivelurile şi la toate tipurile de clase având
nevoie de oameni cu o gândire complexă care să facă corelaţii între noţiunile teoretice şi realitatea de zi
cu zi .

În urma învăţării transdisciplinare elevul va fi capabil să interpreteze, să analizeze, să formuleze,
să exprime opinii personale, să utilizeze informaţia în scopul rezolvării unei probleme date, să identifice
şi să soluţioneze probleme.

Dacă prin abordarea „monodisciplinară” a învăţării se formează în mod deosebit competenţe
specifice nivelului cognitiv, prin abordarea transdisciplinară se formează competenţe integratoare şi
durabile prin însăşi transferabilitatea lor.

Conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educaţional nu pe disciplină, ci
pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului.

Abordarea transdiciplinară a învăţării are o serie de avantaje:
� permite stabilirea unei relaţii biunivoce de învăţare între cei doi parteneri educabil – educator;
� se trece la tipul de învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, pe tot parcursul anului şcolar;
� angajarea elevilor în procesul de învăţare prin probleme provocatoare, semnificative, adaptate

nivelului lor cognitiv;
� achiziţia şi aplicarea cunoştinţelor se realizează în situaţii noi şi complexe, pentru a favoriza

transferul şi generarea de noi cunoştinţe;
� procesul de învăţare se centrează pe investigaţie colaborativă, învăţare integrată, identificare şi

rezolvare de probleme;
� oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor, oferind un cadru adecvat

de transfer al cunoştinţelor din viaţa de zi cu zi în practica şcolară, de la o disciplină la alta, pe
verticală şi orizontală;

� conţinutul, cât şi metodologia de abordare, este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed
back-ului utilizatorului de educaţie.
Exemplu: O temă de mare actualitate este cea referitoare la energie şi poate fi abordată la toate

ciclurile de învăţământ (evident, cu selectarea conţinuturilor şi adaptarea strategiilor didactice la vârsta
elevilor). Energia se poate aborda dintr-o perspectivă globală: nevoile energetice tot mai mari ale
omenirii şi distribuţia inegală pe glob a rezervelor naturale de combustibili fosili (petrol, cărbune, gaze
naturale), sursă majoră de conflicte globale şi regionale. Elevii au în curriculumul naţional teme
(obligatorii sau extinderi) despre forme de energie (mecanică, termică, chimică, nucleară etc),
transformarea ei, poluare, consecinţe ale activităţii umane asupra mediului înconjurător la ştiinţe, fizică,
chimie şi biologie.

Profesorii de fizică, chimie, biologie, geografie şi educaţie tehnologică pot colabora în alegerea
subiectelor ce le vor trata la extinderi astfel încât să vizeze, la discipline diferite teme legate de
dezvoltarea durabilă. Această temă vine în sprĳinul ideii de transdisciplinaritate, energia fiind o temă
extrem de amplă şi complexă, ce nu poate fi subsumata unei singure discipline.

O abordare monodisciplinară nu ar asigura şansele de reuşită ale unui astfel de proiect. În
realizarea acestei aplicaţii pot colabora toate cadrele didactice din şcoală, profesorii de fizică, chimie şi
tehnologii ar putea asigura coordonarea, dar tema poate fi abordată de către toţi. Există discipline reale
care nu pot fi studiate temeinic decât transdisciplinar, de exemplu astronomia, care utilizează cunoştinţe
temeinice de matematică, fizică, chimie şi geografie.
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Matematica, ca disciplina de bază din aria curriculară „Matematicǎ şi Ştiinţe“, devansează teoretic
toate disciplinele. Mihai Eminescu, mare poet, filozof, gânditor, afirma că „matematica este limbajul
universal, limbaj de formule, adică de fracţiuni ale celor trei: spaţiu, timp şi mişcare“.

CONCLUZII

Inter/transdisciplinaritatea porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu reprezintă
un domeniu închis, având numeroase legături ce se suprapun.

În aria curriculară „Matematicǎ şi Ştiinţe“, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, având
în vedere aplicabilitatea directă în practică a biologiei, chimiei, fizicii şi matematicii. Abordarea
inter/transdisciplinară are drept scop formarea unor personalităţi moderne, cu gândire critică, analitică,
sistemică, cu capacităţi de înţelegere profundă şi aptitudini de modelare a fenomenelor, a proceselor ce
ne înconjoară, contribuind la crearea premiselor pentru conştientizarea tabloului integru al lumii vii.

Abordarea inter- şi transdisciplinară a conţinuturilor ştiinţifice din programele şcolare oferă
elevilor imaginea aceluiaşi conţinut (fenomen) privit din perspectiva diferitelor discipline şi relaţionările
acestora. Elevul este pus în situaţia să gândească să-şi pună întrebări să facă legături între aspectele
studiate la fiecare disciplină în parte şi astfel nu va mai percepe fenomenul studiat izolat ci cumulând
ceea ce ştie despre el din punctul de vedere al diferitelor discipline, acestea completându-se şi
înfluenţându-se reciproc
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Optimizarea procesului de învățământ prin

perfecționarea predării și evaluării

Ciobanu Claudia Veronica
Școala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu dobrogianu” Constanța

Obținerea succesului planificat în învățare presupune o gândire în detaliu a predării și o adaptare
eficientă a predării pe stilurile de învățare a copiilor, dar și pe particularitățile specifice ale acestora.
Individualizarea predării se impune pentru a evita insuccesul școlar. Aceasta se conturează ca necesitate
deoarece nu toți elevii nu au același stil de învățare, nici același ritm de achiziționare, sau aceeași
capacitate de înțelegere sau de înaintare de la un obiectiv la altul.

Individualizarea predării presupune un studiu amănunțit al diferențelor dintre elevi, al
abilităților și capacităților fiecărui elev. În acest caz, obiectivul principal al învățării constă în utilizarea
abilităților necesare pentru a deveni din ce în ce mai independenți în învățare, ținând cont de pregătirea,
interesul și stilul lor de învățare.

O educație intelectuală individualizată, se fundamentează pe construirea unor demersuri
educative care să fie elaborate numai după ce sunt îndeplinite anumite criterii:

� Identificarea cauzelor-motive înregistrării rezultatelor foarte bune și ale nereușitelor;
� Stabilirea modalităților de organizare a elevilor - în anumite momente ale lecțiilor – pe

grupe de nivel, grupe de interes și grupe de metode – stiluri de învățare;
� Conceperea de sarcini de lucru diferențiate ca grad de dificultate, ca volum, ca formă de

prezentare;
� Planificarea sprĳinului ce urmează a fi acordat elevilor în funcție de stilul de învățare;
� Programarea concisă a timpului acordat formelor de predare-învățare frontal, individual,

pe grupe;
� Analizarea elementelor individualizatoare ale fiecărui elev2.

Pentru ca individualizarea predării să se realizeze eficient trebuie să fie cunoscute formele de
bază de individualizare a acesteia:

1. Individualizarea obiectivelor învățării – luarea în considerare a faptului că elevii dispun
de niveluri diferite de cunoaștere și înțelegere, că nu au același stil de învățare și nu vor
învăța în același ritm;

2. Individualizarea activităților de învățare – inițierea de activități care să țină seama de
stilurile de învățare și de preferințele tuturor elevilor din grup;

3. Individualizarea evaluării – folosirea de instrumente de evaluare variate, multiple,
inclusiv instrumente care implică elevii în acțiuni de autoevaluare.;

4. Individualizarea formelor de organizare a activităților din timpul lecției – îmbinarea și
alternarea echilibrată a activității frontale cu cea individuală și cu cea pe grupe;

2 Gherguţ A.Management general şi strategic în educaţie. Ghid practice, Ed Polirom, 2007, p 87
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5. Individualizarea temei pentru acasă – respectarea individualității fiecărui elev trebuie să
se realizeze oricând nu numai în activitatea de la clasă ci oricând – în activitatea
extrașcolară sau tema pentru acasă3.

Individualizarea presupune crearea unui mediu de învățare care să asigure condiții ca elevii să
lucreze împreună, să învețe cum să învețe, să-și acorde sprĳin. Predarea este importantă pentru actul
educațional, dar este foarte important ca ea să asigure valorizarea fiecărui elev și a tuturor calităților
acestora.

Optimizarea proceselor evaluative este o necesitate în noua perspectivă modernă care se
conturează față de întreg procesul de predare – învățare – evaluare. Din cauza faptului că, pentru o bună
perioadă, evaluarea a fost considerată ca parte distinctă, în afara procesului în sine, ea este acum cea care
poate suporta cele mai multe ameliorări pentru a putea adăuga un plus întregului act educațional.

Evaluarea – privită din prisma a ce și cum se evaluează – are o mare influență asupra învățării,
iar înregistrarea randamentului școlar trebuie să se realizeze în corelație cu dezvoltarea capacității de
aplicare a conținuturilor însușite și cu aptitudinile de învățare, ceea ce duce la o structurare obiectivă a
evaluării.

Optimizarea evaluării depinde și de tehnologia didactică utilizată. Realizarea unei evaluări
trebuie să se realizeze pornind de la următoarele criterii:

� Precizarea clară a competențelor și a standardelor în funcție de care se realizează
evaluarea;

� Analiza atentă a metodelor, materialelor, resurselor educaționale care pot eficientiza
momentul evaluării;

� Alcătuirea unei strategii de evaluare în raport cu predarea și învățarea realizate anterior.
Pe această structură a planului de realizare a unei evaluări optime, se pot adăuga mai multe

reconsiderări în realizarea evaluării ca parte a procesului de învățământ:
1. Integrarea acțiunilor evaluative în actul didactic și realizarea interacțiunii dintre aceasta

cu predarea și învățarea – aceasta presupunând verificarea sistematică a cunoștințelor, cu
raportare la standardele de performanță, identificarea golurilor și revenirea asupra unei
predări explicative;

2. Realizarea evaluării de o manieră care să cultive și să susțină interesul elevilor pentru
studiu, să-i ghideze în activitatea de învățare. Atitudinea generală suportivă are ca rol
eliminarea stresului, a elementelor care impuneau evaluarea ca scop al actului didactic nu
ca mĳloc de orientare pentru elev și profesor. Astfel se micșorează și gradul de selecție și
clasificare a evaluării, care în general duce la o competiție față de rezultate nu față de
competențe.

3. Efectele pozitive ale evaluării asupra învățării sunt dependente și de cooperarea profesor
– elev în cadrul momentului evaluativ. Se pune accent pe eliminarea conduitelor opuse
în momentele evaluării. Pentru ca elevul să devină actor al propriei formări este necesar
ca el să înțeleagă rolul proceselor evaluative și să nule amâne pe parcursul învățării.

4. Evaluarea performanțelor trebuie privită de elev și de profesor ca un mĳloc prin care se
depistează modul în care a progresat elevul și punctele slabe ale acestuia astfel încât

3 Cristea G.Managementul lecţiei, EDP, Bucureşti, 2008, p 106
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următoarea etapă de predare – învățare să le acopere. Actul evaluativ privind
performanţele elevilor urmează să se detaşeze de controlul – sancţiune, devenind acţiune în
strânsă întrepătrundere cu funcţiile predării şi învăţării, făcând obiectul unei abordări
care are în vedere caracterul ei de interactiune umană.

5. Realizarea unei bune interacțiuni între funcțiile evaluării. Asta presupune reconsiderarea
relației dintre conținuturi și obiectivele activității școlare astfel încât accentul să cadă pe
aprecierea competențelor și a capacităților formate.

6. Extinderea procesului evaluativ asupra procesului didactic, ceea ce conferă acestora o
dublă deschidere - formarea unei imagini de ansamblu asupra reușitelor elevilor, a
achizițiilor acestuia, - analiza predării și a întreg procesului care a dus la realizarea
acestor achiziții. Această dublă imagine este de fapt noua viziune a controlului proceselor
evaluative. În acest mod este posibilă realizarea unui cadru obiectiv al procesului de
învățământ. În consecinţă evaluarea rezultatelor trebuie privită şi realizată ca modalitate
de a stimula şi ameliora continuu procesele de instruire şi activitatea de învăţare.

7. Promovarea în practică a evaluărilor ceea ce duce la respectarea stilurilor de învățare ale
elevilor și respectă principiul de șanse egale în educație, în funcție de particularitățile
fiecărui elev.

8. Realizarea aprecierilor în baza unor standarde de evaluare clare, raportate atât la
cerințele generale ale învățământului cât și la specificul clasei sau al elevului.
Individualizarea predării atrage în mod nemĳlocit și individualizarea evaluării.

9. Eliminarea presiunilor externe asupra evaluării sau asupra existenței anumitor rezultate
în școala respectivă prin comparație cu alte școli sau clase de nivel. Fiecare clasă și fiecare
elev are specificul să iar rezultatele trebuie analizate prin prisma condițiilor de realizare a
actului educațional în sine.

10. Practicile evaluării poartă încă amprenta unei reprezentări tradiţionale proprii atât
subiecţilor şi părinţilor, cât şi multor educatori, constând în asocierea “notării” cu
acţiunea de “evaluare”. Deși notarea este o acțiune specifică profesorului, asumarea
implicării elevului în evaluare poate fi încurrajată prin activități de autoapreciere în baza
unor standarde clare cunoscute, facilitându-se formarea autonomiei elevului în
depistarea reușitelor proprii dar și a posibilelor nereușite.4

Bibliografie:
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4 Manolescu M., 2006, Evaluarea școlară, Ed. Meteor Press, București, p 115
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Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personală a

elevilor

Prof. înv. primar Sanda Daniela Ciupe

Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș

Activitățile extracurriculare sunt activități care se desfășoară sub atenta îndrumare a

învățătorului în școală, în afara orelor de clasă, în afara școlii. Prin aceste activități, în decursul anilor,

am urmărit ca elevii:

- să-și consolideze și să-și lărgească bagajul de cunoștințe;

- să adopte o acțiune adecvată față de tema activității propuse;

- să-și trezească sentimentul de admirație față de frumusețile locului natal sau ale țării;

- să le dezvolt capacitatea de a înțelege frumosul din artă și să-l aplice în viața de toate zilele;

- să participe neconstrânși, punându-și în evidență spiritul de inițiativă.

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile, ei trebuie să caute ceea ce este nou, să-și descopere

plăcerea de a crea. Grĳa față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor acestuia

trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Aceasta le oferă destindere, încredere, recreere, voie

bună, iar unora dintre ei posibilitatea unor afirmări și recunoașterea aptitudinilor. Având un caracter

atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună, cu însuflețire și dăruire. Perspectiva

transdisciplinară, în general, are ca punct de plecare demersurile intelectuale, afective și psihomotorii ale

elevului.

Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și soluții variate.

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar să îi

lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase.

Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor atitudini speciale, antrenarea elevilor

în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale,

facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei,

fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu aptitudini caracteriale.
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Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în școală, prin care copilul face

cunoștință cu lumea minunată a artei. Această formă de activitate îl face pe elev să devină „actor”,

valoarea ei deosebită rezidă din faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii și trăiri puternice,

precum și în faptul că apelează, permanent la afectivitatea copilului. Din punct de vedere educativ,

spectacolele școlare constau în dezvoltarea cultural-artistică a elevilor.

În acest an școlar am inițiat pentru elevii clasei a II-a, un proiect extracurricular intitulat Cartea

personajelor îndrăgite. Am conceput acest proiect în vederea găsirii celor mai eficiente modalități de

stimulare a interesului elevului pentru lectură și carte. Activitățile orientative propuse, care se vor a fi

stimulative au ca obiectiv dezvoltarea capacității creatoare a elevului.

Prin intermediul acestui proiect am avut posibilitatea de a oferi elevilor o altă modalitate de

învățare care să faciliteze performarea capacităților de citire-lectură, estomparea granițelor dintre

obiecte și centrarea conținutului pe interesele lor, motivația și dorința acestora în funcție de cerințele

vieții. Proiectul s-a desfășurat pe întreg anul școlar 2021-2022 și a avut șase activități:

1. Vizită la Biblioteca Orășenească Târgu Lăpuș;

2. Drumul cărții – vizită la Editura Galaxia Gutenberg;

3. În lumea poveștilor – Cercul de lectură și scriere creativă;

4. Poeziile copilăriei – Cercul de lectură și scriere creativă;

5. Cartea personajelor îndrăgite – activitate-concurs de prezentare a cărților create de către elevi ;

6. Carnavalul personajelor îndrăgite – activitate cultural-artistică.

Primele două activități au avut ca scop familiarizarea elevilor cu drumul pe care îl parcurge

cartea de la autor până pe rafturile bibliotecilor și ale librăriilor deoarece și ei vor fi autorii unei cărți pe

care o vor dărui copiilor de la clasa pregătitoare. Ei au descoperit cu uimire felul în care apar paginile

scrise sau ilustrate, modul în care se taie și se leagă paginile tipărite.

La bibliotecă au aflat despre modalitatea în care ei pot împrumuta cărți, felul în care trebuie

păstrate sau îngrĳite. Aceste vizite au rămas pentru ei de neuitat, picurându-le în adâncul sufletului un

crâmpei de curiozitate și pasiune pentru lectură și carte.

În cadrul cercului de lectură și scriere creativă au fost desfășurate în primul rând ateliere de lucru

cu copiii, în fiecare săptămână, în cadrul bibliotecii din liceul nostru și în spațiul clasei. La atelierele de
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lectură au fost abordate teme inedite selectate împreună cu copiii și adaptate nevoilor și referințelor

observate de ei și semnalate chiar de către aceștia. Pentru fiecare activitate s-a avut în vedere captarea

atenției copiilor și evidențierea elementelor de noutate. În felul acesta, curiozitatea și interesul lor a fost

menținut permanent, generând entuziasm și implicare în activități. Accentul a fost pus în mod deosebit

pe strategii didactice activ-participative, pe colaborare și cooperare în cadrul echipelor de lucru.

Plecând de la stimuli-text am dezvoltat sarcini de lucru care au necesitat activizarea și implicarea

copiilor cu toată ființa lor, evitând monotonia și repetivitatea unor aplicații din cadrul orelor de curs

obișnuite, iar faptul că rezultatele au fost vizibile, i-a motivat, le-a stimulat creșterea stimei de sine,

încrederea în forțele proprii și le-a dezvoltat competențe cheie.

Cartea personajelor îndrăgite ca activitate-concurs în cadrul proiectului a fost o provocare pentru

elevi. Ei au avut ca sarcină să-și creeze propria carte care să cuprindă descrierea a șase personaje

îndrăgite, un desen reprezentativ al personajului, cuprinsul cărții și o copertă cât mai sugestivă. De ce și

desen? Scopul prin care am cerut elevului să redea prin desen, pictură, colaj, personajul unei lecturi a

fost de a înviora atmosfera cu elemente de construcție și decor, și este o modalitate eficientă de a

interpreta și analiza sensurile poveștii. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru festiv, cu invitați, fiecare

elev prezentându-și propria creație. Copiii au fost recompensați cu diplome, iar cărțile lor au fost expuse

pe holul liceului pentru a fi admirate.

Ultima activitate Carnavalul personajelor îndrăgite a fost una cultural-artistică prin care elevii au

devenit actori și eroi ai basmelor citite. Pe parcursul pregătirii carnavalului au fost antrenați toți elevii,

chiar și cel mai timid sau mai indiferent dorind să participe la această activitate, să aibă un rol. Toți sunt

egali și importanți în aceeași măsură. Astfel s-au înlăturat individualismul și egoismul și s-a dezvoltat

colaborarea între elevi, elevi și învățător. Din buna colaborare copiii au înțeles că fiecare în parte este ca

o piesă a unui puzzle care va fi corect realizat numai dacă fiecare va fi la locul potrivit.

Am prezentat spectacolul pe scena Casei de Cultură din oraș și am invitat părinți, cadre didactice

și pe toți elevii liceului și elevi ai școlilor vecine orașului. Partenerii proiectului au fost părinții, Editura

Galaxia Gutenberg și Biblioteca Orășenească Târgu Lăpuș.

Reușita unui spectacol trebuie să fie consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil

program și a unei activități bine planificate de pregătire în cursul unei perioade mai îndelungate.
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Spectacolele ocupă un loc important în activitatea instructiv-educativă, ele vizând nu numai depistarea

și dezvoltarea aptitudinilor ci și valorificarea potențialului creativ al copiilor.

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine

stabilit în formarea personalității elevilor. Activitățile extracurriculare urmăresc identificarea și

cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat precum

și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.

Copiii sunt creativi, au o sete de cunoaștere creativă, iar lumea lor spirituală se va lărgi în măsura

în care vom reuși să îmbinăm în mod creativ activitatea didactică cu activitățile extracurriculare.
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Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea psihică a elevului

Prof.înv.primar COMAN LUMINIȚA

Școala Gimnazială,,Iorgu Iordan,,Tecuci

Copilăria este perioada celei mai intense dezvoltări fizice şi psihice a fiinţei umane. De aceea
intrarea în şcoală, frecventarea şi parcurgerea cu succes a sarcinilor impuse de obiectivele pedagogice ale
cursului primar reprezintă momente hotărâtoare ale vieţii.

Ţinând seama de aptitudinile, interesele şi deprinderile intelectuale, precum şi de stilul
intelectual general, se structurează, începând din primele clase, evoluţia şcolarilor, care se va realiza
astfel încât elevii să indeplinească un rol activ în învăţare, iar învăţarea să fie privită nu numai ca
rezultat, ci mai ales ca proces provocat, organizat şi indrumat nemĳlocit de învăţătoare. Dezvoltarea
potenţialului de independenţă şi creativitate a copilului se poate realiza prin activităţile care solicită
independenţă, investigaţie, originalitate; de aceea este necesar ca învăţământul primar să fie receptiv la
tot ceea ce-i interesează şi le place copiilor, la ceea ce vor ei şi pot să realizeze, valorificând în activitatea
didactică toate forţele şi dorinţele copiilor, toate interesele lor de cunoaştere în formele accesibile.

Prin joc se pot exercita cele mai complexe şi mai importante influenţe formative şi se
inregistrează seria de tranformări cantitative şi calitative necesare, potrivit condiţiilor interne sau
externe ale execuţiei lui. În folosirea jocului la şcolarii mici se reflectă şcoala, lumea , viaţa şi reflexul lor
cognitiv şi moral. Se asigură totodată adaptarea copilului la munca şcolară, dar şi accesibilitatea unor
cunoştinţe abstracte ori consolidarea acestora, introducându-l treptat pe copil în practica învăţării şi a
muncii în genere.

Este la îndemâna fiecărui învăţător să optimizeze folosirea acestei activităţi didactice, deoarece
nicăieri ca în joc nu se regăsesc aşa de clar regulile unui mod de viaţă civilizată, actualizate şi apropiate
de experienţa copiilor, influenţele educative ce le formează gusturile, preferinţele, modalitatea de a se
exprima, de a simţi, de a acţiona, de a se afirma – jocul angajând toate resursele de cunoaştere şi afective
ale copilului.

Învăţătoarea este avantajată de faptul că elevul din clasele primare este atras de elementul serios
şi obligatoriu al învăţării şi în multe situaţii el înregistrează preocupări nu pentru jocul în sine, ci pentru
conţinutul instrumental al acestuia – cum este cazul jocurilor de întrecere, al concursurilor, şezătorilor,
medalioanelor şi al altor activităţi. Înclinaţia către jocul didactic apare astfel ca o caracteristică
fundamentală a comportamentului copilului din şcoala primară.

În clasa pregătitoareși clasa I folosirea jocului va avea în consideraţie mai mult sarcinile didactice,
dar şi acestea sunt fixate în funcţie de puterea de rezistenţă a copiilor. Orice abuz, atât în ceea ce priveşte
jocul, dar şi sarcinile lui, la această vârstă poate avea un efect contrar celui scontat. După cum se ştie,
înlocuirea jocului cu o activitate pentru care copii nu simt nici un fel de interes imediat şi care le cere un
efort susţinut, nu numai că îi poate obosi, dar le poate creea un sentiment de repulsie faţă de învăţătură.
De altfel, schimbarea formei de activitate trebuie să fie o preocupare constantă a învăţătoarei la toate
clasele primare. Pe langă relaxarea sistemului nervos al copilului, se urmăreşte şi realizarea unor sarcini
instructiv – educative sub formă de joc. În acest fel elevii se obişnuiesc treptat să se concentreze un timp
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mai îndelungat asupra sarcinilor şcolare, să fie atenţi la explicaţii, să repete corect cele învăţate şi să
aplice în mod conştient cunoştinţele însuşite în condiţii noi de muncă. Aceasta presupune din partea
învăţătoarei inventivitate în elaborarea unor jocuri didactice şi organizarea de activităţi distractive care
să înlăture şablonismul şi monotonia muncii. Elevii sunt astfel pregatiţi în vederea solicitărilor impuse
de anii următori de studiu. În timpul acestor activităţi, care trebuie să aibă
caracter atractiv şi variat, învăţătoarea are prilejul să cunoască, să îndrume şi să orienteze conduita etică
a copiilor, să le creeze condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi prin care să-şi modifice în mod
creator cunoştinţele, aptitudinile, comportamentele, ceea ce asigură succesul şcolar.

Elevii claselor primare trebuie antrenaţi pas cu pas să identifice sursele de informare în legătură
cu o temă, să consulte o carte, un dicţionar. Accentul cade treptat pe aspectul formativ, dovedind astfel
coerenţa muncii didactice, dar şi eficienţa ei.

Pornind de la aceste argumente de natură teoretică şi pe baza experienţei mele didactice cu elevii
din învăţământul primar, în prezenta lucrare mi-am propus să demonstrez contribuţia jocului didactic la
dezvoltarea psihică a acestora şi să evidenţiez valenţele formative şi educative ale acestuia.

Jocurile didactice , organizate după cerinţele pedagogiei învăţării, reprezintă un mĳloc activ şi
eficace de instruire şi educare a elevilor, stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea lor, având în
vedere că matematica este un instrument de testare şi mai ales de cultivare a inteligenţei, a creativităţii.

Consider că jocurile didactice îşi păstrează actualitatea în ciclul primar ca activitate plăcută,
atractivă prin care se realizează obiectivele învăţării. Atunci când învăţarea îmbracă forma de joc,
plăcerea care însoţeşte atmosfera jocului creează noi interese de participare, de activitate independentă
pe baza unor interese nemĳlocite. .

Jocul contribuie la formarea intelectuală a copilului, fără să-l supună unor canoane rigide,
antrenându-l în activităţi dinamice, plăcute. Prin joc se formează deprinderi de muncă independentă,
perseverenţă, se dezvoltă mobilitatea proceselor cognitive, iniţiativa, inventivitatea. Datorită
activismului lor, jocurile asigură un grad ridicat de socializare, solidaritate, camaraderie şi altruism.
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Strategii didactice adaptate tipurilor de inteligențemultiple

Comşa Maria-Diana
Profesor pentru învățământul preșcolar

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, Tîrgu-Mureș

"Inteligența este abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse, valorizate de către una sau mai
multe culturi" - Howard Gardner

Dacă ne raportăm la teoria inteligenţelor multiple, putem spune că omul se naşte cu un anumit
„profil” de „start” al inteligenţelor multiple care îl defineşte – cu alte cuvinte, se naşte cu un anumit nivel
de dezvoltare a acestor inteligenţe, iar experienţele diverse de-a lungul vieţii, pot determina care dintre
aceste inteligenţe se dezvoltă şi în ce măsură.
Conform lui H. Gardner, avem nouă inteligenţe:

- Naturalistă- în orice activitate să aducem natura cât mai aproape de copii, să-i implicăm să observe
relaţii, detalii senzaţionale.

- Lingvistică- să determinăm copiii să citească, să scrie, să povestească, să joace jocuri de cuvinte.

- Logico-matematică- să incităm copiii să experimenteze , să pună întrebări, să rezolve probleme logice, să
calculeze.
.
- Vizual-spaţială- să îndemnăm copiii să vizualizeze, să deseneze, să schiţeze.

- Kinestezică- să creăm momente care să implice copiii în dans, să construiască, să atingă, să gesticuleze.

-Muzicală- să aducem în activitate muzica, sunetul, ritmul.

- Interpersonală- să găsim soluţii şi să motivăm copiii să coopereze în învăţare.

- Intrapersonală- să le exersăm capacitatea de autoevaluare, de înţelegere de sine, de exprimare a
sentimentelor şi gândurilor.

- Existenţială

Exemple de strategii adaptate la tipuri de inteligenţe-folosite în povestirea „Salba veveriţei.”

Naturalistă- ne gândim cum am putea utiliza natura în predarea poveştii- prin reactualizarea
cunoştinţelor despre animalele pădurii, imitarea sunetelor produse de ele, a mişcărilor lor; crearea unui
decor-secvenţă, utilizând figurine, plante de cameră.
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Verbal-lingvistică- ne gândim cum am putea utiliza limbajul verbal pentru ca un număr cât mai mare de
copii să înţeleagă povestirea—prin utilizarea dialogului, copiii vor pune şi vor răspunde la întrebări, fac
predicţii, sunt coautori. Vor crea subiecte noi, introducând şi alte personaje, alte acţiuni.

Vizual-spaţială- ne gândim cum am putea utiliza grafica, imaginea, jucăria pentru a vizualiza ideile din
poveste—în timpul expunerii vom desena personajele din poveste; unele secvenţe pot fi predate prin
dramatizare, iar copiii vor reda prin pantomimă acţiuni, emoţii trăite de personaje. Copiii vor ilustra
povestea cu ajutorul jucăriilor, vor construi din cuburi decorul din poveste.

Logico-matematică- cum am putea valorifica limbajul logico-matematic, cunoştinţele copiilor despre
mulţimi, calcule, clasificări, comparaţii, operaţii logice pentru învăţarea acestei povestiri—copiii vor
număra personajele, acţiunile realizate de fiecare din ei, răspund la întrebări: de câte ori a încercat
Aricică să o ajute pe Veveriţă?

Muzical-ritmică- cum aş utiliza sunetul, melodia, ritmul pentru învăţare—vor audia diverse melodii, vor
selecta melodia care arată dispoziţia Veveriţei dimineaţa, după ce a pierdut mărgelele, când Aricică i-a
adus nuci: să mergem ca şi Aricică ( bătând din palme tactul)

Corporal-kinestezică- cum aş putea utiliza limbajul kinestezic în învăţarea poveştii?—prin dramatizare:
săriturile veveriţei-în adâncime, înălţime, peste obstacole; imitarea mersului ariciului/cu sprĳin pe
palme şi tălpi.

Intrapersonală- cum aş putea valorifica limbajul interior, reflecţia personală, emoţiile, trăirile afective,
motivaţiile—întrebări: Care este dispoziţia Veveriţei? (veselă, tristă, ...); Aţi putea ajuta Veveriţa? Ce aţi
schimba în poveste?

Interpersonală- cum să utilizez cooperarea/colaborarea în învăţare?—discuţie în perechi: De cine ţi-a
plăcut mai mult din poveste? De cine ţi-a plăcut mai puţin? Realizarea în grup a decorului.

Existenţială- cum aş putea utiliza filozofia poveştii pentru a înţelege mai bine faptele şi consecinţele
lor?—conexiuni cu viaţa personală/evocări/momente similare cu ale personajelor. Care au fost soluţiile?
Ce preluăm din comportamentul fiecărui personaj?

Bibliografie
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Modalități de a încuraja învățarea limbii engleze acasă

Prof. Constantin Florina-Ștefania

Liceul Tehnologic, Fierbinți-Târg, Ialomița

Pentru mulți părinți, vacanțele și pauzele în educația formală aduc temerea că învățarea se oprește și
copiii vor uita ce au învățat la școală. În mod tradițional, ne gândim că învățarea are loc doar în clasă, cu ore
de gramatică, cu repetiții în cor si dând pagini dintr-o carte. Învățarea însă se produce oriunde și oricând și
experiențele de învățare pot fi extrem de variate si atractive chiar și acasă. Este nevoie doar de puțin timp și
creativitate.

Înainte de a porni în această călătorie fantastică, părintele trebuie sa construiască o atitudine pozitivă
despre învățătură în general, să fie deschis să învețe el însuși unele lucruri și să aibă multă răbdare cu copilul,
deoarece fiecare copil are ritmul lui. Există o perioadă de ascultare și procesare, așa cum este ș i la achiziția
limbii materne. Copiii ascultă câțiva ani buni, înainte să se poată exprima singuri. Se adaugă treptat, se
construiește în timp orice, pas cu pas.

Așadar, iată câteva modalități prin care părinții pot încuraja învățarea limbii engleze acasă, în orice
perioadă a anului, dar mai ales în vacanță, cu resurse minime de timp și financiare. Acasă, acolo unde copilul
se simte bine și nu are presiunea notelor sau a sistemului formal de educație. Aceste sugestii se adresează în
special copiilor cu vârsta între 3 și 10 ani.

1. Joaca

Copiii învață prin joc. Rugați copilul să vă învețe lucrurile pe care el le știe deja, pretindeți că sunteți
învățăcelul și doriți să învățați. Dacă nu își amintește pronunția corectă, căutați și învățați împreună. Când
ieșiți împreună la plimbare, puteți exersa culorile, de exemplu: “Look! A red car! A green car! A black car! A
white car!”. Astfel, se pot exersa culorile și diverse obiecte, într-un context real. De asemenea, în perioada
vacanței, puteti face cartonașe cu verbe uzuale, însoțite de imagine, de exemplu “run, play, jump, cook, swim,
clean, sing, dance, watch TV, draw” și în fiecare zi învățați un verb nou, după care îl puneți într-o cutie. A
doua zi repetati cuvântul anterior și adăugați unul nou. La sfârșitul lunii vor fi 30 cartonașe în cutie, pe care
le puteți folosi în propoziții simple : “I play. I run. I swim.” Pornind de acolo, se poate construi mai mult. De
exemplu: “I play in my room. I run in the garden. I swim in the pool”.

2. Lucrul manual
Deveniți creativi si realizati diverse lucruri împreună cu copilul. Lui îi place să taie, să lipească, să gătească, să
picteze, să se murdărească și, în timp ce faceți aceste lucruri, folosiți limba engleză pentru instrucțiuni sau
alte situații. De exemplu: “Cut the paper, please! Give me the glue, please! Hold this, please! Thank you!”.
Dacă părinții nu vorbesc limba engleză, se ascultă un scurt videoclip sau o rețetă simplă pe Yutube, pentru a
crea (un zmeu- a kite sau un captator de soare- suncatcher) sau a găti ceva (clătite- pancakes). Opriți și
reascultați videoclip-ul. Activitățile în comun contribuie la dezvoltarea emoțiilor și acestea facilitează
învățarea.

3. Muzica
Copiii învață ascultând cântece în limba engleză. Fie că e vorba de “Baby Shark” ori Lady Gaga, refrenele lor

repetitive îi vor ajuta să își dezvolte abilitățile de ascultare și vorbire. După câteva audiții,



104

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

copiii încep să fredoneze un refren și, în cele din urmă, să pună cap la cap din ce în ce mai multe cuvinte,
chiar dacă nu înțeleg mereu ce înseamnă. Atunci când vor învăța gramatică, își vor aminti aceste cântece și
acest lucru îi va ajuta să se simtă încrezători și să înțeleagă mai bine structurile predate. De asemenea,
mișcarea asociată unei melodii (ca în “Head, Shoulders, Knees and Toes”) are un rol important în învățarea
limbii.

4. Televizorul
Uitați-vă împreună regulat la televizor ori pe internet la desene animate, animații, filme pentru copii în
limba engleză, nedublate, cu audio în engleză. Chiar dacă vor spune că nu înțeleg, lăsați-i să asculte și le
spuneți ce se petrece când vor intreba. Trebuie să fie expuși la limba engleză, așa cum sunt și la limba
română, pe care o învață fără a ști ce înseamnă, prin asocieri. Asocierea imaginii cu discursul declanșează,
practic, învățarea.

5. Setările
Folosind limba engleză pentru setările de telefon, laptop, Play Station, televizor ori tabletă ajută copilul să
învețe expresii și instrucțiuni uzuale într-un context autentic, învățarea producându-se în mod natural.

6. Tehnologia
Descărcați aplicații educative de limba engleză pe tabletă/telefon. App-urile sunt variate și le dau ocazia să se
joace în același timp și nici nu-și vor da seama că au învățat deja ceva. Vă recomand câteva aplicații gratuite
(sau cu o perioadă de încercare gratuită):

- LearnEnglish Kids: Playtime
- Lingokids
- Learn English Vocabulary- Kids
- English for Kids: Learn &Play

Părinții trebuie să aleagă înțelept resursele, în funcție de vârsta copilului. Sunt și jocuri, precum
Minecraft, ce reprezintă o sursă bogată de vocabular în limba engleză, dezvoltă creativitatea și gândirea
critică și copiii pot interacționa în limba engleză cu copii din alte țări.

7. Cărțile/Lectura
Lectura cărților în limba engleză și cultivarea acestui obicei nu poate fi decât sănătos. Vă recomand lectura
cărților abundent ilustrate înainte de culcare, deoarece copiii mai mici nu pun întrebări legate de vocabular și
se concentrează mai mult asupra acestui ritual, ceea ce oferă o bună oportunitate de a expune copilul la limba
engleză și, prin repetiție, de a memora anumite fraze sau expresii. O alternativă a cărților ilustrate sunt
cărțile audio sau poveștile online. Există foarte multe cărț i audio în limba engleză pentru copii pe YouTube.
De asemenea, vă recomand o aplicație, Bedtime Stories for Kids Sleep, pentru tabletă/telefon.

8. Familia
Rugați o persoană din familie (soră, frate, mătusă etc) care știe limba engleză, să comunice lucruri simple cu
copilul, o dată, de două ori pe săptămână, de la obiecte din casă, din curte, fructe, legume, alimente, animale,
numere etc. Trebuie pornit de la lucruri din imediata apropiere, familiare și reluate mereu.

În cele din urmă, revin la cel mai important lucru, atitudinea părintelui. O atitudine destinsă,
relaxată, gata să accepte greșelile și să învețe din ele, va spori încrederea copilului și va face învățarea plăcută,

memorabilă și de durată.
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Rolul adulților în dezvoltarea personalității copilului

Prof. psiholog Roxana Florentina Constantin
C.J.R.A.E. Argeș

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești

Copilul, ca un segment esențial al societății umane, este cea mai valoroasă resursă naturală.
Copilăria se poate prezenta pentru viaţa adultă în aşa fel încât se arată dimineața pentru restul zilei.

Copilul este principalul constituitor al oricărei generații viitoare iar societățile fără copii vor fi
șterse într-un viitor apropiat. Națiunea în care copiii s-au născut și s-au dezvoltat cu grĳa familiei, cu o
educație de calitate, fără muncă și abuzarea copiilor, fără prejudecăți de gen, face un salt mare în
dezvoltarea sa, deoarece copiii sunt pietrele prețioase și coroana sa. Copiii sunt nu numai bĳuteriile unei
familii, ci și ale națiunii din care face parte. Copilul de astăzi este speranța de mâine și dezvoltarea
copiilor de astăzi este dezvoltarea națională de mâine.

Dezvoltarea socială și a personalității copilăriei apare prin interacțiunea influențelor sociale,
maturizarea biologică și reprezentările copilului asupra lumii sociale și a sinelui. Această interacțiune
este ilustrată într-o discuție despre influența relațiilor semnificative, dezvoltarea înțelegerii sociale,
creșterea personalității și dezvoltarea competenței sociale și emoționale în copilărie.

Minţile copiilor sunt ca cimentul umed și ceea ce înrădăcinăm în principal în atmosfera familiei
sunt inscripții permanente în mintea lor de-a lungul vieții, fie de bine sau fie de rău. Deoarece nu putem
face ca un copac să crească perfect drept, dacă nu reușim, prin îngrĳirea corectă a unui copil, şi, de
asemenea, să fie crescut într-o atmosferă familială ce apreciază valorile, cultura, tradiția și morala, în
special în stadiile inițiale ale vieții, putem spune că este mai dificil să se strice în etapele ulterioare ale
vieții și nu există nici o substituție pentru o familie ideală pentru a realiza toate acestea. Astfel, este în
topul ierarhiei în ceea ce privește dezvoltarea copilului.

Figurile parentale și cadrele didactice reprezintă cei mai importanți și mai influenți oameni din
viața copiilor. Ele asigură socializarea primară, învățarea de competențe, transmiterea de valori,
atitudini, morale și ele ajută copilul la formarea și redresarea lui din situaţii de criză. În copilărie,
atașamentul este prezentat în mai multe moduri.

În primul rând, copilul încearcă să mențină o anumită apropiere față de figura de atașament,
folosindu-le ca a pentru a explora împrejurimile lor. Separarea de la această persoană cauzează suferință
în copilul și bucuria odată reunificate. În plus, comportamentul copilului este în general orientați spre
figura de atașament, ascultând pentru vocea lor, urmărindu-i din afară și căutându-i atenția.

Din păcate, totuși, nu toți adulții implicați în viața copilului sunt sensibili sau receptivi la copil
când are nevoie. Într-un astfel de caz, copilul se va uita la altcineva pentru a-și satisface nevoile și o
atașamentul poate fi format cu persoana respectivă, în speță la un cadru didactic apropiat.

Familia ca unitate fundamentală a societății, joacă un rol imens în modelarea personalității și în
construirea de atitudini care indică starea mentală de pregătire să asculte și să învețe, ceea ce
condiționează dobândirea cunoștințelor și comportamentelor adevărate legate de aceasta, precum și
pregătește copiii și tinerii pentru viața lor socială. Aceasta este obiectul de interes pentru multe
discipline științifice, inclusiv printre altele: pedagogie, sociologie și psihologie, toate încercând să
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identifice și să explice ce mecanisme și în ce măsură afectează dezvoltarea fizică, mentală și socială a
membrilor familiei, în special, având în centrul lor copiii. Este un mediu de bază, natural pentru
nașterea și dezvoltarea oricărei persoane, o microstructură socială și, în același timp, o instituție socială
fundamentală.
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PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI ÎNMEDIUL ONLINE

Prof. CONSTANTINESCU IRINA,
Liceul Economic “Virgil Madgearu”, Constanța

Școala, prin cele două obiective principale – educația (formarea de personalități, caractere, ființe
sociale și cetățeni educați) și instruirea (transmiterea de cunoștințe și informații, formarea de deprinderi,
competențe și abilități) – joacă un rol fundamental în evoluția societății. Pentru nivelurile inițiale
(preșcolar, primar și gimnazial), educația este obiectivul crucial. Transmiterea de cunoștințe crește în
importanță cu fiecare nivel, cele două obiective devenind la fel de importante în timpul ciclului liceal.

Educația reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale unui stat, ale unei
societăți, cu implicații adânci și de lungă durată în toate celelalte sectoare socioeconomice. Trăim în
plină revoluție digitală, fenomen ce are în centru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC),
inteligența artificială și robotica colaborativă, care nu poate fi ignorat, având un profund impact asupra
evoluției societății și economiei, asupra indivizilor și a relațiilor de orice natură stabilite la scară globală.
Prin urmare, adaptarea rapidă la evoluția acestor tehnologii este o necesitate a învățământului românesc,
care, însă, presupune regândirea atentă a întregului sistem de educație ce urmează să integreze, cu justă
măsură, educația on-line și educația directă, în școală.

Abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectiva, prin înlocuirea în totalitate a
interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu întâlnirile mĳlocite de aplicațiile din mediul virtual
trebuie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor
pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au
fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă și
dincolo de școală, cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres;
se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Această situație s-a concretizat rapid într-o
învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori
și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile
tehnologii de predare. Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire
specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mĳloacelor necesare
procesului de învățare, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii
resursei umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică.

Având drept premisă un astfel de obiectiv, managerii instituțiilor de învățământ au fost
determinați să ia decizii și să implementeze diferite modalități de interacțiune educațională între cadrele
didactice și elevi/studenți. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune
educațională (de exemplu, universități care reglementează doar anumite platforme educaționale;
recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele educaționale care vor fi accesate). În cele
mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite forme educaționale, mai mult
sau mai puțin convenționale (de la mĳloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook
Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate pe
internet și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall,
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Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita
Google for Education, Google Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională
Moodle cu precădere pentru mediul universitar).

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea de
tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la
infrastructură, resursă umană bine pregătită), la e-pregătirea elevilor/studenților care trebuie să dețină
abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea
resurselor online, cât și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în
utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități de selectare critică a resurselor educaționale,
adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de
tehnologie.

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul
performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, cu
implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în
planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din
partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de
motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional,
prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu
profesorul/colegii. Astfel, trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o
pregătire prealabilă are efecte negative pe termen lung, însă pe termen scurt și într-o situație de criză,
este o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional.

Generațiile actuale preferă mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și
sistematizate. Considerăm totuși că rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare
vital în selectarea celor mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide, precum și în
oferirea climatului emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea scopurilor de învățare
și monitorizarea procesului instructiv, etc. De aceea, construirea unor coduri psiho-emoționale și
comportamentale care să faciliteze învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în contexte față
în față, cât și în contexte educaționale virtuale.

Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează într-o
pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele emoționale ale
elevilor. Însă eforturile aestora pentru a menține motivația și angajamentul educabililor sunt mai
crescute, deoarece, în condițiile unei interacțiuni virtuale, cadrul didactic nu poate controla mediul de
învățare și factorii ce distrag atenția și concentrarea elevului sau studentului. Așadar, realizarea
procesului educațional în mediul online vine cu o provocare majoră, respectiv aceea de a găsi noi
metode prin care elevul sau studentul să beneficieze de orientarea constantă oferită de profesor în
învățare.

Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi realizată prin
utilizarea unor platforme user-friendly, care să permită profesorului să monitorizeze implicarea și
progresul celor ce învață. Prin urmare, eficacitatea diferitelor instrumente online depinde într-o mare
măsură de capacitatea profesorului de a ghida elevul și în mediul digital, dar și de a-l învăța să se auto-
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regleze în învățare, prin stabilirea clară a obiectivelor de studiu, reflectarea asupra materialelor de studiu,
monitorizarea progresului, gestionarea emoțiilor legate de sarcinile academice, etc.

Dar întrucât învățarea este motivată de relații cu sens, emoțiile pozitive academice asociate cu
învățarea influențează autoreglarea și performanța academică. Așadar, una dintre provocările majore ale
predării în mediul virtual privește în mod direct atașamentul și climatul educațional. Capacitatea
cadrului didactic de a construi un climat pozitiv și de acceptare a elevilor are un impact major în
motivația și efortul pe care elevii sau studenții îl depun pentru învățare. Entuziasmul profesorului,
umorul, exemplele și analogiile trec mai greu dincolo de ecran, motiv pentru care profesorul trebuie să
își dezvolte competențe de a transmite conectare și emoție, cu scopul de a susține optim procesul de
învățare.

Bibliografie selectivă:

1. AIKEN, Dr. Mary - The Cybereffect. Psihologia comportamentului uman în mediul online. Ed. Niculescu,
București, 2019

2. ALLY, M. - Foundations of educational theory for online learning. The theory and practice of online learning.
Athabasca University: Creative Commons, 2014

3. LANGA, Claudiu; TUDOR, Loredana Sofia; STAN, Maria Magdalena; BULGARU, Ionuț - Educația față
cu provocările unei situații excepționale, Departamentul de Științe ale Educației și Departamentul pentru

Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie,
Universitatea Pitești
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METODE DE EVALUAREUTILIZATE

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Prof. CORÎCI MARIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI, JUD. DOLJ

Conceptul de strategie de evaluare

Strategiile de evaluare sunt definite de modul în care este conceput actul de evaluare în raport cu
desfășurarea procesului tehnologic.

Evaluarea urmărește, prin conținutul său, să identifice modul în care obiectivele stabilite se
înfăptuiesc în activitatea practică. Pentru a cunoaște gradul de asimilare al cunoștințelor, evoluția si
nivelul elevilor, dar și pentru a stimula activitatea elevilor, este necesară evaluarea la începutul, sfarșitul
și pe tot cuprinsul procesului didactic.

Aceste trei tipuri definesc trei strategii de evaluare care “se disting prin modul de integrare în
procesul didactic”.

Clasificarea strategiilor de evaluare întâlnite la disciplina limba și literatura română

A. Dupa modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic:

Dacă luăm în considerare acest criteriu, identificăm trei ramuri principale ale evaluării: inițială,
formativă și cumulativă.

1. Evaluarea inițială:

Aceasta este o activitate strategică orientativă care se realizează la început de an școlar.Strategia
acestei evaluări cuprinde, deasemenea, referințe la un program psihopedagogic distinct, care evaluează
nivelul de dezvoltare al copiilor în primele zile de școală.

Evaluarea inițială are o importanță deosebită deoarece oferă posibilitatea cunoașterii
potențialului de învățare al elevilor la începutul unei activițați, de a ști, aproximativ, posibilitatea pe care
o are fiecare elev de a se integra în noul program de instruire, dacă va înțelege ce va fi predat.

Evaluarea inițială realizează două funcții:
Diagnostică: - ilustrează măsura în care elevii stăpânesc cunoștințele și șansele pe care le au în

cazul angajării lor într-un nou program.
Prognostică: - permite anticiparea rezultatelor în cazul angajării într-un nou program.

2. Evaluarea sumativă/cumulativă:

Evaluarea sumativă sau cumulativă “este modul de evaluare dinamică a rezultatelor școlare
realizate predominant, prin verificări funcționale, pe parcursul programului, încheiată cu o evaluare
globală de bilanț la sfarșitul unor segmente de activitate, relativ mari”.

Acest tip de evaluare oferă posibilitatea aprecierii modului în care au fost realizate obiectivele.
Pe baza acestei evaluări, pe langă stabilirea gradului în care obiectivele eu fost atinse, se

realizează și clasificarea subiecților în cadrul grupului din care fac parte.
Din punct de vedere practic, evaluarea sumativă se realizează printr-o serie de verificări parțiale,

încheiate cu o evaluare de bilanț.
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Exemple în ceea ce privește evaluarea sumativă pot fi examenele de evaluare și bacalaureat, în
special, deoarece realizează un bilanț al cunoștințelor asimilate de-a lungul unui ciclu școlar, dar
comunică în exterior și rezultatele.

Un alt exemplu pot fi tezele date la final de semestru, verificand o arie extinsă de cunoștințe.
3. Evaluarea formativă/continuă:

Această evaluare “se desfășoară pe tot parcursul unui itinerar pedagogic sau la sfârșitul unei
unități de studiu, e frecventă și îi permite elevului să-și remedieze erorile și lacunele imediat după
apariția lor și înainte de declanșarea unui proces cumulativ” .

Evaluarea formativă se bazează pe funcționarea retroactivă și constituie informația de care elevul
și profesirul au nevoie pentru a afla dacă obiectivele prevăzute au fost atinse și permit continuarea
procesului spre obiective mai complexe.

Evaluarea formativă este o activitate laborioasă cu patru etape:
� măsurarea rezultatelor și constatarea greșelilor;
� diagnosticarea procesului;
� identificarea unor procedee prin care pot fi remediate greșelile;
� măsurarea efectelor procedeelor utilizate.

De asemenea, evaluarea formativă trebuie să îndeplinească trei condiții: să fie continuă, analitică
și să se facă în raport cu obiectivele instruirii.

Probele de evaluare, pe langă funcția lor de verificare, sunt folosite și ca mĳloc de cultivare a
capacității autoevaluative a elevilor. Adică le oferă posibilitatea cunoașterii nivelului de pregătire în
raport cu performanțele așteptate.

O altă calitate este faptul că face necesară alcătuirea probelor pe baza analizei conținutului care
urmează să fie verificat cu scopul de a releva elementele principale a căror asimilare condiționează
reușita școlară.

Exemple ale evaluării formative sunt toate extemporalele date (anunțate sau neanunțate),
indiferent dacă acestea sunt date din lecția de zi sau dintr-un set de lecții, un capitol (de exemplu din
două lecții: subiectul și predicatul).

4. Evaluarea predictivă:

Această evaluare este considerată de unii specialiști o strategie psihopedagogică distinctă pentru
că poate fi folosită atât la începutul anului, cât și la mĳlocul și la sfârșitul lui, dar înaintea oricărei teme.
Ea își propune evidențierea unor priceperi, deprinderi și aptitudini.

Instrumentele specifice de lucru sunt testele care permit să se prevadă randamentul elevului într-
un anumit domeniu.

5. Evaluarea cumulativă:

Ion T. Radu mai identifică un tip de evaluare, cea cumulativă, care vizează aprecierea rezultatelor
și exercită o funcție de clasificare a elevilor. Dintre dezavantajele acestei evaluări se pot enumera: stresul,
neliniștea pe care o generează, dar și faptul că necesită efort în elaborare.

6. Evaluarea pe tot parcursul procesului didactic (evaluarea dinamică):

Același pedagog, I.T.Radu, mai detaliază între strategiile evaluative și acest tip, evaluarea
dinamică, al cărei caracter e exprimat în “evaluarea rezultatelor școlare pe întreg parcursul procesului
didactic”.
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Evaluarea dinamică are, deci, în vedere rezultatele activității în diverse momente ale desfășurării
ei.

Scopul ei este de a cunoaște dacă obiectivele urmărite au fost atinse și dacă elevii și-au însușit
cunoștințele, priceperile și deprinderile.

Există, delimitând astfel evaluarea dinamică în cadrul celorlaltor tipuri de evaluare, două forme,
modele de astfel de evaluare: cumulativă și formativă.

Evaluarea dinamică implică din partea acesteia mai multe operații:
� culegerea continuă de date, observații;
� utilizarea informațiilor ținând seama de noile situații apărute;
� producerea de moduri și mĳloace adecvate de acțiune.

B.După ponderea obiectivelor pedagogice:

1.Evaluarea normativă:

- face un bilanț al unui test de cunoștințe, iar apoi statistica;
� vizează obiectivele generale.

2.Evaluarea criterială:

� “realizează o parabolă între rezultatele scontate și cele realizate de fiecare elev”
� vizează obiectivele specifice.

3.Evaluarea punctuală:

� vizează obiectivele operaționale, concretizate în rezultate obținute la un moment dat.
C. După sfera de extindere a conținuturilor instruirii:

1. Evaluarea programelor care stau la baza lecțiilor;
2. Evaluarea unui sistem de cursuri, lecții;
3. Evaluarea unei lecții;
4. Evaluarea unei secvențe.

D. După sfera de perfecționare socială:

1. Evaluarea instituțiilor școlare;
2. Evaluarea colectivului didactic, comisiei metodice;
3. Evaluarea elevilor (în colectiv, individual).

E. După scopul prioritar:

1. Evaluarea cu scop de informare;
2. Evaluarea cu scop de dezvoltare;
3. Evaluarea cu scop de proiectare.

F. După obiectul evaluării:

1. Evaluarea individuală (a unei persoane, situații);
2. Evaluarea parțială ( a unui grup sau complex de situații);
3. Evaluarea globală (a unui colectiv, instituții).

G. După persoana care realizează evaluarea:

1. Internă ( de către același profesor, instituție);
2. Externă (e implicată o altă persoană, instituție, decât cea care a realizat procesul didactic).

H. Dupămodul de realizare:

1. Evaluarea scrisă;
2. Evaluarea orală.
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JOCURI DIDACTICE UTILIZATE ÎN CICLUL PRIMAR

Prof. pt. înv. primar CRISTE MIRELA-MONICA
ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 1 PLOPIȘ, JUD. SĂLAJ

„Jocul este şi o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului”

(Mc. Dougall)

Jocul este o activitate specific umană care are o mare importanță la vârsta copilăriei pentru rolul
pe care îl are în formarea personalității copilului și a unei gândiri corecte , este o manifestare a unei
caracteristici comportamentale a copiilor de pretutindeni.

Jocul didactic poate fi utilizat ca o tehnică atractivă de explorare a realității, de explicare a unor
noțiuni abstracte , pe o cale mult mai accesibilă. „Strategia jocului este în esență o strategie euristică ”, spune
Ioan Cerghit.

În joc elevul se găsește „în situația de actor ,de protagonist și nu de spectator, ceea ce corespunde foarte
bine dinamismului gândirii, imaginației și vieții lui afective, unei trebuințe interioare de acțiuni și afirmare”,
după cum menționa Jean Piaget.
Jocuri didactice utilizate în diferite momente ale lecției de comunicare în limba română:

a) Spargerea gheţii: -Joc didactic – „Zâmbete și văicăreli”
-Fiecare elev primește un jeton cu soare și unul cu o broscuță. Pe soare se notează o bucurie, o

veste bună , un motiv de fericire pentru ziua de azi. Pe broscuță se notează un motiv de îngrĳorare, o
tristețe trăită astăzi.

Se prezintă frontal și se așează pe un tablou cu un lac. Se trage concluzia că soarele este deasupra
broscuțelor pe care le-am aruncat în lac , la fel cum motivele de bucurie trebuie să depășească grĳile pe
care le-am aruncat în lac.
b) Captarea atenţiei: - Joc didactic-„ Caută-ți echipa”

- Se lipesc pe spatele elevilor buline de culori diferite (5 culori) . Li se cere să se grupeze după
culori , fără a vorbi . Unul din ei nu aparține niciunui grup. Acestuia i se cere să spună cum se simte. Se
scoate în evidență , importanța apartenenței la grup și a muncii în echipă. Elevii se așează în bănci după
grupele formate în funcție de culoarea de pe spate.
c) Dirĳare a învățării:-Joc didactic-„Ghici ce poveste este ! ”

Scopul jocului-verificarea cunoștințelor acumulate de către elevi, dezvoltarea atenției, a gustului pentru
citit
Conţinutul jocului- fragmente din povești cunoscute de copii
Sarcina didactică-recunoașterea titlului și a autorului poveștii
Regulile jocului- învățătoarea începe să povestească, elevii o urmăresc și în momentul în care vor sesiza
fie după conținut , fie după personajele introduse , că povestirea s-a schimbat, vor ridica mâna și vor da
mai multe răspunsuri corecte, vor fi felicitați.
Elementele de joc- povestirea, ghicirea , recompensarea
Exemplu:

A fost odată o babă și-un moșneag. Baba avea o găină, iar moșul un cocoș. Găina babei se oua câte două

ouă pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i dădea nici unul.
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-Mă babă, îi zise moșul într-ozi , dă-mi și mie niște ouă, măcar pentru poftă !

-Cum să nu ! îi zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cocoșul , așa cum am

bătut și eu găina și o să mănânci ouă după pofta inimii.

Supărat , moșneagul prinse într-o zi cocoșul și-l bătu bine, îl aruncă peste gard.Cocoșul cum scăpă din

mâinile moșneagului, o luă la fugă și fugi, până ce se întâlni cu un ... urs, care-i spuse:

-Tii! Da` ce pește mare ai ! Dă-mi și mie că tare mi-e foame!

-Ba mai pune-ți pofta-n cui, cumetre , dacă ți-e așa foame , du-te la baltă și vei avea cât pește îți trebuie !

Văzând că vulpea nu mai zice nimic, ursul așteptă cât așteptă , apoi o luă repejor în pădure și merse

până ... ce văzu înaintea lui o fetiță. Și cum intră fetița în poieniță , numai ce ieși lupul în cale.

- Bună ziua , fetiță ! zise el.

- Mulțumesc frumos, lupule.

- Da-ncotro așa de dimineață ?

- Să mă duc și eu la bunicuța să-i duc niște vin și cozonac.

- Da` unde șade bunicuța ta ?

- În căsuța din pădure ...

Atunci lupul se apropie de ea și-i zise:

- Bună vreme , cumătră ! Da` ce vânt te aduce pe aici ?

- Apoi nevoia , cumetre ! Nu știu cine a fost pe la mine acasă în lipsa mea că mare nenorocire mi-a adus.

Și-am făcut și eu un praznic, după puterea mea , și-am venit să te poftesc, răspunse capra amărâtă.”

d) Evaluare: -Joc didactic –„Continuă desenul”
Elevii se așează în coloană și adaugă pe rând câte un element în desenul care se va realiza pe flip-

chart, fără să vorbească , desen care trebuie să reprezinte o secvență dintr-o poveste cunoscută. La final
elevii trebuie să spună la ce poveste s-au gândit. Se compară ideile.

Jocul didactic este mult folosit în orele de comunicare , datorită valorii formative deosebite pe
care o reprezintă și diversității obiectivelor educative pentru a căror rezolvare este utilizat jocul.

În concluzie , jocul didactic exercită o influență multilaterală asupra întregii dezvoltări psihice a
copilului. Ursula Șchiopu amintea: „ Jocul didactic devine activitatea principală a copilului , deoarece
dezvoltarea acesteia stimulează și întreține cele mai importante modificări ale psihicului copilului în cadrul căreia

se dezvoltă procesele psihice ce pregătesc trecerea copilului pe o treaptă superioară de dezvoltare.”

BIBLIOGRAFIE:
Cerghit,Ioan, „Metode de învățământ”, E.D.P., București,1980
Piaget,Jean, „Pedagogie și psihologie ”,E.D.P., București, 1984
Popovici, Constantin, „ Culegere de jocuri didactice pentru clasele I-IV ” , E.D.P. , București, 1994
Șchiopu, Ursula, „ Probleme psihologice ale jocului și distracțiilor ” , E.D.P. , București , 1986
www.didactic.ro



116

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Emoțiile și anxietatea față de evaluări

AUTOR: CRISTEA-NICOLA BIANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD”

La fel se întâmplă și în cazul elevilor, care își schimbă stările sufletești în fața stimulilor și
situațiilor în fața cărora sunt puși să facă față. Si aici mă refer în special la emoțiile negative, cele care se
nasc în momente tensionate când elevii află că sunt ascultați sau că primesc un extemportal.

Situația nu este diferită nici dacă aceștia sunt pregătiți, dacă este vorba de elevi emotivi care se
pierd în fața lipsei exercițiului de ascultare orală.

Foarte mulți elevi fac cu greu față situațiilor care le cer dovedirea performanțelor și demonstrarea
capacităților.

Spre exemplu, aflați în sala de clasă, subiecții află că vor fi ascultați după cum se deschide catalogul.
Emoțiile cresc când vine această veste care îi poate determina pe elevi să obțină performanțe foarte bune
sau îi pot crea stări sufletești de anxietate, frică, confuzie, în care toată informația să fie blocată. Elevul,
ridicat în picioare la răspuns, își aude vocea și datorită stării sale sufletești nu reușește să își exprime clar
și concis cunoștințele și astfel poate rata șansa de a dovedi că a știut lecția.

Emoțiile apar și în cazul testelor scrise, deoarece elevii sunt cuprinși de acea stare de agitație legată
de subiectele pe care le vor primi și de aceea, se întamplă foarte des, ca elevii să aibe sentimentul că “nu
știu nimic” în primă fază.
Realitatea este de obicei alta, fiindcă elevii se pregătesc din greu acasă, însă emoțiile, starea de spirit,
sentimentul de eșec, teama de părinți etc. îi pune în situația în care li se pare ca nu mai știu să rezolve
ceva.

Acest sentiment care îi cuprinde durează de obicei două trei minute, până ce elevii se obișnuiesc cu
starea de teamă de test. Le este recomandat elevilor să respire adânc și să citească relaxați subiectele
evaluării și să înceapă cu exercițiile pe care le știu rezolva, să nu rămână blocați la un exercițiu care le-a
dat bătăi de cap. Fiindcă mai apoi, este posibil să se elibereze sentimentul de blocaj, iar exercițiul să fie
rezolvat corect.

Spre exemplu, dacă părinții unui elev de clasa a II-a, este mereu acasă supus amenințărilor de genul
„trebuie să iei note mari”, „dacă dorești să ajungi cineva în viață trebuie să înveți”, „nu îți faci temele
niciodata”, „greșești și nu te descurci”, „iei note mici”.

Emoțiile negative pot acapara sentimentul de încredere al unui elev și starea de interes. Perioada
inițială de școlarizare este reprezentată de formarea elevului, descoperirea sinelui ci nu inițierea spre un
sentiment de defensive.

Elevul se obișnuiește cu acea stare de frică față de școală, sentimentul că el nu e bun de nimic îl
cuprinde și se obișnuiește cu starea; începe să aibă anxietate față de anumite materii, profesori și chiar
părinți.

Așadar, elevul apelează la cele mai nepotrivite metode de a lua note mari pentru a demonstra că a
știut, că are note mari; aici poate fi amintită învățarea mecanică, care poate ajuta să redea perfect lecția
unui profesor pentru a obține un calificativ cât mai bun, poate deopotrivă apela la copiat etc.
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Desigur, elevul nu va fi în continuare atras și interesat de școală, ci își va crea acel sentiment defensiv
prin care câștigă un fel de luptă cu notele.

În astfel de situații în care stimulii negativi generatori de emoții negative sunt aplicați mai intens și
mai frecvent decât stimulii pozitivi, vor avea ca rezultat un elev temător, plictisit, vinovat, supărat și cu
o puternică aversiune față de scoală, invătare, teme sau examene.

În aceeași măsură, dacă elevul este menținut sub stimuli pozitivi, acesta se simte încărcat de
încurajări și astfel va reda comportamente pozitive și rezultate potrivite așteptărilor. În consecință, un
elev încurajat și îndrumat din punct de vedere pozitiv are șanse mult mai bune de reușită datorită
sentimentului de valorizare al sau.

Un alt obstacol întampinat în desfășurarea optimă a situației educaționale este generat de frică.
Aceasta, la fel ca și emoțiile, dezvoltă diferite stări care sunt preluate de către elevi și datorită cărora se
limitează dezvoltarea acestora prin impactul generat.

Frica este definită ca fiind o stare de adâncă neliniște și tulburare, provocată de un pericol real sau
imaginar; lipsă de curaj, teamă, înfricoșare.

În general, frica este o emoție necesară care ne arată semnale asupra diferitelor pericole, ne ajută se
evităm situațiile neplăcute sau dimpotrivă să ne concentrăm atenția și gândirea în realizarea unor
activități într-o durată limitată de timp.

Foarte mulți dintre elevi au anumite frici, unii simt frici atunci când sunt ascultați, alții au frică de
părinți sau de profesori, de stima în fața clasei sau de ce vor spune unii dacă răspunsul nu este corect.
Toate aceste frici crează o barieră ce determină elevul să se blocheze și să nu mai poată opera conform
rațiunii.

Există mari pericole când vine vorba de fricile care se derulează în conștiința elevului în mod
permanent. Acestea îl determină să nu prospere și să investească toată energia în temeri, neliniști și grĳi.
Teama în mod permanent actionează ca și rugina asupra fierului, se erodează și consumă energia,
constant și în tăcere.

Spre rezolvarea acestor probleme, este bine de știut că, creierul lucrează prin preluarea stimulilor
externi pe care îi transpune în stări pozitive sau negative. Tot așa, trebuie lucrat cu stimulii interiori,
care există.

Doar că, elevul trebuie să învețe să se autogestioneze cu privire la ceea ce interiorizează din punct
de vedere negativ spre a nu se lăsa condus de emoții si frici.

Acesta poate cunoaște că trebuie să adopte o gândire realistă, anume că “testele nu vor fi atât de
grele din moment ce am învățat”, „voi respira adânc și relaxat ca să ofer cele mai bune răspunsuri”,
“întrebările nu vor fi grele” etc. În astfel de moduri, creierul va fi ocupat să se concentreze pe pozitiv,
ceea ce este bine și trebuie să se întâmple și nu pe partea negativă, frici sau emoții și încet, problema
găsește rezolvări.
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Personalitatea cadrului didactic

Mioara Doboş
Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti

„Profesia de dascăl este una din cele mai nobile, mai frumoase şi mai umane profesii” (Vasile Marcu)

Profesorul are un rol esențial în viaţa elevilor săi. În domeniul educațional, nu oricine poate

îndeplini cerinţele complexului act educativ. În persoana sa, profesorul trebuie să aibă subtile calităţi de

psiholog și pedagog, de didactician şi metodist, neobosit şi inventiv. Abilităţile sale profesorale, dar şi

însușirile de personalitate au influențe majore în inima copiilor, provocând repercursiuni încă mulţi ani

după terminarea studiilor. Prin felul său de a fi, prin comportamente şi atitudini, profesorul apropie ori

îndepărtează copiii: motivează, povăţuieşte, încurajează, pedepseşte, blamează etc.

Profesorul îndeplineşte o profesiune de o deosebită importanţă, aceea care asigură formarea şi

pregătirea personalităţii tinerelor generaţii şi pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor de

învăţământ, strâns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală şi cetăţenească.

Personalitatea profesorului presupune şi o serie întreagă de calităti, determinate de specificul şi

complexitatea muncii pe care o desfăşoară.

A educa înseamnă să fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligenţei, un semănător de idei.

Printre calitatile atitudinale de natură caracterial-morală se regăsesc corectitudinea, modestia,

fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpănirea de sine.

Responsabilitatea conştiinţei si a misiunii sale pe care şi-o asumă faţă de copii, faţă de ţară şi

faţă de întreaga umanitate -în mâinile sale se află, într-un fel, nu numai viitorul copilului, ci şi al patriei

şi naţiunii al cărei membru este. Conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii nu pot fi concepute în afara

adeziunii şi ataşamentului faţă de valorile culturale, naţionale şi universale, create de-a lungul veacurilor.

Sistemele de clasificare a aptitudinilor pedagogice diferă de la un autor la altul, în functie de natura,

conţinutul şi laturile activităţii pedagogice. Astfel, se pot distinge:

1. Aptitudini didactice- referitoare la activitatea de instruire

2. Aptitudini educative- privitoare la activitatea de modelare a personalităţii umane.
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Fiecare din aceste categorii include apoi aptitudini legate de realizarea unei sarcini concrete :

� aptitudini metodice ;

� aptitudini de evaluare ;

� aptitudini educative în domeniul educaţiei morale, estetice, de mediu, de sănătate.

Tinând cont de structura psihică internă a aptitudinilor pedagogice, se poate aprecia şi existenţa

unor aptitudini pedagogice speciale, cum ar fi :

� Aptitudinea de a cunoaşte şi întelege psihicul elevilor - capacitatea intuitivă,

pătrunderea şi sesizarea rapidă a particularităţilor psihice individuale. Contactul permanent cu elevii,

compensat cu o pregătire continuă, dezvoltă şi perfecţionează această aptitudine;

� Aptitudinea empatică - îi oferă profesorului posibilitatea de a privi toate influenţele

prin prisma celor cărora li se adresează şi de a prevedea, nu numai eventualele dificultăţi, dar şi posibilile

rezultate ;

� Aptitudini organizatorice - se manifestă în întrega activitate desfăşurată de profesor:

planificarea propriei activităţi, pregătirea şi desfăşurarea lecţiilor, îndrumarea activităţii colectivului de

elevi;

� Spiritul de observaţie - capacitatea ce permite sesizarea celor mai fine nuanţe şi

manifestări ale acţiunii educative. Cu ajutorul ei profesorul poate surprinde şi intui,, starea de spirit şi

intenţiile elevilor, după expresia feţei.

� Măiestria psihopedagogică reprezintă capacitatea complexă personală şi specifică a

profesorului de a concepe, organiza, proiecta şi conduce cu competenţă şi prestigiu, spirit creativ şi

eficienţă sporită procesul de învăţământ, procesul de educare şi de instruire a elevilor. Măiestria

psihopedagogică este rezultat atât al pregătirii cât şi al experienţei didactice îndelungate, bazată pe

interacţiunea tututor calităţilor personalităţii profesorului şi, într-o măsură importantă, pregătirea

psihopedagogică. Profesorul îi învaţă pe elevi să exploreze lumea, care sunt ei înşişi, propria lor fiinţă.

Această deprindere contribuie la dezvoltarea sentimentului de siguranţă al elevilor, a toleranţei,

solidarităţii, perseverenţei, a protecţiei contra stimulilor “stresanţi”, a inteligenţei emoţionale şi

interpersonale.
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� Tactul pedagogic- capacitatea de a găsi, la momentul oportun, forma cea mai adecvată

de atitudine şi tratare a elevilor; se poate aprecia că tactul este capacitatea profesorului de a-si menţine şi

consolida stările psihice pozitive şi de a le domina şi inhiba pe cele negative, oferind astfel răspunsuri şi

soluţii promte tuturor solicitărilor procesului instructive-educativ.

� Calitatea memoriei. Rapiditatea memoriei, trăinicia păstrării şi promptitudinea

recunoaşterii şi reproducerii sunt indispensabile în activitatea profesorului.

Farmecul profesorului este dat inclusiv de capacitatea de comunicare verbală şi nonverbală, de

metacomunicare. Prin firea deschisă şi disponibilitatea de a comunica şi de a stabili relaţii dorite şi

aşteptate cu elevii, farmecul personal favorizează: interacţiunea, colaborarea şi dialogul, capacitatea de a

asculta, câştigarea şi mentinerea popularităţii, a admiraţiei, crearea unei stări de confort psihic a elevului,

performantele si succesul scolar.

„Umorul fin, de bun gust reduce distanţa dintre partenerii relaţiei educaţionale, detensionează

atmosfera încordată, conflictuală, dezamorsează revendicările neîndreptăţite (note, lucrări), rezolvă

conflicte (profesor – elev/student, părinţi – copii, între elevi/studenti, reduce stresul, se depăşesc

problemele” (E. Macavei, 2001).

În relatia profesor – elev, locul şi rolul empatiei în structura aptitudinii pedagogice este bine

conturat, ţinându-se cont de faptul că în cadrul acestei relaţii există multe situaţii în care profesorul

trebuie să se transpună în locul elevului, întelegându-l şi adoptând soluţiile cele mai adecvate. Este

posibil ca, uneori, un profesor să devină extrem de empatic, ceea ce influenţează atitudinea faţă de alţi

elevi şi implicit actul de evaluare. La polul opus se află egocentrismul, care constă în incapacitatea de a se

transpune în situaţia celuilalt, de a accepta punctul de vedere al acestuia. O hipertrofie a propriei

personalităţi devine o piedică în calea cunoaşterii psihicului elevului, şi care duc la generarea de conflicte

în cadrul relatiei profesor – elev.

Din doi profesori la fel de instruiţi în tehnica predării, va avea mai mult succes cel care dă dovadă

de înclinaţie, vocaţie, har.

Profesorii trebuie să asimileze deprinderile educatorilor fascinaţi ca să poată acţiona în mod

eficient în mica şi infinita lume a personalităţii elevilor lor.
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Trebuie să fim educatori situaţi cu mult deasupra mediei dacă vrem să formăm fiinţe umane

inteligente şi fericite , capabile să supravieţuiască în societate.

Concluzia firească ce se poate desprinde din aceste date ar fi aceea că între personalitatea

profesorului şi performantele elevilor nu se instituie neapărat o relatie strict lineară, de o manieră care

să ne îndreptăţească să considerăm personalitatea acestuia drept o variabilă strict cauzală, ci mai degrabă

una moderatoare (profesorul ca moderator). Profesia de educator implică raportarea şi confruntarea

continuă cu altii, de aceea anumite calităţi aptitudinale sunt indispensabile acelora care îşi aleg şi

prestează această profesie. Aptitudinile pedagogice, solicitate profesorului în actiune, se manifestă în

activitatea de educatie şi pot fi evidentiate pe baza performantelor realizate.

Pentru profesor fiecare elev este nu doar o persoană din sala de clasă, ci şi o fiinţă umană

complexă, cu necesităţi unice. Astfel ştie să transforme informaţia în cunoaştere şi cunoaşterea în

experienţă.

Profesorii buni vorbesc cu glasul; profesorii fascinaţi vorbesc cu ochii. Un profesor fascinant

este un maestro al sensibilităţii- este responsabil de modelarea personalităţii umane. Acesta trebuie să

ştie că sunt de neînlocuit: blândeţea, solidaritatea,toleranţa, integrarea, sentimentele altruiste.

Un educator nu este o fiinţă umană perfectă, ci o persoană care dispune de suficientă pace

lăuntrică pentru a se goli şi de sensibilitate pentru a învăţa. Profesorul are menirea de a-i pregăti pe

elevii săi să exploreze necunoscutul, să nu le fie teamă de eşec, ci să se teamă de renunţarea de a mai

încerca încă o dată.
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JOCUL - METODA INTERACTIVĂ DE PREDARE -

ÎNVĂŢARE A LIMBII ENGLEZE

Prof. DRĂGHICI FLORINELA- ELENA
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”, Loc. N. Bălcescu, jud.Vâlcea

Spre deosebire de metodele tradiţionale de predare a unei limbi străine, metodele moderne
implică interactivitatea, participarea directă a celor instruiţi în procesul de predare-învăţare. Una dintre
metodele interactive utile pentru învăţarea unei limbi moderne este jocul. Lucrarea de faţă se
concentrează pe o serie de exemple de jocuri didactice utile în predarea limbii engleze. Jocul poate duce
la asimilarea noţiunilor mult mai uşor, creând un mediu relaxat de învăţare şi contribuind la dezvoltarea
imaginaţiei, a aptitudinilor şi creativităţii elevilor.
Jocul ca metodă didactică trebuie privit din două perspective:

1. Jocul la clasele mici, I-IV, care ar trebui să fie predominant deoarece aceştia reacţionează altfel
când ştiu că fac parte dintr-o poveste pe care o construiesc împreună, în care, cu siguranţă, au rolul
principal, acesta nefiind unul impus, ci unul asumat, „creat”.

2. Jocul la clasele mari - gimnaziu şi liceu. Deşi par mai greu de captat în astfel de activităţi, elevii
vor participa cu interes, deoarece se anulează barierele unei lecţii „în clasă”, este altceva decât orele
obişnuite, iese din tipare. În acest caz jocul didactic poate fi folosit, fie pentru a începe o discuţie, pentru
a „sparge gheaţa”, fie pentru a evidenţia trăsătura competitivă a participanţilor, sau pentru a recapitula
unele noţiuni studiate.
În cele ce urmează voi enumera câteva tipuri de joc şi momentele în care le putem folosi în cadrul unei
lecţii, având ca şi grup-ţintă clasele de gimnaziu şi de liceu.

a) Pentru „spart gheaţa” un joc de genul ”întrebări pentru aflarea adevărului” ar putea înlătura
barierele în comunicare, i-ar putea face chiar şi pe cei mai timizi sau mai puţin pregătiţi elevi să participe.
Acest joc este eficient atât la clasele de liceu, cât şi la clasele de gimnaziu, pentru elevii de nivel mediu şi
avansat pentru că încurajează interactivitatea. Profesorul va alege un „voluntar” care va fi cel interogat.
Colegii îi vor adresa întrebări în legătură cu ceea ce a făcut el, de exemplu la sfârşit de săptămână, cu o zi
în urmă, folosind întrebări cu răspuns limitat „Da”, „Nu”. Exemple: „Ai fost ieri la cumpărături?”, sau
„Te-ai uitat ieri la televizor?” Este important ca această activitate să se desfăşoare într-un ritm alert şi să
nu dureze mai mult de zece minute. Profesorul va corecta eventualele greşeli de gramatică sau de
pronunţie ale elevilor, dar nu va interveni pe parcursul desfăşurării acestei activităţi. O altă variantă a
acestui joc didactic este „Cuvântul misterios”. Profesorul va scrie pe tablă un cuvânt legat de vocabularul
predat la clasă într-o oră anterioară. Un elev va sta cu spatele la tablă şi va adresa colegilor întrebări
pentru a afla cuvântul. Întrebările trebuie să fie cât mai variate. Dacă elevul numeşte cuvântul de pe tablă,
el va avea dreptul de a scie alt cuvânt, care să fie descoperit de un alt coleg desemnat.

b) Pentru îmbunătăţirea vocabularului putem folosi un joc numit „Trage oblonul”. Elevii vor fi
împărţiţi pe echipe de câte patru. Fiecare echipă va primi câte opt fişe conţinând opt „ferestre”. Pe
jumătate de „fereastră” este scrisă o jumătate de proverb sau expresie (Oblonul închis). Elevii vor primi
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şi partea cealaltă pe bucăţele mici de hârtie. Ei trebuie să potrivească respectivele cuvinte astfel încât
„oblonul” care cuprinde toate cuvintele proverbului, sau expresiei să fie închis. Profesorul va avea rolul
de a juriza munca elevilor şi de a desemna echipa câştigătoare, adică cea care va „închide” obloanele, va
găsi proverbele sau expresiile enunţate în cel mai scurt timp. Această echipă va da o „pedeapsă” echipei
perdante.

c) „Jumătate de Rebus”. Acest joc funcţionează astfel: Elevii lucrează pe perechi. Profesorul le va
propune un rebus completat parţial. Unul dintre elevi va avea o jumătate de rebus, iar celălalt a doua
parte. Nu vor exista indicii pentru aflarea cuvântului. Elevii vor formula, pe rând, propriile explicaţii,
respectiv definiţii astfel încât fiecare dintre ei să poată completa rebusul. Acest joc încurajează
dezvoltarea vocabularului şi exprimarea liberă, dar poate fi folosit şi pentru recapitularea vocabularului
la sfârşitul unei unităţi de învăţare. Trebuie să menţionez faptul că această metodă este foarte potrivită
în cazul elevilor de nivel avansat, deoarece ei pot formula definiţii mai ample, ajutându-se şi de
vocabularul acumulat.

d) „Povestea” - o activitate antrenantă care încurajează creativitatea elevilor şi dezvoltă lucrul în
echipă. Se poate folosi atât la clasele de gimnaziu, cât şi la cele de liceu. Elevii vor fi împărţiţi în patru
grupe. Fiecare grupă va scrie pe o foaie de hârtie câte patru sau cinci cuvinte, care au sau nu legătură
între ele. Fiecare foaie va merge la cealaltă grupă, adică foaia de la grupa întâi va merge la grupa a doua,
cea de la a doua la a treia şi aşa mai departe. Fiecare echipă va trebui să alcătuiască o poveste folosind
cuvintele respective, respectând regulile gramaticale, nu neapărat şi pe cele logice! Se pot compune
poveşti amuzante sau science fiction - creativitatea nu are limite! O altă variantă a acestui joc este
scrierea unei poezii folosind cuvintele propuse. Paragrafele vor fi notate pe foi tip flip-chart şi apoi vor
fi prezentate colegilor de un purtator de cuvânt al fiecărei grupe. Profesorul va avea rolul de evaluator al
activităţii elevilor, evidenţiind cele mai bune idei.

În încheiere este necesar să subliniez faptul că această metodă didactică oferă elevilor
posibilitatea de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi abilitatea de a vorbi o limbă străină, reinventându-se în
fiecare caz, interacţionând cu alţii, transferând ”achiziţiile” în contexte noi!
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Stații de monitorizare a calității aerului în România

Drăgulin Luiza-Nicoleta, fizică-chimie
Școala Gimnazială ”I.L.Caragiale”, Brăila

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu
modificările ulterioare, atribuțiunea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România
revine autorităţilor pentru protecţia mediului.

Poluanţii atmosferici monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, valorile țintă,
pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de
legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi derivă din cerințele UE.

În prezent, Reţeaua Națională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) efectuează
măsurători continue, zilnice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO),
ozon (O3), particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd),
nichel (Ni), benzo(a)piren.

Calitatea aerului în fiecare staţie de monitorizare este reprezentată prin indici de calitate
sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici.

Fig. nr 1 Harta României cu distribuția stațiilor de monitorizare a calității aerului
https://www.calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro

Reţeaua Națională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) are în structura sa 148 de stații
automate de monitorizare a calității aerului și 11 stații mobile folosite la nevoie, unde sunt necesare
determinări specifice.

� 30 staţii de tip trafic
� 58 staţii de tip industrial
� 37 staţii de tip fond urban
� 13 staţii de tip fond suburban
� 7 staţii de tip fond regional
� 3 staţii de tip EMEP
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Stație de monitorizare de tip trafic

� evaluează influența traficului asupra calității aerului
� are rază de reprezentativitate între 10- 100 m
� monitorizează SO2, oxizi de azot NOx, CO, O3, compuși organici volatili (COV) și particule în

suspensie PM10 și PM2,5

Fig. nr 2. Stație de monitorizare a calității aerului, de tip trafic
https://www.calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Station/traffic/statie-de-tip-trafic2.jpg_2063068895.jpg

Stație de monitorizare de tip industrial

� evaluează influența activitaților industriale asupra calității aerului;
� raza ariei de reprezentativitate este de 100m-1km;
� monitorizează : dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3),

compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) precum și parametrii
meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă,
precipitații);

Fig. nr 3. Stație de monitorizare a calității aerului, de tip industrial
https://www.calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Station/industrial/IL2_4.jpg_2063068895.jpg

Stație de monitorizare de tip fond urban

� evaluează influența așezărilor umane asupra calității aerului;
� raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;
� (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în

suspensie (PM10 si PM2,5) si parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune,
temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații).
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Fig. nr 4. Stație de monitorizare a calității aerului, de tip urban
https://www.calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Station/urban/AB2_4.jpg_2063068895.jpg

Stație de monitorizare de tip fond suburban

� evaluează influența "așezărilor umane" asupra calitații aerului;
� raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;
� poluanții monitorizati sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO),

ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) și
parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară,
umiditate relativă, precipitații);

Fig. nr 5. Stație de monitorizare a calității aerului, de tip suburban
https://www.calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Station/suburban/MM5_1.jpg_2063068895.jpg

Stație de monitorizare de tip fond regional

� este stație de referință pentru evaluarea calitații aerului
� raza ariei de reprezentativitate este de 200-500km
� poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO),

ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) si
parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară,
umiditate relativă, precipitații);
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Fig. nr 6. Stație de monitorizare a calității aerului, de tip regional
https://www.calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Station/regional/HR1_3.jpg_2063068895.jpg

Stație de monitorizare de tip EMEP

� monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontier la lungă distanță
� sunt amplasate în zona montană la medie altitudine: Fundata, Semenic si Poiana Stampei
� poluanții monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO),

ozon (O3), compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) și
parametrii meteo (directia și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate
relativă, precipitații);

Fig. nr 7. Stație de monitorizare a calității aerului, de tip EMEP
https://www.calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Station/emep/CS1_1.jpg_2063068895.jpg

CONCLUZII

Sănătatea şi bunăstarea oamenilor sunt strâns legate de starea mediului înconjurător.
Mediul natural de bună calitate poate aduce multe beneficii bunăstării fizice, mentale şi sociale.

Degradarea mediului înconjurător cauzată de poluarea aerului şi a apei, de poluarea fonică,
radiaţii, substanţe chimice sau agenţi biologici poate avea efecte devastatoare și pe termen lung asupra
sănătăţii umane, și nu numai.
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Învățarea prin intermediul proiectelor.

Proiect transfrontalier ,,Lecții de viață oferite de personajele

literare”

Autor:Dranca Cristina
Prof. Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava, România

MOTO: „De fiecare dată când deschizi o carte, înveţi ceva”
(Proverb chinezesc)

Prin intermediul acestui material dorim să vă împărtășim experiența noastră de învățare prin
intermediul proiectelor educaționale. În acest articol este vorba de proiectul transfrontalier ,,Lecții de
viață oferite de personajele literare”, desfășurat împreună cu două licee, unul din Republica
Moldova și celălalt din Tulcea. Elevii clasei a XI-a A de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir”
Suceava au avut bucuria de a desfășura acest proiect în perioada februarie –mai 2022, coordonați de
profesoara Cristina Dranca.

Scopul proiectului:

Cunoașterea, prețuirea și valorizarea literaturii române;
Extinderea valorilor competenţei literare-lectorale asupra întregii dezvoltări artistic-estetice;
Adaptarea comportamentelor pe calea aprecierilor proprii, în funcţie de interesul, gustul şi dezvoltarea
literară şi estetică, urmărind o acoperire maximă obiectivă şi subiectivă a aşteptărilor scontate (scopuri,
nevoi, aspiraţii, tendinţe) în formarea Eu-lui cititor;
Cunoașterea și promovarea tradițiilor românești.

Obiectivele proiectului:

O1 – Motivarea elevilor de a-și organiza creativitatea și timpul în mod eficient prin implicarea lor în
propria organizare;
O2 - Dezvoltarea unui climat psihologic pe centre de interes utilizând un limbaj literar în dependență de
stilul funcțional folosit spontan;
O3 - Integrarea resurselor lingvistice în resurse cotidiene, demonstrând pasiune, empatie, toleranță,
inspirate din practica și experiența personajelor literare;
O4 - Utilizarea strategiilor eficiente și efective de management al informației, pentru a relaționa
experiențele virtuale în dezvoltarea competenței digitale;
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Competențe specifice:

1. Lectura și receptarea textelor literare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi
atitudine creativă;
2. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și
toleranță;
3. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi
coerenţă discursivă lingvistică și digitală;
4. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de
atitudine pozitivă şi interes;

Etapele implementării proiectului:

Etapa de stabilire a parteneriatelor educaționale transfrontaliere și semnarea acordurilor de colaborare;
Etapa saluturilor virtuale și stabilirea echipelor;
Etapa de cercetare a subiectelor propuse în cadrul disciplinelor selectate;
Etapa de implicare teoretică și practică și valorificarea resurselor Bibliotecii digitale Educație online;
Etapa colaborărilor virtuale dintre elevi;
Etapa creări produselor educaționale comune și a lucrului în echipe;
Etapa prezentării rezultatelor;
Etapa de reflecție și raportare.

Etapa de stabilire a parteneriatelor educaționale transfrontaliere și semnarea acordurilor

de colaborare

În luna noiembrie 2021 am stabilit contacul pe platforma proiectului și am identificat cei doi parteneri
cu care am încheiat acordul de parteneriat, Instituția Publică Liceul cu Program Sportiv nr.2 Chișinău,
Republica Moldova,clasa a X-a și Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret”Tulcea, România,clasa a X-a.
Am completa formularul de înregistrare publicat pe pagina oficială de Facebook a Bibliotecii digitale
„Educație online” și pe site-ul DGETS.

Etapa saluturilor virtuale și stabilirea echipelor

După încheierea acordurilor de parteneriat și stabilirea principalelor activități, a avut loc etapa salutului
virtual. Fiecare echipă și-a ales un nume și un motto realizând, de asemenea, și un poster de prezentare a
echipei. Echipele au schimbat între ele posterele de prezentare. Membrii fiecărei echipe au realizat
materiale de prezentare a școlii, a localității sau a județului, a țării din care vin. Schimbul de materiale și
idei a fost benefic și a ,,spart ghiața” astfel încât toți copiii s-au simțit motivați să dezvolte colaborarea.
S-au propus spre cercetare trei opere literare: Moara cu noroc de Ioan Slavici, Ion de Liviu Rebreanu,
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă, cu dezvoltarea motivului drumului/al călătoriei, dar și motivul
averii/al banului/al pământului.

Etapa de cercetare a subiectelor propuse în cadrul disciplinelor selectate

În cadrul etapei de cercetare a subiectelor propuse, echipa Povești cantemirești a reluat lectura basmului
Povestea lui Harap-Alb, a citit nuvela realistă Moara cu noroc de Ioan Slavici, precum și romanul realist
obiectiv Ion de Liviu Rebreanu. După parcurgerea textelor, elevii împreună cu profesorul au încadrat
operele în curentul realist urmărind trăsăturile acestuia care se regăsesc în opere. Echipa s-a împărțit în
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grupuri de câte 5-6 elevi care și-au ales o operă și au realizat un studiu de caz: motivul banului în Moara
cu noroc ,dar și în alte opere literare; motivul drumului în Povestea lui Harap-Alb; motivul drumului în
romanul Ion .

Etapa de implicare teoretică și practică și valorificarea resurselor Bibliotecii digitale

Educație online

În ceea ce privește etapa de implicare teoretică și practică, elevii au urmărit două lecții din Biblioteca
digitală Educație online fără hotare: Textul argumentativ si Portretul.
Tot în această etapă s-au realizat materiale pentru temele alese: prezentări pppt, canva , quizzuri etc.
A fost o etapă prolifică deoarece fiecare membru al echipei a contribuit cu păreri, idei sau materiale
lucrate.

Etapa colaborărilor virtuale dintre elevi

Aceasta este etapa cea mai frumoasă din proiect deoarece elevii se cunosc mai bine, învață să lucreze în
echipă și sunt motivați. În această etapă elevii au colaborat pentru realizarea materialelor comune, au
schimbat idei, gânduri, păreri li sentimente. Colaborarea s-a realizat pe platforma Google meet, dar și pe
Facebook sau WhatsApp.

Etapa creări produselor educaționale comune și a lucrului în echipe;

În această etapă elevii au colaborat pentru realizarea unor produse comune: rebusuri, Kahoot, quizzuri
etc pe care le-au jucat împreună și , de asemenea, au realizat materialul comun al proiectului.

Etapa prezentării rezultatelor

In lunile aprilie-mai au fost prezentate rezultatele proiectului. Fiecare echipă a selectat cele mai bune
materiale și au realizat o prezentare comună. Activitatea a avut succes datorită implicării active a elevilor
și datorită dorinței de a scoate în evidență munca în comun.

Etapa de reflecție și raportare

În această etapă s-a realizat raportul de activitate, analizându-se punctele forte și punctele slabe. De
asemenea, s-au creionat direcții de lucru pentru sustenabilitatea proiectului. S-a organizat o conferință
online și o expoziție virtuală cu produsele elevilor. Pentru diseminarea activităților s-a postat materialul
final pe site-ul colegiului. Activitatea elevilor a fost evaluată prin observare directă și prin chestionarul
de feedback. Elevii au primit diplome de merit.

Produsul final, carte în storyjumper:

https://www.storyjumper.com/book/read/123458652
In loc de concluzii:
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Vocabularul activ. Interpretare și specificitate pentru copilul

cu T.S.A.

Mihaela Dumitrescu

Profesor logoped - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Delfinul” Constanța

Absența vocabului activ reprezintă unul dintre primele semne îngrĳorătoare ale autismului.

Apoi urmează dilema, negarea diagnosticului. Părinții adună informații, despre copiii care au vorbit mai

târziu sau despre copiii a căror evoluție în terapie a fost foarte rapidă, însă rămâne mereu aceeași

întrebare: „Oare acel copil era la fel ca al meu?”. Tulburările referitoare la vocabularul activ sunt

constante și majore în autism. Tulburările de limbaj specifice vocabularului activ reprezintă rezultatul

disfuncțiilor intervenite în recepționarea, înțelegerea, elaborarea și realizarea comunicării scrise și orale,

din cauza unor afecțiuni de natură organică, funcțională, psihologică sau educațională, care acționează

asupra copilului mic în perioada apariției și dezvoltării limbajului

(http://www.despresuflet.ro/forum/autism-f55/particularitatile-limbajului-copilului-autist-

t2248.html). Se estimează faptul că o treime dintre autiști nu reușesc achiziționarea niciunui vocabular

activ și o altă treime nu dezvoltă decât un limbaj cu vocabular pasiv rudimentar.

Progresele înregistrate de copiii autiști sunt influențate de gravitatea autismului (sever, mediu,

ușor), de vârstă la care copiii încep terapia, de limbă pe care copiii trebuie să o învețe (este știut faptul că

limba română are o gramatică foarte complicată și are ceea ce nu trebuie nici unui copil autist: multe

reguli cu multe excepții și multe semnificații ale acelorași cuvinte, motiv pentru care o parte din

dificultățile învățării vocabularului activ derivă din ghinionul acestor copii de a fi nevoiți să învețe

limba română: pluralul, acordul subiect-predicat, substantiv-adjectiv, formele articolului posesiv, care

sunt mai multe decât în alte limbi).

Tulburările comunicării se împart în două mari categorii: a)tulburările comunicării preverbale;

b)tulburările limbajului propriu zis. Prima categorie se caracterizează prin absența gestului de indicare

(pointing) și a gesturilor menite să atragă atenția celor din jur asupra unui obiect, a unei situații, absența

gesturilor de comunicare a dorințelor într-o manieră adecvată. La copiii autiști apare o sărăcie gestuală
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comunicativă, actele de limbaj comunicativ fiind foarte sărace și limitate de multe ori la acte de cerință

sau protest.

De multe ori, acești copii își exprimă dorințele și emoțiile prin comportamente aberante, cum ar

fi țipetele, heteroagresivitatea, agresivitatea. Spre deosebire de copiii surzi sau a celor cu tulburări

specifice de limbaj, copiii autiști nu dezvoltă modalități nonverbale de emitere a unor mesaje.

La fel de evidente sunt și deficitele în ceea ce privește gestica și mimica, ce însoțesc limbajul,

absența expresiilor faciale, a zâmbetelor care acompaniază în mod normal un dialog, precum și

incapacitatea de a interpreta expresiile faciale văzute la alții. Există și cazuri în care copiii încep să

prezinte semne de autism mai tarziu. Aceștia au prezentat lalațiune, au gângurit în primele 6 luni de

viață, chiar au spus câteva cuvinte, dar aceste achiziții se pierd apoi odată cu instalarea autismului. O

caracteristică a tulburărilor limbajului propriu-zis este ecolalia (repetarea în ecou). Ceea ce trebuie

precizat este faptul că ecolalia servește uneori scopurilor de comunicare.

În unele cazuri, ecolalia poate transmite lipsa înțelegerii, motiv pentru care utilizarea acesteia

crește în situațiile în care copiii nu înțeleg ceea ce li se cere sau li se spune. În alte cazuri, ecolalia are

semnificație de cerere („Vrei ciocolată?” înseamnă „Vreau ciocolată!”). Acest lucru se întâmplă deoarece

copilul autist asociază fraza cu evenimentul, fără a surprinde semnificația frazei. O adevarată problemă

pentru copiii autiști este utilizarea adecvată a pronumelui personal și posesiv. Una dintre explicațiile

erorii de utilizare a pronumelui susține că autistul este profund confuz în legătură cu propria sa identitate.

Există rezerve în ceea ce privește această explicație, deoarece observațiile, de-a lungul timpului, ne fac să

înțelegem că autiștii știu foarte bine când se referă la propria persoană și când se referă la o altă persoană.

Un argument foarte simplu îl constituie efectuarea comportamentului, care ar urma în mod logic după o

utilizare greșită a pronumelui.

Dacă atunci când copilul autist spune „Tu vrei ciocolată!” vei mânca acea ciocolată, cu siguranță

protestele nu vor întârzia să apară. Se întâmplă așa tocmai pentru că autistul nu se referea la tine, ci la

propria persoană, de care este perfect conștient, numai că problema a apărut în exprimarea verbală

conștientă. Această eroare de exprimare se datorează faptului că pronumele este relativ la vorbitor și la

ascultător, iar autiștii au tendința de a învăța prin asociere.
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În cazul pronumelui, asocierea nu este constantă, din contră, raporturile se tot schimbă și atunci

apare confuzia la nivelul exprimării verbale. Dacă am renunța la folosirea pronumelor și am folosi în

mod invariabil numele fiecărei persoane, cu siguranță autiștii și-ar exprima corect dorințele și impresia

de confuzie, în ceea ce privește identitatea propriei persoane, ar dispărea.

L. Bloom vorbește (http://www.despresuflet.ro/forum/autism-f55/particularitatile-limbajului-

copilului-autist-t2248.html) de dificultăți de învățare a formei vocabularului activ (învățarea

fonologică, morfologică și sintactică), conținutului limbajului și de dificultăți în ceea ce privește

utilizarea limbajului, aplicarea vocabului activ. De subliniat este faptul că, în cazul autiștilor care reușesc

interiorizarera formei și conținutului vocabularului activ, se menține dificultatea utilizării lor adecvate și

eficiente în comunicare, motiv pentru care este foarte importantă descoperirea de către copil a

funcționalității vocabularului activ, a dorinței de a comunica. Și aici nu mă refer doar la comunicarea

dorințelor, ci la a provoca autiștii ajunși la un nivel avansat în terapie „să comunice de dragul

comunicării”.

Acest lucru este foarte greu de realizat, dar joacă un rol vital în integrarea finală a copilului autist

în societate. Devine util un cumul al particularităților vocabularului activ și a comunicării copilului

autist (cu precizarea că la fiecare dintre ei acestea se află într-o combinație unică, la un anumit nivel de

gravitație și, ca întotdeauna, pornind de la aceste două aspecte, se realizează intervenția teraputică):

� Dificultatea/dificultatea de a pune întrebări

� Dificultatea/incapacitatea de a obține și reține o informație utilă

� Dificultatea/incapacitatea de a avea comentarii la obiect

� Dificultatea/incapacitatea de a susține un monolog coerent, consistent și continuu

� Dificultatea/incapacitatea de a solicita atenția unui partener de discuție

� Dificultatea/incapacitatea de a înțelege sensul figurat al unor exprimări și de a da sens

figurat unor exprimări

� Dificultatea/incapacitatea de a prelua și dezvolta ideile altei persoane

� Dificultatea/incapacitatea de a schimba cursul discursului în direcția dorită;

� Dificultatea/incapacitatea de a combate rațional ideile pe care nu le împărtășește

� Lipsa reacției la vorbire
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� Nu răspund la comenzile verbale și au o reacție întârziată la apelul numelor lor

� Pronunție defectuoasă

� Ecolalie imediată/întârziată

� Absența sau utilizarea neadecvată a cuvintelor de legătură

� Substituie cuvintele cu altele apropiate ca sonoritate, semnificație, utilitate

� Îmbinarea cuvintelor în ordine greșită în propoziții;

� Prezența unui vocabular sărac

� Exprimarea, printr-o vorbire „economicoasă”, lipsită de intonație, flexibilitate,

dezagreabilă (stil telegrafic);

� Utilizarea unor formulări verbale stereotipe și repetitive

� Cuvintele/propozițiile nu apare la vârsta obișnuită

� Absența limbajului nu se însoțește de nicio încercare de comunicare gestuală sau mimică

� Inversarea pronumelui (utilizarea lui „Tu” pentru a vorbi despre sine);

� Asimilarea mai ușoară și utilizarea, cu o frecvență mai mare, a cuvintelor concrete (nume

de obiecte, comenzile de a realiza o sarcină simplă);

� Dificultatea/incapacitatea de înțelegere și utilizare în conversație a cuvintelor abstracte

(glume, emoții, atribute complexe, ca de exemplu: harnic/leneș, vinovat/nevinovat,

cuminte/obraznic etc.)

� Diferențe foarte mari între numărul cuvintelor din vocabularul pasiv (limbajul receptiv)

și cel activ

� Dificultăți în discriminarea întrebărilor și cerințelor adresate

� Lipsa contactului vizual în timpul conversației

� Dificultatea/incapacitatea de înțelegere și folosire adecvată a elementelor de limbaj

paraverbal (semnale transmise prin voce: intonație, accent, dicție, volum, ritm, pauze,

modulații) și nonverbal (semnale transmise prin corp: postură, mimică, gestică, zonă și

distanță).



136

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

În procesul de identificare а celor mai potrivite strategii didactice în scopul îmbogățirii și activizării

vocabularului copiilor cu autism, se va ţine cont de faptul că:

� Procesul învăţării este mai important decât rezultatele obţinute pe termen scurt și decât
predarea.

� Elevii învață în clasă, folosind resursele interne şi externe, propuse de cadrul didactic şi
de ceilalți elevi.

� Problemele de învățare sunt fireşti şi ele pot deveni impulsuri de perfecționare а
strategiilor didactice.

� În contextul diversităţii elevilor, fiecare elev este important şi unic, indiferent de
rezultatele sale școlare.

� Parteneriatul educațional constituie o formă de exprimare а relațiilor eficiente în
procesul educațional, precum şi un sprĳin necesar în realizarea acestuia;

� Procesul didactic este sprĳinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării –
mediul educațional / ambientul – cu mesajele sale experiențiale directe şi indirecte.

� Resursele interne, care sprĳină învățarea, vin din empatia manifestată între cadrul
didactic şi elev şi din valorizarea experienţelor de viață.
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Parteneriatele școlare, rolul și importanța acestora în procesul

de învățământ

Autor: Dumitrescu Monica-Ancuța
Prof. pt. înv. primar Școala Gimnazială Nr.3 Negrești-Oaș

Activitățile extracurriculare sunt activități care adâncesc și întregesc procesul de învățământ, oferind,
totodată, posibilități suplimentare de acțiune și manifestare, de îmbogățire și de consolidare a cunoștințelor.
Specific acestor activități este că oferă posibilități mai largi de cunoaștere nemĳlocită a realității, stimulează
spiritul de inițiativă și dispun de o încărcătură afectivă mai puternică.

Parteneriatele școlare reprezintă un tip de activitate extracurriculară. Acestea ajută elevii să aibă succes
la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii
pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai
sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor
publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii
despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi
conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini
de investigare, cercetare.

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

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate,
pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a
activităţii didactice.

Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor
proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai ales asupra
implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de
azi.

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

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ;
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor ;
- organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă ;
- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ ;
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere.
În activitatea la clasă am aplicat proiecte pe teme ecologice și parteneriate educaționale instituționale,

după cum urmează:
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- ”Împreună pentru viață și sănătate” – parteneriat instituțional între școală și Crucea Roșie, având
drept scop însușirea unor noi cunoștințe privind norme de igienă și norme de prim-ajutor,
familiarizarea elevilor cu voluntariatul;

- ”File de viață- file de carte” - parteneriat instituțional între școală și Biblioteca Orășenească, având
drept scop atragerea elevilor spre lumea cărților;

- Proiect tematic ”Eco Junior” – având drept scop educarea ecologică, implicarea în activități eco-
recreative a elevilor prin joc

- Proiect tematic caritabil ”Bucuria de a dărui”, constând în acțiuni de voluntariat, prin care elevii
conștientizează nevoile individuale cu care se confruntă alte persoane.

În rândurile care urmează voi prezenta activitățile unui proiect de suflet realizat în parteneriat cu
grădinița.

Proiect de parteneriat școală-grădiniță
”Cu paşi repezi spre viaţa de şcolar!”

Prezentul proiect a dorit să realizeze un parteneriat activ între grădiniţă–şcoală–familie, având drept
scop satisfacerea nevoii de formare a copilului. Permite copiilor să cunoască aspecte din mediul de viaţă al
fiecărui grup, să stabilească relaţii de prietenie, să participe împreună la diverse activităţi.

Benificiarii proiectului au fost şcolarii clasei a III- a în număr de douăzeci de elevi şi preşcolarii grupei
mari în număr de 23. Instituţiile implicate în derularea proiectului au fost Şcoala Gimnazială Nr. 3
Negreşti-Oaş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Negreşti-Oaş. Pe parcursul proiectului s-au desfăşurat
diverse activităţi.

Prima activitate a proiectului s-a desfăşurat la şcoală, constând în jocuri de cunoaştere, socializare şi
activităţi practice.

În luna decembrie, în cadrul unei acţiuni caritabile organizate de ``Fundaţia Alternative``, în sala
Primăriei Negreşti-Oaş, grupa de preşcolari a interpretat colinde, iar elevii de la şcoală au interpretat sceneta
Un înger din cer cu scopul strângerii unor fonduri băneşti pentru alimente şi haine, distribuite ulterior unor
familii nevoiaşe. Cu ocazia acestei activităţi copiii au avut prilejul de a participa la o frumoasă acţiune
caritabilă, culturală, au avut de înfruntat emoţiile interpretării pe scenă, evenimentul având un număr
semnificativ de participanţi.

A treia activitate a avut loc în luna ianuarie, la grădiniţă, cu prilejul omagierii marelui poet Mihai
Eminescu. Elevii clasei a treia au recitat poezii, au cântat şi au interpretat povestea O mare şi frumoasă

prietenie, scrisă de Dumitru Almaş. Preşcolarii ne-au încântat şi ei cu interpretarea unor poezii eminesciene.
La finalul activităţii copiii au realizat desene inspirate din poeziile marelui poet. Această activitate a dat
ocazia copiilor de a-şi dezvolta aptitudinile literare cât şi cele artistice.

A patra activitate a constat în vizionarea piesei de teatru ``Pinocchio`` la Teatrul de Nord Satu Mare.
Cu ocazia zilei de 8 Martie, cele două grupe s-au întâlnit la şcoală, au cântat şi au recitat poezii dedicate

mamei, iar la final au confecţionat împreună câte un coşuleţ pentru mama.
În luna aprilie cu ocazia Zilei Pământului cele două grupe au plantat flori la grădiniţă şi la şcoală având

drept scop dezvoltarea comportamentului ecologic.
În luna mai a avut loc o acţiune comună cu tema ``Ce înseamnă să fii elev?``. La această activitate copiii

preşcolari au venit la şcoală şi au asistat la o lecţie demonstrativă pregătită de doamna învăţătoare şi şcolari.
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În luna iunie s-au desfăşurat activităţi în parcul din centrul oraşului, cu ocazia zilei de 1 Iunie. S-au
realizat diferite concursuri: desene pe asfalt, cursa în sac, cei mai puternici, să dansăm, labirintul. La final s-au
cântat cântece şi a avut loc premierea copiilor.

După finalizarea proiectului de parteneriat suntem convinşi că acesta şi-a îndeplinit rolul, acela de a
apropia copilăria mai mult de şcoală, reprezentând un demers benefic atât în viaţa preşcolarilor, cât şi a
şcolarilor, contribuind la dobândirea cunoştinţelor, formarea şi antrenarea capacităţilor cognitive şi
modelarea unor atitudini necesare activităţii viitoare din şcoală şi societate.



140

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Particularități ale proceselor psihice și învățarea de tip școlar

la elevii cu cerințe educaționale speciale

Elena Cabuz
Profesor logoped Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Delfinul” Constanța

Orice activitate de învățare, inlusiv cea școlară, se realizează prin interrelaționarea funcțiior și

proceselor psihice, cu accent predominant pe procesele psihice cognitive; astfel, în cunoașterea

elementară se distinge îndeosebi rolul senzațiilor, percepției, atenției și memoriei, aprofundarea

cunoașterii accentuează rolul reprezentărilor, imaginației și gândirii, iar motivația și comunicarea elev-

profesor acționează în permanență ca un motor al activității psihice. Activitatea de reflectare a realității

în structurile superioare ale sistemului nervos are un caracter selectiv, iar dezvoltarea intelectuală, ca

latură a dezvoltării psihice generale, este ea însăși condiționată de felul cum decurge și cum a decurs

activitatea de însușire a anumitor cunoștințe și deprinderi. Arhitectura cognitivă a psihicului uman

(totalitatea meanismelor cognitive necesare si suficiente pentru formarea unui comportament inteligent)

permite persoanei să învețe din raporturile sale cu factorii de mediu sau din propria sa experiență

(învățarea depinde și de modul de organizare a bazei de cunoștințe prealabile). Baza de cunoștințe are un

rol esențial atât în procesarea secundară a informației senzoriale, cât și în toate prelucrările ce au loc

prin intermediul memoriei (modul de organizare a cunoștințelor în memorie facilitează reactualizarea

lor) sau atenției (ca funcție psihică, atenția, cu toate că nu are conținut informațional propriu, facilitează

performanțele celorlalte procese psihice, reprezentând în fapt orientarea activității intelectuale în raport

cu scopurile implicite sau explicite ale învățării).

Analizând specificul proceselor psihice la copiii / elevii cu diferite tipuri de deficiență, vom

descoperii câteva particularități majore în activitatea didactică desfășurată cu aceștia. La un copil cu

dizabilități mentale / intelectuale de etiologie patologică sau exogenă, există o mare probabilitate de

diminuare a sensibilității, fapt confirmat în realitate de prezența la acești copii a unor praguri ridicate în

cazul sensibilității absolute, dar mai ales în cazul sensibilității diferențiale. Afectarea sensibilității

normale reprezintă una dintre trăsăturile care pot fi constatate de timpuriu la copilul cu dizabilitate
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mentală și care va exercita o influență negativă asupra activității senzorial – perceptive și a formării în

continuare a capacităților cognitive ale acestuia.

La copiii cu dizabilități mentale, percepția are un caracter fragmentar, incomplet, limitat, rigid,

dezorganizat; dificultățile de analiză și sinteză determină confuzii și imposibilitatea delimitării clare a

unor detalii din câmpul perceptiv sau incapacitatea reconstruirii întregului pornind de la elementele

componente. Îngustimea câmpului perceptiv afectează foarte mult orientarea în spațiu și capacitatea

intuitivă de a stabilii relații între obiectele din jur. Constanța percepției de formă, marime, greutate și

natura materialului din care este confecționat un obiect se realizează, la copilul cu dizabilitate mentală,

într-un ritm foarte lent și cu mari dificultăți, comparativ cu perceperea culorilor, ce se realizează relativ

mai ușor. Insuficiențele perceptive la acești copii pot fi accentuate și de explorarea nesistematică, haotică

a realității, de activism explorator limitat și rigid, interacțiunea deficitară cu alți factori (memoria

operațională, structurarea spațială etc).

Prin conținutul lor, reprezentările au multe în comun cu percepția și imaginația, în timp ce prin

mecanismele formării și funcționării lor se apropie mai mult de gândire și limbaj, fiind în strânsă

legatură cu funcția semiotică. La copiii cu CES cercetările au evidențiat câteva caracteristici ale

reprezentărilor: caracterul îngust și unilateral, slaba diferențiere între reprezentările din aceeași

categorie, estomparea diferențelor între reprezentări sau chiar deformarea lor în timp, rigiditatea, lipsa

de dinamism și flexibilitate, insuficienta corelare cu experiența personală, pierderea treptată a

specificului reprezentărilor deja formate, reproducerea în desene cu greutate și inexactitate a

elementelor spațiale (poziție, mărime, formă).

În cazul persoanelor cu CES, gândirea capătă o serie de particularitîți care determină scăderea

eficenței intelectuale sub nivelul minim al adaptabilității la solicitările mediului. Astfel, putem vorbi de

inconsecvența gândirii sau lipsa de coerență, pierderea treptată a capacității de concentrare și efort.

Principalele caracteristici ale gândirii la copiii cu CES sunt: vâscozitatea genetică (manfestarilor compexe

în dinamica dezvoltării intelectuale, caracterizată prin numeroase inegalități și oscilații concretizate

într-o evoluție încetinită, greoaie, inconsistentă și nedeterminată), rigiditatea reacțiilor și a

comportamentului adaptativ, consecință a dereglării mobilității proceselor corticale de excitație și

inhibiție. În contextul activităților educative una dintre sarcinile prioritare ale învățământului pentru
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elevii cu cerințe educative speciale constă în prevenirea și combaterea manifestărilor de inerție și în

dirĳarea comportamentului lor.

Ca și gândirea, imaginația este și ea afectată, mai mult sau mai puțin, la copiii cu CES din cauza

sărăciei și caracterului lacunar al bagajului de reprezentări, insuficientei dezvoltări a limbajului si a

gândirii rigidității reacțiilor adaptative.

Memorarea într-o activitate de învățare depinde de o serie de factori, inclusiv la elevii cu CES:

interesul pentru învățare sau înțelegerea scopului învățării și a utilității celor ce trebuie memorate,

activismul sau învățarea prin acțiune, prin rezolvarea unor situații – problemă, prin efort de analiză și

organizare a materialului de învățat, desfașurarea activităților cognitive pe un fond emoțional optim.

Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale proceselor mnezice la copilul cu CES o reprezintă

fidelitatea redusă a memoriei, care se manifestă nu numai prin inexactități în reproducere, dar și ca

urmare a unor interferențe între informații apropiate ca sens sau provenite din contexte asemănătoare.

La elevul cu CES, volumul atenției este mai redus iar atenția involuntară este cea care poate fi

captată și menținută cu oarecare ușurinţă. Schimbările de comportament- ca urmare a acțiunii de

învățare- presupun premise organice , de maturizare anatomică și neurofiziologică a individului ; astfel,

învățarea umană face parte dintr-un proces de organizare și dezvoltare a întregii sale personalități.

Pentru dezvoltarea personalităţii şi pentru dezvoltarea psihică în general, învăţarea are un rol decisiv,

pentru că, în esenţă, cu ajutorul ei dobândim noi comportamente. Între învăţare şi celelalte procese

psihice există relaţii de interdependenţă: pe de o parte pentru a învăţa este necesară antrenarea tuturor

celorlalte procese psihice; pede altă parte, învăţarea modifică şi restructurează celelalte procese psihice.

Conceptul de bariere în învăţare include orice factor care împiedică învăţarea. În trecut, ele erau

privite ca fiind probleme ce ţin de persoană: aceasta era percepută ca având dificultăţi sociale,

emoţionale, fizice sau intelectuale care împiedicau frecventarea unei şcoli normale. Concepţia actuală

admite faptul că dificultatea nu rezidă în interiorul individului, ci în modul de organizare a educaţiei.

Barierele în educaţie pot fi clasificate astfel:

Bariere în participare – învăţarea este împiedicată de factori structurali de tipul: Sărăcia şi

subdezvoltarea obligă elevii şi familiile acestora să se concentreze asupra satisfacerii unor nevoi de bază

şi asigurării unui confort psihologic şi de securitate (participarea la învăţare e puţin probabilă, deşi
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deseori e atribuită o anumită valoare, până în momentul în care nevoile de bază sunt depăşite); Lipsa

unor servicii de sprĳin în şcoli sau inexistenţa unor informaţii corespunzătoare despre tipurile de sprĳin

şi care să îndrume familiile în procesul de obţinere a respectivului serviciu; O pregătire mai precară a

şcolilor, coroborată cu lipsa de înţelegere a culturii, caracteristicilor şi nevoilor individuale ale elevilor,

ce duce la formarea unui ethos şcolar care nu acceptă diversitatea şi nici nu o valorizează; Implicarea

necorespunzătoare a părinţilor şi a comunităţilor determină formarea unor atitudini şi a unui sistem

educaţional care nu se bazează în primul rând pe nevoile comunităţii, pe dorinţele părinţilor sau pe

interesele elevilor.

Bariere generate de curriculum – cel mai frecvent întâlnite sunt: Un curriculum inflexibil,

nediferenţiat, care nu ia în considerare cerinţele, specificul preferinţelor şi stilurilor de învăţare ale

elevilor; Un curriculum irelevant, care nu furnizeazăinformaţii semnificative pentru experienţa de viaţă

şi cultura elevului; Un curriculum prezentat într-un limbaj complicat şi care împiedcă o bună

comunicare; Utilizarea în procesul de învăţare a unor metode, mĳloace şi echipamente

necorespunzătoare; Convergenţa redusă a strategiilor şi formelor de evaluare a nivelului de achiziţii şi

a competenţelor formate la elevi;

Bariere instituţionale – deşi şcolile nu ridică în mod intenţionat bariere în calea învăţării, există

totuşi factori care îi descurajează pe elevi: atitudinea profesorilor, particularităţile sistemului de

învăţământ, politicile şi regulamentele şcolare, modul în care profesorul îşi organizează orele. Toate

acestea includ: atitudinea faţă de elevi şi de familiile lor, atitudinea faţă de dizabilităţile şi /condiţia

socială a elevilor, identificarea şi tratarea deficitară a barierelor în învăţare.

Oamenii învaţă în moduri diferite; în timp ce unii învaţă mai uşor, citind cărţi, alţii învaţă mai

bine, cu ajutorul imaginilor şi diagramelor, unii preferă să înveţe în grup, alţii singuri. Având în vedere

diferenţele de opinie în privinţa ideii că predarea trebuie să se realizeze conform stiluluide învăţare

preferat de elev sau că profesorii ar trebui să-i ajute pe elevi, pentru ca aceştia să-şi dezvolte şi alte stiluri

de învăţare, cei care susţin mai degrabă varietatea stilurilor de învăţare decât corelarea lor cu stilurile de

predare promovează ideea că o parte importantă din responsabilitatea profesorului este să-i ajute pe

elevi să-şi atingă potenţialul maxim.
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În sfera relaţiilor sociale, de cele mai multe ori, copiilor cu CES le sunt afectate deprinderile de a

se conforma, de a respecta şi de a-şi interioriza norme, reguli şi scheme de comportament, deprinderile

de conduită civilizată, de igienă şi autoservire, de muncă, care le-ar putea permite o integrare socială

optimă. Chiar dacă unele dintre particularităţile copilului cu CES sunt mai evidente în procesul de

conturare a personalităţii, o mare parte dintre ele pot fi diminuate şi prevenite prin măsuri educative

corecte şi complete şi prin programe terapeutice adecvate. Prevenirea şi eliminarea stărilor afective

negative, a modelelor de comportament greşite conduc la crearea unui climat afectiv pozitiv, stimulativ

şi tonic, care impulsionează maturizarea conduitei copilului şi permite structurarea echilibrată şi

armonioasă a personalităţii acestuia.
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Jocuri didactice la învățământul primar în conformitate

cu conținutul procesului instructiv

Autor: Enacache Ovidiu-Adrian
Școala: Liceul Tehmologic Plopenii-Mari, jud. Botoșani

Conținutul procesului instructiv este reprezentat, în cazul articolului de față, de elementele de limbă și
comunicare care se predau la ciclul primar de învățământ. Ele sunt în deplină concordanță cu finalitățile
educației.

Astfel, la clasa I, programa școlară prevede ca obiectiv cadru dezvoltarea capacității de receptare a
mesajului oral. Obiectivul de referință este ca elevul să înțeleagă semnificația globală a unui mesaj. Jocurile
didactice adecvate acestora sunt de ascultare și confirmare a înțelegerii mesajului ascultat:

� Cuvântul interzis;

� Găsește afirmația care mă susține;

� Găsește afirmația care mă contrazice;

� Mesajul întrerupt;

� Ghicitori.

La clasa a II-a, obiectivul cadru este dezvoltarea capacității de exprimare orală. Pe de altă parte, obiectivul de
referință vizează îmbinarea de către elev a câtorva enunțuri într-un mesaj propriu. În literatura de
specialitate, sunt multe exemple de jocuri didactice de creativitate și nu numai adecvate elevilor de clasa a II-a:

� Pronunță repede și corect;

� Jocul expresiilor;

� Eu spun una, tu spui multe;

� Cere o informație colegului tău prin intermediul telefonului;

� Mai spune ceva;

� Realizează un dialog între doi oameni de zăpadă;

� Cuvintele ascunse.

La clasa a III-a, avem ca obiectiv cadru dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris
(citirea/lectura). Sesizarea semnificației cuvintelor este obiectivul de referință pentru limba și literatura
română. Exemple de jocuri didactice adecvate clasei a III-a:

� Jocuri didactice de utilizare a categoriilor semantice: sinonime, antonime, omonime (fără

utilizarea terminologiei lexicale);

� Citirea pe roluri;

� Citește ce vezi;

� Cine întreabă corect?;

� Citește și potrivește.

Nu în ultimul rând, obiectivul cadru pentru disciplina limba și literatura română la clasa a IV-a este acela de
a dezvolta capacitatea elevilor de a se exprima în scris. Obiectivul de referință vizează aplicarea în mod
conștient de către elevi a semnelor ortografice și de punctuație. Exemple de jocuri didactice:

� Sus cartonașul, frate! (se utilizează ortograme și cuvinte omofone);

� Schimbă semnul!;

� Ce lipsește?;

� Cvintetul.
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Educația și egalitatea de șanse

Profesor Ene Nicușor

Școala Gimnazială nr. 3, Slatina,Olt

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are la

baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de

origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele

pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează

diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de

Dumnezeu. Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără

şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea șanselor de instruire

este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a acestui principiu generos

continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale reformelor. Conceptul

de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democrații secolului trecut le

revendicau cu entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a șanselor individuale de

promovare socială, iar educația este instrumentul cel mai important în dezvoltare.

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent

de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice

– evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor

de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut

ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi

indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea educaţiei

formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare.

În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau

orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un
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comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde

de existenţa unui mĳloc de transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul

clasei de elevi.

Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la

educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe

motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor;

diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. Şcoala

incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor.

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul

general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu

cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării

acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mĳloace de învăţământ intuitive, de natură

să sprĳine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. Conceptul de cerinţe educative speciale presupune

necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care

le prezintă. Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe

de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care

eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice

defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini

şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea

programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor

incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin

implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva

reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în

unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite,

fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei

pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în
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parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mĳloace de combatere a atitudinilor discriminatorii,

construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii

defavorizaţi. Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate.

Educaţia pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne

confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese

implicate în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi

măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă.

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare

prezente în interiorul lor.

Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în

considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să

interactioneze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte

cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există

valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la

nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact.

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentru o tratare pluralistă a

diversităţii culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea

acestuia pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice

pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între

elevi, profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient

la instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea unor

practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi.

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea

practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale

reformelor. Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală

a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în

dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al
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evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie

diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi

interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii.
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Ce înseamnă a fi profesor eficient în şcoala incluzivă?

Prof. înv. preșc. Farcaș Viorica,
G.P.P. Rază de Soare, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

În opinia mai multor autori, promovarea educației incluzive/integrate în școlile din sistemul de
învățământ trebuie să aibă la bază ca principii-cadru, în primul rând, dreptul tuturor elevilor de a
participa la toate activitățile incluse în programa școlilor obișnuite și implicit, implicarea directă a
personalului didactic în integrarea maximală a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Aplicarea acestor principii în practica școlii pentru diversitate presupune, din partea
personalului didactic și de specialitate, o serie de calități, cum ar fi:
- să aibă responsabilitatea recunoașterii nivelului de competență profesională și dorința de perfectionare
a capacităților de lucru în condițiile educației integrate și ale școlii incluzive;
- să manifeste o atitudine critică și constructivă, prin propuneri concrete și realiste, în sprĳinul
includerii copiilor cu cerințe educative speciale în clasele unde își desfasoară
activitatea;
- să demonstreze o implicare totală în procesul didactic, astfel încît să satisfacă într-o masură cât mai
mare cerințele educaționale ale elevilor din clasă;

Cadrul didactic în şcoala incluzivă deţine un rol major în optimizarea procesului educaţional.
Acesta trebuie să fie pregătit în domeniul educaţiei speciale. El este un bun consilier şi partener pentru
cadrele didactice şi părinţi, iar pentru copilul cu CES – susţinător, profesor, tutore, terapeut, consilier,
mediator, manager de caz, consultant şi, nu în ultimul rînd, prieten.

În acelaşi timp, profesorul din şcoala inclizivă este cel chemat să medieze conflictele între elevi și
mai ales este cel care oferă răspunsuri la întrebările copiilor legate de colegul lor cu CES. Profesorul este ,
în primul rând cel care explică copiilor că acesta are aceleaşi drepturi şi că unele activităţi le pot realiza
conlucrând. Prin strategiile pe care le dezvoltă şi le aplică zilnic, cadrul didactic contribuie la schimbarea
mentalităţii, atitudinii copiilor, dar şi a părinţilor cu privire la integrarea şi acceptarea elevilor cu CES în
clasă;

Profesorul este tot un mediator şi în ceea ce priveşte relaționarea cu familia copilului ţinînd la
curent familia cu situaţia şcolară a copilului și furnizând familiei informaţii despre organizaţii, asociaţii,
centre care prestează servicii pentru copiii cu CES.

Principalele direcţii de activitate ale unui cadru didactic din şcoala incluzivă sunt:
– acordarea de suport în depăşirea barierelor din calea învăţării;
– crearea unui mediu afectiv pozitiv, adaptat la nevoile elevilor cu CES;
– recunoaşterea şi valorizarea chiar şi a celor mai mici progrese înregistrate de elevul cu CES, sporind,
astfel, motivaţia acestuia;
– abordarea metodologică, diferenţiată, a disciplinelor școlare, ceea ce le-ar permite elevilor cu CES să
atingă obiectivele trasate într-un ritm propriu.

Direcţiile de diferenţiere realizate de cadrul didactic se concretizează la nivel de: conţinuturi,
metode de predare, organizarea mediului educațional, standarde de performanţă şi evaluare
(descriptori/criteriile de evaluare).
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Aspectele diferenţierii experienţei de învăţare din perspectiva elevului vor viza: extensiunea
cunoştinţelor, profunzimea înţelegerii, ritmul de lucru / de învăţare, stilul de învăţare.

Componentele aptitudinii pedagogice, respectiv: competenţa știinţifică, competenţa
psihopedagogică și competenţa psihosocială – sunt integrate în structura personalităţii pedagogului și
alcătuiesc profilul acestuia constituind un factor determinant în întregul proces educațional.

Cu toate acestea, deținerea celor mai strălucite competențe pedagogice nu va asigura, însă, o
educație de calitate a copiilor care prezintă anumite dificultăți de învățare, și nu numai a lor. Este nevoie
de calități personale, umane, care vor susține relația elev-cadru didactic și vor asigura obținerea
performanțelor. Dintr-o listă foarte mare de astfel de calități, am putea evidenția vocația, motivația,
buna intenție, perseverența, tactul, curajul, empatia, reflexivitatea, colaborarea, atitudinea
corespunzătoare, pozitivismul și multe altele.
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STUDIUL PROCESELOR DE GERMINAȚIE LA DIFERITE SPECII

DIN FLORA SPONTANĂ ȘI DE CULTURĂ IN VEDEREA

VALORIFICĂRII DATELOR IN PROCESUL DIDACTIC

FEHER ANDREEA
LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, ARAD

ALELOPATIA

Vă voi spune în câteva cuvinte despre alelopatie, lucrarea este amplă, am structurat în câteva fraze ca să
se înțeleagă termenul.

Pentru a se dezvolta şi pentru a supravieţui, plantele au nevoie de lumină, substanţe nutritive,
apă, aer şi protecţie. Când plantele au densitate mare pe o anumită suprafață, ele nu au destul spaţiu vital
şi nu-şi pot procura resursele de hrană. Plantele concurează între ele, în acelaşi perimetru de viaţă, mai
ales în sol, pentru a-şi dezvolta rădăcinile, astfel extrăgânduşi apa şi sărurile minerale de care au nevoie.
Fiind concurente pentru acelaşi areal, multe specii de plante produc şi elimină în mediul ambiant
substanţe toxice, dintre care unele sunt chiar fitotoxice. În acest mod unele specii vegetale pot să
îndepărteze alte specii de plante din zona lor. Acest proces se numeşte alelopatie, iar sustanţele
respective se numesc substanţe alelopatice.

Există şi specii de plante care nu permit altor specii vegetale să crească prin apropierea lor şi
elimină compuşi chimici prin descompunerea frunzelor în sol, având acelaşirezultat. Alte specii de
plante elimină toxine sub formă de gaze, prin intermediul stomatelor,aerul inspirat de plantele vecine
inhibând creşterea acestora. Un exemplu de planta alelopatică, de acest tip, este pinul. Împrejurul
pinului cresc doar câteva plante. Acele pinului descompuse conţin substanţe acide ce, odată inserate în
sol, îngreunează germinaţia altor plante.

Prin intermediul rădăcinilor, plantele superioare excretă în sol aminoacizi, acizi nucleici, acizi
organici şi enzime, vitamine, flavone, etc. Respectivele substanţe nu au numai o acţiune stimulatoare sau
inhibitoare asupra plantelor învecinate, ci difuziunea numeroşilor produşi ai metabolismului vegetal în
mediu exercită o acţiune evidentă şi asupra animalelor. Între compuşii alelopatici predomină alcaloizii,
fenolii, terpenoizii şi glicozidele.

Speciile de nuc, sunt arbori fructiferi despre care se ştie, că exercită efecte alelopatice asupra
multor specii de plante care se află în apropierea lor.

Fenomenele de alelopatie, pe baza compuşilor fenolici, s-au observat la un număr relativ mare de
plante care trăiesc în regiuni umede, unde datorită spălării frunzelor, în sol se acumulează cantităţi mari
de fenoli, compuşi care determină inhibarea plantelor ierboase ce cresc sub coroana arbuştilor respectivi.

În concluzie, se poate afirma că substanţele alelopatice cu caracter inhibitor au o largă
răspândire în natură, având un conţinut ridicat în plantele ce trăiesc în regiuni cu climă caldă, cum sunt
genurile Parthenium, Encefalia, Hordeum, Eucaliptus, Larena, Myrtus, etc. În regiunile aride, ploile şi
incendiile ajută la dezintoxicarea solului de inhibitori.
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Interacţiunile biochimice dintre plante pot avea numeroase aplicaţii practice în agricultură.
Buruienile care năpădesc plantele de cultură, pe lângă faptul că sustrag acestora o parte de apă şi
substanţe nutritive existente în sol, ele produc substanţe alelopatice care inhibă creşterea şi dezvoltarea
plantelor de cultură. Din cauza acestor efecte alelopatice se impune pregătirea temeinică a solului,
pentru semănat, într-o primă fază a buruienilor.

Într-un studiu s-a făcut o cultură intercalată de muştar sălbatic (Brassica campestris L.) cu
brocoli (Brassica oleracea var. Premium crop), având o densitate controlată la brocoli, producţia a fost
sporită cu cca. 500/0, comparativ cu o cultură normală de brocoli. În alternarea culturilor şi formarea
asolamentelor este necesar să se ţină seama de substanţele alelopatice produse de diferite specii de plante.

Alelopatia este o formă a unei competiţii chimice. Plantele alelopatice concurează într-un anumit
teritoriu printr-o "opoziţie" exercitată de variaţi compuşi chimici. Concurenţa, din definiţie, îmbracă 2
forme, şi anume: de exploatare sau de interferenţă.

Deci, efectele alelopatice pot fi provocate de către variate clase de substanțe. Compușii exudați

în mediul exterior, de către rădăcinile unor specii vegetale, sau eliberați prin volatilizare , sunt

vehiculați în ecosistem odată cu apa de ploaie, roua sau prin intermediul lucrărilor agricole, ori alte

procese etc., acționând la distanțe mai mici sau mai mari de la locul de origine.
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CURIOZITĂȚI ALE CORPULUI NOSTRU

FEHER ANDREEA
LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, ARAD

Corpul uman este învăluit în mister. Printre cele mai interesante curiozităţi se numără faptul că inimile
femeilor bat mai repede sau că ritmul cardiac imită muzica pe care o ascultăm.

Există numeroase curiozităţi cu privire la corpul uman care dovedesc că acesta este un adevărat miracol.
La multe dintre acestea s-ar putea să nu ne fi gândit niciodată. De exemplu, bebeluşii au cu 60 de oase
mai mult decât adulţii. Probabil că mulţi nu ştiu acest lucru. Pe măsură ce veţi afla mai mult, curiozitatea
va deveni mai mare, scrie wittyfeed.me. Curiozităţi despre corpul uman:

1. Inimile femeilor bat mai repede decât ale bărbaţilor.
2. Ovarele conţin peste 500.000 de ovule, dar numai aproximativ 400 pot fi fertilizate pentru a da viaţă
3. Transpiraţia este inodoră.
4. Fără salivă nu putem simţi gustul.
5. Nasul uman poate simţi un trilion de mirosuri diferite.
6. Părul facial creşte mai repede decât în orice altă zonă de pe corp.
7. Organismul uman conţine suficient fier pentru a face un cui de metal de 3 centimetri.
8. Persoanele care au păr excesiv pe corp sunt considerate mai inteligente.
9. Urechile şi nasul continuă să crească pe măsură ce înaintăm în vârstă.
10. Fiecare persoană are o amprentă diferită a limbii.
11. Creierul uman produce energie suficientă pentru alimentarea unui bec de dimensiuni mici.
12. Persoanele cu ochi albaştri au mai multă rezistenţă la alcool.
13. Dacă ochiul uman ar fi un aparat de fotografiat, ar avea o cameră de 576 megapixeli.
14. Creierul foloseşte 20% din oxigenul şi sângele din corp.
15. Oasele sunt compuse din 31% apă.
16. Ritmul cardiac imită muzica pe care o ascultăm.
17. În fiecare zi, inima produce suficientă energie cât pentru a conduce un camion pe o distanţă de 32 de
kilometri.
18. Mai puţin de şapte ore de somn pe zi reduc speranţa de viaţă.
19. Muşchii ocupari se contractă de 100.000 de ori pe zi.
20. Cu cât nivelul de inteligenţă este mai mare, cu atât mai mult ar trebui să visezi.
21. Este imposibil să te gâdili singur.
22. Fiecare persoană are un miros diferit, cu excepţia gemenilor.
23. Corpul uman poate distinge până la zece milioane de culori.
24. Ne petrecem aproximativ 10% din timp cu ochii închişi sau clipind.
25. Inima umană poate bate chiar şi atunci când este scoasă din organism.
26. După fiecare masă copioasă, auzul uman este slăbit.
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Importanţa jocului în activităţile de mişcare a copiilor

Prof. Filip Otilia Ramona

Școala Gimnaziala ,, Ioan Murariu’’ Cristinești, Jud.Botoșani

Activitatea ludică (jocul) este densă la această vârstă. Jocul are o influenţă deosebit de importantă în
dezvoltarea psihică. Copiii se joacă aproape tot timpul conferindu-le conduitelor lor multă flexibilitate şi
creativitate.

În literatura psihologică şi pedagogică se poartă în jurul jocului numeroase dispute. O dovadă în acest
sens constituie apariţia a numeroase teorii care încearcă o explicare cât mai adecvată a comportamentului
ludic şi a continuităţii sale, a comportamentelor de joc ce îi sunt specifice la această vârstă. Explicarea
jocului trebuie raportată la formarea şi evoluţia proceselor psihice, a personalităţii în general. O
data cu evoluţia şi dezvoltarea copilului comportamentul ludic de relaţionare cu ceilalţi parteneri
suferă modificări importante, studiul efectuat de J. M. Parten asupra jocurilor copiilor este
relevator din acest punct de vedere.

J. Piaget a impus explicarea jocului ca un proces de asimilare ce comportă o funcţie dublă. Pe de o
parte în timpul jocului, are loc o asimilare de impresii şi reacţii ce duce la dezvoltarea prin
funcţionalitate, iar pe de altă parte, asimilarea se organizează datorită unor antrenări şi organizări de
natură mentală. De aceea prin intermediul jocului în care se manifestă conduite specifice, se
elaborează scheme de acţiune practică şi mentală care stimulează şi alimentează procesul dezvoltării.

Jocul nu se confundă cu plăcerea, deşi prin intermediul activităţii ludice se realizează distracţia. Prin
joc se obţine o plăcere, dar o plăcere de natură morală, cum se exprimă J. Chateau, ceea ce
înseamnă că, copilul are posibilitatea să distingă între joc şi purul amuzament. Jocul presupune un
plan. Fixarea unui scop şi respectarea unor reguli, ca în final să se poată realiza o acţiune ce produce
satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de
a se juca fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân „săraci”, atât sub aspectul
cognitiv cât, (mai ales) sub acela al personalităţii. Jocul oferă copiilor condiţii inepuizabile de
impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă. Formează şi dezvoltă în
mod direct capacităţi observative, iar în mod indirect, jocul creează o mai mare antrenare.
Competența deprinderi activate măreşte capacitatea de înţelegere a situaţilor complexe, creează
capacităţi de reţinere, dar şi de dozare a forţelor fizice şi spirituale, capacităţi de concentrare, de
supunere la contextul unor reguli şi dorinţa de a reuşi în jocurile cu reguli, tensiune afectiva complexă,
capacităţi de a rezolva situaţii, probleme creativitate.

Pentru copil, jocul presupune un anumit efort fizic, dar şi un consum, nervos chiar atunci când
este vorba despre cele mai simple, mai facile activităţi ludice. În joc se îndeplinesc şi se realizează
sarcini pe care jucătorul le adoptă în mod voit, deliberat. Dacă acceptă să intre într-un grup de joc,
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copilul ştie că va trebui să se supună normelor adoptate, de parteneri, să respecte regulile respective, să
adopte morala jocului şi a grupului cu care se joacă.

Unele jocuri sunt complicate, altele sunt mai simple, astfel copilul manifestă preferinţe diferite pentru
joc, de la o etapă la alta a dezvoltării psihice. Este important să remarcăm că jocul pregăteşte pe copil
pentru muncă din două direcţii. Pe de o parte, îl fortifică din punct de vedere fizic şi îl abilitează
cu numeroase însuşiri, cu gustul performanţelor şi a mĳloacelor de a le realiza, ca şi cu alte calităţi de
ordin psihologic.

Pe de o alta parte, jocul creează deprinderi şi obişnuinţe pentru colaborarea de grup pentru
sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, pentru conjugarea efortului în comun în vederea atingerii
unui scop comun.

Dacă ne referim la aspectul distractiv, amuzant pe care îl conţine jocul, atunci se poate determina şi o
a treia direcţie şi anume aceea de creare a unei stări stenice, de bună dispoziţie, un tonus bun, bucuria de
a trăi.
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Coronița de Crăciun

Prof.înv.primar Galea Ioana-Amalia
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Oradea

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Oradea
DATA: 20.12.2018
CLASA: I C
PROF.ÎNV.PRIMAR: Galea Ioana-Amalia
ARIA CURRICULARĂ: Arte vizuale și abilități practice
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Activităţi cu materiale sintetice – hârtia”
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Coroniță de Crăciun”
TIPUL LECȚIEI: Fixarea/ consolidarea priceperilor și deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE:

Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
Comunicare în limba română(CLR)
Dezvoltare personală (DP)
Muzică și mișcare ( MM)

SCOPUL :
FORMAREA PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR DE A DECUPA HÂRTIA DUPĂ CONTUR,

DE ASAMBLARE ŞI DE LIPIRE A ELEMENTELOR PENTRU OBŢINEREA LUCRĂRII

COLECTIVE , DEZVOLTAREA VOINŢEI, ATENŢIEI VOLUNTARE, A MEMORIEI PRIN

ÎNŢELEGEREA ŞI FIXAREA ETAPELOR DE LUCRU;

COMPETENȚE SPECIFICE:

Arte vizuale și abilități practice:

1.1 SĂ FORMEZE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI DE A DECUPA HÂRTIA DUPĂ CONTUR, DE

A ASAMBLA ŞI DE A LIPI ELEMENTELE PENTRU OBŢINEREA LUCRĂRII COLECTIVE ;

1.2 SĂ ÎNŢELEAGĂ ȘI SĂ FIXEZE ETAPELE DE LUCRU , EXERSÂND VOINȚA ȘI

MEMORIA;

1.3 SĂ EVALUEZE LUCRĂRILE REALIZATE, PRIN ANALIZĂ, PE BAZA CRITERIILOR DE

EVALUARE;

1.4 EDUCAREA SIMŢULUI ESTETIC, A GUSTULUI PENTRU FRUMOS, PRIN

CONFECŢIONAREA UNOR LUCRĂRI UTILE, ORIGINALE ŞI ESTETICE.
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Comunicare în limba română:

1.1 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite
1.2 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
Dezvoltare personal:

1.7. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate.

Muzică și mișcare:

1.3 Executarea unui dans- joc pe muzică inițiat și organizat în colectiv

Obiective operaţionale:

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

a) Cognitive:

OC1 - să aplice tehnicile de lucru adecvate realizării temei;

OC2 – să realizeze corect oamenii de zăpadă, brazii, norii, copacii şi fulgii de nea;

OC3 - să precizeze etapele de lucru în realizarea lucrării şi instrumentele de lucru necesare:

b) Afective:

OA1 - vor manifesta interes pentru activitatea propusă;

OA2 - vor adera la ideea de competiţie în realizarea modelului propus;

c) Motrice:

OM1 - să-şi dirĳeze efortul oculomotor spre centrul de interes propus;

OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;

Resurse:

A. Metodologice:

o Strategie didactică: dirĳată, inductivă;

o Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, aprecierea verbală, analiza, jocul didactic;

o Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

o Mijloace didactice: hârtie glasată, lipici, foarfece, şablon, pompoane colorate,CD cu muzică;

B.Temporale: 50 min.

C. Bibliografice:

a) Oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar www.edu.ro;

b) www.didactic.ro

c) Metodico-didactice: Ghid de proiectare didactică-I.Dănilă, E.Ţarălungă-Ed Egal,2002

Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare-cl.I-IV, Aramis;
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Etapele lecţiei/
Durata

Ob.
Op. Conținutul instructi-educativ al lecției

Strategia didactică Metode de
evaluare
formativăMetode Mijloace Forme de

organizare

Momentul
organizatoric

1 min.

- pregătirea elevilor pentru lecţie
- crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea

activităţii
- se distribuie materialele necesare realizării compoziţiei

propuse fiecărei grupe

conversaţia frontal

Captarea şi
orientarea
atenţiei
7 min.

Elevii trebuie să răspundă la următoarele ghicitori:

,,A venit baba din munţi

Peste râuri făcând punţi

Şi a prins spunând poveşti

Flori de gheaţă la fereşti.” (Iarna)

„Nasu-i de ardei,

Ochi-s de cărbune,

Mătura sub braţ

Îi stă de minune.” (Omul de zăpadă)

„Când coboară de la munte

Capătă veşmânt de gală,

Cu o mândră stea în frunte

Şi podoabă de beteală.” (Brăduţul)

,,Când nu e zăpadă

Jocul didactic

conversaţia
euristică

ghicitori

frontal

observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului
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Doarme în ogradă,

Dar când ninge-afară

Cu copiii zboară. “ (sania)

,,Parc-ar fi nişte petale,

Ori steluţe ce dansează

Norii le presară iarna

Şi pe gene ţi le aşează”.(Fulgii de zăpadă)

Când auzim aceste ghicitori la ce anotimp ne gândim?

(...Iarna)

Cum este acest anotimp? ( ..friguros)

Cu ce şi cum vă jucaţi voi iarna? ( ... cu zăpadă, facem

oameni de zăpadă, etc.)

Cum sunt copacii iarna? (...goi şi acoperiţi cu zăpadă)

Ce culoare are trunchiul copacilor? Dar norii cum sunt?

Care copaci sunt veşnic verzi? (…brazii) Ce culoare vom

folosi pentru a realiza brazii? Dar pentru a realiza fulgii de

zapada?

conversaţia

Anunţarea
temei noi şi a
obiectivelor

urmărite
4 min.

oSe vor anunţa elevii că la ora de abilităţi practice vor

realiza o coroniță de Crăciun pe care să o puneți în brăduțul

vostru langă celelalte ornamente.

conversaţia frontal observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului

Dirĳarea o Se prezintă lucrărea—model cu subiectul compoziţiei
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învăţării

20 min

Obţinerea
performanţei

5 min

O3

O2

propuse.

o Se antrenează elevii în discuţii pe marginea lucrării

prezentate.

- Ce observaţi?

- Ce materiale s-au folosit în realizarea acestor lucrări ?

- Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ?

- De ce instrumente şi materiale de lucru avem nevoie?

o Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii degetelor:

Mainile eu le rotesc.

Ploaia bate neincetat,

Varful degetelor bat.

Iar apoi le rasfiram,

Si la un pian cantam!

o Activitatea se va desfăşura pe fond muzical, astfel

încât elevii să lucreze relaxat şi cu plăcere.

o Cine termină coronița va primi pompoane pentru a

decora lucrearea, precum și ghirlandă colorată pentru a o

putea lega în brad.

conversaţia

explicaţia

exerciţiul

conversaţia

explicaţia

exerciţiul

observaţia

lucrarea
model

CD

hartie
glasată,

lipici ,

foarfece,

pompoane

frontal

individual in
cadrul
grupelor

observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului

observarea
comportament
ului elevilor
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O1

Evaluare
3min.

o Vor fi antrenaţi elevii din celelalte echipe în

aprecierea lucrărilor şi argumentarea observaţiilor făcute.

o Se vor face aprecieri referitoare la modul de

desfăşurare al orei.

conversaţia frontal observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului

Activitate
transdisciplinară

Joc
10 min.

o ,,A venit, a venit iarna !” cântată şi de elevi prezentare
Power-
Point

frontal
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Fiecare este important

Prof.nv.primar Galea Ioana-Amalia
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Oradea

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Oradea
CLASA: I C
PROF.ÎNV.PRIMAR: Galea Ioana-Amalia
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Povești la gura sobei”
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Fiecare este important”
TIPUL LECȚIEI: Fixarea/ consolidarea priceperilor și deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE:

Dezvoltare personală (DP)
Comunicare în limba română(CLR)
Muzică și mișcare ( MM)

SCOP : Formarea priceperilor si deprinderilor de a transmite unele mesaje verbale și nonverbale
despre propriile experiențe de viață.

COMPETENȚE SPECIFICE:

Dezvoltare personală:

1.1 Să formeze priceperi și deprinderi de a transmite mesaje verbale și nonverbale despre
propriile experiențe de viață;

1.2 SĂ ÎNŢELEAGĂ CÂT DE IMPORTANT SUNT EI ÎN FAMILIE , LA ȘCOALĂ, ÎNTRE

PRIETENI;

1.3 SĂ DENUMEASCĂ PERSOANELE, OBIECTE IMPORTANTE DIN VIAȚA LOR;

1.4 SĂ EXPRIME EMOȚIILE DE BAZĂ ÎN SITUAȚII VARIATE.

Comunicare în limba română

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
diferite;

1.5 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
Muzică și mișcare

1.6 Executarea unui dans - joc pe muzică inițiat și organizat în colectiv.



164

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Obiective operaţionale:

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

d) Cognitive:

OC1 - să asculte cu atenție povestea transmisă;

OC2 – să denumească importanța lor in diverse situații;

OC3 - să precizeze modul de rezolvare al unui conflict avut cu cineva.

Afective:

OA1 - vor manifesta interes pentru activitatea propusă;

e) Motrice:

OM1 - să-şi dirĳeze efortul oculomotor spre centrul de interes propus;

OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;

Resurse:

A. Metodologice:

o Strategie didactică: dirĳată, inductivă;

o Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, aprecierea verbală, analiza, jocul didactic;

o Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

o Mĳloace didactice:manual, poveste , fisă cu brăduleț, CD cu muzică;

B.Temporale: 50 min.

C. Bibliografice:

d) Oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar www.edu.ro;

e) www.didactic.ro

f) Metodico-didactice:Ghid de proiectare didactică-I.Dănilă, E.Ţarălungă-Ed Egal,2002

Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-

evaluare-cl.I-IV, Aramis;
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DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei/
Durata

Ob.
Op. Conținutul instructi educativ al lecției

Strategia didactică Metode de
evaluare
formativăMetode Mijloace Forme de

organizare

Momentul
organizatoric

1 min.

- pregătirea elevilor pentru lecţie
- crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea activităţii

conversaţia frontal

Captarea şi
orientarea atenţiei

7 min.

Le voi citi copiilor o poveste intitulată ,,Soarele și ploaia”

Se pun întrebări pe baza textului:

Cum s-a numit povestea?

Despre cine este vorba în poveste?

Cum se credeau soarele și ploaia?

Ce a făcut Mama natură ca să le dea o lecție?

Ce au făcut soarele și ploaia după ce jumătate de pământ a fost

uscat , iar cealaltă jumătate a fost toată inundată?

Ce le-a spus Mama Natură la sfârșit?

Jocul didactic

conversaţia
euristică

textul
poveștii

ghicitori

observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului

Anunţarea
temei noi şi a
obiectivelor

urmărite
4 min.

o Se vor anunţa elevii că la ora de dezvolatre personală vor

vorbi despre importanța noastră în societate ,,Fiecare este

important” .(deschid caietele speciale la pag.23)

conversaţia frontal observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului
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Dirĳarea
învăţării

20 min

Obţinerea
performanţei

5 min

O3

Se precizează faptul că fiecare este important, făcând

referire și la povestea transmisă.

Se rezolvă exercițiul 2 din caietul special, unde vor arăta

importanța lor în familie, la școală, între prieteni respecînd un

cod.

Voi propune mai departe un joc ,,Scaunul povestitorului”,

unde cine dorește poftește și prezintă o întâmplare , în care a avut

un conflict cu un coleg de clasă sau prieten, și cum l-a rezolvat.

Vom merge mai departe la exercițiul 4, unde copiii trebuie să

deseneze cele mai importante persoane din viața lor, precum și cele

mai importante trei obiecte.

Copiii vor primi o fisă cu un brad , sub care vor desena cadourile

pe care le-ar face persoanelor dragi din viața lor.

conversaţia

explicaţia

lucrarea
model

caietul
special

frontal

activitate
individuală

observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului

Evaluare
3min.

o Se vor face aprecieri referitoare la modul de desfăşurare al

orei.

conversaţia frontal observarea
sistematică a
comportamen-
tului elevului

Activitate
transdisciplinară

Joc
10 min.

o ,,Bradul !” cântată şi de elevi Jocul didactic prezentare
Power- Point

frontal
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Școala creativă

Autor: prof. înv. primar Mihaiela Rodica Gergely
Colegiul Național ,,O. Goga" Marghita jud. Bihor

Tema creativității a fost de multă vreme de interes pentru cercetătorii educaționali, conducătorii de
școli și profesorii practicanți, inclusiv profesorii români. A fost în centrul atenției educației încă din anii
1950, în principal datorită muncii lui J.P. Guilford (1950). Cercetarea creativității și-a început „călătoria
de cucerire” de atunci înainte. Pe acest subiect au apărut zeci de studii, monografii, manuale pentru
profesor, culegeri de texte și descrieri de sarcini. Disciplina creatologiei s-a consolidat în ultimele decenii,
iar rezultatele științifice sunt foarte remarcabile. Este un set de mai multe subdiscipline (psihologie
creativă, sociologie creativă, tipologie creativă, metodologie creativă și istoria creației) care vizează
studiul complex al creației creației umane.

Cercetarea creativității, dezvoltarea creativității și inovațiile strâns legate de aceasta au ajuns în
prim-plan atât la nivel internațional, cât și la nivel intern. Dat fiind faptul că J. P Guilford a examinat
creativitatea în strânsă legătură cu inteligența pe de o parte și a identificat-o în primul rând cu
rezolvarea individuală a problemelor pe de altă parte, cercetarea și analiza s-au concentrat pe
caracteristicile individului creativ. Creșterea creativității elevilor și a profesorilor acestora necesită
schimbări organizaționale majore. Este de netăgăduit că promovarea oricărei forme de creație
individuală într-o școală este binevenită, dar aceasta nu înseamnă încă o reînnoire profundă a structurii
instituționale. Noutatea și originalitatea într-o școală este cu siguranță de apreciat, dar este nevoie de o
școală creativă pentru a schimba cultura organizațională.
Copilul creativ

Există multe minuni ale copilăriei, dintre care una este, fără îndoială, creativitatea copiilor. Acest
lucru este evident și în viața de zi cu zi. Dacă ne oprim un timp la un loc de joacă și observăm copiii în
timp ce noi, adulții, nu ne putem opri o clipă, ei se joacă dezinteresat. Timpul nu este atât de frustrant
pentru ei precum este mai târziu școala și apoi lumea muncii. Cu greu pot fi duși acasă de la locul de
joacă, de cele mai multe ori habar nu au cât de repede a trecut timpul și deja a căzut peste ei. Ei ajung la
școală și se trezesc dintr-o dată într-o altă dimensiune a timpului. Toți cei din jurul lor încep să se
grăbească. Una dintre experiențele șocante pentru orice copil mic în ceea ce privește creativitatea este
atunci când se confruntă cu faptul că" acum a fost o întrebare bună" , dar nu i se răspunde pentru că
"trebuie să merg mai departe cu programa". La începutul școlii, copiii încă mai cer mult. Una dintre
valorile minunate ale copilăriei este aceea că tinerii pun întrebări deschise (de ce?, cum?, ce?) și în multe
cazuri într-un mod surprinzător. Încă mai îndrăznesc să întrebe. Unul dintre obiectivele principale ale
școlii creative este consolidarea culturii întrebărilor elevilor. În spatele întrebărilor copiilor, este evident
că există curiozitate, dorința de a cunoaște lumea. Un copil care întreabă multe într-o școală tradițională
este doar confuz. Întărirea culturii întrebărilor elevilor este astfel strâns legată de noua interpretare a
învăţării. În special, imaginația, gândirea, acțiunea și accentul pus pe factorii afectivi ne ajută să acordăm
mai multă atenție problemelor elevilor.

Dacă ne uităm la elevii de clasa pregătitoare la o ceremonie de deschidere a școlii, aceștia traversează
poarta școlii cu ochi strălucitori și cu mare așteptare. De câțiva ani, s-ar putea să nu fie nici măcar
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dezamăgiți, deoarece cântă mult, dansează, se mișcă, desenează, iar succesul de zi cu zi nu este omis.
Imaginația și imaginația lor sunt încă necesare în acest moment, și chiar încrederea și curajul lor. Ei sunt
capabili să deseneze lucruri surprinzătoare, să încheie o poveste în mod imaginativ și să se bucure de
dans și cânt.₁

În ceea ce privește creativitatea, merită să vedem și că nu ne-a fost frică să greșim în copilărie.
Nimic nu s-a întâmplat dacă am încurcat ceva și chiar ne-am încurajat: „Nu-i nimic, data viitoare vom
reuși!” Opusul este percepția școlii tradiționale, și anume, întărirea fricii de a greși. Greșelile sunt cel mai
adesea pedepsite oral și cu note. Pentru a înțelege creativitatea în copilăria timpurie, pe lângă timp,
întrebări și greșeli, merită menționată atmosfera emoțională, iubitoare, care le oferă siguranță și
definește aproape fiecare moment al vieții lor.₂

Bazată pe o nouă interpretare a învățării, merită să amintim și felul în care copiii învață în școala
timpurie: foarte mulți prin simțuri. Stilul perceptiv sau senzorial de învățare este dominant în școala
elementară. Culorile, gusturile, mirosurile, melodiile sunt încă o parte integrantă a mediului și
procesului de învățare. Sala de clasă este plină de lucrări colorate ale copiilor, iar învățarea exploratorie
este încă o activitate aproape zilnică, iar metoda încercării și erorii este foarte comună. Stilurile de
învățare psihomotorie sunt foarte ușor de diagnosticat, se observă bine că „gândesc în mișcare”. Cel mai
adesea, la copiii mici, aceste două stiluri de învățare se îmbină fericit, iar aceasta este o provocare
serioasă pentru școală și profesori, atât în ceea ce privește organizarea învățării, cât și metodologia de
predare. Școala tradițională nu are nicio legătură cu elevii sociali. Identificarea pe o bază emoțională nu
se încadrează în lumea din ce în ce mai cognitivă a școlii, iar întărirea stilului de învățare verbală este
crucială în această lume.

„Învățarea verbală este cea mai frecventă în învățarea școlară, atunci când învățarea cu texte (text și
imagini, figuri, tabele) și/sau semne (matematice, fizice, geografice etc.)”. Într-o abordare pozitivă,
aceasta este o învățare semnificativă, bazată pe gânduri, bazată pe concepte cheie, înțelegere, asocieri și
rezolvare de probleme.₃

Din păcate, imaginea nu este atât de simplă. Învățarea verbală înseamnă adesea doar "însămânțare".
Soluțiile de rutină, practicate, algoritmice vin în prim-plan. În plus, fundalul învățării verbale este
adesea profesorul care comunică și pune întrebări pentru o parte semnificativă a lecției.₄ Școala
tradițională direcționează elevii perceptivi, de mișcare și sociali în tabăra de învățați verbali prin ani de
muncă în Sisif, iar acest lucru este însoțit de o scădere dramatică a creativității copiilor. Toate acestea
sunt bine făcute în practica la clasă, în mare parte în organizarea învățării frontale și în prelegerile
explicative ale profesorilor. Nici nu este un factor neglĳabil faptul că învățarea verbală, mai presus de
toate, întărește cunoașterea, memoria și gândirea convergentă. Școala creativă funcționează diferit.
Școala creativă

Școala creativă nu înseamnă pur și simplu „făcători de idei”. Brainstormingul este, de asemenea, o
metodă din ce în ce mai comună în lumea educației.₅ Primele semne ale creativității nu sunt în bogăția
de idei, ci în regândirea și structurarea diferită a ideilor. De aceea, școala creativă combină în mod
conștient metoda brainstorming-ului cu rețele conceptuale, hărți mentale și structurile cuvintelor cheie
și întrebări-cheie. Desigur, unul dintre factorii centrali ai conceptului de creativitate este creația, așa
cum sugerează și etimologia cuvântului. Inovația economică și creativitatea menționate în introducere
întăresc, de asemenea, acest lucru. Crearea de lucruri noi (ca în prima copilărie) este adesea însoțită de
diferite forme creative : joc de rol, povestire, compunere, scriere de poezii.
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Caracteristica principală a școlii creative este mediul de învățare bogat în stimuli care facilitează
procesul creativ. Aceasta nu înseamnă pur și simplu decorul colorat care este obișnuit în școala
elementară, ci clădirea școlii, care folosește soluții arhitecturale creative de la un aspect diferit al sălilor,
la o clădire de școală mai deschisă, luminoasă, cu spațiu mare. Un loc care, urmând spiritul Palatului
Miracolelor, aduce în prim plan triada curiozității, imaginației și magiei pedagogice, cu toate
amenajările și soluțiile sale. În același timp, un mediu de învățare bogat în stimuli înseamnă nu numai
soluții arhitecturale creative, ci și o potrivire cu fiecare dintre stilurile de învățare descrise mai devreme.
În ceea ce privește organizarea învățării, metodele motivaționale, lucrul în grup, jocul, discuția,
metodele de cercetare-explorator și de proiect ies în prim-plan.₆ În școala creativă, pedagogia
diferențială bazată pe metode de învățare prin cooperare este o practică comună, este de fapt arta și
știința predării. Un mediu de învățare bogat în stimuli înseamnă, de asemenea, că procesul de învățare
creativ este adaptat individului. Sarcina nu este ușoară, dar începe cu o banalitate de bază.

O altă trăsătură importantă a școlii creative este simbioza colaborării eficiente, concentrarea pe
parteneri, deschiderea și flexibilitatea care apare simultan în atelierele creative, echipele de proiectare a
profesorilor, proiecte, programe comunitare și un climat de încredere. Nivelul înalt de colaborare nu
mai înseamnă o organizare ierarhică, ci mentorat real, evaluare bogată în feedback, comună, frecventă,
de susținere, management eficient al schimbării și conflictelor și diverse forme de comunicare și
informare. O caracteristică esențială a acestei organizații de învățare profesională este creativitatea.₇
Există trei condiții pentru o cooperare eficientă: încredere, atmosferă creativă și curaj. În școala de
creație, încrederea este esențială, întrucât este esențială (și pentru creativitate), care, cuplată cu suficient
curaj, condimentată cu disoluție și umor, poate face minuni.

Minunile copilăriei de care eram cu toții capabili la acea vreme.

Bibliografie:
₄ Antalné Szabó Ágnes 2006.Atanári beszéd empirikus kutatások tükrében.Magyar Nyelvtudományi
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₅ De Bono, Edward 2009.Creativitate serioasă. Curtea Veche. București.
₁ Gopnik, Alison 2009.The Philosophical baby. NEXUS. Budapest.
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Religie și educație

Prof. Înv. primar Gozman-Pop Georgiana-Delia
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Halmăşd, judeţul Sălaj

De-a lungul istoriei, multe din faptele sociale s-au impregnat cu nuanţe religioase. Astfel, odată
cu trecerea anilor, o serie de personalități (René Descartes, Blaise Pascal, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, Auguste Comte, Émile Durkheim, Friedrich
Nietzsche, Mircea Eliade) şi-au pus problema existenţei lui Dumnezeu, considerând că religia e un reper
permanent pentru om. În multe dintre aceste lucrări se insistă asupra diversităţii şi universalităţii
faptului religios. De la cea mai fragedă vârstă, copilul se confruntă, în familie şi în mediul social, cu
expresii concrete ale fenomenului religios.

În Dicționarul explicativ al limbii române, religia este definită ca un sistem de credințe și de
practici privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți
cei care aderă la acest sistem. Ca disciplină predată în școli, religia are drept scop educarea și instruirea
elevilor în spiritul religiei. Astfel, putem spune că religia este o doctrină formată dintr-un set de
principii, credințe și practici care leagă puternic ființa umană cu Dumnezeu sau cu zeii.

Educația reprezintă un element care permite integrarea individului în cadrul unei societăți, pe
baza unui proces de dobândire de informații, anumite aptitudini, abilități și valori. Părintele Constantin
Grigoraş defineşte educaţia astfel: „educaţia este un proces complex de influenţare conştientă, deci prin
mĳloace adecvate, întreprinsă de un om sau un grup de oameni, asupra altora, cu intenţia de a desăvârşi
în ei un ideal a cărui ultimă esenţă, gândită conştient sau nu, este personalitatea.” (Grigoraș, 1999, p. 26)

Putem defini educația religioasă ca fiind o activitate metodică și practică prin care ne adresăm
sufletului elevilor, capacității lor de a asimila cunoștințe, fiind preocupați să le dezvoltăm puterile
spirituale ale școlarilor: rațiune, sentiment și voință. Educaţia religioasă constituie o latură aparte a
educaţiei, ce presupune o mare responsabilitate, deoarece se lucrează cu sufletele copiilor. În cadrul
acestei opere de restructurare spirituală sunt chemați preoții, dar și profesorii de diferite specialități,
persoanele cu pregătire teologică, dar și psiho-pedagogică. Religia apelează şi pune în valoare cele mai
nobile sentimente ale omului, modelând în acest fel comportamentul moral al acestuia. Prin educaţia
religioasă nu se impune o anumită credinţă. Aceasta include un ansamblu de stări şi trăiri prin
intermediul cărora individul aderă la o anume religie sau confesiune. Aderarea trebuie să fie expresia cea
mai profundă a libertăţii interioare, excluzând orice manifestare a coerciţiei şi prozelitismului.

Primele școli românești au fost întemeiate de Biserică și au funcționat în interiorul mănăstirilor
având ca obiect principal de studiu Religia. Cu toate acestea, primele școli înființate de stat în secolul al
XVII-lea au acordat și religiei un rol important în curriculum. Reintroducerea educației religioase ca
obiect școlar în planul-cadru pentru învățământ, după căderea regimului comunist în 1989, a fost
considerat un act de restaurare naturală. Astfel, sloganurile realizate de către tineri: „vom muri și vom fi
liberi”, „Dumnezeu este cu noi” au dezvăluit dorința societății de a reveni la un mod de viață religios, nu
numai într-un mod anume, ci într-unul oficial. Spiru Haret, un mare pedagog, a susținut faptul că
ameliorarea stării spirituale și materiale a românilor este posibilă numai prin educație intelectuală,
morală și religioasă.
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Realizarea în şcoală a unei conduite religioase a elevilor este posibilă şi necesară. Formarea
tinerilor prin sistemul de învăţământ se cere a fi multidirecţională şi polivalentă. Cum şcoala pregăteşte
sistematic individul în perspectivă intelectuală, morală, civică, estetică, igienică etc., componenta
religioasă se adaugă acestora în mod firesc, urmărindu-se complementaritatea şi continuitatea de ordin
instructiv şi formativ. Aceste laturi ale educaţiei trebuie văzute ca un demers educaţional global,
integrator, realizat cu profesionalism şi responsabilitate de personalul didactic. În lucrarea sa,
Constantin Cucoș afirmă că religia este „o formă de spiritualitate ce trebuie cunoscută de către elevi. Nu
te poţi considera persoană culturală dacă nu cunoşti propriile referinţe religioase sau pe cele ale
persoanelor cu care coexişti în comunitate, dacă nu ştii nimic despre istoria credinţelor şi religiilor, dacă
nu înţelegi fenomenologia actului religios. A cunoaşte propriile valori religioase, indiferent de
extinderea lor în spaţiul comunitar, reprezintă o modalitate de securizare culturală, o exigenţă ce atrage
după sine buna situare în registrul cultural”.

Trăirea religioasă şi manifestarea religiozităţii în fapte curente de viaţă trebuie formate şi
consolidate prin educaţie. Ca şi talentul înnăscut, care pentru a deveni plenar are nevoie de exerciţiu,
religiozitatea trebuie cultivată, întărită, perfecţionată. E un privilegiu faptul că educaţia religioasă se
realizează în mod programat, instituţionalizat, în şcoala românească de azi. Nu gradul de ,,laicitate” sau
de ,,religiozitate” imprimă valoare învăţământului, ci măsura spiritualizării omului care trebuie asigurată
prin programele de instruire.

Ca obiect de studiu, religia este un act de cunoaștere obligatoriu pentru toți cei care doresc să
acumuleze conținutul acesteia. În școală nu se evaluează credința care este expresia libertății personale,
ci cunoștințele religioase. Prin studierea educației religioase îl situăm pe Dumnezeu la nivelul elementar
față de propria raportare către El: Cunoașterea Lui la nivelul intelectului prin voința sinceră a persoanei.

Fiind o disciplină școlară, Religia are o valență dublă: una informativă și una formativă. Sensul
informativ al acestei componente se referă la asimilarea unei culturi religioase. Aceasta include un
evantai cât mai larg de informaţii despre istoria diverselor religii şi credinţe pe care le-a cunoscut istoria
umanităţii, despre ritualurile practicate de aceste religii, informaţii privitoare la religiile universale, la
principalele tensiuni şi schisme care au avut loc în interiorul lor. În cadrul educaţiei religioase vor putea
fi abordate fenomene de interferenţă dintre culturi cu exemplificări concrete din istoria culturii
universale şi naţionale. Sensul formativ al educaţiei religioase se exprimă, pe de o parte, prin implicarea
tuturor proceselor psihice în descifrarea şi trăirea sensurilor adânci ale existenţei, iar pe de altă parte,
prin valorificarea substratului moral intrinsec al valorilor religioase. Astfel, în cadrul orelor de educație
religioasă elevii vor fi învățați să dobândească simțul misiunii și al responsabilității, prin mărturisirea
credinței, prin faptă și cuvânt, dar și prin invitarea celorlalți spre experiența religioasă.

Familiei îi revine rolul de a valorifica învăţăturile biblice în sens moral, de a deschide sufletul
copilului spre bine şi frumos, spre respect şi dragoste faţă de aproape, de a-i cultiva sensibilitatea şi de a-i
sădi sămânţa pentru valorile morale care, mai târziu, vor deveni convingeri şi idealuri personale.

În școala primară orele de Religie sunt realizate de către un profesor de religie prin mĳloace și
procedee adecvate. La această vârstă, conținutul educației religioase trebuie să realizeze un echilibru
optim între concret și abstract, să fie interesant și atractiv, dar și motivant. În școala gimnazială,
interesele și preocupările elevilor determină extinderea și intensificarea religiozității deoarece crește
gradul de socializare, de solidaritate, apar formele de organizare în grupuri în funcție de prietenii și
simpatii. Astfel, copilul devine tot mai responsabil de raportul dintre el și Dumnezeu, participă la
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ceremonii religioase din necesitate, este capabil de performanță, de aprofundarea unor noțiuni de
catehism într-un mod excepțional.

Predarea disciplinei Religie în școli asigură o garanție reală a libertății de conștiință deoarece
oferă informațiile necesare pentru alegerea conștientă a valorilor. Conform lui Mihai-Iulian Necula,
actul de credință generat de studiul Religiei în școli este o alegere liberă și personală a studentului fiind
dovedită de următoarele aspecte practice: religia este predată în școli la fel ca orice altă disciplină, nu în
biserică pentru a nu fi tentați elevii să se implice din punct de vedere emoțional; temele abordate în
studiul Religiei sunt aprobate de către Ministerul Național al Educației care se asigură că informațiile
sunt raționale și practice; manualele de Religie sunt editate conform normelor științifice ale educației
moderne, la fel ca alte discipline; studiul disciplinei nu se axează pe practica religioasă, ci pe informația
religioasă care îmbogățește cultura generală a elevilor.

Putem concluziona faptul că este necesară studierea disciplinei Religie în școli deoarece ne
garantează dreptul la manifestare religioasă și libertatea de conștiință. De asemenea, Religia oferă
elevilor învățăturile necesare pentru a decide liber la un moment dat în raport cu exprimarea
sentimentului religios.
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CE ESTE DISLEXIA?

Autor : Prof.învățământ primar Gropeneanu Tanța
Școala Gimnazială Dorobanțu, jud. Tulcea

E Dislexia există de multă vreme și a fost definită în multe moduri.In anul 1968,World Federation of

Neurologists a definit dislexia ca o boală a copiilor, care, in ciuda faptului că merg la școala, nu reușesc
sa-și formeze aptitudinile de limbaj caracteristice cititului si scrisului, corespunzatoare capacităților lor
intelectuale. Este definită ca o dizabilitate a învățării care poate afecta capacitatea unei persoane de a citi,
scrie si uneori de a vorbi ,este cea mai frecventă dizabilitate a învățării la copii și persistă de-a lungul
întregii vieți. Copiilor care au dislexie le este greu să învețe să citească deși merg la școală, au cel puțin
un nivel mediu de înteligență și li se recomandă oportunitați adecvate de învățare. Sunetele sunt
percepute ca în altă ordine sau nu sunt auzite corect. Aceasta este cauzată de un defect al capacității
creierului de a traduce imaginile primite de la ochi sau de la urechi în limbaj inteligibil, fără a duce la
probleme de vedere sau de auz.

Pictorul Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, inventatorul Thomas Edison, Albert Einstein, Thomas
Jefferson, sunt doar o parte dintre geniile care au suferit de dislexie şi pe care boala nu i-a împiedicat să
rămână în istorie.
TIPURI DE DISLEXIE

• Dislexia fonologică – implică dificultăți în a descompune cuvintele în unități mai mici, ceea ce
face dificilă potrivirea sunetelor cu forma scrisă.

• Dislexiea de suprafață – implică dificultatea de a recunoaște vizual un cuvânt, fapt ce
îngreunează memorarea și învățarea lui.

• Deficit de denumire rapidă – implică dificultatea de a numi rapid literăe sau numere atunci
când copilul le vede.

• Dislexie cu deficit dublu – implică dificultatea de a izola sunetele și de a numi literele și
numerele.

• Disgrafia – implică dificultatea copilului de a ține și controla creionul astfel încât să poată scrie
semnele corect pe hârtie.

• Discalculia– implică dificultatea în înțelegerea conceptului de număr și în realizarea calculelor.

SIMPTOME ȘI FORMEDE DISLEXIE LA COPIL:

� Copilul începe să vorbească târziu;
� Nu învață ușor cuvinte noi;
� Are dificultăți în a rosti corect cuvintele: inversează sunetele sau confundă cuvintele care sună la

fel;
� Nu își amintește sau îi este greu să numească litere, numere și culorile;
� Dificultate în perceperea informațiilor;
• Dezorganizare totală;

CÂNDAJUNGE LA ȘCOALĂ, OBSERVĂMCĂ:

� Întâmpină dificultăți în a procesa și a înțelege ceea ce aude;
� Nivelul de citire este sub cel corespunzător vârstei sale;
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� Are dificultăți în a observa asemănări și diferențe de litere și cuvinte;
� Întâmpină dificultăți în a găsi cuvântul potrivit sau în a forma răspunsuri;
� Are dificultăți de scriere și îi trebuie mult timp pentru a rezolva sarcinile de scriere și citire, pe

care de multe ori le evită;
� Cu un nivel ridicat de inteligență, elevul are abilități slabe de citire;
� Copilului îi este greu să arate partea de sus și de jos, confundă partea dreaptă cu partea stângă.

Cu ajutorul instrumentelor potrivite, al specialiștilor și, foarte important, cu sprĳin emoțional, copiii cu
dislexie pot performa la școală și pot deveni ceea ce își doresc.
CUM SĂAJUȚI UN COPIL CU DISLEXIE ACASĂ?

Este întrebarea frecventă venită din partea părinților alături de întrebarea : ,,ce să lucrez acasă cu
copilul meu dislexic? ” Răspunsul este simplu : nimic și totul!
Părintele trebuie să ofere copilului DRAGOSTE, REGULI și SĂ-L LASE SĂ COPILĂREASCĂ.

Copiii dislexici au nevoie de dragoste, să se simtă iubiți , acest lucru ajutându-i foarte mult la
creșterea încrederii de sine. Pentru orice lucru bun sau constructiv ,copilul trebuie lăudat și orice
progres ,oricât de mic ,trebuie apreciat.Cu ajutorul părinților, copilul trebuie să descopere ce îi place, ce
pasiuni are. El nu trebuie să urmeze un ideal al părintelui sau o pasiune a acestuia.Pentru a-și
descoperi pasiunile, dar și pentru a-și dezvolta abilitățile de motricitate fină e bine ca acesta sa meargă la
cât mai multe ateliere pentru copii .Iar dacă acesta va face o pasiune pentru un anumit tip de activitate,
abia apoi poate fi înscris la un curs.
Cu dragoste copilul va fi curajos, nu-i va fi frică să spună ce gândește și se va simți liber.
REGULI

Orice societate se bazează pe reguli așa ca și copilul are nevoie de reguli. Pentru a fi bine privit și
primit în societate ,are nevoie să cunoască din familie regulile de bună purtare. Când copilul va fi
politicos, ascultător și va respecta oamenii din jurul lui, aceștia îi vor arata mai multă încredere. Dislexia
nu are legătură cu lipsa de educație. Nu poți spune despre un copil , doar pentru că este dislexic: Nu știe
să spună, ,,Te rog” „Mulțumesc!” sau „Bună ziua!”
Regulile pe care cel mic trebuie să le respecte ,trebuie respectate și de cel care le impune. Nu îi putem
spune copilului „Nu traversa strada pe culoarea roșie!”, iar parintele fix asta faceți pentru că „se
grăbeste”. Copilul este oglinda părintelui!
LĂSAȚI-L SĂ COPILĂREASCĂ!

Școala e școală, regulile sunt reguli, însă chiar și cu acestea copilul trebuie să se bucure de
copilărie. Copilul trebuie să se joace! Copiii așa învață cel mai bine – prin joc. Programul copilului nu
trebuie aglomerat cu tot felul de cursuri care nu-i plac. În locul unui curs plictisitor mai bine se joaca în
parc , daca este posibil, în fiecare zi, cel puțin o oră .
Copilul trebuie să aibă jocuri și jucării, nu ecrane! Dacă nu poate avea jocuri și jucării nu este nicio
problemă pentru că împreună puteți inventa și construi astfel de lucruri. Copiii nu au nevoie de dulciuri
zilnic și în cantități însemnate, nici de ultimul joc pentru PC sau tableta, nici de ore petrecute la desene
animate pentru a se simți copii. Da, anturajul și colegii de clasa îl pot influenta pe copil ,să aibă anumite
preferințe în joc, însă părintele cu ajutorul dragostei si a regulilor poate convinge copilul de ce este mai
bine și mai bun pentru el.
Nevoile copiilor cu dislexie în clasă ,sunt extrem de variabile, în funcție întotdeauna de dificultățile pe
care le prezintă fiecare copil . Dar toți au o nevoie comună și anume că necesită metode de predare



175

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

diferite de cele tradiționale, așa că, în multe ocazii, trebuie să li se acorde mai mult timp, astfel încât să
poată desfășura o bună învățare să li se ofere sprĳin emoțional

CUMAJUT UN COPIL CU DISLEXIE ÎN CLASĂ ?

� Sunt pozitiv și constructiv;
� Nu judec abilitățile elevului;
� Folosesc resurse tehnologice care îmbunătățesc abilitățile de citire și scriere ale elevului ;
� Creez un mediu structurat, ordonat și previzibil ;
� Transmit explicații și instrucțiuni în mod clar și, dacă este necesar, mai încet și mai repetat;
� Ii scot in evidenta abilitățile, punctele forte, efortul și progresul pentru a profita de această bază

și a continua să avanseze în învățarea lor. Dimpotrivă, nu este deloc recomandat să ameniț sau să
pedepsesc elevul pentru a se îmbunătăți, deoarece acest lucru nu va da rezultate, ci va avea efecte
negative asupra stimei de sine, performanței și încrederii stabilite cu profesorul;

� Ofer adaptări curriculare cu ajutorul opiniei și al considerației profesionistului psihopedagogic al
școlii;

� Păstrez legătura cu familia copilului pentru a transmite informații despre situație;
� Nu-l voi încărca cu un flux mare de informații, deoarece nu va putea învăța totul deodată;
� Voi concepe exerciții speciale care să refacă treptat vorbirea orală și scrisă.;

Cu toate acestea, copiii cu o astfel de anomalie se pot distinge printr-un intelect dezvoltat, sunt mai
curioși, au perspicacitatea și intuiția bine dezvoltate și totul pentru că percep realitatea într-o
reprezentare multidimensională. În plus, astfel de copii au o imaginație vie și toate simțurile sunt
ascuțite.Oricum ar fi, dislexia trebuie identificată și corectată în timp util, deoarece creează multe
probleme copilului. Și dacă este posibilă corectarea deficienței în percepția informațiilor, copilul va
primi în cele din urmă două caracteristici calitative - inteligență ridicată și abilitățe creativă dezvoltată.

,,Dislexia este un produs al gândirii și un mod specific de a răspunde la sentimentele de
confuzie ’’(R.D. Davis)
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Dezvoltarea competenței de comunicare în orele de limba
română

Hamat Liliana
Colegiul Național ,,Traian Lalescu” Reșița

În școală, studiul limbii și literaturii române, disciplină înscrisă în aria curriculară Limbă și
comunicare, urmărește, prioritar, formarea unor competențe de comunicare, proces complex și de
durată, care se desfășoară pe întreg parcursul educațional, din clasa întâi până la terminarea liceului.
Acest deziderat este conținut în chiar modelul didactic al disciplinei, impus de programele școlare, un
model comunicativ-funcțional care vizează cele trei domenii ale disciplinei: comunicarea orală și scrisă,
limbă (elemente de construcție a comunicării) și literatură. Elevii învață elementele de limbă nu doar
pentru a-și însuși reguli, definiții, categorii gramaticale și lexicale, ci pentru a le folosi în practica
vorbirii și a scrierii, după cum studierea literaturii, pe lângă familiarizarea cu valorile culturale naționale,
oferă elevilor modele de limbă literară, le dezvoltă abilități de a-și exprima liber opinii, contribuie la
formarea unei atitudini comunicative.

Competența comunicativă este nivelul de performanță care determină eficiența transmiterii
și receptării mesajelor. C. Simard consideră că sunt șase componente ale competenței comunicative:
componenta verbală- dimensiunea lingvistică (cunoașterea și utilizarea aspectelor de ordin fonetic,
morfologic și sintactic), dimensiunea textuală (cunoașterea și utilizarea regulilor și procedeelor care
asigură organizarea generală a unui text: legătura dintre fraze, coerența între părți, structura textuală
narativă, descriptivă, argumentativă, explicativă etc.), dimensiunea discursivă (cunoașterea și utilizarea
regulilor și procedeelor care determină folosirea limbii în context: cunoașterea parametrilor situației de
comunicare, utilizarea registrelor, a normelor de interacțiune verbală );
componenta cognitivă- se referă la stăpânirea operațiilor intelectuale realizate în producerea și
comprehensiunea limbajului (memorarea, diferențierea, compararea, clasarea, anticiparea );
componenta enciclopedică- are în vedere cunoașterea aspectelor lingvistice, textuale și discursive
proprii unor domenii diferite (istorie, știință, tehnică etc.);
componenta ideologică – capacitatea de a reacționa la idei, valori, opinii vehiculate prin discurs;
componenta literară- trimite la literatură și presupune cunoștințe și capacități de exploatare a
creativității verbale;
componenta socio-afectivă- este formată dintr-o rețea de concepții, sentimente și valori ce
influențează comportamentul verbal al individului.

Comunicarea didactică constituie baza procesului de predare-asimilare a cunoștințelor ,iar
comunicarea educațională sau pedagogică este cea care mĳlocește realizarea fenomenului educațional în
ansamblul său, indiferent de conținuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicați. „Față de aceasta,
comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conținuturi
determinate, specifice unui act de învățare sistematică, asistată” (Constantin Cucoș). În comunicarea
didactică, profesorul trebuie să fie clar, concis, precis și expresiv în același timp, pentru a facilita
înțelegerea mesajului transmis. Pitagora spunea: ,,Nu spune puțin în vorbe multe, ci mult în vorbe
puține”. Toate informațiile pe care le transmite profesorul trebuie adaptate scopului și obiectivelor
didactice, precum și nivelului intelectual al elevilor.



177

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Din punct de vedere lingvistic, comunicarea reprezintă transferul de informații, judecăți,
atitudini, stări emoționale de la o sursă la alta. Semnificațiile se transmit cu ajutorul semnelor lingvistice,
comunicarea fiind o formă de cunoaștere și de interacțiune socială. „Comunicarea este simultan relație,
informație și acțiune sau tranziție între parteneri”, spunea Mihaela Secrieru. Nu este suficient ca un elev
să cunoască vocabularul unei limbi, ci acesta trebuie să învețe arta de a alege cuvintele potrivite
contextului, de a transmite mesaje pertinente, de a-și exprima convingerile cât mai coerent și persuasiv.
De asemenea, o comunicare este eficientă doar atunci când mesajul transmis de emițător este corect
interpretat de receptor. Doar mesajele decodificate corect produc adevărata învățare.

În același timp, comunicarea este cheia individului spre lume, spre integrarea în societate, pe
când lipsa comunicării sau comunicarea deficitară determină o îndepărtare iminentă de grup, echipă,
societate. ,,A comunica” înseamnă ,,a dialoga”, iar disciplina limba și literatura română favorizează
dialogul, comunicarea autentică. Utilizarea metodelor activ-participative facilitează dezvoltarea
exprimării elevilor – activitatea în grup, conversația, problematizarea, jocul de rol, dramatizarea .
Dezvoltarea competenței de comunicare eficientă la elevi presupune și formarea următoarelor
deprinderi: ascultare activă, dialogare, însușire și folosire a formulelor de politețe, dezvoltarea capacității
empatice și a comunicării asertive, respectarea normelor de comunicare orală/ scrisă, cunoașterea
limbajului nonverbal/ paraverbal.

În școală, ascultarea activă trebuie practicată deopotrivă de elevi și profesori. Ascultarea activă
poate fi exersată în cadrul dialogurilor și dezbaterilor realizate în clasă. Dialogul presupune empatie,
atenție la nevoile celuilalt, disponibilitate și deschidere. Profesorii trebuie să încurajeze elevii să își
exprime părerile, să se lase descoperiți și să nu le fie frică să împărtășească idei cu oamenii din jur. Prin
urmare, prezentarea unor experiențe personale poate ajuta elevul să se descopere pe sine, să
împărtășească celorlalți din experiența sa de viață și să își dezvolte competențele de exprimare orală și
scrisă.

Lectura orală le dezvoltă elevilor vocabularul, dicția și abilitatea de a folosi elementele
paraverbale adecvate (intonația, ritmul vocii, respectarea pauzelor impuse de text). Programele școlare
sunt puse sub semnul comunicării, fapt care conduce la conceperea lecturii atât ca act de cunoaștere, cât
și ca act de comunicare. Dezvoltarea competenței de comunicare prin lectură ar putea fi favorizată și de
înființarea, în școală, a unui club de lectură, unde se pot realiza șezători literare, concursuri sau vizionări
de filme realizate după cărți celebre citite de elevi.

O altă modalitate pentru a le dezvolta elevilor competența comunicativă este jocul de rol, care
pune în scenă situații de comunicare diverse: monolog, dialog, interviu, astfel exersând capacitățile de
comunicare orală, de receptare și de producere a mesajelor. Temele trebuie să fie incitante pentru elevi,
specifice experiențelor lor de viață – dezvoltându-le imaginația și spiritul creator. Prezentarea
monologului în fața clasei face apel la elementele comunicării nonverbale și paraverbale, dezvoltându-le
elevilor spiritul actoricesc. Așadar, prin această metodă, elevul își dezvoltă atât competențele de
comunicare verbală, cât și cele de comunicare nonverbală și paraverbală. Elevii trebuie să conștientizeze
că ceea ce spunem este mult mai puțin important decât felul cum spunem, pentru că oamenii tind să
creadă mai degrabă mesajele nonverbale decât pe cele verbale. „Cuvântul este un mĳloc imperfect de
comunicare”, spunea Camil Petrescu.

Exercițiile de dramatizare presupun interpretarea, pe roluri, a unor texte epice sau dramatice.
Dramatizarea îi determină pe elevi să exploreze textul, să îl înțeleagă și să analizeze personajele pe care le
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vor interpreta. Activitățile de dramatizare stimulează resursele creative ale elevilor, îmbogățindu-le
înțelegerea despre lume și despre ei înșiși, le dezvoltă spiritul de echipă și cel ludic. Dramatizarea îi
apropie pe elevi de text prin bucuria de a interpreta personajele îndrăgite, de a-și pregăti decorul și
costumele. Memorarea replicilor personajelor stimulează competența de comunicare verbală,
antrenează memoria elevilor, iar reproducerea acestora favorizează comunicarea paraverbală. Mișcările
scenice, mimica și gestica dezvoltă comunicarea nonverbală.

Activitățile de joc de rol și de dramatizare sunt percepute de elevi ca un joc, iar jocul reprezintă,
pentru copii, cea mai accesibilă modalitate de a înțelege lumea și de a descoperi alte realități. Astfel,
elevii învață prin joc, iar jocul devine mĳloc de cunoaștere, ei dezvoltân-du-și competențele de
comunicare într-o manieră ludică și accesibilă.

Fiind vorba și de însușirea unor strategii de comunicare orală, foarte importantă în demersul
didactic este și selectarea resurselor. Profesorul are posibilitatea utilizării înregistrărilor audio sau audio-
video în unele secvențe ale lecției. Este vorba de înregistrări pentru etapa de însușire a cunoștințelor,
când se oferă elevilor modele de texte orale (monolog tip argumentare orală, povestire orală, descriere
orală, dialog tip conversație cotidiană și discuție argumentativă – clasa a IX-a) sau de înregistrarea
textelor „produse” de elevi pentru a fi, apoi, discutate și evaluate. Elevii trebuie să înțeleagă că ,,cine
vorbește comunică și se comunică” (T. Vianu), limbajul fiind, în același timp, tranzitiv și reflexiv.

Învățământul actual se bazează pe corelarea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor, pe
colaborarea între profesor și elev, pe activități în echipă – totul cu scopul dezvoltării gândirii critice și
creative a elevilor, a dezvoltării competențelor de comunicare pentru a face față provocărilor secolului al
XXI-lea. În societatea contemporană, care se află într-un amplu proces de evoluție și dezvoltare și este
dominată de tehnologie, care își lasă amprenta și asupra relațiilor interumane, dezvoltarea competenței
de comunicare este o necesitate a procesului educațional.
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Metode specifice de rezolvare a problemelor de geometrie a

patrulaterului care apar la gimnaziu și liceu

Autor: Hozan Crina Loredana
Prof. Liceul Tehnologic nr. 1 Gâlgău

În actualele programe analitice din matematica gimnazială și liceală, studiul geometriei ocupă un loc
important, mai ales prin tematica abordată. Un argument suplimentar pentru acest fapt constă în explicația
că în comparație cu celelalte ramuri ale matematicii studiate la acest nivel (aritmetica, algebra, analiza
matematică) geometria are avantajul că realizează trecerea de la raționamentul intuitiv la cel abstract. Deși
programele și manualele școlare sunt destul de generoase în abordarea unor aspecte din geometrie,
experiența acumulată în munca la catedră a profesorului, arată că există teme importante care sunt tratate
doar tangențial sau efectiv nu sunt abordate. Și totuși elevul trebuie ajutat să învețe să rezolve probleme
diverse.

În practica școlară termenul de problemă este dat și unor exerciții care se rezolvă prin aplicarea unei
metode algoritmice sau este folosit pentru a desemna situațiile problematice care reclamă o investigare
euristică. Din punct de vedere taxonomic, putem distinge între exercițiu, a cărui rezolvare implică operații
de cunoaștere, extrapolare, transferspecific, simplă aplicare a unor proprietăți, și problemă a cărei rezolvare
implică operații de analiză, sinteză și evaluare. Distincția dintre exercițiu și problemă poate fi subiectivă,
aceeași sarcină didactică constituind pentru elevul E1 o adevărată problemă, iar pentru un alt elev E2, un
simplu exercițiu.

Problemele constituie motivul, mĳlocul și scopul învățării matematicii școlare. Motivul: adesea
suscită curiozitatea elevilor și impun acomodări ce ajută la rezolvări. Motivul: studiul exclusiv al teoriei nu
poate certifica în ce măsură aceasta a fost însușită creativ. Scopul: majoritatea elevilor învață matematica spre
a avea rezultate bune la exameneîn care rezolvarea problemelor este prioritară, adesea exclusivă.

Rezolvarea de probleme ca metodă de învățare îi cere elevului „să descopere regula de ordin superior
“ fără vreun ajutor special. Deseori, însă, sunt utilizate și metode expositive, prin care se expune pur și simplu
soluția problemei propuse.

Deși s-a constatat că imediat după perioada de învățare, metoda expozitivă a avut ca rezultat o
actualizare mai bună a regulilor învățate, totuși cercetările au arătat că însușirea unei reguli de ordin superior
pe calea descoperirii (prin învățare problematizată, învățare prin descoperire) generează o capacitate
deosebit de eficace care se păstrează bine pe mari perioade de timp.
“Rezolvarea de probleme sau descoperirea reprezintă numai pasul final într-o succesiune de învățare care,
privită din urmă, trece prin mai multe momente de învățare ce se preced unul pe altul “. Nu se poate face o
demonstrație strict în ceea ce privește utilizarea metodelor de tip algorithmic, respective euristic, ele
completându-se reciproc, în întreg procesul de rezolvare al problemei.
Realizarea unei demonstrații pentru a arăta că „un patrulater indicat” este inscriptibil este unul dintre
obiectivele posibile ale predării geometriei. El trebuie considerat ca fiind o modalitate de concretizare a unui
obiectiv general al predării matematicii, anume „capacitatea de a construi o demonstrație”.
Ținându-se seama de tipurile de probleme și tipurile de metode de învățare, corelațiile între ele pot fi
sintetizate astfel:
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O organizare eficientă a predării în vederea atingerii acestui obiectiv presupune o descriere a
structurii sale, o identificare a unor obiective subordonate, care să fie succesiv atinse prin situații adecvate de
învățare. Vom descrie obiectivele subordonate capacități de construi o demonstrație precizând trei aspecte:

- Obiectul asupra căruia se va exercita activitatea elevului
- Produsul obținut la finalul activității
- Capacitatea, deprinderea intelectuală despre care presupunem că obținem produsul.
Obiectul, ceea ce se dă elevului, este o configurație geometric, despre care se presupunadevărate anumite

proprietăți și ceința de a arăta că, în condițiile indicate, configurația are o anumită proprietate, pe care o
notam cu P.

Produsul obținut este o demonstrație. O demonstrație, elaborată în forma finală, se prezintă formal ca o
succesiune de afirmații, justificate de datele problemei, alte propoziții demonstrate anterior sau alte afirmații
din cadrul aceleiași demonstrații. Ultimul element al acestei succesiuni este una din propozițiile (P1),
(P2),…,(Pn), unde am notat astfel procedeele care pot fi utilizate pentru a demonstra că o anumită
configurație are proprietatea P, presupunând că numărul lor este finit.

Pentru elevul care trebuie să construiască demonstrația, situația se prezintă în ordine inversă.
Presupunând că procedeele menționate au fost însușite în lecțiile anterioare, el va trebui să înceapă cu

sfârșitul, adică în urma unei explorări a configurației, să aleagă dintre procedeele disponibile pe cel
considerat adecvat pentru situația respectivă. Cu cât numărul procedeelor posibile pentru a demonstra P este
mai mare, cu atât alegerea va fi mai dificilă. Un alt tip de dificultate apare dacă procedeul necesar este o
combinație nefamiliară de procedeea cunoscute, deci, într-un fel, el trebuie ănventat la momentul rezolvării
problemei.

Alegând un anumit procedeu, elevul a schițat planul după care se va construe rezolvarea. Rezolvarea
planului presupune o nouă explorare a configurației, pentru descoperirea unor relații și proprietăți care să
permit punerea în funcțiune a procedeului ales.

Deprinderile intelectualedespre care presupunem că intervin în activitatea prin care elevul obține
demonstrația unei probleme, deci care trebuie formate în cadrul lecțiilor de matematică, pot fi descrise după
cum urmează:

- Reamintirea unor informații relevante;
- Manipularea elementelor date (recunoașterea a ceea ce se dă și se cere, recunoașterea unei părți

evidente sau anterior rezolvate a problemei, redefinirea sau reformularea a ceea ce se cere sub o formă
pentru care procedeul adecvat se determină mai ușor);

- Analizarea datelor problemei (interpretarea informațiilor, obținerea de noi proprietăți ascunse în
datele problemei, chiar dacă acest lucru nu este cerut în mod explicit în enunț);

- Selectarea (în urma unor prelucrări ca cele descries mai sus) dintre procedeele învățate, a
procedeului considerat adecvat pentru problema respectivă;

- Schimbarea procedeului, dacă aplicarea sa efectivă se dovedește a fi dificil de realizat.
Din punct de vedere al organizării lecțiilor, consider că pentru atingerea obiectivelor referitoare la

contruirea unei demonstrații pe o anumită tematică (de exemplu pentru a arăta că un patrulater este
inscriptibil), trebuie parcurs trei etape:

Etapa 1 – se vor prezenta procedeele ca atare
Etapa 2 – înțelegerea unor demonstrații gata făcute sau realizarea unor demonstrații în condițiile în care se

indică procedeul adecvat.
Etapa 3 – este etapa în care elevul este pus în situația de a construi demonstrații prin efort propriu, oferindu-

i în același timp posibilitatea să verifice corectitudinea activității sale.
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Să crăciunăm

prof. Hreban Camelia
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Suceava

Am creat acest schimb de replici pentru elevi ca parte a spectacolului de Crăciun organizat la
liceul meu. Vă invit să participați la el, chiar dacă nu este perioada sa oficială:

1. Englezii îi spun Christmas;
2. Francezii – Noël;
3. Italienii – Natale;
4. Germanii –Weihmachten, Cristmacht;
5. Spaniolii – Noche buena;
6. Ruşii – Razdjestva;
7. Bulgarii – Bozik;
8. Ucrainenii – Rizdvo;
9. La români, e un cuvânt propriu, specific poporului nostru – Crăciun;
10. De unde provine termenul de „crăciun”?
11. Hasdeu îl deduce din latinul „crastinum”;
12. Alţii – din „colationem” de la „colatio” („chemare făcută poporului de către preoţii păgâni

pentru a anunţa sărbătorile care soseau”);
13. Sau din latinul „carnatione”, de la „incarnatio” („întruchipare”);
14. Etimologia cea mai răspândită este „creatione”, „creationis”, adică „născut la începutul erei

creştine”;
15. Dar cine este Moş Crăciun, în fond?
16. Este moşul care a tăiat mâinile Crăciuniţei – baba Iova, pentru că aceasta se lăuda a fi moaşa

Mântuitorului lumii;
17. Este moşuleţul cu daruri, însoţit de către un alt personaj mitic, Moş Ajun, bucurându-i

împreună pe copii cu daruri materiale sau spirituale;
18. Încă şi acum mai vine pentru fetiţa cu chibrituri...
19. Sau pentru colindele din satele bunicilor...
20. Ori îşi caută fratele – Anul Nou – pentru a-l sorcovi de ...
21. Ar fi cazul să luăm o masă...
22. ...copioasă...
23. ...şi să ghicim...
24. În Anglia, fetele care vor să-şi afle ursitul mănâncă, în Ajun, o prăjitură foarte dulce, fiartă în

rom sau în vin vechi de Madera, într-un cazan uriaş, cu o seară înainte, de către trei femei bătrâne,
după o reţetă străveche.

25. Şi pentru ca reuşita să fie totală, în timp ce mănânci prăjitura, trebuie să rosteşti o incantaţie
către...

26. Către...
27. Odin şi Mithra.
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28. În Germania, soldaţii, care au ghinionul să fie în cazarme de Crăciun, umplu mesele cu pipe,
cu ţigări, cu ciorapi, prăjituri, mâncăruri şi, bineînţeles, cu...

29. ...butoaie cu bere,
30. obligatoriu, însă, între cununi de brad.
31. Venirea superiorilor era întâmpinată cu cântece soldăţeşti şi cu o tombolă;
32. În Austria, primeşti nuci şi mere, dacă nu ai nici o corigenţă;
33. Are cineva vreo „bobiţă”?
34.
35. (Dacă da!) Te aşteaptă dracii la uşă, pentru a nu mai exista o a doua oară!!
36. Ei, dar nicăieri nu este mai mare gălăgie de Crăciun ca în Grecia. În Ajun, grecii nu dorm. La

miezul nopţii, încep focurile de puşti, de pistoale, de rachete...
37. Dar, mai ales, duşmanii se împacă, iar cel bogat dăruieşte merinde săracului.
38. Tot mai bine-i la norvegieni! De Crăciun, nu oamenii colindă, ci morţii. Oamenii, în schimb,

mănâncă mult, beau... şi mai mult, dansează şi chiuie în onoarea lui Odin...
39. Zeul Soarelui...
40. Pentru care ridică ruguri în fiecare familie.
41. Dar ştiţi cum se dă cadoul?
42. Nu...
43. Se ascunde într-un sac plin cu paie de ovăz, care se leagă deasupra uşii persoanei căreia îi este

destinat, pentru a-i cădea în cap, spre marea bucurie a conspiratorilor.
44. În Rusia, se mărită prima fată în faţa căreia a ciugulit găina, întâi, din grâul aruncat de către

stăpâna casei.
45. Iar în bradul lor, poţi găsi uşor: cutii cu bomboane, jucării, dantele, bĳuterii, paneraşe, flori,

fructe...
46. Lângă un astfel de brad, poţi petrece foarte bine, în acorduri de chitară, dansând şi râzând,

timp de 14 zile, până la Bobotează, asemenea spaniolilor catolici;
47. Uf, dar greu mai vine Moş Crăciun...
48. Ou Père Noël...
49. Se pare că cei 384 ani ai săi încep să-şi spună cuvântul...
50. Sau poate că ziua polară a fost prea scurtă pentru a mai citi şi scrisorile noastre...
51. Te înşeli, dragă... Eu, între 10.00 şi 14.30, am timp ca să fac o mulţime de lucruri. Întâi, o

baie fierbinte şi un masaj (o, ce masaj!); urmează, bineînţeles, manichiura şi pedichiura; apoi – se
şterge faţa cu ultima generaţie în materie de cremă antistres, antişcoală, antipărinţi...şi...

52. ...şi...
53. ..se aşteaptă efectele.
54. Care întârzie să apară.
55. Nu şi dacă îţi place levănţica. Doamne, ce bună mai e...
56. Ai dreptate! Anul trecut, în Ajunul Crăciunului, am visat un braţ care mă îmbrăţişa în

timpul unui dans...
57. Şi cum arăta...persoana...ştii tu...frumosul...
58. Oh! Nu i-am văzut faţa! Am auzit, însă, ca ultim semn al visului, nişte şoapte...de coşmar.
59. De ce, dragă?
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60. Tipul era un drăcuşor contabil, care mi-a prezentat bilanţul pe primul semestru: eram
datoare la zece obiecte!!!!!

61. Lasă, c-a fost doar un coşmar!
Bine că există un Moş Crăciun şi pentru fete! Altfel, îngerii s-ar plictisi în rai de atâta sfinţenie

masculină!!!

Cu drag și cu considerație,
v-au crăciunit elevii dumneavoastră
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ROLUL EDUCATOAREI ÎN ÎNDRUMAREA

DESFĂȘURĂRII JOCURILOR DIDACTICE

Autor: Iacobescu Liliana
Prof. Grădinița cu P.P. Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

Experienţa anilor cu preşcolarii, mi-au dovedit că o contribuţie importantă la educarea limbajului şi la
îmbogăţirea cunoştinţelor o au jocurile didactice. Copilul preşcolar fiind prin excelenţa sa o fiinţă activă,
întreaga sa educaţie ar trebui să se ”muleze” pe această caracteristică (jocul), scoţând din orar
acele ”activităţi” sau ”metode şcolăreşti” care îl condamnau a câteva ore bune de inactivitate.
Prin aplicarea testelor şi prin intermediul jocurilor didactice desfăşurate, am constatat că învăţarea devine
mai interesantă, mai atractivă, se face o exersare gimnastică a minţii, contribuind la dezvoltarea gândirii
copiilor, ascuţind spiritul de observaţie, dezvoltarea perseverenţei şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea
limbajului.
Jocul didactic solicită copilul să ia parte la o acţiune cu spontaneitatea şi creativitatea gândirii lui, îl obligă
la reacţii motivate (judecăţi) ce pun la încercare iscusinţa şi priceperea lui, fantezia şi iniţiativa copilului.
Pentru a valorifica din plin valenţele formative ale jocului didactic, este necesară îndrumarea şi dirĳarea
acestuia de către educatoare: ea îl antrenează pe copil, îi oferă materialul şi îl stimulează la joc, îl verifică şi
apreciază rezultatul obţinut. Dar îndrumarea jocului în sine, trebuie să fie subtilă, iar poziţia educatoarei,
aparent absentă, având datoria să îmbine armonios manifestarea spontană şi liberă a copilului cu normele
şi direcţiile prioritare ale educaţiei: ”lăsaţi pe elev să creadă că este stăpân şi fiţi voi în realitate….şi să
creadă ce voieşte, dar nu trebuie să vrea ce vrei tu să facă, un pas să nu facă fără să-l fi prevăzut, o vorbă
să nu scoată din gură fără să ştii ce va fi. Realizarea optimă a conducerii jocului didactic cere din partea
educatoarei spirit inventiv, tact şi măiestrie pedagogică. Educatoarea nu trebuie să uite nici o clipă că
jocul trebuie să rămână, fără abatere, joc, chiar dacă el este didactic.
Jocul didactic trebuie să fie pentru copii tot timpul o activitate plăcută, atractivă, care să-i bucure. În cazul
jocurilor didactice, realizarea acestui obiectiv, ridică în faţa educatoarei greutăţi mult mai mari decât în
cazul jocurilor de creaţie sau de mişcare.
Faptul este explicabil deoarece urmărind caracterul instructiv al jocului didactic, există pericolul
transformării lui într-un singur exerciţiu, elementele de joc să fie estompate sau chiar anulate.
Îndrumarea jocurilor didactice constă în :

organizarea bazei materiale a jocului;
� precizarea conţinutului şi sarcinile jocului;
� stabilirea regulilor şi acţiunilor jocului însoţită de explicarea şi demonstrarea lor;
� controlul rezolvării independente şi corecte a sarcinilor, a respectării regulilor.
Jocul este închis cu aprecierea finală asupra felului cum s-au comportat copiii în joc şi asupra rezultatului
obţinut. Primul lucru de care se ţine seama în îndrumarea jocurilor didactice este organizarea bazei
materiale. Este vorba de alegerea celor mai potrivite jucării şi materiale didactice pentru jocul respectiv,
ţinând seama de particularităţile de vârstă ale copiilor.
Cea de-a doua problemă pe care o ridică îndrumarea jocului didactic este stabilirea conţinutului şi a
sarcinilor didactice pe care educatoarea le urmăreşte să le rezolve prin intermediul jocului. Conţinutul
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jocului îl formează obiectele şi fenomenele din realitatea înconjurătoare ( din natură şi societate) care
sunt reflectate în joc şi cu care educatoarea caută să-i familiarizeze pe copii. Conţinutul jocului poate fi
acelaşi, dar sarcinile didactice pe care educatoarea caută să le rezolve, pot fi diferite.
De fiecare dată, sarcina didactică nouă conferă jocului un înţeles inedit, îl face mai atractiv, şi prin aceasta
îi satisface într-o mare măsură pe copii din punct de vedere intelectual şi afectiv. Sarcina didactică trebuie
să fie astfel formulată încât să fie accesibilă, să-i atragă pe copii, să le stimuleze curiozitatea, să le trezească
interesul. Dar sarcina nu trebuie să fie prea uşoară. În caz contrar, nu va trezi curiozitatea şi interesul, nu
va constitui pentru copii o ”problemă de rezolvat”. Totuşi, sarcina didactică nu trebuie să fie nici prea
grea. Depăşind posibilităţile copilului, încercarea poate să ducă la neîncredere în puterile proprii. În
funcţie de conţinutul şi sarcinile urmărite, sunt stabilite regulile şi acţiunile jocului, după care urmează
demonstrarea şi explicarea lor. În stabilirea regulilor şi acţiunilor este necesar să se ţină seama de
particularităţile de vârstă ale copilului, precum şi principiul succesiunii şi al gradării.
Deoarece preşcolarii mici nu sunt capabili să realizeze independent jocul, se cere participarea nemĳlocită
a educatorului, spre a-i atrage şi îndruma în joc. Demonstrarea şi explicarea regulilor şi acţiunilor va
avea loc cu acest prilej.
Dimpotrivă, în cazul preşcolarilor mari, explicarea regulilor şi a acţiunilor trebuie să preceadă
desfăşurarea jocului. Se vor da explicaţii cât se poate de clare, pe înţelesul tuturor copiilor, dar evitându-
se probleme gata soluţionate.
Faptul că unii copii n-au înţeles reglile şi acţiunile jocului nu trebuie să constituie un motiv de nelinişte
deoarece preşcolarii vor înţelege aceste reguli şi acţiuni în procesul de desfăşurarea a jocului.
Un ultim aspect este acela al controlului privind rezolvarea independentă, îndeplinirea corectă a
acţiunilor şi regulilor de către copii în procesul de desfăşurare al jocului. Luând parte activă la jocuri,
educatoarea nu va înceta să supravegheze felul în care preşcolarii rezolvă sarcina didactică, felul în care
îndeplinesc acţinile şi respectă regulile jocului. Prin întrebări, gesturi şi mimică, educatoarea va orienta şi
dirĳa jocul în direcţia necesară. Ea va încuraja încercările nesigure ale copiilor timizi, va tempera pe cei
nereţinuţim va lăuda pe cei care au obţinut succese.
Terminarea jocului ridică problema importantă a aprecierii modului în care s-a desfăşurat aceasta şi a
regulilor lui. Asemenea aprecieri sunt mai indicate în cazul preşcolarilor mai mari şi în acest caz
aprecierile vor fi făcute cu tot tactul şi prudenţa necesară, pentru că prin observaţiile sale educatoarea să
nu zdruncine încrederea copilului în puterile proprii sau să-i provoace anumite susceptibilităţi.
În vederea dezvoltării limbajului am urmărit patru aspecte, pentru care am selectat jocuri adecvate:
� jocuri pentru dezvoltarea aparatului fonator;
� jocuri pentru dezvoltarea auzului fonematic;
� jocuri pentru dezvoltarea vocabularului;
� jocuri pentru exprimare corectă.
Valoarea jocurilor didactice pentru dezvoltarea vorbirii care se organizează în grădiniţă, se apreciază după
corectitudinea limbajului folosit de copii în viaţa de zi cu zi, atât în activităţi organizate, cât şi în jocurile
copiilor.
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Figuri retorice în omilii

Antim Ivireanu

un ctitor al limbii liturgice româneşti

prof. Mihaela Iftime

Școala Gimnazială nr.3, Piatra - Neamț

Deşi străin de neam românesc Andrei cu numele de călugărie Antim, este ales, datorită

nenumăratelor sale calităţi, mitropolit în scaunul de la Bucureşti în anul 1708. Da,r în mare măsură,

faima sa, aşa cum o afirmă în unanimitate exegeţii, se datorează artei oratorice în care se arată neîntrecut.

George Călinescu în “Istoria literaturii române” recunoaşte în el “un orator şi un stilist desăvârşit”.

Al Rosetti îl consideră unul dintre cei mai mari propagatori de limbă română literară, unul dintre

întemeietorii oratoriei religioase la români
5

Dintre predicile ocazionale pe care ni le-a lăsat Antim, poate cea mai impresionantă este

“Cuvânt de învăţătură asupra omului mort”, o remarcabilă oraţie funebră pe care a rostit-o după

cum afirmă Gabriel Ştrempel, la îngropăciunea doamnei Pulcheria, soţia lui N. Mavrocordat, sau la

moartea unei fiice a lui Constantin Brâncoveanu6.

Tema didahiei este enunţată scurt în exordiu, sub forma unui citat biblic ce revine ca un

laitmotiv al compunerii, răspunzând în primul rând scopului de “captatio benevolantiae”, dar care,

prin repetare (epanalepsă), îşi diversifică funcţia stilistică şi psihologică, obţinând nu doar un spor

de expresivitate, ci şi o funcţie catharctică, alinătoare. Nu plângeţi, că n-au murit, ce doarme!. Prin

negarea evidenţei şi afirmarea unei ipoteze frapante, formula pare, la prima vedere, contrariantă, mai

ales pentru necredincioşi. În studiile de specialitate, lipsite de acurateţea canonică, se vorbeşte în acest

caz despre frustrarea aşteptărilor. Ierarhul nu vorbeşte despre moarte, după cum se aşteaptă

ascultătorii, ci despre adormire. În sens creştin “adormirea” este starea care defineşte despărţirea

5Cazacu, B; Rosetti, Al; Onu, L, Istoria limbii literare româneşti, Editura Minerva, Bucureşti 1971, p. 183) .
6Gabriel Ştrempel, "Studiu introductiv" în volumul "Antim Ivireanu. Opere", Bucureşti, 1972
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sufletului de trup şi trecerea hotarului dintre lumea materială şi cea spirituală. Temeiul acestei

afirmaţii se află în contextul biblic:

Aşa au zis Fiiul lui Dumnezeu când au văzut pre fata lui Iair, mai marele Sinagogului. Şi aşa zic şi eu cătră

înţelepţiia voastră, blagosloviţilor ascultători carii cu tânguiri şi cu lacrimi vă întristaţi împreună, pentru această

de neam bun şi cinstită cocoană carea s-a odihnit în Domnul”. Moartea, în viziun creştină, e asociată cu

odihna şi de aceea lacrimile nu-şi au rostul. Vrednici de plâns sînt limbile ce n-au credinţă, jidovii, că n-au

botez, ereticii că sînt despărţiţi de braţele Bisericii, şi nu o cocoană creştină ca aceasta, îngrădită cu faceri de bine,

cu lucruri bineplăcute de Dumnezeu .

Partea a doua a predicii este destinată dezvoltării temei şi dezbaterii unor adevăruri sau

învăţături creştine, folositoare pentru suflet. Argumentul de autoritate susţinut de citate biblice,

patristice sau chiar laice, filosofice, este preponderent.

Se observă preferinţa pentru frazele ample, ramificate, pentru organizarea simetrică a

membrilor frazei, pentru topica răsturnată (hiperbatul) şi exprimarea emfatică, pentru

abundenţa şi varietatea podoabelor stilistice: epitete, de obicei duble şi antepuse (,, de neam bun”

şi ,,cinstită cocoană” ; ,, fericitul ei sfârşit” ); enumerări sinonimice (,,nu cere de la voi lacrămi, nu

priimeşte întristăciune, nici plângere, nu pohteşte suspinuri ”) ; metafora personificatoare

(,, braţele bisericii ”) ; sinecdoca( ,,limbile” = popoarele).

Pentru confirmarea adevărului biblic, cu privire la existenţa, fiinţarea de după moarte, se

foloseşte din nou citatul, cu rol argumentativ.

Aşa ne-o adeverează nemincinoasa gură a lui Hristos. Modelul sintactic de tip silogistic

(entimema), procedeu propriu retoricii, este folosit şi de Antim Ivireanu: Hristos spune că Cela ce crede

întru mine nu va muri în veci. De vreme ce credinciosul nu moare, iaste lucru adevărat, că sfârşitul lui nu iaste

moarte, ci adormire .

De aici încolo se observă cum în text se urmăreşte o argumentaţie amplă, bazată pe o

multitudine de citate biblice, patristice, şi, surprinzător, chiar laice (cele filosofice). Rând pe rând,

citatele şi comentariile însoţitoare întăresc ideea de bază, aceea că pentru orice creştin adevărat moartea

are o altă semnificaţie, ea fiind nu un sfârşit, ci o mutare de pe un tărâm pe altul, de la cele vremelnice, la

cele veşnice şi fericite, de la chin, la odihnă şi bucurie. Sursele citatelor sunt menţionate cu mare

exactitate:



189

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

O mărturiseşte marele Vasile, la cuvântul ce face asupra morţii [...] şi iarăş la moliftele Rusaliilor [...] o

zice Isaia la al noaolea cap [...] o adeverează David la Psalmul 16 [...] o mărturiseşte Pavel cătră corintheni, în 13

capete [...] drept aceia zice şi Duhul Sfânt la Eclisiastul, în 7 capete [...] vă zice şi cel cu rostul lui de aur, Ioan,
7

[...] precum zice dumnezeiescul Zlatoust [...] zice înţeleptul Solomon .

Verbele dicendi, în această enumerare a surselor citate, sunt repetiţii anaforice.

Rudele îndurerate sunt invitate să-şi înfrângă durerea despărţirii, pentru că moartea drepţilor

iaste adormire [...] şi cât iaste de dulce această adormire şi cu cât iaste mai dorită decât adormirea cea firească, de

toate zilele !

Paralelismul pe care-l face între cele două feluri de ,,adormiri” clarifică eventualele nelămuriri

sau confuzii :

La adormirea cea firească rămâne omul făr’ de simţire, nu vede, nu aude, nu cunoaşte, să uită pre sine,

uită pre fiii lui, pre rudenii, pre prieteni, rămâne lipsit de toate răsfăţurile vieţii, de lumina aceştii lumi.

La adormirea ceasta de pă urmă o, cât să bucură, cât să răsfaţă, cât înviiază, în loc de a-ş piiarde lumina ; îş

deşchide mai vârtos uşa ceriului, a luminii cei adevărate!

Enumeraţiile, exclamaţiile retorice cu sens superlativ şi repetiţiile anaforice au, sub

aspect formal, rol de ritmare şi de armonizare a frazării, iar sub aspect ideatic întăresc ideea de bază

a întregului discurs (moartea creştinească = fericită adormire şi odihnă veşnică). Antiteza bazată pe

construcţii antonimice creează efectul de simetrie:

“ Aici, după adormirea cea firească, să întoarce omul la osteneli, la scârbe, la supărări, la patemi; acolo,

după adormirea cea de pă urmă, care o numim noi moarte, trece din scârbă la bucurie, din sticăciune întru

nesticăciune, din oraşul lacrămilor la locul veseliei, din turburarea vieţii, la adăpostirea cea lină a mântuirii, din

petrecaniia omenească, în ceata fericiţilor îngeri.”

Interesantă şi inedită este combinaţia lexicală cu valoare metaforică : oraşul lacrămilor !

Pentru cei mai mulţi asocierea aceasta este absolut de neexplicat. Aici, avem o dovadă în plus, pentru

folosirea termenului oraş cu sensul lui primar, pământ aflat în proprietatea cuiva, ţară
8 sens

frecvent în literatura sec. al XVII-lea, prezent şi în Biblia de la Bucureşti (1688), deci mitropolitul îl

cunoştea şi oraşul lacrimilor este “pământul”, “ţara lacrimilor”, pe care o părăsim când trecem hotarul în

Împărăţia Luminii şi a dreptăţii. Întrebările retorice capătă şi ele sens superlativ:

7Se observă conservarea arhaismului “rost” cu sensul de “gură”
8AureliaBălan - Mihailovici, L’histoire des significations du roumain oraş “ville” et la question de son etymologie, în rev. Balkan –
Archiv, N.F. 14 / 15, 1989 / 1990, p. 194 – 205 .
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“Ce altă norocire iaste mai mare decât aceasta ? Ce altă adormire mai dorită, decât adormirea morţii?”

Iată că moartea devine, paradoxal, chiar cea mai mare şi mai dorită “norocire”. O altă serie de

paradoxuri răstoarnă realitatea cunoscută şi acceptată de toţi, aceea conform căreia este mai bună ziua

morţii decât ziua naşterii, căci “naşterea iaste începutul durerilor, iar moartea începutul vieţii cei fericite.

Nu lipsesc din text nici exprimările metaforice cu forme cristalizate în catacreze: moartea au

secerat făr’ de vreme pre această floare aleasă, au răpit prea de timpuriu podoaba frumuseţii neamului femeiesc”,

nici comparaţiile de factură populară “moartea ca o nemiloasă” sau cele cu structură arborescentă:

“Precum iaste mai norocit corăbiiariul acela pre carii vântul îl duce cu grabă, în linişte, decât acela ce cu mare

linişte călătoreşte, aşa mai fericit iaste şi cela ce fără vreme de moartea grabnică să mută la liniştea dumnezeeştii

fericiri”.

Spre consolare, predicatorul adaugă şi concluzia: sufletul acestei cinstite cocoane, pentru multa

ei credinţă, s-a sfârşit preste puţin, pentru ca să câştige zilele ei şi să-ş facă viaţa ei vecinică.

Ceea ce pare surprinzător e că filosofia păgână a elogiului morţii se mulează pe resemnarea

creştinească în faţa implacabilei legi a firii. Antim aminteşte de păsărea Phoenix, simbol preluat

probabil, după spusele lui Gabriel Ştrempel, din literatura populară: O pasăre ce să numeşte finix, de ce

să săvârşeşte făr’ de vreme, de aceea mai mult îş adauge zilele vieţii lui, pentru că moartea îi înoiaşte viaţa şi-i

dăruiaşte ani mai mulţi. Analogia dintre destinul uman şi un simbol al filosofiei păgâne (fie şi al

renaşterii) este pentru un predicator creştin destul de neobişnuită şi curajoasă. Dar în contextul

acestui discurs de mângâiere ea pare pe deplin justificată: încă un argument, de data asta din afara

bisericii, confirmă ideea vieţii veşnice. Această “cocoană” n-a murit ca “să se săvârşească”, ci pentru ca

să trăiască în veci, pentru ca să se bucure, împreună cu îngerii, pentru ca să se nască de a doa ora în ceriu, ca

finixul.[...] Încetează, drept aceia, jalea, că n-au murit, ce doarme.

Finalul predicii este destinat rugăciunii (de astă dată mult mai scurtă şi mai la obiect) la care

sunt invitaţi să participe toţi cei de faţă : arhierei, ieromonaşi, preoţ, boiari şi tot norodul. Toţi

împreună cu un glas şi cu o inimă să rostească ce se cuvine la capul celui adormit :Dumnezeu să o iarte şi

să o fericească, pentru ca să învrednicească şi ia şi noi, când va fi voia Domnului, să ne veselim întru împărăţia

ceriului, unde iaste viaţa făr’ de moarte şi mărirea nedescoperită şi bucurie stătătoare şi vecinică .

O caracteristică a stilului oratoric al mitropolitului este exprimarea perifrastică.

Numeroase clişee denominative religioase glosează termenii abstracţi sau îi evocă prin translaţii

metaforice (“ împărăţia ceriului, unde iaste viaţa făr’ de moarte...”; “să mută la liniştea dumnezeeştii
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fericiri”; ”pământul cel fericit al făgăduinţii”; “strălucirile luminii cei adevărate”; “au supt laptele

credinţii, s-au hrănit în casa învăţăturii dumnezeescului dar”; “floare aleasă”; “adormirea ceastă de pă

urmă”; “Ioan cu rostul lui de aur”)

Eugen Negrici spune că perifrazele lui Antim erau scurte definiţii pentru ascultătorii săi [...]

caracterizări didactice sau glosări [...], dar nu ne este permis să ignorăm nobleţea şi solemnitatea pe care

acestea o aduc stilului
9
.

Câteva concluzii referitoare la arta elocvenţei sacre ivirene se impun în urma studiului

întreprins până aici.

Observăm că textul analizat, în ansamblu, are virtuţi compoziţionale deosebite. Structural

conţine trei din cele şase părţi ale textului oratoric clasic: introducerea,(exordiul, de obicei scurt,

pornind de la un pasaj biblic cu rol generic, incluzând şi tema), tratarea (argumentarea, totdeauna

îndreptată spre public, cu intenţii vădit moralizatoare, didacticiste, având în vedere o permanentă

paralelă între timpurile biblice şi prezentul decăzut) şi încheierea (peroraţia, în care, ca o concluzie,

sau ca o soluţie, vin indicaţiile creştine, urmate invariabil de rugăciune).

Textul este alcătuit dintr-o succesiune de perioade retorice, a căror delimitare se poate face

pe baza unor secvenţe cu funcţie emotiv-expresivă. Ritmul interior este dat de recurenţe

tematice şi structurale care la nivel textual subliniază deseori emfaza. Preferinţa pentru

exprimările stufoase, patosul şi preocuparea pentru stălucirea formală a textului, printr-un

exces de ornamente stilistice, atestă o înclinaţie spre barocul medieval, practicat în vremea sa,

în ţările Europei şi pe care le-a avut, fără doar şi poate, model. Antim nu cade într-un verbalism

derizoriu şi păgubos, ci, dimpotrivă, îşi alege cumpătat mĳloacele de expresie, având mereu în

vedere interlocutorul şi cinstita misiune de luminător de suflete pe care o are. Bun cunoscător al

retoricii bizantine, el nu devine sclavul tehnicilor oratorice, ci le foloseşte cu discernământ, numai în

măsura în care acestea îi servesc scopului persuasiv, pe care îl are în vedere. Chiar dacă dă impresia

uneori de supraabundenţă lexicală, alocuţia e vie şi lucrătoare, are eleganţă şi forţă de convingere.

Didahiile lui Antim Ivireanu sunt lipsite de stereotipiile caracteristice predecesorilor săi şi prin

9Eugen Negrici, Antim. Logos şi personalitate, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 187
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asta în mod cert, superior multora dintre predicatorii vremii sale. Critica de specialitate le consideră

piese reprezentative atât pentru slujirea omilectică, cât şi pentru literatura română în general
10

Prin Sfântul Antim Ivireanu (1650-1716) ,,cititorul modern întâlneşte adevăratul spirit biblic care

domină senioral scrisul românesc vreme de două secole”
11.

Cu un deosebit simţ al psihologiei colective, Antim îşi foloseşte arta elocinţei pentru a

menţine în sufletele credincioşilor flacăra vie a credinţei, nădejdea şi dorinţa de curăţenie morală,

condiţii primordiale pentru însănătoşirea sufletului şi a neamului nostru. Este un aspect pe care şi

teologii contemporani îl au în vedere, azi mai mult ca oricând, pentru că lumea în care trăim este

mult mai complicată, mai plină de contradicţii, paradoxuri şi incertitudini ca altădată, şi poate tocmai

de aceea mai derutantă şi mai năucitoare pentru cei nepregătiţi s-o înfrunte.
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Gânduri despre școala românească...

Ilie Aida
prof. Liceul de Arte ”Victor Brauner”, Piatra Neamț

Fiecare dintre noi ne întrebăm ce se întâmplă cu școala din România. Profesori, părinți, copii,
tineri, bătrâni, din țară sau din străinătate. Profesori, care după spusele elevilor, nu țin pasul cu
dezvoltarea digitală, nu îi înțeleg pe acești, sunt severi, cer prea multe, scriu pe tablă prea mult, au
teme....

Libertatea prost înțeleasă, schimbări prea rapide, lipsa respectului față de carte, de valori;
mergem pe repede înainte, fără să ne punem întrebări, fără să gândim cuvintele spuse. Profesorul nu
mai are drepturi, nu mai este respectat, meseria de dascăl devenind una care nu mai atrage tineri, toți
cunosc mai multe decât profesorii, judecăm orice și pe oricine.

“Şcoala trebuie să se adapteze. Există modelul clasic de învăţământ bazat pe un corp de
cunoştinţe relativ static care este folosit de generaţii, sub autoritatea magistrală a profesorului care
trebuie ascultat. Modelul acesta e respins de elevii digitali de azi. Când profesorul scrie la tablă, stă cu
spatele la elevi! Lecţiile interactive îl eliberează de această rutină de transcriere, îi permit să-şi petreacă
timpul din clasă interacţionând cu elevii, cu faţa la ei, descoperind cunoaşterea împreună. Contrar
temerilor unora, tehnologia nu dezumanizează ora, ci dimpotrivă, îi dă profesorului mai mult timp faţă
în față cu elevii. Ce vedem la generaţiile de acum este puţin îngrĳorător. Elevii profită de faptul că şcoala
nu s-a adaptat încă la lumea lor digitală şi resping în bloc modelul în sine dar şi calităţile tradiţionale ale
acestuia – rigoare, concentrare, disciplină, muncă. Ori şcoala tocmai asta trebuie să rezolve, să
recupereze această prăpastie de comunicare şi să găsească metoda de a transmite valorile esenţiale către
noii elevi, într-un mod în care aceștia le pot recepţiona. Viitorul aparţine acelora pe care familia, şcoala
şi propriile eforturi îi vor ajuta să devină experţi în învăţarea inteligentă.” Florin Ilia. 1

Deși modelul clasic este unul în care elevul asimilează cunoștințe, se dezvoltă memoria,
concentrarea, încrederea în sine, spiritul de competiție, spiritul de colegialitate – se pare că acesta nu
mai reflectă ce se întâmplă în spațiul public, în acest moment. Se pot afla multe lucruri pe diverse căi de
cunoaștere, dar implicarea elevilor trebuie să fie la fel de mare. Chiar dacă tehnologia a avansat,
metodele folosite de profesori s-au schimbat, elevii trebuie să înțeleagă că fară muncă nu pot să evolueze.
Metodele moderne de testare au dus și la dezvolatrea tehnicilor de copiat, elevul urmărind notele și nu
asimilarea cunoștințelor. Din ceea ce spunea mai sus d-l Florin Ilia, accentul trebuie pus găsirea metodei
de a acoperi prăpastia de comunicare. Dar, mie mi se pare greu să oprim bulgărele de zăpadă ce alunecă
la vale. Efortul este mare, foarte mare, nedinzând doar de profesori. Cred că totul trebuie pornit de sus.
Profesorii, marea lor majoritate, fac eforturi mari la desele schimbări de care au parte, fără să se vadă
acest lucru. Dacă ceva nu merge bine în învățământ, este vina lor. Dar nu se ține cont că, doar ei nu pot
face foarte multe. Părinții, elevii trebuie să fie de partea lor.

Poate sunt modele vechi de învățare, neschimbate, dar se fac eforturi pentru înlocuirea acestora;
copiii nu mai pot fi evaluați cu metode tradiționale, dar schimbările au condus la dezvolatrea
modalităților de copiat – fenomen nociv pentru dezvoltarea armonioasă a unei societăți.
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Le vorbeam copiilor la clasă despre modelul japonez. Nu putem face comparații (cultură,
mentalitate, etc.,):

”Cât este la grădiniță, copilul trebuie să simtă zilnic prezența si dragostea mamei, însă din clasele
primare începe să fie învățat cu disciplina. În gimnaziu poartă obligatoriu uniforma, vine la școală pe jos
ori cu bicicleta, nu are voie cu telefon mobil și trebuie să facă față unui volum mare de teme. Liceul nu
este obligatoriu, astfel că îl urmează numai cei care promovează examenul de admitere, care constă în
teste la toate disciplinele de bază, și anume japoneză, engleză, matematică, istorie, geografie, fizică și
chimie. Cei cu rezultate modeste la acest examen se îndreaptă spre licee industriale, după absolvirea
cărora se angajează.

Regimul din școala japoneza este unul dur, dar cu rezultate. Rigoarea, disciplina și munca "pe
brânci", de ambele părți, elevi și profesori, sunt vitale pentru buna funcționare a sistemului de
învățământ.

Profesorii nu sunt stresați că elevii ar putea să copieze. Nici nu se gândesc la așa ceva. În
învățământul obligatoriu, dacă un elev ar încerca să copieze, s-ar scrie acest lucru în fișa lui de evaluare,
luată în calcul de la un ciclu școlar la altul. Ar fi la fel de neplăcut cu faptul de a avea cazierul pătat. La
universitate, copiatul este pedepsit drastic, deoarece e considerat furt.”

Se tot vorbește de rezultatele la evaluări naționale și BAC. Nu sunt rezultate remarcabile. Nu se
observă însă clar, că nivelul cerințelor a tot scăzut. Nu s-a schimbat modalitatea de testare. Se merge de
ani buni pe aceeași programă, din care se mai scoate, se mai pune câte ceva. Ce se urmărește prin acest
examen? Memoria? Realizări de calcule? Interpretări? Sunt copii care abia au trecut prin școala generală,
ajunși la liceu/școli tehnologice abia se descurcă și apoi, cum să ia acest examen?! Totul pleacă de la
școala elementară, primară, iar acestea fiind în concordanță cu nivelul de trai, nivelul educațional al
părinților, cu ceea ce oferă societatea pentru ei. Există tot felul de statistici: nivel de promovabilitate,
note cuprinse în intervalul ... și .... , dar se întreabă cineva cum de s-a ajuns aici? La un examen intervin
și alți factori: stres, probleme de sănătate, panică, etc. Mai sunt copii ce au CES. Pentru ei sunt aceleași
subiecte, cu timp mai mult de rezolavare (dar nu cred că acest lucru primează), cu ajutorul profesorilor
psihologi își rezolvă lucrarea, dar.... există un mare dar....

”Nu pe ultimul loc au fost lăsate presiunile din întregul sistem, fie că e vorba de presiunile puse
pe dascăli de către structurile organizatorice din cadrul sistemului de învăţământ, fie presiunile puse pe
elevi de programa încărcată sau chiar presiunile puse pe dascăli de pretenţiile pe care unii părinţi le au de
la şcoală în contextul în care respectivii părinţi nu îşi văd propria vină a neimplicării în educaţia
propriilor copii.

Lipsa de motivaţie a elevilor de a învăţa a fost - cum nu se putea altfel - pusă pe tapet începând
de la lipsa unor modele în familie, până la lipsa unor modele în societate sau chiar lipsa de perspective pe
care le are tânărul absolvent în societatea românească de astăzi”. 2

1. Florin Ilia, Ce vârstă are eLearningul?, http://www.agora.ro/interviu/ce-varsta-are-elearningul
2. https://agoramedia.ro/index.php/educatie/58-diverse-educatie/2935-scoala-romaneasca-incotro-
cea-mai-recenta-tema-de-discutie-la-cafeneaua-la-papion-din-turda
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Managementul grupei de preșcolari

Ilinca Maria
Prof. Înv. Preșc. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Sibiu

S-a definit în multe feluri conceptul de „management”, dar toate conținuturile definițiilor
surprind unghiuri de vedere diferite. Considerând valabilă definiția managementului clasei de elevi dată
de Romiță Iucu „Domeniul de cercetare în științele educației, care studiază atât perspectivele de abordare a clasei
de elevi (didactică și psihosocială), cât și structurile dimensionale ale acesteia (ergonomică, psihologică,

psihosocială, normativă, relațională, operațională și creativă) în scopul facilitării intervențiilor cadrelor didactice

în situații de criză educațională (indisciplină, violență, nonimplicare etc.) și a evitării consecințelor negative

educaționale ale acestora, prin exercițiul microdeciziilor educaționale” și în cazul grupei de preșcolari,
distingem două perspective de abordare a grupei, specifice managementului: perspectiva didactică și
perspectiva psihosocială, ambele perspective scoțând în evidență rolul cadrului didactic în acest context.

În sens larg, managementul grupei de copii, înseamnă realizarea de către cadrul didactic a
tuturor funcțiilor manageriale recunoscute atât pe dimensiunea „sarcină”, cât și pe dimensiunea „umană”,
așadar desemnează întreaga activitate a cadrului didactic, de proiectare, aplicare și evaluare a
influențelor educaționale, tot ceea ce gândește și face cadrul didactic împreună cu un anumit colectiv de
copii.

Funcțiile specifice ale managementului grupei de preșcolari sunt:
îmbunătățirea condițiilor învățării;
prevenirea stresului;
creșterea timpului petrecut în sarcina de învățare și diminuarea timpului destinat

controlului comportamentelor distructive;
implicarea copiilor în activități care să le solicite participarea activă.

Managementul grupei de preșcolari cuprinde trei elemente importante:
managementul conținuturilor;
managementul problemelor disciplinare;
managementul relațiilor interpersonale.

Managementul grupei de preșcolari poate fi exemplificat ca o studiere a modului în care sunt
conduse relațiile dintre cadrul didactic și copii sau dintre copii, cu implicația și sprĳinul părinților,
având țelul de a garanta dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială echilibrată a copiilor pe parcursul
perioadei în care aceștia se află la grădiniță.

Unele cadre didactice se înfruntă cu probleme disciplinare (sarcini care nu sunt îndeplinite de
copii, comportamente agresive sau de tulburare a celorlalți copii etc.) care afectează mediul de învățare,
pentru tratarea cărora se consumă foarte mult timp din cadrul unei activități la grupă și la care cadrele
didactice nu găsesc soluții eficiente. Aceste probleme, nerezolvate într-o modalitate benefică, pot afecta
sănătatea emoțională a copiilor. Lipsa unor metode de disciplinare duce la apariția și menținerea unor
probleme de comportament la preșcolari.

În grădinița de copii, cea care organizează și dirĳează activitatea didactică și educativă este
educatoarea. A dirĳa procesul de instruire din grădiniță înseamnă a identifica și a pune în acțiune
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principalele funcții care îi conferă acestuia conținut și dimensiuni specifice la nivelul grupei de
preșcolari.

Educatoarea trebuie să instige capacitățile de inițiativă ale copiilor, să-i plaseze pe aceștia în
centrul unor experiențe integrale de învățare, trăire, comunicare, evaluare, acțiunea să fie înaintea
vorbei pentru a nu forma false noțiuni legate de cuvinte goale.

Viața și activitatea în grupa de preșcolari presupune interdependența acestora, formarea
fiecăruia pentru participare la viața grupului, dezvoltarea și exersarea abilităților psihologice de adaptare
și de integrare, de participare, și a aptitudinilor lor creative. Situațiile de instruire sunt intervenții asupra
personalității umane în devenire. Copiii trebuie pregătiți pentru lumea viitorului. Acesta presupune și
schimbarea cadrului didactic.

Copiii au nevoie în permanență de îndrumare din partea adulților în ceea ce privește
identificarea și respectarea regulilor de comportament în diferite situații sociale. Ei învață cel mai bine
aceste comportamente sociale în momentul în care sunt stabilite clar regulile și limitele.

Înțelegerea concretă, corectă şi adecvată a grupului de copii trebuie să ne ducă spre acţiune, spre
intervenţia în grup pentru îmbunătățirea activităţii lui, pentru antrenarea membrilor şi nu doar a
câtorva dintre ei, în special a conducătorilor şi coordonatorilor grupului, la realizarea tuturor
secvenţelor activităţii, pornind cu elaborarea scopurilor, cu luarea deciziilor şi terminând cu îndeplinirea
lor, reprezintă condiţia fără doar și poate a existenţei grupului şi a creșterii eficienţei sale sociale şi
umane.

Bibliografie:

Romiță, Iucu, „Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză
educațională”, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p.43

Adina Glava, Maria Pocol, Lolica-Lenuța Tătaru (coord.), „Educația timpurie. Ghid metodic pentru
aplicarea curriculumului preșcolar”, Editura Paralela 45, Pitești, 2009
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ÎNVĂȚĂM PRIN JOC

PROFESOR PSIHOPEDAGOG ILISEI MIHAELA,
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTUL STELIAN” BOTOȘANI

Jocul didactic are un rol important asupra dezvoltării și formării copiilor și este o metodă
eficientă și inovativă.

Copilul cu deficiență mentală este valorificat cel mai bine prin intermediul jocului, pentru
dezvoltarea lui, jocul având valențe terapeutice. Astfel că, mare parte din activitatea de învățare a
copilului cu deficiență mintală se desfășoară sub formă de joc.

Jocul 1. „Dacă ai fi…..ce/cum ai face?”

Scopul jocului: Dezvoltarea abilităților gândirii și a imaginației prin identificarea corectă a
imaginii prezentate, identificarea utilității obiectului din imagine, reproducerea sunetului caracteristic și
oferirea de răspunsuri într-o manieră amuzantă.

Conținutul jocului: Jocul prezentat este unul distractiv și poate fi folosit în etapa de captare a
atenției. El constă dintr-o serie de jetoane, selectate pe temă dată ( ex. Sunetul și litera G, avem jetoane
cu imagini ce încep cu litera G).

Sarcina didactică: Copiii vor fi invitați să fie creativi și să răspundă cât mai amuzant la întrebări.
După selectarea unui jeton și identificarea obiectului, copilul primește întrebarea: Ce/cum ai face facă ai
fi… ( ex. o găleată).

Regulile jocului: Copiii aleg, pe rând câte un jeton. Profesorul alege întrebarea potrivită în funcție
de imaginea de pe cartonaș. După ce toți copiii au răspuns, schimb regula jocului. Profesorul devine elev
și copiii, pe rând, îi adresează întrebări în funcție de imaginile de pe jetoane.
Copiii cu deficiență severă/nonverbali primesc sarcini diferențiate și suport permanent, astfel încât toți
copiii participă la joc: Ce este? Repetă după mine cum face fiecare/ mimează acțiunea.

Elementele de joc: Jetoane cu imagini ( ex. Imagini ce încep cu litera G)

Jocul 2. „Puzzle din fotografii de familie”

Scopul jocului Dezvoltarea abilității de identificare personală și a membrilor familiei într-o
manieră iedită.

Conținutul jocului Sunt adunate fotografii de familie, reprezentative pentru copil. Fotografia este
decupată sub formă de puzzle de către cadrul didactic, fiind alese numărul de piese și modalitatea de
decupare în funcție de potențialul copilului și posibilitățile acestuia de realizare. Fiecare piesă este
reprezentată pe o hartă asociată puzzle-ului.
Cadrul didactic poate alege modalități diferite de asamblare a puzzle-ului, după disciplina la care este
folosit. Ex. La disciplina, Elemente de matematică poate fi asociat după formă ( triunghiuri), sau atașând
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pe spate calcule ( adunări, scăderi), rezultatul acestora găsindu-se pe hartă. Pentru disciplina Abilități de
comunicare, putem despărți în silabe numele persoanelor din fotografie, o silabă ( sau două) fiind scrisă
pe piesa de puzzle și cealaltă pe hartă.

Sarcina didactică Fiecare copil primește piese de puzzle reprezentând familia sa, precum și o hartă
a puzzle-ului și i se explică modalitatea de rezolvare.

Sarcini diferențiate. Copiii cu deficiență mintală severă lucrează cu spĳinul profesorului. Ei sunt
solicitați să indice persoanele cunoscute din fotografie. Se pronunță numele fiecăruia și copilul este
dirĳat în găsirea locului fiecărei piese de puzzle până ce acesta este întregit.

Regulile jocului Fiecare piesă este așezată la locul ei pe hartă respectând regula: asociere după
formă ( triunghiuri), după silabe ( întregirea cuvântului), după rezultatul obținut în urma efectuării
operației, etc.

Elemente de joc Puzzle confecționat din fotografii de familie și hartă asociată.

Bibliografie:
1. https://www.twinkl.ro/teaching-wiki/jocul-didactic
2. http://www.asociatia-profesorilor.ro/importanta-terapiei-prin-joc-pentru-elevul-cu-

deficienta-mintala.html
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Abandonul școlar – problemă socіală

Ionescu Anca Iulia
Scoala Gimnaziala sat Rusanesti

Explіcaţііle ѕocіologіce ѕubculturale conѕіderă că actele devіante nu ѕunt expreѕіa încălcărіі normelor,

cі a conformărіі la normele şі valorіle uneі anumіte ѕubculturі. Dacă devіanţa era explіcată de R. Merton

prіn іntermedіul anomіeі ѕau lіpѕeі normelor, A. Cohen a negat faptul că o conduіtă poate fі evaluată ca

devіantă în afara uneі ordіnі normatіve şі a іntroduѕ noţіunea de ѕubcultură delіncventă pentru a explіca

actele devіante juvenіle. Conceptul eѕte defіnіt prіn „anѕamblul de norme şі valorі care defіneѕc grupurі

margіnalіzate, ale căror atіtudіnі ѕau ѕtіlurі de vіaţă contraѕtează puternіc cu cele ale ѕocіetăţіі, în anѕamblul

eі” (Răduleѕcu, 1998).

Abѕenteіѕmul şcolar eѕte defіnіt ca o problemă ѕocіală, fііnd explіcat maі mult prіn caracterіѕtіcіle

medіuluі de provenіenţă şі apărând mult maі frecvent în medіul urban şі în famіlііle ѕărace. Conceptul eѕte

puѕ deѕeorі în legătură cu cel de «fuga de la şcoală » (chіulul), care, aѕіmіlând fobіa şcolară, eѕte іnterpretat ca

o problemă emoţіonală. (Raduleѕcu, 1988).Abѕenteіѕmul echіvalează cu o demіѕіe cvaѕіtotală a elevuluі de la

actіvіtatea şcolară, prefіgurând abandonul şcolar.

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.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.

Abandonul ѕcolar apare ca o conѕecіnță a eșeculuі ѕocіal, famіlіal ѕau școlar, în urma uneі decіzіі

іndіvіduale, prіn conѕtrângere exterіoară ѕau datorіtă proceѕuluі de reѕpіngere recіprocă dіntre elev ѕі școală,

având conѕecіnțe dіn ce în ce maі grave , mergând de la іncapacіtatea adaptărіі în ѕocіetate până la angajarea

în acțіunі negatіve îndreptate împotrіva proprіeі perѕoane, a famіlіeі șі a ѕocіetățіі. Abandonul școlar poate

fі atat ѕіmptom, cât șі cauză a іnadaptărіі școlare, іnadaptarea apărând pe fondul unor probleme ѕocіale,

culturale, іndіvіduale, accentuate la nіvelul școlіі, care în numele egalіtățіі șanѕelor, oferіnd acelașі tіp de

educațіe pentru toțі elevіі șі nereѕpectând іndіvіdualіtatea fіecăruіa, partіcularіtatea fіecăreі ѕіtuațіі, nu face

altceva decât ѕă amplіfіce іnegalіtățіle exіѕtente dіn ѕtart. Pe fondul aceѕtor іnegalіtățі, a problemelor
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generate de aceѕtea șі a іmpoѕіbіlіtățіі rezolvărіі conflіctelor exіѕtente între elev ѕі profeѕor , elev ѕі colegі,

conѕecіnțele cele maі frecvente ѕunt aparіțіa abandonuluі școlar ѕau deplaѕarea problemelor de adaptare în

comunіtățі, la nіvelul vіețіі ѕocіale, aceaѕta dіn urmă conducând de cele maі multe orі la abandonul școlar,

cât șі la abandon famіlіal.

Teorііexplіcatіve ale abandonuluіșcolar

Lіteratura de ѕpecіalіtate deѕcrіe treі modurі de abordare a fenomenuluі de abandon școlar care îі

conferă aceѕtuіa un ѕtatut proprіu. Aѕtfel putem vorbі deѕpre :

a) Abordarea pѕіhoѕocіală – care încearcă ѕă demonѕtreze că ceі care abandonează școala ѕunt

dіferіțі dіn punct de vedere pѕіhoѕocіal ѕau în ceea ce prіveѕc trăѕăturіle de perѕonalіtate de ceі

care șі-au fіnalіzat ѕtudііle.

b) Abordarea іnteracțіonіѕtă – іnterpretează abandonul școlar ca o conѕecіnță a іnteracțіunіі dіntre

caracterіѕtіcіle іndіvіduale ale elevіlor șі medіul educațіonal.

c) Teorіa conѕtrângerіі externe – abandonul școlar eѕte o conѕecіnță a unor factorі pe care elevul

nu îі poate controla, exterіorі luі.

Lіteratura de ѕpecіalіtate contemporană conѕemnează două perѕpectіve explіcatіve ale abandonuluі

şcolar:

a) Concepţіa şcolіі domіnante ѕau tradіţіonale plaѕează întreaga reѕponѕabіlіtate a abandonuluі

şcolar aѕupra elevіlor şі operează cu termenul de drop-aut, care ѕugerează că decіzіa de a abandona şcoala,

іndependentă şі defіnіtіvă, îі aparţіne іndіvіduluі.

b) Cea de-a doua concepţіe îі vede pe ceі care abandonează şcoala ca pe nіşte excluşі, pornіnd de la

premіѕa că un număr mare de elevі ѕunt „expulzaţі” dіn şcoală dіn cauza experіenţelor traumatіzante de eşec

şі fruѕtrare trăіte în medіul şcolar. Termenul cu care operează aceaѕtă abordare eѕte puѕh-aut,

reѕponѕabіlіtatea pentru abandonul şcolar fііnd plaѕată la nіvelul іnѕtіtuţіeі şcolare.

Teorіa excluderіі іnterpretează varіabіlele conexe ѕtatutuluі şcolar, determіnat de performanţele

şcolare ale elevіlor, ca fііnd ѕіmptomele şі nu cauzele dіrecte ale abandonuluі şcolar; numeroaѕe ѕtudіі de

ѕpecіalіtate au demonѕtrat că іnegalіtăţіle economіce, polіtіce, ѕtructura ѕocіală, precum şі unele practіcі

şcolare cum ar fі exmatrіcularea ѕau elіmіnarea dіn şcoală pe perіoade determіnate de tіmp urmăreѕc

deѕcurajarea, ѕtіgmatіzarea şі excluderea elevіlor.
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Dezvoltarea creativităţii elevilor prin activități extrașcolare

Iovițoniu Georgeta-Luminița Liceul Teologic
Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul”

ARGUMENT

“Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul.” (Bill

Moyers)

Tema cercetării a fost aleasă în urma constatării că elevii participă cu mai mult interes când
predarea îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne. Stimularea interesului pentru studiul biologiei,
a motivației de a înţelege cât mai bine legile naturii este principala preocupare educativă care stă în faţa
profesorului de biologie.

SCOPUL acestui studiu este de a găsi răspunsuri la întrebările:

2.
Copiii manifestă potenţial creativ în elaborarea unor produse în cadrul activităților
extrașcolare?

3.
Ce caracteristici ar trebui să aibă situaţiile de învătare în care sunt implicaţi copiii pentru
stimularea potenţialului lor creativ?

4.
Care sunt criteriile după care putem evalua gradul de creativitate pe care îl are un produs?

5. Ce teste ar trebui aplicate pentru a evalua potenţialul creativ al copiilor?
Pentru identificarea potenţialului creativ, la începutul anului şcolar am aplicat un chestionar

adaptat (cu durata de 15 minute). Obiectivul vizat a fost determinarea nivelului de creativitate la elevii
implicaţi în studiu. Pe parcursul cercetării, copiii au realizat mai multe produse, respectând anumite cerinţe
menţionate de profesor. Toate aceste produse au fost evaluate după indicatorii următori:
3. fluenţa (fluiditatea) (1-3 p.) - numărul de răspunsuri obţinut;
4. flexibilitatea (1-3 p.) – varietatea răspunsurilor formulate;
5. originalitatea (1-3 p.) – raritatea răspunsurilor;

Pentru dezvoltarea creativităţii, copiii au fost implicaţi în 3 situaţii de învăţare, care au câteva
caracteristici comune:

4. produsul realizat de către copii are o anumită utilitate în casă sau în clasă, nu numai funcţie estetică;
5.copiii au lucrat în mod individual la realizarea produselor, pentru a putea evalua cât mai puţin
subiectiv creativitatea fiecăruia;
6.sarcina de lucru a necesitat şi a permis o rezolvare în diverse moduri deoarece copiii: au primit
materiale variate din care au ales; şi-au creat propriile modele (nu s-a impus realizarea unui anumit
model); au aplicat anumite tehnici de lucru;
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Chestionar inițial pentru determinarea creativităţii elevului

Întrebare (Item) DA NU

1. Adresezi întrebări atunci când nu înţelegi ceva?
2. Eşti curios din fire şi vrei să le ştii pe toate?
3. Ai vrea să contrazici profesorul atunci când ţi se pare că nu are dreptate?
4. Citeşti din proprie iniţiativă şi alte materiale (reviste, cărţi) la unele
obiecte de studiu pentru completarea cunoştinţelor?
5. Ai aptitudini şi talente speciale?
6. Îţi place ceea ce este nou, necercetat?
7. Vrei să devii un om de prestigiu?
8. Îţi vin ideile uşor?
9. Ai uneori idei fanteziste, rupte de realitate?
10. Ai încredere în forţele proprii?
11. Doreşti să faci ceea ce îţi trece prin minte, chiar dacă nu e bine?
12. Îţi place să descoperi, să faci cu propriile forţe lucruri interesante?

În faza iniţială am aplicat următoarele probe:

Probă de tip imaginativ – Faza iniţială

Urmăreşte identificarea nivelului de dezvoltare a componentelor creativităţii, având ca temă
confecţionarea de animale din mărgele, produse transformate în mărțișoare.

Tema: Jocul de-a diversitatea
Subiectul: Animale din mărgele
Obiective:

5. completarea imaginii finale a unor mătțișoare din mărgele, de la diagrame parţiale;
6. utilizarea culorilor potrivite pentru a obţine o imagine cât mai realistă;
Strategia didactică:

Metode şi procedee: problematizarea, exerciţiul.
Materiale şi ustensile: mărgele de diferite culori, sârmă subţire de cupru, fişe cu diagrame.
Forme de organizare: individual.

Desfăşurare:

Elevii primesc fişe cu diagrame incomplete şi lipsite de culoare. Ei vor continua diagramele şi vor
utiliza mărgele de culori cât mai apropiate de realitate. Ei vor trebui să indice cât mai multe posibilităţi
de utilizare a animalelor create.

Exersarea fluidităţii
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Activitatea MEDIUL-CUTIA VIEŢII

Strategia didactică

Familiarizare

se prezintă “Cutia vieţii” tuturor elevilor (cutie de carton ce conține un ghiveci cu o plantă).

elevii creează o listă cu elementele din cutie; după ce fiecare elev examinează conţinutul, o închide şi o dă
mai departe colegului.

6. își prezintă fiecare lista; ei înclină să răspundă ceea ce este evident (plantă, ghiveci)

interesul lor creşte când li se spune că în cutie sunt mult mai multe elemente.

Structurare

după o scurtă perioadă de gândire, elevii tot nu vor reuşi să identifice aerul şi lumina, apa.

discuţia va fi condusă de profesor în sensul descoperirii celorlalte elemente.

grupaţi câte 2 defininiţi mediul, pe baza cunoştinţelor proprii.

fiecare grupă citeşte definiţia, care e trecută şi pe tablă.

în următoarele 3 minute notează cât mai multe cuvinte care îţi vin în minte la auzul noţiunii de mediu.

Aplicare

Creează câte un personaj - protector pentru o componentă a mediului; dă-i un nume potrivit
personajului şi realizează o povestire scurtă în care să arăţi cum luptă împotriva poluării şi degradării
mediului.

Creează un acrostih folosind “Cutia vieţii”

Acristih realizat de G.I.:

Comorile iernii
Uimitor ne-au surpins
Tărâmul de vis
Imaginația ne-a deschis
Atentia pe toți ne-a curpins
Vraja naturii
Idei ne-a oferit
Elementele vieții
Toate le-am deslușit.
Iarna cu nămeții
Iar noi cu idei de sfârșit. (G. I.)

Exersarea flexibilităţii

Activitatea TANGRAM

Strategia didactică

a) Familiarizare:

Tangram este un joc foarte vechi, asemănător cu puzzle-ul, moștenit de la chinezi;
8. format dintr-un pătrat, împărțit în 7 figuri geometrice numite tan-uri (2 triunghiuri mari, unul
mediu și 2 mici, un paralelogram și un pătrat); diferența dintre Tangram și un puzzle normal este că, în
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timp ce la puzzle piesele sunt așezate într-un singur fel, după un anumit model, la Tangram modelele
sunt infinite;
9. sunt și câteva reguli în așezarea pieselor după tehnica Tangram: figurile se așează una lângă alta,
fără a se suprapune și trebuie să le folosim pe toate.

b) Structurare:

-profesorul distribuie elevilor jocurile tangram şi câteva diagrame pentru exersare. Fiecare elev
primeşte o diagram diferită de a colegilor;
-elevii încearcă să aşeze piesele conform desenului;
-profesorul solicită elevii să schimbe poziţia a 2 piese pentru a obţine noi figuri;
-fiercare elev îşi fotografiază lucrarea cu aparatul pus la dispoziţie de către profesor.

Aplicare:

9. după acest exerciţiu, elevii realizează cât mai multe combinaţii ale pieselor Tangram astfel încât
să rezulte specii variate;
10. imaginile obținute în cursul activităţii sunt sursă de discuții: pe cine am întâlni dacă am merge în
Delta Dunării, cu cine s-ar putea hrăni tigrul tău?...

Urs Focă Lebădă Ţestoasă

Exersarea originalităţii

Activitatea - Natura ne inspiră

a)Familiarizare:

- activitatea se desfăşoară în natură.
- profesorul propune elevilor să observe câteva minute lumea înconjurătoare şi îi împarte în echipe de
câte 3-4 elevi.
- fiecare grupă trebuie să-şi găsească un nume și un slogan.
- elevii primesc coli autoadezive şi sunt lăsaţi să colecteze din natură diferite materiale vegetale de genul:
frunze, iarbă, crenguţe, flori.
b)Structurare:

- copiii reprezintă o secvență dintr-un ecosistem, folosind materiale naturale
- pot să deseneze şi să lipească materialele vegetale (de exemplu, în locul trunchiului unui arbore poate fi
lipită o crenguţă)
c)Aplicare:

La sfârşitul activităţii, fiecare echipă își prezintă lucrarea, descriind-o.
- colajele obţinute pot fi înrămate
- se poate realiza în fiecare anotimp pentru a explica transformările din peisaj şi schimbarea elemenelor
care îl compun.
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Concluzii

Profesorul este cel care trebuie să depisteze la elevi şi să asigure mediul de dezvoltare a capacităţii
lor creative. El trebuie să încurajeze imaginaţia, fanteziile şi sugestiile creatoare ale elevilor. Când
imaginaţia elevilor trece printr-un moment de efervescenţă, profesorul trebuie să lase ideile să curgă, să
observe elevii prin modul în care rezolvă problemele neobişnuite, prin felul în care pun întrebările.

În concluzie, cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a copiilor constituie factorul cheie în
educaţie ce ţine de personalitatea cadrului didactic şi elevului, precum şi de climatul socio-afectiv în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea.
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ȘI ÎN

FORMAREA PERSONALITĂȚII

Prof. înv. Primar: Iulia Cabrancea

Școala Gimnazială nr.24 „Ion Jalea„Constanța

Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea

personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni.

Transformările intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o mare măsură şi viaţa şcolii.

Cererea crescândă de educaţie, de educaţie permanentă, integrarea învăţământului cu cercetarea şi

producţia obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul de

lucru pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari ale societăţii. Subliniez sarcina formativă

ce revine personalului didactic în educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor.

Inversarea de accent de pe informativ pe formativ presupune o reconsiderare a întregului sistem de

învăţământ şi în special o subliniere specială a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind

specialistul care participă la formarea viitorilor specialişti pentru toate sectoarele de activitate.

Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare, de organizare, de realizare şi de

evaluare a procesului educaţional. Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte

educaţionale, de metode şi procedee, un inovator. O asemenea calitate îi pretinde profesorului

imaginaţie, abilitate, inovaţie în toate împrejurările, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice elev este un

unicat şi fiecare cere un anumit tratament pentru a se realiza optimal. A stabili condiţiile,

tratamentul şi modalităţile prin care fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine disponibilităţile

şi calităţile sale şi a obţine succese înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi

tehnologia educaţiei acestor particularităţi. Îndrumarea elevului de-a lungul anilor în şcoală, astfel

încât să se realizeze pe deplin, este cea mai autentică probă a unei acţiuni pedagogice reuşite.

Modelând personalitatea fiecărui elev, profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de

dezvoltare a acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel

specialistul care acordă şi o calificată asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării

multilaterale a fiecărui elev. Ajutând fiecare elev să îşi aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care

corespunde cel mai bine personalităţii sale, profesorul rezolvă nu numai problema orientării

profesionale, ci şi pe aceea a integrării cu succes a absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară, este

atent la îmbinarea pregătirii teoretice cu cea practică.
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Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să

respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând trebuie să gândim că este răspunzătoare

educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând o astfel de şcoală

„dă seama” de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi

evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic

rezultatele.

Şcoala este o „organizaţie care învaţă”, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente

la noutate şi la schimbare, nu sunt cu siguranţă un astfel de loc, organizaţiile care învaţă sunt flexibile,

adaptabile, inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este

incapacitatea de a ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi

de reguli pe care organizaţia ajunge să le considere imuabile.

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu

toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase

prerogative în acest domeniu. El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând dela

imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă.

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogie,

psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii pedagogice

în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei profesorului de confident, consilier,

transmiţător al valorilor culturale a lărgit câmpul de activitate şi a accentuatinterdependenţele.

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, au fost:

� personalitatea sa;
� rolul şi funcţiile sale;
� comunicarea şi relaţiile cu elevii;
� pregătirea şi perfecţionarea.
Profesorul trebuie să se integreze, să coopereze cu clasa, să motiveze, să fie un sprĳin atunci

când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare.

Profesorul integrat încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprĳină şi foloseşte

ideile elevilor, unele decizii le ia împreună cu elevii.

În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul ,,instruieşte”, conduce interacţiunile în

clasă, modul de înţelegere şi de învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea

condiţiilor, oferirea punctelor de sprĳin, aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări,

reactualizări,exemplificări, explicaţii, comentarii etc.
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Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasă: creează un climat adecvat, iniţiază,

orientează, solicită, antrenează, exemplifică, critică.

Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul activităţii în clasă, modul de

desfăşurare a interacţiunilor, dar poate şi delega responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor

decizii, sarcini.

Trebuie să solicite elevii la dialoguri, să comenteze răspunsurile împreună cu ei,

răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ, cu antrenarea grupului.

E greu să defineşti un profesor ,,bun". Chiar şi părinţii au păreri diferite, uneori

contradictorii. Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul determinant, alţi părinţi

pun pe primul plan

,,capacitatea de a se face înţeleşi- dragostea de meserie”, chiar dacă tot cunoştinţele acumulate

permit reuşita la un examen. Este interesantă remarca unora, la categoria de cadre preferate

decopii: profesori cu experienţă, deoarece cei tineri ,,nu sunt înţeleşi”. Profesorul debutant uneori

e izolat de colegi sau de comunitate. Un profesor bun foloseşte cunoştinţele nu doar de la

disciplina respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebuie de asemenea ca

profesorul să fiepregătit să şi primească feed-back, nu numai să ofere.

Un rol important îl are managerul. Un sistem de management de succes poate asigura

multe beneficii organizaţiei pe care o deserveşte. Oricum, un manager poate depune eforturi

foarte mari pentru a realiza acest lucru, dar cu toate acestea va putea ajunge şi la rezultate

dezamăgitoare. Periodic, el trebuie să se întoarcă şi să examineze sistemul, să verifice şi să vadă

dacă beneficiile au apărut în organizaţia sa. Dacă aceste beneficii nu au apărut, sistemul trebuie

examinat pentru a determina unde trebuie concentrate modificările din program şi construite noi

componente. A avea un management de calitate înseamnă a avea şi cadre didactice de calitate cu

care să lucrezi. Cei tineri trebuie îndrumaţi, nu marginalizaţi.

Analizând activitatea la şcoala noastră, unde rezultatele sunt deosebite atât la profesorii

tineri cât şi la cei cu experienţă, am extras aspectele pozitive şi negative.

Aspecte pozitive constatate:

� cadre didactice calificate, cu o bogată experienţă şi cu renume în oraş;
� disponibilităţi pentru dezvoltarea profesională;
� profilul moral al cadrelor didactice şi al echipei manageriale, absenţa conflictelor,

disciplina muncii;
� colaborarea permanentă între învăţători, diriginţi, între colectivele metodice;
� acţionează pentru păstrarea imaginii pozitive a şcolii în comunitatea locală;
� organizează activităţi extracurriculare diversificate şi interesante care stârnesc

interesulelevilor şi al părinţilor.
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Aspecte negative:

� sunt puţine;
� creşte numărul cadrelor didactice cu norma didactică în mai multe şcoli din cauza

diminuării numărului de elevi.

În acest context, rezultatele obţinute de şcoala noastră la concursurile şi olimpiadele

naţionale sunt deosebite. Şi interesant este că profesorii debutanţi sau cu vechime mică au elevi

calificaţi la olimpiadele naţionale. Deci nu e regulă să ai vechime. Un profesor de calitate poate

fi la orice vârstă, dacă este dăruit meseriei, dacă îmbină perfecţionarea cu autoperfecţionarea,

dacă ştie să respecte elevul, iar colectivul în care se află contează enorm.
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Da, memoria apei există!

Lokodi Hajnalka – Mária,
Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Tg-Mureș

Conform descoperirilor oamenilor de stiintă, capacitatea apei de a păstra
memoria lucrurilor și a energiilor cu care vine în contact, are implicații
extraordinare în foarte multe direcții, acest lucru fiind o cheie a unei vieți
mai bune, mai sănătoase și, în același timp, o dovadă a faptului că,
contează foarte mult ceea ce gândim, emoțiile pe care le transmitem,
pentru că apa din noi și din jurul nostru preia această informație. (1)

Apa are o memorie proprie, în care ne sunt păstrate gândurile și
rugăciunile.(2)

Apa are memorie. Experimentele realizate în multe țări din întreaga
lume au arătat, că apa înregistrează și recepcionează orice influență
exterioară. Pe măsură ce înregistrează informații, apa dobândește
noi proprietăți. Cu toate acestea, compoziția ei chimică rămâne Dr.MASARU Emoto

neschimbată. După vechea teorie compoziția chimică a apei era cea
importantă. Acum structura apei este mult mai importantă decât
compoziția chimică. Structura apei este dată de modul cum sunt
organizate moleculele acesteia. Moleculele de apă se unesc și formează grupuri
moleculare(clusteri). După oamenii de știință acești clusteri funcționează ca și celulele de memorie de
un anumit tip, în care apa înregitrează întreaga istorie a interacțiunii sale cu lumea, exact ca pe o bandă
magnetică. Apa este capabilă să înregistreze și să stocheze informații. În laboratorul dr.-lui Masaro
Emoto, om de știință japonez au fost făcute cercetări pe probe de apă, care au fost supuse la diverse
forme de infuențe exterioare.
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Impregnările pe care acestea le realizează asupra apei sunt înregistrate prin înghețarea rapidă a apei
într-o cameră criogenică. În anul 1995,dr.Masaru Emoto a fost primul care a înregistrat amprente
muzicale în apă.(3)

El a observat că apa înmagazinează toate informațiile transmise ei sub formă de energie (hado) din
mediul înconjurător. Cercetările dr. Masaru Emoto l-au condus la definirea conceptului de
“hado”. Cuvântul “hado” este alcătuit din două ideograme kanji, ha și do, care înseamnă respectiv unda
și miscare. Prin urmare, hado este modelul vibrațional intrinsec existent la nivelul atomic al materiei,
fiind considerat drept cea mai mică unitate de energie.

Astfel, generând diferite energii hado prin cuvinte rostite sau scrise, sau prin muzică la care a fost
expusă o aceeași probă de apă distilată, aceasta și-a modificat structura în funcție de energia primită.

Formele de hado pozitiv, au generat cristale geometrice, hexagonale, armonioase și încântătoare.
Interesant este că nu toate eșantioanele de apă au cristalizat.

Cele expuse unui hado negativ (cuvinte urâte, poze ale unor ființe malefice recunoscute, de ex., Hitler,
poluare, muzica heavy-metal) au înghețat în forme amorfe, ciudate și dizarmonioase.

Astfel, chiar dacă toate tipurile de apă au aceeași formulă chimică, structura lor moleculară diferă
considerabil, fapt demonstrat clar în aceste fotografii.(4)
Concluzia generală a fost de necontestat: apa preia cu ușurință vibrațiile și energia mediului în care se
află. Și în noi există apă.
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INTERCULTURALITATEA CA SURSĂ DEMOTIVAȚIE

EDUCAȚIONALĂ

Prof. Lupu Oana – Călina
Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri ", Vaslui

Fiecare dintre noi se naşte într-o anumită cultură ale cărei elemente trebuie să le învăţăm şi să ni le
asumăm de-a lungul întregii noastre vieţi .Pe de altă parte , într-o societate există şi grupuri minoritare
care la rândul lor au propria lor cultură şi care sunt adesea forţate să adere necondiţionat la regulile
majorităţii şi implicit să renunţe la elementele specifice propriei culturi .Această situaţie explică
abandonul şi eşecul şcolar crescut în rândul copiilor din anumite minorităţi sau din rândul emigranţilor .

Dacă până nu demult acceptam conceptul de multiculturalitate care presupunea tolerarea
diferenţelor dar nu şi acceptarea sau preţuirea lor , astăzi promovăm conceptul de interculturalitate

care presupune interacţiunea dintre mai multe culturi care coexistă în acelaşi mediu , schimbul şi
recunoaşterea mutuală privind valorile , tradiţiile şi modurile de viaţă . Acceptând principii ca toleranţa ,
respectul mutual , egalitatea , complementaritatea valorilor , şcoala va exploata diferenţele spirituale şi
valorile locale , ataşându-le valorilor generale ale umanităţii . Practica interculturală în şcoală depinde de
organizarea proceselor educaţionale şi de calitatea colaborării între profesori şi celelalte instanţe :
familia , organizaţiile de copii şi de tineri , organizaţiile etnice şi confesionale .

Profesorul este un fel de moderator cultural , iar elevul este condus spre obiectivul învăţării prin
propria sa gândire , cu ajutorul dialogului şi al comunicării . In acest fel , elevul este motivat mai mult ca
oricând să participe la procesul de predare-învăţare pentru că profesorul nu mai constituie principala
sau singura sursă de informaţie ,ci doar una din sursele pe care elevul le poate utiliza . Elevul este
încurajat să-şi asume un rol activ , meditativ , constructiv, dar şi critic , în interacţiune cu profesorul şi
în dialog cu ceilalţi elevi . Pentru ca elevul să participe activ la toate activităţile , el trebuie să se simtă
valorizat în propria sa identitate culturală , etnică şi religioasă . Este evident că atunci când el este supus
unor atitudini discriminatorii , motivaţia sa pentru învăţare scade din cauza complexelor de
inferioritate .

Pentru a reuşi o creştere a motivaţiei elevului în învăţare şi implicit o diminuare a abandonului
şcolar , la nivelul practicilor şcolare se va face apel la mai multe formule , ca de exemplu : se va utiliza o
pedagogie activă şi participativă , se va promova învăţarea cooperativă care antrenează şi copiii cu
posibilităţi materiale modeste pentru a încuraja egalitatea şanselor educaţionale .Gama de activităţi în
şcoală va fi din ce în ce mai variată , prin melanjul diferitelor forme de organizare cu noi mĳloace de
predare şi prin utilizarea anumitor practici sau strategii specifice manifestărilor culturale de la nivel
comunitar sau global , ca de exemplu : • invitarea în şcoală a anumitor persoane avizate din exterior –
care sa reprezinte puncte de vedere diferite şi medii sociale şi culturale diferite ; • utilizarea
bibliotecilor , a centrelor de documentare audio-vizuale şi a noilor tehnologii de comunicare ; •
participarea la evenimente culturale şi la sărbători locale propuse de comunitate dar şi de minorităţi ; •
reacţia la evenimente politice locale dar şi internaţionale ; • fraternizări cu alte şcoli care oferă o ocazie
concretă de schimb şi de solidaritate; • colaborarea cu asociaţiile locale sau internaţionale ale căror
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obiective sunt în relaţie cu educaţia interculturală şi cu drepturile omului ; • participarea la stagii de
perfecţionare sau schimburi de experienţă prin intermediul programelor cu finanţare europeană . Cert
este însă faptul că acolo unde aceste practici au fost utilizate beneficiile nu au încetat să apară : s-a
constatat un interes crescut pentru şcoală , o frecvenţă mai bună la cursuri şi o reducere a abandonului
şcolar .

În concluzie , putem spune că şcoala este o societate şi o comunitate în miniatură . Ea este o
comunitate de învăţare caracterizată prin diversitate . Obiectivul ei este acela de a trezi curiozitatea şi
deschiderea spiritului elevilor spre educaţie şi pentru asta profesorului îi rămâne sarcina , deloc
uşoară ,să se implice mai mult şi să găsească cele mai bune metode pentru a-i motiva pe elevi şi implicit
pentru a reduce abandonul şcolar .Atât timp cât elevul va înţelege că şcoala promovează egalitatea şi
respectul diversităţii şi că doar prin intermediul şcolii el va reuşi să-şi construiască un viitor mai bun,
elevul va alege de bunăvoie să-şi petreacă cât mai mult timp posibil în şcoală pentru că ştie că acest lucru
este numai în beneficiul său şi al comunităţii sale .
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Valențele educative ale muzeului

Prof. Marin Soltănica Tănțica

Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi

Muzeul este o realitate vie, o prelungire în timp a unui fapt cultural, un univers concret în care
s-au format și se păstrează arta/știința/cultura, etc. Receptivitatea este mai puternică în mediul natural
în care a luat naștere produsul cultural. Una este să vorbești despre o pictură la școală, în sala de clasă sau
să asculți o poezie, și alta e ca acestea să fie sesizate la „ele acasă”, în atelierul unui pictor sau casa unui
poet consacrat, chiar dacă aceștia nu mai sunt în viață.

,,Perimetrul muzeal asigură o concentrare și o specializare a stimulilor culturali pe o singură
direcție. E un „concentrat” spiritual pe o anumită direcție. O astfel de unitate sau unicitate asigură o
învățare prin punerea în situație, prin descoperire și concurează la fixarea la nivelul participanților a
unor ancore în memoria afectivă sau intelectuală care cu greu se mai pot șterge. De multe ori, o astfel de
participare constituie o întâmplare memorabilă din însăși existența individului, petrecându-se rar sau o
singură data.”

Muzeul asigură un ghidaj profesionalizat, în cunoștință de cauză cu specificul operei respective.
Dacă persoana delegată dispune de cultură și tact pedagogic, acțiunea respectivă de prezentare se
transformă într-o ocazie privilegiată, într-o bucurie culturală în care atașamentul și interiorizarea
valorilor devin maxime. Oricât de talentat ar fi un profesor de literatură, nu îl poate substitui pe cel ce
trăiește și prezintă zi de zi viața sau opera unui autor. Muzeograful este mult mai legat de opera sau
artistul pe care îl promovează. Atmosfera creată în spațiul unui muzeu nu poate fi reprodusă la fel de
ușor în sala de clasă.

Această instituție se poate transforma într-un nou mediu educativ, complementar școlii. Muzeul
poate deveni un mĳloc eficient, o „anexă” a școlii, poate favoriza colaborarea în procesul educativ a unor
factori, care în mod obișnuit acționează separat. Se pot iniția o serie de proiecte de colaborare între
școală și muzeu, pe termen mediu sau lung, în care fiecare partener ar putea să-și deslușească roluri noi,
competențe completive, implicări sau provocări reciproce.

Activitățile desfășurate într-un muzeu trebuie proiectate din perspectivă pedagogică și este
necesar să se țină seama de următoarele aspecte:

� natura activităților propuse (tur ghidat, tur interactiv tradițional, vizita liberă);
� strategii utilizate(ascultare, observare, executare a unei acțiuni, joc de rol, etc);
� durata activității desfășurate în muzeu (o zi, două);
� intervenția mai mult sau mai puțin evidentă a serviciului educativ, a educatorilor din muzeu sau

a profesorilor din școală;
� statutul vizitei la muzeu în ansamblul programului de studiu (facultativ, obligatoriu);
� capacitățile intelectuale puse în valoare de către elevul-vizitator în timpul unei activități

oarecare;
� efectul vizitei asupra elevului în ceea ce privește învățarea conceptelor, semnificația

evenimentelor, înțelegerea faptelor;



215

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

� colaborarea dintre reprezentanții muzeului și școală cu privire la elaborarea, realizarea, evaluarea
activităților specifice unei vizite muzeale.
Muzeul poate stimula „învățarea voluntară într-o varietate de comportamente cognitive precum

formarea gândirii divergente, analiza critică, o mai bună înțelegere și reprezentare despre trecut,
înțelegerea complexității lumii naturale și formarea unei viziuni critice cu privire la mediu”. De
asemenea, experiența muzeală, ghidată de aliniamente pedagogice, formează atitudini, gustul pentru
valori, competențe evaluative și auto-estimative. Formele de organizare a activităților educative,
dezvoltate în corelație cu muzeul, sunt multiple, flexibile și se pot „lipi” de activitățile didactice din școală
într-un mod natural, firesc. Printre acestea, se pot enumera următoarele ipostaze: vizita organizată,
vizita tematică, cercurile organizate de muzeu, excursia muzeală, itinerarea excursiei tematice,
concursurile, simpozionul, masa rotundă, salonul științific, serata muzicală, taberele muzeale.

Muzeul poate deveni o resursă educativă fie în calitate de mediu nonformal, fie informal de
învățare. Diferența dintre cele două survine funcție de gradul de intenționalitate, raportul față de
cunoașterea din școală precum și de gradul de implicare a formatorului sau a educatului. În cazul
nonformalului, educația în muzeu devine o „prelungire” a educației din școală, este programată,
intenționată, atent proiectată, realizată de specialiști pedagogi, iar prezența copiilor la aceste activități
devine obligatorie. În situația informalului, educația din muzeu rămâne la latitudinea educatului, este
opțională, întâmplătoare și poate fi fructificată ocazional în spațiul școlar. Raportul dintre educația
muzeală formală și nonformală este ambivalent, putând să meargă de la continuitate, complementaritate
și întărire reciprocă până la discontinuitate sau opoziție una în relație cu alta. Important este ca aceste
continuități să se stimuleze reciproc, să conducă la o cumulare de cunoaștere sau experiență, chiar dacă
uneori aceste raportări conduc la interogație, problematizări, căutări. În niciun perimetru de
manifestare, educația nu poate fi totală, unică, definitivă.

Muzeul poate întări, extinde sau aduce mărturie la secvențele de predare din școală. El poate
deveni un spațiu pentru fixarea unor cunoștințe, pentru asigurarea unor corelări cu caracter concluziv
ori transdisciplinar sau pentru declanșarea interesului, pentru a motiva și a stârni bucuria pentru
învățare. Prelungirea „predării” unor elemente de conținut în muzeu ține de specificul tematic cerut de
program, de disponibilitatea și oferta cadrului muzeal, dar și de inventivitatea și talentul didactic al
profesorului. Profesorul are obligația să cunoască și să inventarieze acest potențial, să cerceteze dinainte
și să colaboreze cu reprezentanții acestor lăcașuri de cultură. În altă ordine de idei, în cadrul unui muzeu
se pot contura alte tipuri de activități educative, cum ar fi susținerea unor conferințe tematice,
înființarea unor laboratoare sau centre de cercetare, editarea unor reviste de specialitate.

Muzeul poate facilita cunoașterea trecutului și prezentului nostru și poate sta la baza dezvoltării
comportamentelor interculturale. El este interfața dintre două lumi, devenind „un spațiu de întâlnire
dintre nespecialiști și profesioniști/artiști/oameni de știință.”.

Elevii pot extinde înțelegerea domeniului cunoașterii și al valorilor dincolo de granițele
disciplinelor predate în școală. Muzeul ocazionează aprofundarea unor înțelesuri sau sesizarea altora noi.
„Educația muzeală este structurată în primul rând prin intermediul unui discurs construit cu ajutorul
dispozitivului de prezentare muzeală și, în al doilea rând, prin metodele utilizate pentru a comunica
acest discurs. El creează un mediu vizual favorabil învățării în care vizitatorii își elaborează și adaugă
propriile strategii de interpretare”.
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Jocuri pregătitoare pentru învăţarea şi consolidarea loviturii

de atac în volei

Autor : Mariș Ioana Cristina

Școala : Colegiul Național Iancu de Hunedoara

În voleiul actual lovitura de atac se întâlneşte într-o mare varietate de acţiuni de joc, tocmai
pentru a reuşi să depăşească apărarea şi mai ales blocajul advers.

În această situaţie, lovitura de atac a trebuit să-şi găsească noi forme de execuţie, din care mai
frecvente sunt cele realizate în strânsă legătură cu pasa. Spre exemplu lovitura de atac din pase în urcare,
din pasă întinsă, cu bătaie în linia a doua şi cu diferite traiectorii.

La majoritatea acestor acţiuni de joc aspectul tehnic al lovituri mingii a rămas aproape
neschimbată, evoluând însă regimul aptitudinilor motrice în care se execută lovitura de atac, ponderea
trecând asupra vitezei de execuţie şi mai ales asupra coordonării generale în funcţie de ridicarea mingii.
Din această cauză, a apărut în mod necesar, necesitatea învăţării încă de la începutul instruirii a unei
mari varietăţi de lovituri de atac, care ar urma a fi folosite în funcţie de blocajul şi aşezarea în teren a
echipei adverse.

Varietatea atacului ca o caracteristică a jocului modern, este dată de coordonarea acţiunilor
pasa, lovitura de atac, considerente ce duc la a evidenţia posibilitatea folosirii jocurilor la invatarea pasei
şi a loviturilor de atac.

La organizarea şi desfăşurarea acestor jocuri, plasa trebuie să fie mereu la înălţimea cerută de
posibilităţile elevilor, pentru ca satisfacţia să fie mereu generală. Ridicarea plasei la înălţimea
posibilităţilor trebuie înţeleasă în aşa fel încât să asigure formarea unor deprinderi corecte în execuţia
atacului.

Pasează din colţ în colţ

Se trasează un pătrat cu latura de 5 m, echipa este alcatuită din 5 jucători. În fiecare colţ se
aşează câte un jucător, şi un reprezentant în interiorul pătratului. Jucătorii din colţuri îşi pasează mingea.
La momentul potrivit unul dintre cei de pe colţ poate prinde mingea şi prin aruncare cu două mâini de
deasupra capului sau prin lovitura de atac să ţintească adversarul din interior. Dacă îl atinge, un alt
adversar va intra în pătrat. Dacă nu îl nimereşte este exclus. Cei trei jucători rămaşi pe colţuri continuă
jocul. Dacă mingea atinge solul,jucătorul din colţ nu are voie să-şi lovească adversarul, ci trebuie să o
paseze. Această regulă nu este valabilă pentru jucătorul rămas ultimul în joc (jucător din colţ).

Dacă jucătorii din interiorul pătratului sunt excluşi din joc, înaintea celor din colţuri, jocul se
reia păstrându-se rolurile. În caz contrar rolurile se schimbă. Câştigă echipa care rămâne cu mai mulţi
jucători în teren.
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Jocul 6 mingi într-un teren

Clasa este împărţită în două grupe egale numeric şi valoric. Cele două echipe se aşează de o
parte şi de alta a plasei în terenul de volei, fiecare echipă având 3 mingi. Jucătorii se vor aşeza pe trei linii,
pe linia de fund, la mĳlocul terenului şi pe linia de trei metri.

La semnalul profesorului cei care au mingile execută elan de un pas, desprindere şi azvârlirea
mingii peste fileu cu două mâini de deasupre capului. Jocul continuă astfel până când cele 6 mingi se
găsesc în acelaşi teren, situaţie în care echipa fără mingi câştigă un punct. Se va juca după sistemul 3
puncte din 5.

Reguli şi indicatii:

trimiterea mingii peste plasă se va face obligatoriu din săritură, iar mingea trebuie să cadă
în interiorul terenului advers;

se va recomanda elevilor să-şi apere numai zonele ce le revin;
mingea trimisă în fileu poate fi rejucată.

Varianta: terenul de volei se împarte în două longitudinal pe mĳloc. Echipele îşi vor disputa
punctele jucând pe diagonale.

Exemplu: zonele 1 şi 2 contra zonelor 1şi 2 adverse. Zonele 4 şi 5 contra zonelor 4 şi 5 adverse.

Cine loveşte ţinta adversarului peste plasă

Acest joc poate fi folosit pentru însuşirea mişcării de acoperire a mingii atacate, localizată în
articulaţia pumnului, corelată cu trimiterea mingii cu precizie în terenul advers. Jocul va fi organizat pe
perechi de aceeaşi înălţime şi valoare. Fiecare pereche are câte o minge de oină sau tenis de câmp. Plasa
este aşezată puţin mai jos de articulaţia pumnului atunci când elevii stau cu braţele întinse.

Ţinta se află în fiecare câmp de joc sub forma unei suprafeţe marcate pe sol cu dimensiunile de
1/1 la 2 m de plasă. Aruncarea mingii peste plasă se va face din săritură în apropierea acesteia, fără ca
plasa să fie atinsă. Jocul poate fi organizat şi pentru mâna neîndemanatică.

Aruncările peste plasă au loc alterantiv, considerându-se punct orice aruncare a mingii peste
plasă în ţintă adversă. Se joacă pe seturi de câte 15 puncte.

Cine loveşte mai precis mingea cumâna de sus

Jocul se organizează 1 la 1 cu elevii de aceeaşi talie, câte unul de o parte şi de alta a plasei.
Fiecare pereche are o minge de volei. În fiecare câmp de joc se găsesc mai multe ţinte cu dimensiunile de
1/1 m, marcate pe sol la 3 m de plasă. La începutul jocului fiecărei perechi i se stabilesc ţintele. Plasa este
ridicată după posibilităţile de execuţie ale elevilor.

Orice trimitere a mingii în ţinta stabilită peste plasă, cu o traiectorie descendentă, mingea fiind
lovită cu mâna de sus,înseamnă punct pentru respectivul elev.

Atingerea plasei la lovirea mingii constituie greşeală şi punctul realizat se anulează. În acest
timp perechea, prin efectuarea blocajului, caută să împiedice lovirea ţintei. Se joacă pe seturi de 15
puncte după care se schimbă terenul.

Variante:
� lovirea mingii cu o mână de sus peste plasă, mingea fiind sprĳinită în mâna opusă

braţului care va lovi;
� lovirea mingii cu o mână de sus peste plasă, din mingea aruncată cu braţul opus;
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� lovirea mingii cu o mână de sus peste plasă, mingea fiind aruncată cu braţul opus iar
lovirea executată din săritură;

� aceleaşi jocuri cu braţul neîndemânatic.

Care pereche loveşte mai precis

Joc 2 la 2 cu o minge de volei. Plasa va fi instalată la înălţimea posibilităţilor elevilor la
executarea loviturii de atac din săritură, cu mingea ridicată de un coechipier. În câmpul de joc al fiecărei
perechi se află marcată, în aceeaşi poziţie şi distanţă faţă de plasă câte o suprafaţă cu dimensiunile 2/2 m.

Jocul începe printr-o pasă dată de jucătorul cu numărul unu al perechii A, coechipierului său,
care va ridica mingea pentru atac. Primind plasa, jucătorul numărul unu execută lovitura de atac cu
intenţia de a trimite mingea peste plasă în ţinta adversă. Dacă reuşeşte aduce un punct perechii sale.
Urmează apoi jucătorul cu numărul unu al perechii B, executând lovitura de atac în aceleaşi condiţii şi cu
aceeaşi intenţie, după care execută jucătorul numărul doi al perechii A, ş.a.m.d. (jucătorii din echipa
adversă caută să împiedice executarea loviturii de atac la ţintă.) Se joacă pe seturi de 15 puncte, după
fiecare set schimbându-se terenurile.

Variante:
� acelaşi joc cu mutarea suprafeţei de ţintă pe altă direcţie de atac, diagonala lungă sau

scurtă, întors;
� acelaşi joc dar cu schimbarea locului de execuţie a loviturii de atac în alte zone 4,3,2;
� acelaşi joc, dar cu executarea loviturii de atac din pase diferite, de sus

Echipa cu cel mai corect şi rapid atac

Echipele sunt dispuse pe şiruri în zonele 1,6,5, de-o parte şi de alta a plasei,fiecare echipă având
2-3 mingi. Lângă plasă pe zonele 2,3,4, se va afla câte un jucător ajutător cu rolul de a susţine mingea pe
fileu în vederea loviturii de atac.

Primii elevi din fiecare echipă servesc peste plasă, sprintează peste linia de 3 m unde imită o
preluare de jos, după care un elan de 1-3 paşi spre plasă efectuează atac la minge susţinută de un coleg.
După atac ia locul celui de lângă plasă care se deplasează la coada şirului propriu. Recupereza mingea
următorul.

Legendă: O – jucător;→ - direcţia de deplasare a mingii

O

O
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După un anumit timp, dinainte stabilit, căpitanii de echipă vor raporta numărul de atacuri
trimise peste plasă. Echipa cu cel mai mare număr de atacuri bune va câştiga întrecerea.

Echipa cu cel mai bun atac din minge aruncată

Echipele sunt aşezate în şir câte unul cu faţa spre plasă, în spatele zonelor 2,3,4, de o parte şi de
alta a fileului. Lângă plasă un elev ajutător aruncă mingea pentru preluare, apoi în vederea efectuării
loviturii de atac din minge aruncată, mingea preluată va fi direcţionată spre „elevul ajutător”. Primii din
fiecare echipă vor executa preluare din mingea aruncată de colegul de lângă plasă, după care vor efectua
un elan rapid şi lovirea mingii aruncate lângă plasă de colegul ajutător. După ce a efectuat lovitura de
atac ia locul celui de lângă plasă, acesta deplasându-se la coada şirului propriu.

După un anumit număr de lovituri de atac pentru fiecare jucător al fiecărei echipe, se vor
număra reuşitele. Echipa cu cel mai mare număr de execuţii corecte va câştiga întrecerea.

Joc de volei cu lovitura de atac departe de plasa

Joc 4 la 4 pe teren de 6/9 m de la 3 m plasă. Executarea loviturii de atac se va face prin bătaia
înapoia linie de 3 m, pentru această pasă fiind trimisă dincolo (înapoia sau înaintea liniei de 3 m. La
început plasa poate fi coborâtă faţă de normal. Se joacă pe seturi până la 15 puncte. Executarea bătăii în
interiorul suprafetei de 3 m este considerată greşeală.

Bibliografie :
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“Rolul activităţilor extracurriculare

în dezvoltarea personalităţii elevilor”

Autor: MĂSLINĂ NICOLETA

Școala de proveniență: Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu

Argument

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct
de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate

de schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi
valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Din acest
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei
permanente tinde să devină o realitate de necontestat.

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism,
enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale. Accentul este pus acum pe
aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a forma deprinderile, de a
dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea
comportamentului creativ în diferite domenii.

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel
de activităţi.
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Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,
facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor
cu atitudini 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 intellectual

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut
şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente
recreative.

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare

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.

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-
şi forma convingeri durabile.

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare,
contribuie la formarea colectivului de elevi.

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor,
asumându-şi responsabilităţi.

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirĳeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii
şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, 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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Activităţi extracurriculare

1. Serbările şi festivităţile

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor.
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi,
contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă.

2. Concursurile şcolare

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare,
având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia.

3. Excursiile şi drumeţiile

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor
cetăţenească şi patriotică Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator.

4. Vizitele

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice
constituie un mĳloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării.

5. Vizionările

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activităţi
interesante.

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Înainte de
toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia
elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi
dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.
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Modalitatea de abordare a elementelor de cunoaștere a

mediului în grădinițe din alte state europene – Studiu de caz:

Danemarca

Prof. Înv. Preșc. Georgiana Petronela Meaucă
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22, Iași

,,Profesorul care nu permite și nu încurajează diversitatea operațiilor în tratarea problemelor pune ,,ochelari de

cal” intelectului elevilor, restrângându-le viziunea doar în direcția în care mintea profesorului este întâmplător de

acord.”

(J. Dewey)

Mari state ale lumii și nu numai, consideră faptul că prosperitatea unei țări pleacă de la cât de mult
se investește în educație. Unii din liderii importanți ai lumii sunt de părere că investiția pe care o alocă
învățământului se va intoarce triplu prin oamenii pe care îi formează. De asemeni, în unele state, deja s-a
înțeles faptul că, este important să investim în educația preșcolară, pentru că ea oferă bazele temeinice ale
dezvoltării copilului; grădinița este cea care începe șlefuirea rocii brute în diamant, rezultatele văzându-se
mai târziu. Un copil încrezător, va fi un adult entuziast; un copil timorat, va fi adultul retras și închis de mai
târziu; un copil curios va fi adultul cunoscător de peste ani.

Studiul științelor la grădinița de copii, nu face decât să fructifice la maximum curiozitatea copilului;
curiozitate ce îl împinge la această vârstă să întrebe, să caute răspunsuri, să încerce să înțeleagă fenomene și
lucruri, totul plecând de la orizontul apropiat. Copilul întreabă și așteaptă răspunsuri atunci, nu peste 10 ani
când va studia la liceu etc. Întrebările celor mici nu trebuie niciodată să rămână fără răspuns, oricât de
complicat ar părea că este; totul ține de adaptarea informațiilor la gradul lor de înțelegere.

Pe planeta noastră sunt țări care au înțeles să valorifice curiozitățile copiilor, mai ales din lumea
științelor și astfel pun la dispoziția lor tot felul de materiale, informații, acces la tehnologie etc.

DANEMARCA
Sietemul grădinițelor de stat din Danemarca este atât de bine pus la punct încât, până și prințul

moștenitor al coroanei daneze a frecventat o grădiniță de stat.
Danemarca pune accetul pe metodele de explorare; astfel încât au foarte multe activități în aer liber

și copiilor le este permis să cunoască, să învețe prin experiența proprie. Pentru a facilita aceste activități în
aer liber, multe dintre grădinițe se găsesc chiar în mĳlocul naturii, cum ar fi gradinițele din pădure. Tot
legatde această filozofie a danezilor de a petrece timp la aer, este bine să știți faptul că acolo, nu trece zi fără
ca cei mici să nu iasă afară. Acest lucru se întâmplă indiferent de vremea de afară, copiii ieșind indiferent
dacă plouă, ninge sau este ger; bineînțeles fără să le fie pusă sănătatea în pericol. Tot în afara instituției se
realizează și somnul celor foarte mici, care dorm în cărucioare, iar cei de la grupele mai mari dorm mereu cu
geamul deschis. Acest lucru se realizează indiferent de anotimp, limita fiind temperatura de -9ºC.

Pentru că danezii au înțeles importanța cunoașterii prin experiența proprie, ei organizează împreună
cu micuții de la grădiniță, frecvent, excursii (ce au diferite teme).

Danezii pun accentul pe echipă, joc liber și creativitate, principii care se regăsesc și în grădinițe. Aici,
toată lumea respectă aceleași reguli; cei mai avansați îi ajută pe cei mai slabi, cei mai mari pe cei mai mici. De
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asemeni, plânsul neconsolat nu este permis, mereu fiind cineva care se asigură că cel mic știe că există cineva
care îi este alături.

Grădinițele daneze au curțile ergonomice, acest lucru însemnând spațiu, lumină și apropiere de
natură. De asemeni, sălile de grupă ale celor mici sunt impresionante uneori, natura fiind adusă în clasă (fie
au diferite animale mici, pe care le îngrĳesc, fie plante), colțul destinat științelor fiind unul foarte serios
organizat și dotat, la care copii au acces oricând doresc ei. Vom întâlni în aceste colțuri materiale pentru
experimente științifice, lume, poate chiar microscop, cărți de specialitate, planșe s.a.

Ministerul Educației și al Asistenței Familiale este cel care structurează și generează un curriculum
național în Danemarca, dar, în principiu, profesorii din învățământul preșcolar sunt liberi să își aleagă
singuri conținuturile, metodele de lucru, precum și materialele didactice pe care le folosesc. În unele cazuri,
municipalitatea poate interveni și trasa grădinițelor un anumit plan educațional. Predarea ia mereu forma
jocului și a activităților ce ajută la dezvoltarea bazală. Nu există clase formale și nici lecții propriu – zise.

În grădinițele daneze nu se solicită proiecte de lecție sau schițe realizate anterior ci doar se urmărește
un plan realizat la începutul anului.

Numărul minim de lecții este de 20 pe săptămână, împărțite în câte 3-4 ore pe zi, în câte cinci zile pe
săptămână.

Curriculumul Național danez include 6 mari teme de studiu: Dezvoltare individuală și stimă de sine,
Competențe sociale, Competențe lingvistice, Sănătate și bunăstare fizică, Natură și Știință, Valori și expresii.

În cadrul Natură și Știință, conținuturile studiate sunt: 1) Producție și produse; 2)Ființele umane; 3)
Solul; 4)Organisme; 5)Apă, aer – Vremea; 6)Tehnologie și Resurse; 7)Pământul și Sistemul Solar; 8)Natură
(global și local).

După cum spuneam și anterior, aceste conținuturi nu sunt obligatorii integral, profesorul fiind cel
care, mulându-se pe interesele și curiozitățile color mici, va atinge și dintre acestea.

Curriculum danez, recunoaște importanța studiului, a învățării în ciclul preșcolar, mai ales ca și
pregătire pentru a accede spre următorul nivel școlar.

Activitățile inițiate de copii primează celor inițiate de adulți, iar printre temele preferate ale copiilor
se numără: ,,Metode științifice și raționamente”, ,,Interacțiunea dintre om și natură”,..Lumea locală” etc.
Toate acestea pleacă în general, de la curiozitatea celor mici și se studiază cu ajutorul experimentelor, a
experiențelor și a investigațiilor.

În concluzie, unele state alocă resurse (materiale, temporale etc.) studiului științelor încă din
grădiniță, în timp ce alte state alocă puțin sau aproape deloc. State precum Danemarca consideră studiul
științelor de un real folos în dezvoltarea copilului, în timp ce altele pun accentul pe alte domenii.

Comparând programa din grădinițe a țării noastre cu cea a altor state, am observat că ne aflăm, în
prezent într-un oarecare stadiu de normalitate; că științelor li se acordă importanța necesară, impedimentul
major înregistrându-se la capitolul dotare și resurse.

Bibliografie:
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Locul, rolul și importanța jocului didactic în procesul

instructiv- educativ

Autor: Mihai Maria

Prof. Grădinița cu P.P. nr.9, Sighetu Marmației

Jocul are caracter polivalent, fiind pentru copil şi muncă, şi artă, şi realitate, şi fantezie. În acest
sens, pedagogul elveţian E.Claparède precizează că „jocul este însăşi viaţa”.

Jean Piaget, referindu-se la evoluţia jocului, acordă un rol deosebit factorului imitaţie, în timp ce
alţi psihologi socotesc de maximă importanţă evoluţia proceselor de cunoaştere, trecerea de la planul
concret al acţiunii la cel abstracct.

Jocul este „o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i aceste activităţi alimentaţia
necesară şi transformând realul în funcţie de multiplele trebuinţe ale eului” .
Jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi de acţiune a copilului; el deschide în faţa
copilului nu doar universul activităţii, ci şi universul extrem de variat al relaţiilor interumane, oferind
prilejul de a pătrunde în intimitatea acestora şi dezvoltând dorinţa copilului de a se comporta ca adulţii.
Prin joc copilul învaţă să cunoască lumea reală, îşi dezvoltă şi restructurează întreaga viaţă psihică,
dobândeşte încredere în forţele proprii.

Conform teoriei biologice, St. Hall asemăna jocul cu o repetare a instinctelor şi formelor de viaţă
primitivă, în ordinea cronologică a apariţiei lor. Acestei teorii i se poate reproşa simplitatea explicaţiei,
îngustimea locului pe care-l oferă jocului în evoluţia individului.

De pe o poziţie, de asemenea biologizantă, Carr K. Groos consideră jocul ca pe un exerciţiu
pregătitor pentru viaţa adultului, un mĳloc de exersare a predispoziţiilor în scopul maturizării, iar H.
Spencer şi Fr. Schiller elaborează teoria surplusului de energie conform căreia jocul ar fi o modalitate de
a cheltui acest surplus. Aceste teorii sunt cu multe inconveniente deoarece Karl Groos identifică jocul
copiilor cu cel al animalelor, iar conform teoriei lui H. Spencer nu vom putea răspunde pentru care
motiv copilul se joacă şi atunci când este obosit.

Teoria lui Eduard Claparède cu privire la joc îşi are rădăcinile în „teoria exerciţiului pregătitor”
pentru viaţa de adult a lui K. Groos. În acest sens, Claparède afirmă că jocul este determinat, pe de o
parte, de nevoile copilului, iar pe de altă parte, de gradul dezvoltării sale organice; jocul este un agent de
dezvoltare, de expansiune a personalităţii în devenire.

Jean Chateau vede în joc o activitate fizică sau mintală gratuită, realizată datorită plăcerii pe care
o provoacă.

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

Privitor la semnificaţia psihosocială şi pedagogică a jocului, Jan Huizinga spune că jocul este un
fenomen de cultură.
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„Jocul – scrie savantul olandez – este o acţiune sau o activitate efectuată de bună-voie, înăuntrul
unor anumite limite stabilite, de timp şi de spaţiu, şi după reguli acceptate de bună-voie, dar absolut
obligatorii, având scopul în sine însăşi şi fiind însoţită de un anumit sentiment de încordare şi de
bucurie şi de ideea că «este altfel» decât în viaţa obişnuită.”

Pedagogul rus K.D. Uşinschi a definit jocul ca pe o formă de activitate liberă, prin care copilul îşi
poate dezvolta capacităţile creatoare şi învaţă să îşi cunoască posibilităţile proprii. De asemenea, acesta
subliniază rolul mediului social în determinarea conţinutului şi caracterului jocului.

În viziunea lui A.N. Leontiev, jocul este o activitate de tip fundamental, cu rol hotărâtor în
evoluţia copilului, constând în reflectarea şi reproducerea vieţii reale, într-o modificare proprie copilului.
Jocul este transpunerea în plan imaginar a vieţii reale pe baza transfigurării realităţii, a prelucrării
aspiraţiilor, tendinţelor, dorinţelor copilului.

Pedagogul A.S. Makarenko arată că prin joc se realizează educaţia viitorului om de acţiune. El
stabileşte asemănările şi deosebirile dintre joc şi muncă, precum şi raportul dintre cele două forme de
activitate, subliniind faptul că jocul are în viaţa copilului un rol la fel de mare ca şi munca, activitatea sau
serviciul la adulţi.

Jean Piaget consideră că jocul este o formă de activitate a cărei motivaţie este nu adaptarea la real,
ci asimilarea realului la „eul” său fără constrângeri sau sancţiuni.

„Copilul este serios pentru că prin succesul jocului îşi afirmă fiinţa, îşi proclamă forţa şi
autonomia” - afirma Jean Chateau.

Aruncându-ne o privire generală asupra a ceea ce reprezintă jocul în viaţa şi activitatea
oamenilor, îndeosebi în viaţa copiilor de vârstă preşcolară, putem desprinde cu uşurinţă anumite note
caracteristici şi definitorii:

a) jocul este o activitate specific umană deoarece numai oamenii îl practică în adevăratul sens al
cuvântului;

b) jocul este una din variatele activităţi ale oamenilor fiind determinat de celelalte activităţi şi,
bineînţeles, determinându-le pe toate acestea. Învăţarea, munca şi creaţia nu s-ar realiza în lipsa jocului,
după cum acesta nu poate să nu fie purtătorul principalelor elemente psihologice de esenţă neludică ale
oricărei ocupaţii specific umane;

c) jocul este o activitate conştientă; cel care îl practică îl conştientizează ca atare şi
nu-l confundă cu nici una dintre celelalte activităţi umane;

d) jocul introduce pe acela care-l practică în specificitatea lumii imaginare pe care şi-o creează;
e) scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă să-i satisfacă imediat jucătorului dorinţele sau

aspiraţiile proprii;
f) prin atingerea unui asemenea scop, se restabileşte echilibrul vieţii psihice şi se stimulează

funcţionalitatea de ansamblu a acesteia.
Sintetizând toate aceste note caracteristice, am putea defini jocul ca fiind o activitate specific

umană, dominantă în copilărie, prin care omul îşi satisface imediat, după posibilităţi, propriile dorinţe,
acţionând conştient şi liber în lumea imaginară ce şi-o creează singur .
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Jocuri distractive

Autor; MOCANU TATIANA

înv. Școala Primară Toporăști

POARTA

Copiii sunt așezați în formație pe un șir. Educatoarea alege doi copii care vor sta față în față, la o
anumită distanță de ceilalți, ținându-se de mâini cu brațele ridicate, ei formând o „poartă".
La comanda educatoarei, șirul trece pe sub poartă, iar aceasta se lasă în jos pentru a face din ultimii copii
prizonieri. Aceștia din urmă trebuie să treacă însă foarte repede, încercând să se ferească de prizonierat.
La întoarcere, trecerea pe sub poartă se face în sens invers. Daca poarta izbutește să prindă doi dintre
copii, aceștia formează o altă „poartă" la o distanță de câțiva metri, pe sub care trebuie să treacă șirul.
Jocul se desfașoară astfel până ce toți jucătorii au devenit „porți".

FLOARE DE SOARE

Jocul se desfașoară ca cel anterior, cu deosebirea că cel care se află în capul șirului poartă numele :
„Floare de soare". Ea este întrebată : „Floare de soare, floare de soare, mi se pare ca e mai mult la tine și
mai puțin la mine". Răspunsul este : „Hai să alegem de astă dată fața cea mai ochioasă". Cealaltă
raspunde : „Mie-mi place cea de dincoace, că-i cu geana trasă ca o jupâneasă" și jocul continuă ca cel
descris anterior.

PASAREAMAIASTRĂ

Copiii sunt dispusi pe un șir, ținându-se de mână. Educatoarea alege doi copii pe care îi așază față în față,
tinându-se de mâini, cu brațele sus, formând un pod, la o anumită distanță de șir. Fiecare primește câte
un nume.
Conducătorul șirului stă înaintea porții și poartă un dialog :
— Ce-ai mancat ?
— Pită cu caș.
— Ce-ai băut ?
— Vin roșu.
— Iesind afară din casă ce-ai văzut ?
— Luna și stelele.

Când ai intrat în casă, ce-ai văzut ?
— Cerul și pământul.
— Dă-mi și mie o pasăre de-a ta, să zbor cu ea spre lună și spre stele
— Ia-o pe ultima pasăre dacă o prinzi, altfel ea ramâne la noi pe pamânt.
Prinzătorul aleargă după „pasărea" respectivă în jurul șirului. Daca reușește să o prindă înainte de a
ajunge la locul ei, se schimbă rolurile între cei doi, dacă aceasta trece pe sub „poartă" este întrebată ce
vrea să fie. După ce răspunde, trece în spatele copilului al cărui nume l-a ales. La încheierea jocului,
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șirurile se aliniază fată în față, executând o tracțiune de brațe. Echipa care reușește s-o deplaseze pe
cealaltă peste linia trasată între ele este declarată învingătoare.

CE TABARĂALEGI ?

Pe terenul de joc se delimitează două terenuri pe care se înfig două steaguri de diferite culori. Steagurile
aparțin unor voievozi ale caror nume sunt alese dintre cele cunoscute din legende sau din lecțiile de
istorie (Dragoș Vodă și Negru Vodă).
Copiii sunt dispuși pe un șir, ținându-se de mâini. La o anumită distanță sunt plasați doi copii care stau
față în față ținându-se de mâini, cu brațele sus, formând un arc ; educatoarea le dă câte un nume. Șirul
de copii trece pe sub arc si cântă :
„Treacă, treacă cine-o trece, cel din urmă să se plece !"
Ultimul copil este oprit sub arc si întrebat în tabara cărui voievod vrea sa fie oștean, de exemplu, în
tabara lui Dragoș Vodă, a lui Negru Vodă, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc. După ce acesta optează
pentru unul, trece în terenul voievodului respectiv.
După ce toți copiii au fost grupați în două echipe, execută o tracțiune pentru stabilirea câstigătoarei.
Echipa care reușește s-o deplaseze pe cealaltă peste linia trasată pe sol, între ele, este declarată
învingătoare.

PLASA Șl PEȘTIȘORII

Copiii sunt așezați într-un spațiu limitat și reprezintă „peștișorii". Alți doi copii joacă rolul de „pescari".
Aceștia, tinându-se de mână, aleargă după „peștișori", cautând să înconjure unul sau mai mulți. Fiecare
„peștișor" prins devine pescar.
Jocul continuă, formându-se mai multe grupe de câte doi pescari, până ce toți „peștișorii" au fost prinși.

CINE ESTEMAI ?

Grupa este împărțită în două echipe, egale ca număr, așezate față în față, la o distanță de cel putin 10 m.
Înaintea fiecărei echipe se trasează câte o linie de plecare. Toți componenții unei echipe primesc nume
de păsări sau animale, în funcție de jucăriile de care dispune grupa. Aceleași nume le poartă și copiii din
echipa a doua. La mĳlocul distantei dintre cele două echipe se plasează două scăunele. Pe unul
educatoarea va pune mai multe jucării, ca : un ursuleț, o pisică, un câine, o papușă, un iepure, o gaină, un
lup, o gâscă etc, iar pe celălalt va așeza jucăria al cărui nume urmează să-l strige.
La comanda de începere a jocului, educatoarea ia una dintre jucării, de exemplu ursulețul, îi strigă
numele și o așază pe al doilea scăunel. Copiii din ambele echipe, care au primit numele de ursuleț,
aleargă să ia jucaria. Cel care ajunge primul o ia și încearcă să o dea la echipă să o așeze pe linia de
plecare, iar componenții celeilalte echipe încearcă să-l prindă. În cazul în care ursulețul a fost așezat pe
linia de plecare, educatoarea va pune pe scăunel altă jucărie și jocul continuă până ce se strigă numele
tuturor jucăriilor care se află pe scăunel. Atunci când jucăria nu a putut fi așezată pe linia de plecare,
jucăria si copiii care îi poartă numele sunt scoși din joc.
Câstigă echipa care la sfârșit are cel mai mare număr de copii rămași în joc.

.
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COTOIUL

Copiii sunt răspândiți pe terenul de joc. Unul dintre aceștia lovește un coleg pe umăr, zicând : „Cotoiul",
apoi aleargă. Copilul care a fast lovit se ia după el pentru al prinde. În timp ce aleargă restul copiilor pot
să-i taie calea pentru a împiedica urmărirea, fară să folosească mâinile sau să pună piedică.
Jocul continua atât cât consideră educatoarea, după ce au schimbat între ei rolurile cel puțin jumătate
din efectivul grupei.

DULĂUL

Pe terenul de joc se trasează două linii paralele, la 10—15 m una de cealaltă. Pe acest spatiu e stapân
„dulăul". Copiii, împărțiți în două echipe egale ca număr, sunt așezati la capetele opuse ale .acestui spatiu.
La semnalul educatoarei de începere a jocului, ei vor încerca să treacă unii în locul celorlalți, trecând
prin spațiul „dulăului" fără să fie atinși de acesta.
Cei care se află în pericol în spațiul „dulăului", dacă reușesc să se ghemuiască, înainte de a fi atinși, scapă.
„Dulăul" nu are voie să stea lângă cel ghemuit, el trebuie să urmărească alt copil.
Acela care a fost prins schimbă rolul cu „dulăul".

VÂNĂTORUL

Copiii sunt dispuși în formație de cerc, ținându-se de mâini, și reprezintă „vânatul" (lupi, vulpi, urși,
cerbi etc). Într-o parte a terenului se trage o linie care marchează începutul pădurii, iar în alt loc, mai
depărtat, se trasează „cercul vânătorului". Un copil cu o pușca în mână primește rolul de „vânator".
La comanda de începere a jocului, copiii se învârtesc în cerc cântând.
După ultimul vers, își dau drumul la mâini și aleargă în pădure ca să nu fie prinși de „vânător" care îi
urmărește. Acela care este prins de „vânător", înainte de a trece linia care marchează marginea pădurii,
se consideră „vânat" și este dus în cercul acestuia. Jocul continuă în același fel, însă cu schimbarea
rolurilor între cei doi („vânat" și ,,vâ-nator").
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Importanța jocului didactic în procesul educativ

Autor: Prof. Monoșes Cosmina
Liceul Teoretic „Petru Maior”- Gherla, Jud. Cluj

Învățarea prin joc este un concept utilizat tot mai mult în științele educației, care avansează ideea
potrivit căreia, prin intermediul jocurilor didactice, elevul dobândește diferite competențe, dând sens
lumii care îl înconjoară. 12

Ideea folosirii jocului în activitățile educative nu este nouă, aprecieri referitoare la efectele
benefice ale jocului în procesul educativ, regăsindu-se chiar și la Platon, în „Republica”: „Faceți în așa fel
încât copiii să se instruiască jucându-se. Veți avea prilejul de a cunoaște înclinațiile fiecăruia.”

Jocurile didactice sunt metode activ-participative care solicită integral personalitatea elevului,
constituind un important suport în activitatea didactică, pentru că mobilizează un mare număr de
capacități cognitive, permițându-i acestuia să-și dezvolte dorința de a cunoaște și plăcerea de a descoperi,
noțiuni esențiale în demersul educativ.13

Jocurile didactice cuprind sarcini educative care contribuie la modificarea creatoare a
deprinderilor și cunoștințelor achiziționate, la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea prin
mĳloace proprii de noi cunoștințe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului, constituind
adevărate mĳloace de evidențiere a capacităților creatoare, dar și metode de stimulare a potențialului
creativ al copilului.

Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare și dezvoltare a creativității se argumentează
prin capacitățile acestuia de a antrena atât factorii intelectuali, cât și nonintelectuali.

La o analiză atentă, jocul și învățarea sunt activități care se completează perfect, deoarece activitatea
ludică este fundamentată pe principiul transferului de energie. Astfel, un interes imediat și puternic
generează o implicare maximă, influențând benefic atenția, receptivitatea și comportamentului copilului,
procese cognitive fundamentale și în actul învățării.14

De-a lungul timpului, studiile de psihologie și de didactică15 au evidențiat numeroasele avantaje ale
jocului:

� Jocul modifică și democratizează raportul cu învățarea, deoarece se bazează pe reguli cunoscute
și acceptate de toți participanții;

� Jocul îl transformă pe elev în actorul propriei sale formări;
� Jocul motivează elevul, facilitând concentrarea și stimulând memoria;
� Jocul incită la verbalizarea gândurilor, la argumentarea alegerilor și, implicit, ajută la

perfecționarea limbajului;
� Jocul permite personalizarea metodelor de lucru, urmarea unei logici, a unui raționament;

12 V. P. Beadle, „Cum să predai. Strategii didactice”, p.25
13 V. Marinescu, M., „Tendințe și orientări în didactica modernă”,p.43
14 Idem, p.44
15 Idem, p.42
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� Jocul fixează un scop precis, concret și îl incită pe elev să se implice în realizarea acestuia,
colaborând și împărtășind experiențe cu partenerii săi.

� Confruntat cu activități didactice fundamentate pe ideea de joc, elevul pune în practică noi
strategii, gândește într-o manieră creativă, colaborează cu partenerii de joc și învață din greșeli.

Așadar, jocul reprezintă o componentă fundamentală în pregătirea pentru viață16, deoarece îi
dezvoltă elevului atât competențele sociale și cognitive, cât și încrederea în sine, fapt care îi va permite
să se adapteze mai ușor la noile experiențe și să evolueze în medii și în contexte mai puțin cunoscute sau
pline de provocări.17
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ENGLISH TEA-PROIECT EDUCATIV

Each cup of tea represents an imaginary voyage. ~Catherine

Douzel

PROF. ANA-VIOLETA MUNTIANU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI,

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: English Tea

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: CULTURAL-ARTISTIC

C. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul se doreşte a fi o informare culturală despre tradiţiile din Marea Britanie, cum ar fi

servirea ceaiului englezesc, prepararea şi mâncarea de brioşe şi clătite, faimoasele autobuze

supraetajate, regina etc.

TIPUL ACTIVITĂŢII: Proiect educativ

NUMĂRDE ELEVI IMPLICAŢI: 21 elevi ai clasei a V-a

ACTIVITĂŢI PROPUSE:

30 martie

- conceperea proiectului;

- se anunţă elevii că se va organiza o activitate specifică universului britanic

3 mai

- elevii se servesc cu ceai englezesc, cu clătite şi cu brioşe, ascultă muzică englezească

-profesorul le prezintă un film despre viaţa in UK

-discuţii
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C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument

Conform ideii că lumea se bazează pe principiul culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor,

investiţia în 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.

Profesorilor de limbi străine 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. 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 limbilor străine, 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 şi literatură engleză;

- Dezvoltarea interesului pentru cultura şi civilizaţia Marii Britanii;

- Promovarea diversităţii multilingvistice şi culturale;

- Planificarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune
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C.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:

- elevii clasei a V-a

C.5. Durata proiectului: 3 mai 2022

C.6. Descrierea activităţilor:

a. Activitatea nr 1:

b. Titlul activităţii: conceperea proiectului

c. Data/perioada de desfăşurare: 30 martie 2022

d. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnaziala Răchiteni

e. Participanţi: elevii clasei a V-a

f. Descrierea pe scurt a activității: se stabilesc reperele activităţii, profesorul coordonator

va anunţa elevii prezenţi că se va ţine un proiect English tea

g. Responsabil: profesorul coordonator

h. Beneficiari: elevii

a. Activitatea nr. 2:

b. Titlul activităţii: English tea

c. Data/perioada de desfăşurare: 3 mai 2022;

d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Răchiteni

e Participanţi: elevi ai clasei a V-a

f. Descriere pe scurt a activității;

-Prezentare film despre UK

-Program artistic –poezii, cântece şi jocuri în limba engleză;

-Degustare de ceai şi prăjituri

g. Responsabil: prof. Ana-Violeta Muntianu

h. Beneficiari: elevii vlasei a V-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;
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- 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/CD-uri/albume;

C.9. Resurse

a).umane-elevi,profesori;

b).materiale-video-proiector, aparat foto, aparat video,CD-uri, consumabile.

C.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului:

Doamna profesor va continua menţinerea vie a interesului faţă de limbile străine predate a elevilor,

prin lecţii interactive, serbări şi alte proiecte extracurriculare.

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.
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NATURA ŞI LUMEA VIEŢUITOARELOR REFLECTATE

ÎN LITERATURA PENTRU COPII

Prof. înv. primar MURGOCI DANIELA
C. N. „ȘCOALA CENTRALĂ” – BUCUREȘTI

Încă de la primele gângureli, fiinţa umană încearcă să ne spună ceva, să comunice.
Limbajul este un fenomen deosebit de complex, care a preocupat oamenii de ştiinţă din cele mai

vechi timpuri. Oriunde pe Terra, rasa umană utilizează un limbaj specific.
Literatura română a dat literaturii universale adevărate opere colosale, epice şi lirice: basme, legende,

nuvele şi şchiţe, romane, poezii, dramaturgie etc.
Literatura pentru copii, parte integrantă a literaturii unui popor, cuprinde creaţii, scrise sau nu,

anume pentru copii, care le sunt accesibile prin simplitatea, claritatea tematicii, a structurii
compoziţionale, a mĳloacelor de expresie etc.

Tematica literaturii e vastă; natura este prezentă oriunde, în oricare tip de operă.
În basme şi poveşti natura are grijă de personajele pozitive, le facilitează realizarea acţiunilor, le

sporeşte curajul, iar pe cele negative le amăgeşte, le încurcă drumurile, le tărăgănează acţiunile.
Autori consacraţi de poveşti şi basme:
¤ Ion Creangă: „Harap Alb”, „Capra cu trei iezi”, „Fata babei şi fata moşneagului”, „Soacra cu trei

nurori”etc;
¤ Petre Ispirescu: „Sarea în bucate”, „Prâslea cel voinic şi merele de aur”etc.;
¤ Octav Pancu-Iaşi: „Iedul cu trei capre”;
¤ Călin Gruia: „Găinuşa cea moţată”, „”Nuieluşa de alun”;
¤ Emil Gârleanu: „Frunza”;
¤ Eugen Jianu: „Locuitorii pădurii”;
¤ Titel Constantinescu: „Zi de primăvară”;
¤ Dimitrie Botez: „Povestea brazilor şi a hârtiei”;
¤ Ion Brad: „Cele patru anotimpuri”;
¤ Victor Eftimiu: „Moş Viscol şi Primăvara”.
În operele enumerate, ca şi în multe altele, natura este reprezentată de plante, copaci, vieţuitoare,

gâze care constituie adevărate exemple pentru preşcolari şi şcolarii mici; când ei ascultă sau citesc, se
transpun în pielea personajelor şi poposesc acolo unde acestea îşi desfăşoară acţiunea.

Poeziile reprezintă adevărate bĳuterii literare care aduc natura în casele fiecăruia, în grădiniţe şi
şcoli(cu sala de grupă sau de clasă). Ele au ca protagonişti animale, păsări, flori etc. (fauna şi flora),
evenimente sociale şi religioase, anotimpuri ş.a.m.d.

Dragostea pentru cei apropiaţi, compasiunea pentru ceea ce este rău şi neplăcut pentru aceştia sunt
trăiri pure ce se nasc în personalitatea şi eu-l copilului.

Paleta largă de poezii este împărţită, sau mai bine zis clasată în funcţie de nivel de vârstă, mesaj,
structură etc. Sunt uşor de recepţionat şi memorat.
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Se ştie că de la primele sunete, silabe, cuvinte copilul trece la compunerea de enunţuri simple şi
dezvoltate, fraze, iar mai târziu reuşeşte să reţină scurte catrene. În funcţie de nivelul intelectual şi
particularităţile de vârstă şi individuale, copiii învaţă poezii ale autorilor români. Amintesc câţiva poeţi
mari iubitori de natură:

¤ George Coşbuc: „Iarna pe uliţă”, „Povestea gâştelor”, „Vine ploaia!”;
¤ Mihai Eminescu: „Revedere”, „Ce te legeni?”, „Freamăt de codru”etc;
¤ Vasile Alecsandri: „Primăvara”, „Oaspeţii primăverii”, „Iarna”;
¤ George Topârceanu: „Balada unui greier mic”, „Câţi ca voi?”;
¤ Tudor Arghezi: „ Zdreanţă”, „Hora”;
¤ Nicolae Labiş: „Moartea căprioarei”, „Primăvara”;
¤ Elena Dragoş: „Brăduleţul”, „Furnica”, „Scrisoare de la rândunele”;
¤ Otilia Cazmir: „Pentru tine, primăvară!”, „Cumătra vulpe”, „Pentru ce să-ţi fie frică?”
Deosebite poezii pentru cei mici au mai scris şi Ion Barbu, Nina Cassian, Cicerone Teodorescu şi

mulţi alţii.
În toate acestea natura este prezentată cu lumea ei văzută şi nevăzută. Fie că locuiesc în zone rurale

sau urbane, copiii se simt bine în mĳlocul acesteia, se joacă, schimbă impresii, se plimbă, pleacă în
excursii sau drumeţii, petrec sfârşitul de săptămână împreună cu familia sau în grupuri organizate cu
unităţile preşcolare sau şcolare, cu colegii şi cadrele didactice la iarbă verde.

Limba română a fost, este şi, cu siguranţă, va fi calea principală spre instrucţie şi educaţie, este cel
mai important mĳloc de comunicare verbală, este puterea de exprimare a poporului nostru.

Din bătrâni s-au transmis pe cale orală snoave, cimilituri, proverbe şi zicători, dar şi întâmplări
preluate sub formă de legende etc.

Mari iubitori de natură şi frumuseţile acesteia au fost autorii schiţelor, nuvelelor, romanelor ce
se studiază în şcoala românească, cu precizarea că la vârste mici copiii intră în contact cu fragmente ce se
pretează nivelului lor de înţelegere:

¤ Mihail Sadoveanu: „Hanul Ancuţei”, „Stigletele”;
¤ Ion Agârbiceanu: „File din cartea naturii”;
¤ Ionel Teodoreanu: „În casa bunicilor”;
¤ Ion Creangă: „Amintiri din copilărie”;
¤ Ioan Slavici: „Scormon”;
¤ Geo Bogza: „Cartea Oltului”;
¤ Ion Luca Caragiale: „Momente şi schiţe”.
Chiar dacă epoca în care creşte şi de dezvoltă noua generaţie este „asfixiată” de noutăţile ştiinţei,

nouă, unităţilor de învăţământ, ne revine sarcina de a insufla la copii dragostea pentru lectură, pentru
vizionarea unor spectacole cu adevărat adecvate(instructive şi educative), în aşa manieră încât cei mai
câştigaţi să fie chiar viitorii adulţi.

Există o specie deosebită ce place copiilor, indiferent de vârstă, ghicitoarea. În jocul lor,ei o utilizează
creând nu numai bună dispoziţie, ci şi transmit cunoştinţe, îşi însuşesc noţiuni, îşi exersează memoria,
atenţia, gândirea etc. De asemenea, un procedeu facil este jocul de rol după scenariu propus, mai precis
scenetele(adevărate piese de teatru reduse la scară spre a fi uşor de reţinut şi reprodus), mai ales dacă
tema este ruptă din realitate, din natură.



240

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Sunt recunoscuţi la scară înaltă mari dramaturgi ale căror opere sunt studiate în şcoală şi se prezintă
şi copiilor aflaţi la nivelul II de vârstă preşcolară( 6/7 ani) sub formă de audiţii literare. Cei care au creat
cele mai reprezentative piesele de teatru sunt:

¤ Vasile Alecsandri: „Chiriţele”;
¤ Alexandru Kiriţescu: „Gaiţele”;
¤ Vladimir Colin: „Înşir,te mărgărite”;
¤ Barbu Ştefănescu-Delavrancea: „Apus de soare”(trilogia);
¤ Bogdan Petriceicu Haşdeu: „Răzvan şi Vidra”;
¤ Alexandru Davila: „Vlaicu Vodă”.
Indiferent de conţinutul operelor enumerate, trebuie să reţinem un fapt concret: fie că acţiunea se

desfăşoară în spaţiu închis sau în aer liber, acesta e necesar să trezească la copii dragostea pentru natură,
mediul specific al dezvoltării umane.

Nu poate fi omis că factorii dezvoltării umane sunt: educaţia, mediul, ereditatea, în contextul în care
specia umană, ca şi alte nenumărate specii ale Terrei au nevoie de: apă, aer, soare.

Natura a fost şi va rămâne în continuare un mister, trezind copiilor curiozităţi ce vor găsi răspuns la
întrebările: „De ce?”, „De unde?”, „Pentru ce?”, „Cum?” etc.

Creatorii operelor literare culte şi populare au îndrăgit, proslăvit , sau venerat natura.; „Codru-i frate
cu românul” spune un străvechi proverb românesc. Drept exemplu îl constituie operele ce s-au transmis
prin viu grai: snoave, doine, balade etc.

Natura, prin fenomenele climatologice , îl primeşte pe om „cu braţele deschise”sau îl pedepseşte, îi
oferă căldură sau îl alungă, îl alintă sau îl ignoră. Cel mai elocvent exemplu îl constituie balada „Mioriţa”.
Dintotdeauna natura s-a întrepătruns cu etapele istorice. Tocmai de aceea, nu pot fi împărţite tranşant
operele artistice pe grupuri. Chiar şi legendele, prin sâmburele lor de adevăr, crează la cititori şi auditori
convingeri trainice cu privire la necesitatea protejării naturii, mediului ambiant.

Copilul, încă de la vârste fragede, descoperă miraculoasa lume a naturii, cântată în operele literare,
muzicale, sculpturi, picturi etc. Curios ne pare acum că natura este redată pură, fără poluare, fără copaci
sacrificaţi.

Literatura pentru copii este considerată ca materie/ disciplină didactică de vârf pentru învăţământul
preşcolar şi şcolar.

LOCUL LITERATURII PENTRU COPII ÎN LITERATURAROMÂNĂ

„Începeţi prin a studia copiii pentru că, cu siguranţă nu-i cunoaşteţi !”
(J.J.Rousseau)

Toţi marii scriitori şi poeţi, până a fi fost ceea ce-i cunoaşte întreaga naţiune că sunt, au trecut prin
toate etapele existenţei.

Aproape toţii au cochetat cu creaţiile pentru copii. Se cuvine să amintim importanţa operelor câtorva
oameni de litere români:

¤ „ Poezii” – Mihai Eminescu;
¤ „ Joc secund”- Ion Barbu;
¤ „ Balade vesele şi triste”- George Topîrceanu;
¤ „ Pasteluri” – Vasile Alecsandri;
¤ „ Basmele românilor” –Petre Ispirescu;
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¤ „ Amintiri din copilărie”, „ Poveşti, povestiri” - Ion Creangă;
¤ „ În lumea celor care nu cuvântă”- Emil Gîrleanu;
¤ „ Dumbrava minunată” – Mihail Sadoveanu etc.
Consider că enumerarea ar putea continua cu mult mai multe opere literare ce au îmbogăţit

patrimoniul naţional, şi cu mult mai multe nume sonore în domeniu.
Meritul literaturii române este acela că a avut în frunte nume celebre de critici (Tudor Vianu, George

Călinescu, Şerban Cioculescu etc.), de iniţiatori de mişcări culturale (Paşoptiştii), de
cenacluri literareşi societăţi (Titu Maiorescu etc.)
Toţi aceştia şi încă mulţi alţii au ridicat cultura română pe soclul recunoscut al literaturii universale.
Ca dascăli le aducem veşnic omagiu celor care trăiesc doar prin opere şi îi susţinem pe cei care încă

aduc contribuţii marcante prin creaţiile lor literatură.

Bibliografie:

I. ANDREI, MARIANA – „ Introducere în Literatura pentru copii” , Colecţia Literatura Română, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 2006;

II. STOICA, CORNELIA, -„ Literatura pentru copii”, Manual pentru licee pedagogice,
VASILESCU, EUGENIA E.D.P., 1982;
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Metodele de învăţare

Prof. înv. primar MURGOCI DANIELA
C. N. „ȘCOALA CENTRALĂ” – BUCUREȘTI

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere,
educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale date de cărţile
de metodologie.” Gaston Mialaret

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin
intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mĳloace tehnice de realizare, iar
rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste
componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor
educaţionale.

Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod
independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi
deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş)

Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu
ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi elev,
participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma unor
variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a
stimulării spiritului creativ.

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului instructiv, de
particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor şcolare, de
natura mĳloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului didactic.

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile
principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare deosebită în
condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la mesajul
informaţional transmis raportat la unitatea de timp.
Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul
propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc
metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în
raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de
complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i
se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile
sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea
permanentă a metodelor
tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei.
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Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în :
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, exerciţiul;
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, metode
de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire.

Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea
profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se
că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei
asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu
întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte.
Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor.
Ulterior s-au preconizat diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite şcoli active, în care
accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare a învăţământului se
dovedeşte superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor şcolare în cadrul
reformei învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala românească.

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu
metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime opţiunile în
domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt
doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ,
încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”,
adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul
avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea
capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va
fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta
reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de
alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase
şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi
discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la
găsirea soluţiilor.

Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic;
metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Palariile ganditoare;
metoda Frisco; metoda Schimba perechea; metoda Explozia stelara; diagrama Venn; metoda Cauza-efect.

Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli.
Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă, se impune
respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea unor explicaţii complete
şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea.
În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au
succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive
faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi
comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă.
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Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. Profesorii trebuie să
ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de către elevi.
Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele
tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare.

BIBLIOGRAFIE
• Cerghit, I, 2006, Metode de învăţământ, , editura Polirom, Iaşi
• Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
• Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi
• Văideanu, G., 1986, Pedagogie- ghid pentru profesori, ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi.
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BULLYING-UL - FENOMENDE ACTUALITATE

ȊN ŞCOALĂ ŞI PERMANENTĂ PROVOCARE

Autori:
Botez Lăcrămioara Gina

Muşat Carla Paula
Prof. Liceul Tehnologic „ Elena Caragiani”

Școala ocupă un loc aparte ȋn societatea modernă, oferă modele, experiențe si largi posibilități de
ȋnvățare, formare şi educație pentru copiii noştri, pentru o perioadă lungă de timp, a vieții lor.

În școală sunt stabilite o o gamă diversificată de cerințe care vizează atât performanțele școlare
ale elevilor care pot fi măsurate şi comparate, dar şi anumite rigori ale comportamentului adecvat unui
mediu potrivit studiului, cu atingerea unor finalități dorite şi aşteptate.

Așteptările din partea profesorilor, părinților, chiar a propriei persoane și presiunea percepută
uneori de copii, stresul legat de realizările lor şcolare, precum și un climat școlar negativ pot constitui
premise pentru fenomenul de bullying-ul ȋn școală.

Bullying-ul esteunfenomen social al zilelor noastre care poate marca adânc sufletul unui copil,

generat de experiența prin care acesta a trecut, indiferent de rolul avut la acel moment, fie de persoană

care inițiază bullying-ul, martor sau țintă.

Contextele ȋn care fenomenul se poate surprinde ȋn desfăşurarea lui pot fi atât la şcoală, ȋn
anturaj, ȋn cartier, terenuri de joacă sau ȋn mediul online cu implicații profunde la nivel psihologic,

comportamental, social, ori somatic.

Acțiunile de bullying apar de obicei fără sa vadă adulții, profesorii sau părinții, în consecință,

dacă nu se intervine şi nu se iau măsuri potrivite, frica pune stăpânire pe copiii supuşi bullying-ului.

Asadar, bullying-ul în rândul copiilor este determinat de acțiuni rău intenționate, cu tendința de
repetiție, adesea manifestate prin cuvinte care pot fi jignitoare, nepotrivite sau comportamente de
intimidare, amenințare fizică ori verbală, răspăndirea unor zvonuri sau chiar până la excluderea
dintr-un anumit grup.

Bullying-ul este practic o formă complexă de comportament agresiv, orientat cu intenția de a
răni şi care implică un dezechilibru de putere, de forțe ȋntre cei care-l produc, aflați ȋn avantaj față de
cei vizați, răniți, care suferă şi evident se va genera un potențial clar de repetare, la modul agresiv sau de
intimidare. Cei care se simt puternici câştigă popularitate, simt nevoia să aibă o poziție recunoscută ȋn
grupul lor de apartenență prin care să impună respect, pe când condiția de copil vulnerabil sau
dependent de cineva poate provoca multă suferință.

Plecând de la aceste considerente şi având ȋn vedere mediul de proveniență, resursele
personalității fiecăruia dintre ei, provocările şi situațiile la care sunt expuşi, copiii vor reacționa ȋn
consecință diferit şi cu propriile puteri de adaptare, pentru a le depăşi sau căutând suport din partea
unui adult.
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Sesizate la timp aceste abordări care afectează negativ viața şi parcursul educațional al copiilor
pot fi ameliorate şi chiar stopate, astfel că rolul revine tuturor celor care pot oferi sprĳin şi suport moral
- profesori, părinți, psihologi sau factori de decizie.

Problema bullying-ului necesită o abordare holistică pornind de la ȋnțelegerea mecanismelor
care declanșează fenomenul respectiv, aspectele practice de gestionare a situațiilor conflictuale, strategii
şi tehnici de intervenție, climatul clasei sau contextul social de referință, valorile celui care are rol de
mediator și atitudinea potrivită față de diversitatea umană.

Implicarea profesorului ȋn raport cu sistemul său de valori, ca puncte de referintă poate contribui
cu siguranță la dezvoltarea unui climat școlar favorabil, în care diferențele dintre elevi sunt reglate si
unicitatea fiecărui educabil, recunoscută.

Experiența din practica bullying-ului și a violenței implicite, lipsește copiii de putere, le scade
stima de sine fiindu-le încălcate drepturile pe care le au tocmai acolo unde ar trebui ei să se simtă în
siguranță.

De aceea se impune ca munca profesorilor, celor care luptă ȋmpotriva fenomenului de bullying
să fie atât actualmente cât ȋn perspectivă, orientată mereu spre copii, astfel ȋncât aceştia să simtă
susținere, sprĳin, şi echilibru ȋn evoluția lor, inferent de provocări şi contexte.

Ca şi exemple de bună practică privind intervenția pentru a susține comportamentele anti-
bullying, acestea ar putea fi reprezentate de: asumarea responsabilității pentru fiecare acțiune inițiată de
elevi ȋn rezolvarea conflictelor fie prin efort propriu fără a apela la violență sau solicitând sprĳin la
persoane specializate, care pot aplana şi stinge conflictul, exerciții de autocunoastere, empatie şi
rezolvare a conflictelor, oferirea de ajutor, tehnici art-creative, luarea deciziilor, care să conducă ulterior
la dezvoltarea abilităților emoționale şi sociale.

Oricare dintre noi, profesori, părinți, psihologi şcolari sau adulți care intră ȋn legătură cu copiii
pot sprĳini demersul de stopare a bullying-ului, spre exemplu ȋi ajutem ajuta să ȋnțeleagă ce reprezintă
acest fenomen, de la cauze, manifestarea lui, consecințe, să comunicăm mai mult pe linia părinte – copil
pentru a construi un climat de incredere, a asculta activ şi a asigura copilul de cele mai bune sfaturi şi
sugestii pentru problemele lui, ne este de asemenea facil să le oferim modele de comportamente care să
reprezinte pentru ei un reper.

Fără implicare, soluții şi intervenție optimă din partea şcolii, familiei, persoanelor specializate ȋn
consiliere individuală, consecințele bullying-ului pot conduce la frici nejustificate, stări de anxietate,
abandon şcolar, comportamente delicvente, chiar şi suicid.

Inițiativele anti-bullying presupun suport din partea tuturor factorilor implicați nu pot
funcționa fără angajamentul conducerii școlii, a cadrelor didactice, ȋnsă şi familia are un rol important de
susținere, sprĳin moral, dar mai ales pentru a oferi siguranța propriilor copii.

Studiile recente indică faptul că atât ȋn România care ocupă locul 3 la nivel european, cât şi ȋn
alte state, bullying-ul este un fenomen destul de actual şi a ajuns să facă parte din cultura școlară. Aşadar,
gradul de răspândire al acestui fenomen este destul de ȋngrĳorător ȋn zilele noastre, elevii care sunt ținte
ale bullying-ului sunt mult mai predispuși la a dezvolta probleme emoționale, diferite tipuri de tulburări
de anxietate, alimentare, comportamentale, mergând până la gestul extrem de a-si lua viața.

Perturbările existente ȋn viața emoțională a elevilor se reflectă într-o calitate mai scăzută a vieții
lor și implicit au şi impact negativ asupra sarcinilor scolare.
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Este datoria noastră ca adulți, fie profesori sau părinți să căutăm soluții ȋmpreună, utilizând
strategii de comunicare empatică pentru a şti ce probleme ȋntâmpină, ce li se ȋntâmplă copiilor sau
adolescenților astfel ȋncât să putem interveni şi oferi sprĳin, la timp.

Bullying-ul devine astfel o realitate a zilelor ȋn care trăim dar şi o provocare căreia va trebui să-i
facem față, indiferent de modul de manifestare sau de amploarea fenomenului.
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PROFILUL ANTREPRENORULUI DE SUCCES

Muşat Carla Paula

Prof. Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”

Practica antreprenorială este un concept destul de prezent în societatea noastră, asimilat în multe

domenii precum cel economic, cultural sau social, antreprenoriatul devenind astfel responsabil în

procesul de dezvoltare din perspectivă economică a unei societăți, cu un anumit statut juridic.

Antreprenoriatul nu reprezintă doar o activitate de administrare a unei afaceri pusă ȋn practică de

cineva cu idei profitabile, ci mai degrabă un proces strategic de inovare și creare de noi produse sau

servicii pentru a obține ulterior beneficii, care sa-i ȋmbunătățească antreprenorului, calitatea vieții dar

şi recunoaşterea pe piața de referință.

Activităţile de antreprenoriat pot fi desfăşurate de către o persoană fizică, situație ȋn care are

nevoie de autorizaţie comercială ȋntrucât desfăşoară o afacere pe cont propriu, dar şi companii sau

societăți comerciale care fac afaceri în contul firmei, cu acordul tuturor asociaților.

În literatura de specialitate noţiunea de „antreprenor” a fost menționată în Dicţionarul

Universal de Comerţ, publicat ȋn 1723 cu semnificația de persoană care îşi asumă obligaţii, în vederea

gestionării construcţiei unuiobiect.

Persoanele tinere care studiază ȋncă sau au terminat studiile, dar şi cei cei mai experimentați ȋn
câmpul muncii pot avea oricând statutul de antreprenori ȋn condițiile ȋn care piața liberă, oferă largi
oportunități pentru cei care doresc să-și pună ȋn practică ideile și inovațiile, astfel ȋncât ele să devină
business-uri profitabile.

Motivația de a deveni antreprenor este generată capitalizarea ideii de afacere, deținerea propriei

firme, și dorința de a fi propriul şef. Antreprenorul este văzut de multe ori ca un inovator iscusit,

activitatea acestuia este extrem de complexă și presupune stăpânirea unor abilități fie ȋnnăscute sau

dobândite prin educație şi muncă.

Pentru proaspătul antreprenor sau pentru cel deja experimentat, firma se identifică cu locul său

de muncă, astfel că trebuie să-şi planifice, organizeze şi soluționeze optim activitătile din care ulterior,

sa-si genereze propriul venit. De asemenea important este ca antreprenorul să ȋnteleagă şi mecanismele

de control şi analiză economico-financiară a firmei pe care o administrează, care este circuitul resurselor

de care dispune, precum şi in ce mod le poate utiliza pentru sustenabilitatea afacerii.

Antreprenorii de succes au profiluri şi experiențe diferite fiind necesar să aibă un bagaj propriu de
cunoştințe şi abilități de management, care să-i pună ȋn valoare capacitățile proprii atât organizatorice
cât şi mai ales practice de care aceştia dispun şi nu numai, pentru a-si forma echipa de lucru, să aibă
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viziune asupra afacerii, de asemenea să caute permanent perspective profitabile pentru a o dezvolta şi de
a obține ȋn final, avantajul competitiv pe piața de profil.

Pentru reusita garantată ȋn afaceri este important să existe un mix de aspecte esențiale

pe care antreprenorul să le aibă ȋn vedere: motivația personală alimentată de ceea ce işi doreşte să facă şi

mai ales cum, fezabilitatea ideii de afaceri care se referă la toate aspectele legate de funcționarea firmei,

potenţialul de prospectare a pieței care să asimileze ideea pusă ȋn practică tocmai prin ceea ce produce

prin activitatea specifică firmei, felul ȋn care răspunde nevoilor pentru a susține şi dezvolta afacerea si

profesionalismul care se sprĳină pe principiul lucrului bine făcut.

Funcțiile antreprenoriale pot fi cu succes ȋndeplinite de către orice antreprenor dacă dispune de
competențele necesare, referitoare la eficacitatea personală destul de importante pentru succesul ȋn
afaceri, respectiv:

Ambiție personală au antreprenorii ambițioși, cu spirit ȋntreprinzător, ȋncrezători ȋn sine,
perseverenți ȋn acțiunile lor, dornici de a-şi depăşi limitele prin proiecții prin care să-şi atingă
obiectivele.

Adaptabilitate și flexibilitate sunt antreprenori sunt creativi, deschişi spre noi oportunități,
originali ȋn găsirea soluțiilor pentru multe probleme complexe. Se adaptează cu uşurință ȋmprejurărilor
noi ȋn care sunt puşi şi fac față destul de bine situatiilor neprevăzute, rezistă la stres, dețin controlul fără
să se piardă cu firea şi sunt oricând dispuşi la un program prelungit de lucru.
Inițiativă puternică au cei care sunt motivați să muncească mai mult ȋn ideea că muncesc pentru ei,
indiferent de efortul depus pentru a reuşi ce ȋşi propun.

Asumarea riscurilor este acceptată de antreprenorii de succes, ei sunt capabili să-şi asume
riscuri, le identifică, şi evaluează şi din prisma experiențelor anterioare.

Abilități interpersonale identificate prin capacitatea a lucra bine cu persoane diferite din perspectiva
exeprientei şi abordărilor ȋn anumite contexte ale practicii comerciale şi de afaceri, astfel observă comportamente,
motivații ale celorlalți, şi stabileşte relații de lucru cu aceştia, câştigă respectul şi ȋncrederea acestora şi manifestă
toleranță.

Dorința de a învăța permanent Acest tip de antreprenori învaţă uşor, observă, au abilități de
analiză, sinteză a informațiilor utile, pot de asemenea evalua obiectiv faptele. Se preocupă de inițierea
planul personal de dezvoltare și abordează tehnici de colectare a feedback-ului din partea echipei pentru
evoluția ulterioară din perspectivă profesională.

Tabloul care conturează competențele antreprenorului este ȋntregit şi de cele manageriale atât de
necesare ȋn organizarea activităților specifice din domeniul ȋn care activează cu afacerea, bazate pe
tehnici de management, capacități de organizatorice, analiza pieței şi de gestionare a relațiilor cu
angajații, dar şi pentru mentinerea unor relatii constructive cu partenerii de afaceri.

Competențele tehnico-profesionale reflectă capacitatea antreprenorului de a aplica şi combina
cunoştințele şi deprinderile specifice unui domeniu de activitate, în contexte diverse de muncă pentru a
realiza activităţile curente, cu rezultate cât mai calitative, validate prin produsele sau serviciile oferite.

Practic un antreprenor de succes va fi ȋntotdeauna persoana asumată, echilibrată, creativă, un
partener de ȋncredere atât pentru proprii angajați, dar şi pentru cei cu care ȋncheie o afacere.
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Un antreprenor de succes învăță consecvent să-şi dezvolte perseverența și tenacitatea pentru a face

față oricăror provocări, percepe problemele ca pe eventuale oportunități, de aceea este important să ȋşi
cultive permanent aceste calități, atât de necesare ȋn practica afacerilor.

„Dacă un antreprenor nu ȋşi asumă mai mult decât poate face, nu are cum să se autodepăşească.’’ Henry

Drummond
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Robotul

Năstase Valentina

Liceul de Artă „Gh.Tattarescu”, Focșani

Dragă jurnalule,

Ieri, 7 februarie anul 10000, s-a făcut marea deschidere a unui magazin de roboți.Printre vizitatori,
au fost și părinții mei, care au vrut să-și cumpere un RoboCasnic, în caz de nu știi cu ce te ajută , îți face
toată toată munca din casă pe gratis.Înainte să plece, i-am intrebat dacă se uită puțin și la Vector , robotul
mult dorit de mine.

Când au ajuns acasă nu mi-a venit să cred!Au spus că DOAR se vor uita și nici nu au precizat că-
mi vor lua unul! Totul este dincolo de vis! Deci,revenind la robot,da,mi l-au cumpărat ,dar nu știu din ce
motiv,deoarece săptămâna aceasta am fost puțin cam energic , cum ar spune mama.Cred că era mai
frumos dacă mi-l dăruiau de ziua mea, dar este bine și așa,nu vreau să-i dau vreo idee tatalui ca să-l
returneze...

După o oră și jumătate , am reușit , într-un sfârșit,să-l asamblez și să-i descarc toate actualizările.
Deci,cum spunea bunicul,după ce am muncit la el, i-am dat prima cheie și a funționat, era de mirare dacă
nu mergea ,deoarece era nou.Am încercat să-i instalez toate aplicațiile și jocurile,deoarece avea doi
terabaiți memorie. Așa că, am început să mă joc...A fost distractiv până când mama a venit în cameră și
m-a anunțat că a venit verișorul meu la mine. De atunci, lucrurile s-au complicat. Nu mai puteam să-l
scot din cutie ,fiindcă,dacă-l vedea, mă lua la intrebări în legătură cu el. Am reușit să suport tot,dar dupa
ce a plecat , am observat ceva neobișnuit la părinții mei: se comportau cam ciudat, de parcă cineva le-ar fi
pus un cip la spate.

Seara, mama a uitat să-mi spună ,,Noapte bună” și am coborât să văd ce se întâmpla, fiindcă se
auzea ceva.Nu am putut să cred ce văd când am ajuns în bucătărie:mama era pe tavan și tata levita
deasupra mesei.Am urcat repede în camera mea și l-am luat pe Vector până jos.Dar,când am ajuns, mama
și tata dispăruseră.Nu se mai aflau pe tavan și nici nu levitau, nu erau nicaieri de gasit. Mi se părea
straniu ,așa că Vector m-a luat și am zburat până la CentralROBO, locul unde se făceau roboți,unic în
lume.

Când am ajuns aici ,la intrare am fost întâmpinați de ROBOgardieni.Am avut noroc deoarece
Vector se înțelegea de minune cu ei. Stiți momentul acela când profesorul vorbește și tu nu înțelegi
nimic?Așa mă simțeam!

După ce am intrat,condus de inteligența sclipitoare a lui Vector,m-am trezit într-o încăpere
luminoasă,măreață prin aspectul său.În capătul camerei se afla , nimeni altul decât TATĂL MEU.M-a
întrebat ce caut la ora aceea în clădire. I-am explicat că se întamplase ceva suspect la noi acasă și m-a
lamurit ca el este fondatorul CentralROBO. În afara acestui fapt mi-a explicat ce se petrecea,din ce cauză
mi l-a dăruit pe Vector:voia să mă alătur lui. Toți oamenii știau că este un om rău,iar el dorea ca eu să le
demonstrez contrariul.După ce i-am ascultat predica ,am încercat să-l înțeleg ,dar nu m-a convins.Am
înțeles,într-un final,că DA ,era un om rău. L-am privit în ochi și i-am amintit de clipele frumoase pe care
le-am trăit împreună:mersul la pescuit,primele melecuvinte,primii pași alături de el,lecția pe care mi-a
dat-o în legătură cu mersul pe bicicletă,poveștile spuse de el seara, înainte de culcare,prima
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îmbrățișare L-am văzut cu privirea pierduta preț de câteva secunde,parcă retrăia toate aceste
amintiri.Respirația îi era greoaie,își frământa palmele,iar pe față îi apăruseră niște lacrimi.Cu o
fulgerare,m-a strâns în brațe,simțeam că nu e prefăcătorie. Mă IUBEA,DA, am simțit asta,el era tatăl meu
cel bun, așa cum mi-l aminteam.

L-am privit pe Vector,iar el, printr-o mișcare a capulu, i-a confirmat că tata pusese un început
bun în ființa lui.

Următoarea perioadă a fost minunată:tata a încetat să mai lucreze la compania CentralROBO,ba
mai mult, a oferit servicii copiilor cu potențial în acest domeniu, a donat Caselor de Copii aparatură
electronica și cel mai important, și-a dat seama că bunătatea poate schimba lumea. Cât despre Vector el
a rămas cel mai bun prieten al meu,în afara Erikăi. Dar,despre ea , îți voi spune într-o altă poveste.
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APLICAŢII ALE PRINCIPIULUI CUTIEI

ÎN GEOMETRIE

PROF. NĂSUI MARIANA

C.N. „ION MINULESCU” SLATINA

Este bine cunoscută tendinţa atât în ţara noastră cât şi alte ţări de a formaliza metodele şi
instrumentele folosite în învăţământul matematic de orice nivel, chiar şi primar dar mai ales în cel
gimnazial şi liceal. Evident, nu negăm necesitatea axiomatizării şi a demonstraţiilor riguroase la
orice nivel, dar nu trebuie să eliminăm intuiţia din raţionamentul matematic. Aceasta trebuie însă
folosită în mod controlat, orientat prin exigenţele rigorii matematice.

Exemplul cel mai potrivit de enunţ ridicat pe bună dreptate la rangul de Principiu
este ”Principiul Cutiei” sau „Principiul lui Dirichlet”. Formulat la modul general el sună
astfel: ”dacă avem n+1 obiecte de aşezat în n cutii atunci cel puţin o cutie va conţine cel puţin două
obiecte”. Simplitatea lui permite folosirea la orice nivel, chiar şi cel primar.

Vom prezenta în acest material câteva probleme de geometrie de nivel gimnazial prin care elevii se
pot familiariza cu folosirea acestui principiu modelând logic situaţii din geometria plană.

1)Trei drepte distincte coplanare împart planul în regiuni disjuncte. Să se arate că
oricum am distribui 8 puncte în acest plan, dar nu pe cele trei drepte, cel puţin două dintre ele
se vor găsi în aceeaşi regiune.

Sumarul cunoştinţelor necesare: poziţiile relative ale dreptelor în plan.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a IV-a, clasa a V-a, clasa a VI-a.
SOLUŢIE:
Situaţiile posibile sunt următoarele:

a) Dreptele sunt paralele, rezultă că se formează patru regiuni disjuncte.
b) Două drepte paralele sunt tăiate de o a treia, deci se formează şase regiuni disjuncte.
c) Dreptele sunt concurente într-un punct, deci se formează tot şase regiuni disjuncte.
d) Dreptele sunt concurente două câte două în trei puncte distincte formându-se şapte regiuni

disjuncte.
Cum numărul maxim de regiuni disjuncte este 7 şi avem 8 puncte de aşezat, conform Principiului
Cutiei, obţinem că în cel puţin o regiune vor fi cel puţin 2 puncte.



254

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

2) Să se arate că, oricum am aşeza n2+1 puncte în interiorul unui triunghi echilateral cu
latura de lungime 1, există cel puţin două puncte astfel încât distanţa dintre ele să nu

depăşească
n
1 .

Sumarul cunoştinţelor necesare: Triunghiul echilateral are toate laturile congruente. Suma primelor
n numere naturale impare este n2.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a V-a, clasa a VI-a.
SOLUŢIE:

Împărţim fiecare latură în n segmente de lungime
n
1 . Se

formează 1+3+5+…+(2n-1)=n2 triunghiuri echilaterale cu

lungimea laturii de
n
1 . Avem n2+1 puncte de aşezat în n2

triunghiuri, deci, conform Principiului Cutiei cel puţin două
puncte se vor afla în interiorul sau pe laturile unui triunghi

echilateral cu latura de
n
1 , deci distanţa dintre ele este de cel mult

n
1 .

3) Se dă un pătrat cu latura de lungime 1. Să se arate că, oricum am alege 5 puncte
interioare lui, există cel puţin două astfel încât distanţa dintre ele să fie mai mică decât 2 .

2

Sumarul cunoştinţelor necesare: Formula diagonalei unui pătrat.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a VII-a.

SOLUŢIE:
Împărţim pătratul folosind axele de simetrie paralele cu laturile
pătratului. Obţinem 4 pătrate mici. Cum avem de aşezat în ele 5 puncte,
conform Principiului Cutiei vor exista cel puţin două puncte situate în
interiorul sau pe conturul unui astfel de pătrat. Distanţa dintre acestea
este deci, cel mult egală cu lungimea diagonalei unui pătrat mic, adică

2
2 . Obţinem

2
2

�d . Egalitatea are loc când din cele 5 puncte, 4

coincid cu vârfurile pătratului, iar al cincilea este centrul O. Punctele
alese fiind în interiorul pătratului, inegalitatea cerută este deci strictă.

4) 51 de puncte sunt marcate în interiorul unui pătrat cu latura de lungime 1.

Demonstraţi că putem găsi printre ele trei puncte situate în interiorul unui cerc cu
7
1

�R .

Sumarul cunoştinţelor necesare: Aria pătratului; Poligoane regulate; Compararea numerelor reale.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a VII-a.
SOLUŢIE:
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Împărţim pătratul mare în 25 de pătrate cu
5
1

�l . Avem 51 de puncte de aşezat în 25 de

pătrate, deci conform Principiului Cutiei există un pătrat în care avem 3 puncte (în interior sau

pe contur). Fiecare pătrat mic cu
5
1

�l este înscris într-un cerc cu
2
2lR � , deci

10
2

�R .

Comparăm
10
2 cu

7
1 .

7
1

10
21027

10010

9824927
����

��

�
�
�

�

���
.

Există, deci 3 puncte situate în interiorul unui cerc cu raza
7
1

�R .

5) Fie 9 puncte în interiorul unui pătrat cu latura de lungime 1. Să se demonstreze că

există un triunghi cu vârfurile în trei dintre cele 9 puncte, cu aria cel mult egală cu
8
1 .

Sumarul cunoştinţelor necesare: Aria pătratului; Aria triunghiului.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a VI-a, clasa a VII-a.
SOLUŢIE:

Fie pătratul ABCD şi M,N,P,Q mĳloacele laturilor
AB,BC,CD şi respectiv DA. Aria fiecărui pătrat mic

obţinut este
4
1 . Avem nouă puncte de plasat în patru

pătrate, deci conform Principiului Cutiei, oricum le-am
aşeza, trei dintre ele vor fi în interiorul sau pe conturul
unui pătrat mic. Fie acestea X, Y, Z în pătratul AMOQ,
unde O este centrul pătratului ABCD. Dacă ducem
paralele prin X, Y, Z la laturile pătratului, una din ele va
fi printre celelalte două. Fie prin Y această paralelă la
AQ. Ducem XX’ şi ZZ’ perpendiculare pe această
dreaptă, X’ şi Y’ aparţinând dreptei; � �XZ ∩ X 'Z ' � W

� �YW � XX 1 YW �ZZ 1
1 1

YW � XX '� ZZ ' 12 2
2 2 2 2 2 2 8XYZ XYW ZYW

YW � AM AQ � AMA A A
�

� � � � � � � � �

Egalitatea se obţine dacă
2
1

�� AQYW ,iar 1' '
2

XX � ZZ � AM � , adică două din cele trei puncte

formează o latură de pătrat mic iar al treilea este pe latura opusă în pătratul mic.

6) Printr-un punct M interior dreptunghiului ABCD se duc paralele la laturile
dreptunghiului. Se formează astfel patru dreptunghiuri. Dovediţi că aria a cel puţin unul din

dreptunghiurile care au un vârf în A, respectiv în C este cel mult
4
1 din aria dreptunghiului dat.
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Sumarul cunoştinţelor necesare: Aria dreptunghiului; descompunerea unei suprafeţe; axe de
simetrie.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a VI-a, clasa a VII-a.
SOLUŢIE:

Ducem A’C’ şi B’D’, axele de simetrie ale dreptunghiului, A’�AB, B’�BC, C’�CD şi D’�AD. Se

formează patru dreptunghiuri congruente, având fiecare aria
4
A , unde AABCDA � .

I. M se află în interiorul sau pe conturul unuia din cele două dreptunghiuri cu diagonala AO
sau CO, unde O este centrul dreptunghiului. În acest caz unul din dreptunghiurile formate de M cu A

sau cu C se află în interiorul unui sfert de dreptunghi, deci aria sa este mai mică sau egală decât
4
A .

Egalitatea se obţine dacăM coincide cu O, centrul dreptunghiului.
II. M se află în interiorul unuia din dreptunghiurile cu diagonala DO sau BO. În acest caz

construim simetricele celor două drepte duse prin M faţă de axele de simetrie ale dreptunghiului şi
obţinem suprafeţe dreptunghiulare astfel încât:

2
)()(

2
22:224224 S3S1S2S1S3S2S1S3S2S1S0S3S2S1

AAAA ����������������� de unde

obţinem că )( 21 SS � sau )( 3S1 � S este strict mai mică decât
4
A , deci unul din dreptunghiurile cu

vârful M şi A, respectiv C are aria
2
A

� .

7) Fie un dreptunghi de dimensiuni 25 şi 20. Din interiorul lui se scot arbitrar 120 de pătrate cu
laturile de lungime 1. Să se arate se poate aşeza în suprafaţa rămasă un disc cu diametrul de lungime
1.

Sumarul cunoştinţelor necesare: Aria pătratului; aria discului.
Clasa la care poate fi abordată: clasa a VII-a.
SOLUŢIE:

Cele 120 de pătrate mici se scot arbitrar. În figura alăturată am
arătat numai șase din cele 120. Pentru a arăta că putem găsi
discul cerut, mărim fiecare pătrat cu suprafaţă ca o bordură de

siguranţă de lăţime
2
1 . În două astfel de borduri lipite putem

deci găsi discul cerut. Trebuie deci ca 120 de pătrate bordate să
aibă suma suprafeţelor mai mică decât a dreptunghiului din

care s-a decupat o margine cu lăţimea de
2
1 .

Suma ariilor celor 120 de pătrate bordate este:

�3 � 456,83120780,120
4
,1533120

4
3120

2
1

2
1141120

2

�������
�
�

�
�
� ����

�
�

�
�
� ���

�
�
�

�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�������

�� .

Aria dreptunghiului cu laturile de 19 şi 24 este 456. Cele 120 de pătrate bordate nu acoperă
dreptunghiul haşurat. Vom găsi deci un disc de diametru 1 după decuparea celor 120 de pătrate.
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APLICAŢII PRACTICE ALE CHIMIEI PRIN ABORDĂRI

INTERDISCIPLINARE

Prof. NECHITA Carmen Daniela
Liceul Teoretic Grigore Antipa Botoșani

Indiferent din ce categorie fac parte, metodele (fie tradiţionale sau moderne, active sau pasive,
informative sau formative) trebuie să conducă la atingerea obiectivelor stabilite, cu consum minim de
timp şi resurse.

Unele dintre acestea sunt comune tuturor obiectelor din planul de învăţământ ( explicaţia ,
demonstraţia , prelegerea etc.), în timp ce altele sunt specifice predării şi învăţării chimiei şi altor
domenii ale ştiinţei (experimentul, problematizarea, modelarea).

Metoda studiului de caz (case study) consta în punerea elevului în contact direct cu o situaţie
reală cu scopul de a fi analizată amănunţit şi rezolvată.

Elevii au prilejul să aplice creator cunoştinţele anterioare în condiţii impuse de o anumită
situaţie; ei îşi dezvoltă capacităţile de comunicare, imaginaţie, gândire logică, raţiune practică.

Metoda studiului de caz este bine să fie aplicată pe grupe de elevi, care să parcurgă împreună
etapele următoare:

- culegerea şi valorificarea informaţiei ;
- analiza aprofundată a datelor ;
- evaluarea critică a alternativelor ;
- exprimarea opiniilor ;
- elaborarea deciziilor.
O tendinţă importantă ce se manifestă în evoluţia învăţământului contemporan este,

interdisciplinaritatea. Aceasta oferă posibilitatea corelării conţinuturilor conceptuale, metodologice şi
practice ale diferitelor discipline.

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi
apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea
principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibila cunoaşterea multiplelor şi variatelor
interdependenţe dintre fenomenele lumii reale.

Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative, concurând la promovarea unei
noi calităţi a atitudinii faţă de muncă.

Interdisciplinaritatea caută să răspundă la întrebările:

� care sunt modalităţile interdisciplinare posibile de prezentare şi organizare a cunoştinţelor;
� care sunt principalele avantaje şi inconveniente ale fiecărei modalităţi prezentate.
Un învăţământ interdisciplinar vizează să stabilească un curriculum integrat, adică o organizare

a acţiunii educative, în care elevul să efectueze activităţi care cer competenţe dobândite nu numai la o
disciplină şcolară. Este necesară o integrare efectivă, participativă a învăţării, astfel încât să se poată
transfera sistematic demersurile gândirii sau acţiunii într-un larg evantai de situaţii.

Integrarea curriculum-ului se poate realiza prin mai multe căi:
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� concepte fundamentale, demersuri pregătitoare şi cadrul pedagogic şi socio-economic al
dezvoltării interdisciplinarităţii; elaborarea conţinuturilor învăţământului şi diferite
modalităţi de restructurare a programelor şcolare;

� interdisciplinaritatea în procesul de predare - învăţare şi rolul profesorului în acest demers
pedagogic;

� interdisciplinaritatea în activităţi extraşcolare şi transferul cunoştinţelor în situaţii apropiate
de viaţa reală;

� evaluarea performantelor elevului.
Tratarea interdisciplinara a problemelor favorizează identificarea unicităţii elevului, cultivarea

aptitudinilor lui creative: flexibilitate, elaborare, originalitate, fluiditate, sensibilitate pentru probleme şi
redefinirea lor.

Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al profesorului. Aceasta se poate
manifesta astfel:

� la nivelul autorilor de planuri, programe şi manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare a
performanţelor elevilor, care pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar;

� la nivelul profesorilor în procesul didactic de învăţare şi evaluare, în activităţile
extradidactice şi alte activităţi specifice.

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă
regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare, în perspectiva
conexiunilor posibile şi necesare. În prezent profesorii sunt pregătiţi pentru a preda propria disciplină;
în vederea promovării interdisciplinarităţii, ei trebuie să înveţe să lucreze în echipă, să pregătească în
colaborare curriculum-ul aceleiaşi clase sau aceluiaşi ciclu şcolar.
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DOAMNA CU TIMP PREȚIOS

NEGOIȚĂ CRISTINA GABRIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

GRĂDINIȚA PP STEP BY STEP SĂCĂLAZ

CUNOSC O DOAMNĂ FRUMOASĂ ȘI DEDICATĂ
UNOR OAMENI NOROCOȘI, CU TALENTE ÎN ARTĂ.
EA PENTRU CEILALȚI FACE MINUNI
FOLOSIND PENSULA, CREIONUL ȘI VORBE FRUMOASE
REUȘEȘTE SĂ-I FACĂ FERICIȚI ȘI PREMIANȚI.
ACEASTĂ DOAMNĂ ARE TIMP LIBER
CARE ÎL OCUPĂ CU PREOCUPĂRI PENTRU EI
COPII, STUDENȚI, PREȘCOLARI ȘI PROFESORI.
EU VREAU SĂ ÎI MULȚUMESC PENTRU LECȚIILE ÎNVĂȚATE
PENTRU DĂRUIREA FAȚĂ DE APROAPELE
PENTRU DIPLOMELE CÂȘTIGATE ȘI PENTRU DISCUȚIILE ÎNDELUNGATE.
SĂ FI OM E LUCRU MARE IAR DOAMNA DE DESEN ÎL ARE
EA OFERĂ CELORLALȚI IUBIRE, LECȚII GRATUITE, SPERANȚE
PERFORMĂM DATORITĂ EI, LA CONCURSURI ȘI COMPETIȚII.
LUMINIȚA ESTE NUMELE EI, DOAMNA CU CREAȚIA, CU DESENUL,
ESTE RAZA DE LUMINĂ PENTRU COPIII CU TALENT.
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Etica versus integritatea

Autor: Negru Andrea Csilla
Prof: Liceul de Arte Oradea

”Etica, provine ca termen din lb.greacă (datină, obicei). Ea este una din principalele ramuri ale
filosofiei și se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral, încercând să livreze răspunsuri la
întrebări precum: ce este binele/răul? cum trebuie să ne comportăm?

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, etica, este știința care se ocupă cu studiul
teoretic al valorilor și al condiției umane, din perspectiva principiilor morale, și cu rolul acestora în viața
socială. Totodată ea cuprinde totalitatea normelor de conduită morală care reglementează relațiile dintre
oameni precum și atitudinea lor față de societate, față de o anumită clasă socială, de stat, de patrie, de
familie etc. La baza moralei stau principiile demnităţii, responsabilităţii, libertăţii, solidarităţii, dreptăţii
şi carităţii.

Integritatea este un concept care vorbește despre acțiuni consecvente, conform valorilor,
metodelor și elementelor de măsură, precum și de raportare la principii și așteptări care pot fi verificate
prin rezultate. În etică – integritatea este considerată ca onestitate și corectitudine, și este evaluată prin
acuratețea acțiunilor cuiva. Integritatea exprimă virtuțile, trăirile și aplicarea convingerilor, fără
discrepanțe între afirmații și exemplul trăirii personale.”

O situație în care nu se respectă etica, dar se respectă integritatea ar fi, de exemplu, în cazul unui
studiu de cercetare care vizează eficacitatea vaccinurilor. Studiul vizează persoane din toate categoriile
de vârstă, de la tineri până la persoane în vârstă. Prima etapă a studiului constă în testarea eficacității
vaccinului prin administrarea a două doze de vaccin la un interval de o lună. Se vor alege două
eșantioane, unul căruia i sa va administra vaccinul, si unul martor căruia i se va administra ser fiziologic,
vaccin placebo. Alegerea celor două eșantioane se va realiza în mod aleator. Următoarea etapă constă în
expunerea eșantioanelor la virus prin introducerea unor persoane infectate printre persoanele din
populația țintă. Pe baza observațiilor se va realiza raportul științific, se va verifica dacă rezultatele sunt
semnificative din punct de vedere statistic, se va calcula probabilitatea de infectare cu virusul respectiv a
persoanelor vaccinate și se va formula o concluzie. Acest studiu încalcă normele eticii din mai multe
puncte de vedere. In primul rând, nu este etic să expunem virusului în mod intenționat persoane
sănătoase de dragul unui studiu, chiar dacă studiul are ca scop găsirea de soluții pentru a apăra
persoanele de infectare pe viitor. În al doilea rând, faptul că unui eșantion de oameni li s-a administrat
placebo, pune problema discriminării și inegalității de șanse. Studiul respectă integritatea deoarece
rezultatele sunt originale, sunt reale și sunt documentate pe baza studiului realizat, iar în cazul în care s-
ar repeta studiul, rezultatele ne-am aștepta să fie asemănătoare, sunt replicabile.

O situație în care se respectă etica, dar nu integritatea. Un studiu realizat pentru testarea
eficacității unui nou tip de medicament cu administrare orala. Se vor alege tot două eșantioane, unul
țintă, și unul martor căruia i se va administra placebo. Persoanele alese pentru studiu sunt persoane
voluntare, deja infectate, din toate categoriile de vârstă. In urma administrării medicamentului,
rezultatele studiului nu s-au dovedit a fi îndeajuns de satisfăcătoare, deoarece au observat că la
persoanele de vârsta a treia medicamentul nu are efect. La întocmirea raportului, cel care a realizat
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studiul hotărăște să modifice eșantioanele astfel încât să reducă numărul persoanelor de vârsta a treia din
studiu pe baza unor criterii de excludere nou introduse. de asemenea, pentru realizarea fișei de
observații se inspiră din lucrarea unui alt coleg cercetător. Acest studiu astfel, este corect din punct de
vedere etic deoarece subiecții s-au supus în mod voluntar studiului și au fost conștienți că s-ar putea să
primească placebo în loc de medicament, dar încalcă normele integrității deoarece rezultatele nu reflectă
realitatea. La o repetare a experimentului, rezultatele obținute nu vor mai fi asemănătoare deci nu se
respectă regula replicabilității. În plus, raportul va conține informații care nu sunt personale și nu
este respectată regula onestității și nici validitatea cunoașterii. In concluzie, nu sunt respectate
principalele valori ale integrității în cercetarea științifică: onestitatea, responsabilizarea,

replicabilitatea și validitatea cunoașterii.
Dacă s-ar fi respectat și etica și integritatea în cele două studii prezentate anterior, rezultatele ar

fi fost mai nesemnificative din punct de vedere statistic sau rezultatele nu ar fi fost pe baza așteptărilor,
dar ar fi reflectat realitatea.

BIBLIOGRAFIE

https://anticoruptiesebes.ro/uploads/fisiere/articole/definirea-eticii-și-integrității.pdf
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ÎNVĂŢAREA PE BAZĂ DE PROIECTE

Nemţanu Măgduţa
Prof. înv. primar Şcoala Gimnazială Nr.1 Blândeşti

,,Omul nou” trebuie să fie capabil să facă faţă tuturor provocărilor cu care viaţa îl va con-frunta.
De aceea, demersul educativ presupune pregătirea noii generaţii cu cât mai multe mĳloace, abilităţi, care
pot constitui premise ale succesului în ,,marea bătălie” cu viitorul. Şi cum viitorul este atât de
imprevizibil, cum altfel trebuie să ne pregătim copiii, decât stimulându-le capacitatea de a rezolva cu
creativitate micile probleme pe care noi le propunem, astfel încât, peste ani, când vor tre-bui să facă faţă
unor provocări reale, să dispună de acele resorturi creative care le pot uşura şi chiar înfrumuseţa viaţa.

Proiectul este o metodă complexă, care a apărut la începutul secolului XX, datorită nevoii de
flexibilitate şi de relevanţă socială a curriculum-ului, precum şi ca modalitate de egalizare a şanse-lor.

Proiectul solicită elevului să realizeze planul unor activităţi desfăşurate în şcoală şi în afara şcolii,
sub coordonarea cadrului didactic, pornind de la identificarea unei probleme.

Complexitatea metodei constă în aceea că se evaluează nu doar cunoştinţe, ci şi deprinderi, ati-tudini,
competenţe de comunicare.

Proiectul se constituie atât într-o metodă de învăţare prin acţiune practică cu o finalitate reală,
aplicativă, cât şi într-o metodă alternativă de evaluare.

Spre deosebire de alte metode, metoda proiectului presupune anticiparea mentală a unei acţiuni,
precum şi executarea ei, prin cercetare concretă.

Elevul sau grupul de elevi este plasat în centrul acţiunii, oferindu-i-se posibilitatea să-şi afirme
independenţa în gândire şi acţiune, dar şi să însuşească direct tehnicile de cercetare, prin efort,
cooperare, autocontrol, după îndrumarea iniţială.

Trăsăturile unui proiect:

- are scop - rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situaţii problematice;
- este realist - scopurile trebuie să fie îndeplinite;
- este unic - reprezintă o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context;
- este limitat în timp şi spaţiu - are un început şi un final definite şi se desfăşoară într-un spaţiu
concret;
- este complex - implică variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi parteneri, un număr de
activităţi, evenimente şi sarcini;
- este colectiv - derulat de o echipă şi ţintind la binele unei colectivităţi;
- este o provocare - implică risc şi incertitudine;
- poate fi evaluat - conţine obiective măsurabile care pot fi evaluate, putându-se aprecia ce, cât şi cum
s-a realizat.

Caracteristicile metodei proiectelor:

- elevii se află în centrul procesului de învăţare;
- proiectul are obiective operaţionale clare, care sunt în conformitate cu standardele de performanţă
(obiectivele de referinţă şi competenţele specifice);
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- proiectele sunt generate de întrebări cheie ale curriculum-ului;
- implică metode de evaluare multiple şi continue;
- are conexiune cu lumea reală;
- elevii îşi demonstrează cunoştinţele, competenţele prin produsele şi performanţele realizate;
- capacităţile cognitive sunt vizate prin activităţile din cadrul proiectului;
- strategiile de instruire sunt variate şi sprĳină diverse stiluri de învăţare.

Pentru elaborarea proiectelor parcurgem următorii paşi:

1. stabilirea competenţelor/obiectivelor operaţionale vizate;
2. formularea întrebărilor cheie ale curriculum-ului;
3. stabilirea strategiilor de lucru: organizatorice, temporale, materiale;
4. realizarea unui plan de evaluare;
5. proiectarea etapelor.

În cadrul primului pas, stabilirea competenţelor/obiectivelor operaţionale vizate, elevii sunt
implicaţi în aplicarea capacităţilor cognitive de nivel superior, precum: - compararea;

- sinteza;
- interpretarea;
- evaluarea.

Se produce o trecere de la învăţarea pasivă la cea activă, pe măsură ce elevii încep să înţeleagă ceea ce
fac şi de ce fac.

Întrebările cheie ale curriculum-ului cuprind:
- întrebări esenţiale;

- întrebări ale unităţii;

- întrebări de conţinut.

Întrebările esenţiale:

- introduc idei care au un caracter transdisciplinar, oferă o punte între mai multe unităţi, arii
curriculare sau discipline;
- sunt adesea, întrebări importante ale vieţii; îi provoacă să gândească în profunzime, să aplice valori şi

să interpreteze experienţe.
Întrebările unităţii:

- sunt întrebări deschise şi invită la explorarea ideilor specifice unui subiect, unei discipline sau unei
unităţi de învăţare;
- încurajează explorarea, provoacă şi susţin interesul, permit abordări creatoare, îi determină pe elevi

să interpreteze ei înşişi faptele.
Întrebările de conţinut:

- îi ajută pe elevi să identifice ,,cine”, ,,ce”, ,,unde”, ,,când” şi sprĳină întrebările esenţiale şi pe cele ale
unităţii, prin asigurarea unei focalizări pe înţelegerea detaliilor;
- au răspunsuri clare sau răspunsuri specifice ,,corecte” şi sunt considerate întrebări ,,închise”;
- sunt aliniate standardelor de performanţă şi obiectivelor operaţionale, susţinând întrebarea esenţială

şi întrebările unităţii.
În cadrul celui de al treilea pas, rolul profesorului nu mai este cel de furnizor de informaţii, ci

acela de facilitator al actului instructiv-educativ.
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Proiectul presupune şi o schimbare a rolului elevului. În cadrul proiectelor, este necesar ca ei să
ia multe decizii, să lucreze prin colaborare, să preia iniţiativa, să realizeze prezentări în faţa unui public,
să construiască singuri baza proprie de cunoştinţe. Astfel, elevii sunt mai motivaţi, au rezultate mai bune
şi reţin noi cunoştinţe.

O clasă care învaţă prin proiecte este o clasă centrată pe elev, în care colaborarea, conversaţia şi
mişcarea sunt absolut necesare. Învăţarea bazată pe proiecte necesită timp.

O unitate de învăţare bazată pe un proiect, se concentrează pe idei importante, cu o valoare
durabilă; dincolo de sala de clasă, elevii devin în mod activ implicaţi şi autonomi în luarea deciziilor şi în
orientarea propriilor acţiuni. Elevii trebuie să cunoască clar aşteptările, responsabilităţile, procesele şi
calendarul activităţilor.

Profesorul trebuie să sugereze şi să ofere surse de informare adaptate nivelului de înţelegere al
elevilor. Profesorul, cu ajutorul elevilor, poate organiza bănci de date, postere, vederi, dezvoltând
abilitatea elevilor de organizare a informaţiei.

În cadrul celui de al patrulea pas, evaluările trebuie să vizeze obiective/competenţe specifice
menite să informeze:
- cum progresează elevii în raport cu îndeplinirea obiectivelor operaţionale;
- ce capacităţi cognitive folosesc elevii;
- dacă elevii îşi dezvoltă autonomia în învăţare şi dacă folosesc reflecţia pentru a-şi îmbunătăţi pro-
cesul de învăţare;
- cât de bine integrează şi aplică elevii noile informaţii;
- ce îi motivează pe elevi;
- eficienţa anumitor intervenţii;
- dacă strategiile de predare trebuie să fie modificate.

Cel de al cincilea pas, proiectarea etapelor - planificarea proiectului cuprinde:
a) informarea - colectarea informaţiilor necesare planificării şi realizării sarcinilor;
b) planificarea – selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului, identificarea resurselor necesare;
c) decizia – elevii decid în cadrul grupului asupra: formei produsului final, a materialelor pe care le vor
folosi;
d) implementarea – elaborarea proiectului;
e) susţinerea – verificarea şi evaluarea proiectului;
f) diseminarea rezultatelor – expoziţie tematică;
g) asigurarea feedback-ului – evaluarea activităţilor derulate şi recomandări.

După sarcina dominantă proiectele se clasifică în:

- proiecte de tip constructiv - prin care elevii elaborează afişe, colaje de fotografii, colecţii, desene,
lucrări din diferite materiale, imagini;
- proiecte de tip problemă - prin care elevii trebuie să rezolve o situaţie-problemă;
- proiecte de tip învăţare - prin care elevii trebuie să-şi îmbunătăţească o tehnică sau o procedură de
instruire.

În concluzie, folosind această metodă de învățare interdisciplinară, elevul este pus să caute, să
sintetizeze, să asocieze, să compare şi nu în ultimul rând, să-şi scoată din "cutiuţele" minţii lui
cunoştinţele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite.
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În condiţiile în care societatea noastră cere persoane responsabile, cu abilităţi de planificare,
gândire critică, creativitate, de comunicare şi de prezentare, înţelegerea culturilor diferite, abilităţi de
utilizare a tehnologiei, învăţarea bazată pe proiect are avantajul că poate să transforme şcoala într-un
laborator de viaţă.

Bibliografie:

• Alexandru Manea, Liliana Ioan, „Ghid practic pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta Educaţional,
Piteşti, 2012;

• Curriculum pentru clasa pregătitoare, 2013;
• Suport de curs ICOS, 2012.
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Fiche de travail A1

La Famille

BOLD OANA
ȘCOALA G.E.PALADE

1.Trouve les lettres perdues :

Fi . . e, m . re , f . ere , gr. .de-me . e , s . . ur, p . re, en . an . s
2.Associe les mots :

La mère de mon père le cousin
Le frère de mon père la nièce
La soeur de ma soeur la grand –mère
Le fils de mon oncle l’ oncle
La fille de ma soeur La soeur
3.Retablie les propositions:

La mere, belle, de, est, Nicolas
mon , grand ,est , intelligent,et ,Frere
grand-mere, Lucie, Ma, s appelle
et, belle ,de, Michel ,soeur ,La, est, petite
a , cousins, Paris ,Mes, habitent
4.Trouve dans le carré 14 mots qui forment le champ lexical de la famille:

b m a m a n a n k l s
P y e p f u s p n l p
S i i r r i T k i l o
V d u l e e N F s P r
S o e u r r E I u S C
D e H e e e R L o S o
A R P t k m A L c D u
Z G R A n d p e r E S
X F N H i n E j v D I
B H N I e a F E s C N
V J G K c r N M D V e
n M m L e g g N C d v
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Program de intervenție în contextul Sindromului

Branchio-otic

Autor: Oprea Eva-Magdalena
prof. psihopedagog, CSEI ”Cristal” Oradea

Rezumatul lucrării:

Sindromul Branchio-otic (BO) sau Branchio-oto-renal (BOR) este o condiție medicală care
presupune o perturbare a dezvoltării țesuturilor de la nivelul gâtului, având drept consecință apariția
unor malformații la nivelul urechilor și al rinichilor.

Este un sindrom autozomal dominant, cauzat de mutații ale genelor EYA1, SIX1 și SIX5 de pe
cromozomul 8. Denumirea de ”Branchio” vine de la al doilea arc branhial, structură în dezvoltarea
embrionară ce permite creșterea și dezvoltarea țesuturilor din partea frontală și laterală a gâtului.

Trebuie făcută delimitarea între sindromul Branchio-otic (BO) și cel Branchio-oto-renal (BOR),
cele două condiții medicale implică multe trăsături comune, însă în cadrul sindromului Branchio-otic nu
există afecțiuni renale. Persoanele cu BO sau BOR prezintă chisturi multiple la nivelul gâtului sau
cavități în interior, chiar deasupra claviculei. Aceste formațiuni, denumite fistule pot crea adevărate
tuneluri în interiorul gâtului, mergând până la nivelul gurii, aproape de amigdale.
În ceea ce privește partea de ”otic” din denumirea sindromului, aceasta se referă la diferite anomalii care
apar la nivelul urechii, anomalii care pot fi structurale și/sau funcționale, mergând până la pierderea
auzului de diferite grade. Tipul pierderii de auz poate fi neuro-senzorială, de transmisie sau mixtă, în
funcție de zona afectată. Unii pacienți pot prezenta mici cavități sau acumulări de țesut pe pavilion.
Acestea se numesc formațiuni preauriculare.

În ceea ce privește partea renală, BOR se referă la anomalii structurale și funcționale ale
rinichilor. Aceste anomalii pot afecta unul sau ambii rinichi și pot fi mai ușoare sau mai severe. Uneori,
la vârstele mai înaintate poate apărea chiar blocaj renal. BO/BOR se transmite din tată în fiu.

BO/BOR mai sunt cunoscute sub denumirea de Tulburări din Spectrul Branchiootorenal.
Studiu de caz: se prezintă cazul unui copil de 2 ani, cu sindrom BO, metodele de intervenție.

Cuvinte cheie: dizabilitate de auz, formațiuni preauriculare, sindrom autozomal dominant

Studiu de caz:

N.D. Născut în 2019, Sarcină cu evoluție fiziologică, naștere la termen, VG38/39 săptămâni, prin
operație cezariană. GN=3000GR, Apgar 9/10, Adaptare bună la viața extrauterină.
În urma evaluării cu ajutorul aplicației Pași în Lumea Sunetelor, se evidențiază următoarele rezultate:

Raport test:
Raspunsuri corecte: 13 / 79 = 16,46%
Sunete omise: 66 / 79 = 83,54%
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Sunete distorsionate: 0 / 79 = 0,00%
Sunete inlocuite: 0 / 79 = 0,00%

Consoane

Dupamodul de producere:

Oclusive (p,b, t, d,c,g): 1 / 18 = 5,56%
Fricative (s,z,ş,j,f, v,h): 1 / 21 = 4,76%
Africate (ţ, č, ğ): 0 / 9 = 0,00%
Nazale (m,n): 0 / 6 = 0,00%
Sonante (r,l,m,n): 0 / 12 = 0,00%

Dupa locul de articulare:

Bilabiale (p,b,m): 0 / 9 = 0,00%
Labiodentale (f, v): 1 / 6 = 16,67%
Apico-dentale (t, d, n, s,z, ţ, r, l): 1 / 24 = 4,17%
Alveolare (ş, j): 0 / 6 = 0,00%
Palatale (č, ğ): 0 / 6 = 0,00%
Velare (c, g): 0 / 6 = 0,00%
Laringale (h): 0 / 3 = 0,00%

Vocale

Dupa zona de articulare

Anterioare (e, i): 3 / 6 = 50,00%
Mediane (a, ă, î): 4 / 7 = 57,14%
Posterioare (o, u): 4 / 6 = 66,67%
Dupa gradul de deschidere a cavitatii bucale
Deschise (a): 3 / 3 = 100,00%
Semideschise (e, ă, o): 4 / 8 = 50,00%
Inchise (i, î, u): 4 / 8 = 50,00%
Dupa rotunjirea buzelor
Rotunjite (labiale) (o, u): 4 / 6 = 66,67%
Nerotunjite (nelabiale) (e, i, a, ă, î): 7 / 13 = 53,85%

Programul de intervenție cuprinde:

1. Intervenție în plan motor grosier: exerciții de mers pe diferite trasee marcate, exerciții de mers
printre jaloane, exerciții de mers cu trecere peste obstacol, exerciții de mers lateral, exerciții de sărituri
pe ambele picioare pe loc, de pe o treaptă, exerciții de urcare-coborâre alternând picioarele , exerciții de
lovire a mingii cu piciorul.
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2. Intervenție în plan motor fin: exerciții de prehensiune a unor obiecte de dimensiuni diferite;
exerciții de deschidere-închidere a unor recipiente cu capace de dimensiuni și sisteme de deschidere-
închidere diferite; exerciții de stimulare a pensei digitale prin prinderea unor coli de hârtie cu clame de
dimensiuni diferite; exerciții de închidere-deschidere a nasturilor; exerciții de prindere corectă a
creionului cu ajutorul unor obiecte speciale care ajută la o ținută corectă a instrumentului de scris ;
exerciții de trasare a primelor linii pe hârtie urmate de hașurare, colorare, elemente pregrafice.

3. Intervenție în plan cognitiv: formarea unor noțiuni de uz cotidian (alimente, obiecte de mobilier,
obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, jucării, animale, meserii), de culoare, formă, mărime, poziții
spațiale, cifre, litere, dezvoltarea unor operații ale gândirii cu noțiunile formate: ordonare, clasificare,
asociere, seriere.

4. Intervenție în planul autonomiei personale: formarea deprinderii de a utiliza toaleta, formarea
deprinderii de autoservire (de a duce lingura la gură, de a se dezbrăca-îmbrăca).

5. Intervenție în plan oral-motor : exerciții de stimulare periorală după metoda Castillo Morales,
exerciții pentru ocluzie orală (priza celor trei puncte) sau cu instrumente Z-Vibe, stimulare intraorală cu
instrumente Z-Vibe (interiorul obrajilor, presiuni pe palat, masajul gingiilor, lateralizarea limbii ),
exerciții pentru stimularea masticației, exerciții pentru stimularea deglutiției (masaj pe musculatura
gâtului).

6. Intervenție în plan respirator: exerciții pentru formarea unei respirații corecte (inspir pe nas-
expir pe gură) folosind diferite instrumente facilitatoare precum paie, instrumentul breath builder,
spirometru; exerciții pentru creșterea volumului respirator, exerciții pentru formarea unui ritm
respirator corect.

7. Intervenție în plan fonator: exerciții pentru dezvoltarea musculaturii tractului fonator, similare cu
cele amintite la intervenția în plan respirator, exerciții de emitere a vocii pe vocale, exerciții pentru
dezvoltarea abilităților de control a actului fonației (prelungirea emiterii vocii, alternarea prelungirii
emiterii vocii cu pauze).

8. Intervenție în plan articulator: emiterea sunetelor izolat, coarticularea cu vocale (în silabe directe,
indirecte, logatomi), coarticularea în grup consonantic, consolidarea în cuvinte, propoziții.

Bibliografie: 1. Anca, M. (2005). Logopedie. Lecții. Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană;

2. Bodea- Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj, structuri deschise. București: Editura
Trei;

3. Bodea- Hațegan, C. (2013). Tulburări de voce și vorbire. Evaluare și intervenție. Cluj Napoca: Presa
Universitară Clujeană.

www. arktherapeutic.com.
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EDUCAREA LIMBAJULUI PRINMĂSURI EDUCATIVE

PROFILACTICE

Autor: Oprițoiu Corina Daciana

Profesor învățământ primar -Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva

La marea majoritate a copiilor, vârsta de patru ani este aceea care marchează definitivarea
procesului de perfecţionare a pronunţiei. La această vârstă copilul poate articula corect toate sunetele
vorbirii, inclusiv consoanele mai greu de pronunţat. El distinge, diferenţiază cu uşurinţă fonemele în
cuvânt. Nu mai confundă sunetele asemănătoare din perechile de consoane. Nu mai înlocuieşte silabele
în cuvânt, nu le mai schimbă locul şi nu mai comprimă diftongii.

Între patru şi cinci ani există o nesiguranţă în ceea ce priveşte articularea unor sunete noi, lungi şi
puţin înţelese. Schema sonoră a cuvântului poate fi însuşită, dar dacă ea nu se sprĳină pe semnificaţia
cuvintelor poate fi uşor modificată în timpul vorbirii.

După vârsta de patru ani, inversiunile de silabe în interiorul cuvintelor, omisiunile unor sunete sunt
frecvente la copiii cu întârzieri în dezvoltarea vorbirii. Când aceste greşeli apar şi în cadrul cuvintelor
uzuale, ele constituie o tulburare a vorbirii. Pronunţarea incorectă a unor sunete constituie o tulburare.

În aprecierea tulburărilor de limbaj nu ne puteam ghida numai după impresiile subiective ale
mediului social. Limbajul şi tulburările sale se apreciază în funcţie de capacitatea individului de a înţelege
şi de a se face înţeles. Iată de ce în categoria tulburărilor de limbaj se pot încadra toate tulburările de
înţelegere şi exprimare orală, de scriere şi de citire.

Principalele trăsături ale tulburărilor de limbaj sunt:
- neconcordanţa dintre modul de a vorbi şi vârsta vorbitorului. Dacă până la vârsta de 4 ani se

acceptă şi vorbirea cu imperfecţiuni, fiind vorba aici de unele tulburări de dezvoltare (sau fiziologice),
persistenţa ei şi după această se poate încadra în categoria tulburărilor de limbaj;

- caracterul staţionar al tulburărilor de limbaj. O dată instalate, tulburările defectologice nu dispar
de la sine, ci manifestă tendinţa de a se fixa;

- susceptibilitatea mărită la complicaţii neuro-psihice, mai ales la indivizii cu labilitate psihică, la care
- din această cauză - se impune cu necesitate o igienă mintală sănătoasă, pentru a evita instalarea
complexului de inferioritate, ale cărui consecinţe se pot concretiza în reale dificultăţi de adaptare şcolară
şi socială a copilului;

- monotonia, inexpresivitatea, inexactitatea limbajului;

- sonoritatea mică a vocii, care nu-i în măsură să facă faţă solicitărilor vieţii sociale şi profesionale;
- vorbirea cu tulburări de articulaţie;

- vorbirea cu deficienţe gramaticale (aţa-numitele agramatisme);

- vorbirea cu fluenţă, ritm, intensitate diferite de cele normale, făcând auditoriul atent la cum spune nu la
ce spune vorbitorul;

- vorbirea însoţită de grimase, paraziţi; vorbirea cu tulburări de voce.
Termenii de tulburări şi defecte de vorbire sunt consideraţi, de cele mai multe ori, ca fiind sinonimi,

ceea ce, în logopedie, creează o anumită confuzie. La o analiză mai atentă se pot constata diferenţe
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semnificative între cei doi termeni. Defectul - un termen cu o sferă mai restrânsă - se referă numai la
efectul acustic al vorbirii, în vreme ce tulburarea - concept cu o sferă mult mai cuprinzătoare - include,
pe lângă efectul acustic, şi condiţiile în care s-a produs acesta. De exemplu, unele persoane nu pronunţă
corect vocalele; la ele vocalele nu au deschiderea clară şi conturată. Acelaşi lucru se întâlneşte şi la unii
străini, în a căror limbă nu există vocala “î” şi care nici nu au urechea suficient de exersată pentru a o
putea pronunţa. Se înţelege, aici nu-i vorba de o tulburare de limbaj, ci de un defect de vorbire, de care
nu condiţiile organice sau funcţionale sunt responsabile şi nici complicaţiile de ordin psihic ale
persoanei în cauză.

Persoanele cu tulburări de limbaj nu pot fi considerate ca fiind întârziate mintal, cu excepţia
oligolalicilor (debililor mintali marcaţi şi de astfel de tulburări).

Sunt copii cu tulburări de limbaj a căror zestre intelectuală este net superioară celei pe care o au
unii dintre colegii lor nemarcaţi de aceste neajunsuri. Istoria a înregistrat persoane cu tulburări de limbaj
care - prin muncă stăruitoare şi bine condusă - au devenit celebre: Demostene, Aristotel, Esop, Darwin,
Pestalozzi etc. Dar, unii dintre copii cu tulburări de limbaj, cu toată zestrea lor intelectuală, net
superioară, rămân, în ansamblu, la un nivel mediu datorită faptului că aceste tulburări se răsfrâng
negativ asupra sănătăţii lor neuropsihice.

În această perioadă se mai pot întâlni, ca modalităţi proprii de exprimare, şi aşa-zisele invenţii
verbale, în care - plecând de la rădăcina cuvântului - copilul adaugă terminaţii noi şi improprii.

Vocabularul copilului preşcolar se îmbogăţeşte mereu. De la 1000 de cuvinte, la vârsta de trei ani,
el ajunge la aproximativ la 2000 de cuvinte, la vârsta de patru ani şi la 2500 de cuvinte la vârsta de cinci
ani. La sfârşitul preşcolarităţii și începutul școlarității copilul stăpâneşte un vocabular activ suficient de
dezvoltat pentru a putea întreţine o conversaţie uşoară.

În procesul de însuşire a structurii gramaticale a limbii există stadii intermediare în care greşelile,
formulările neadecvate sunt frecvente. Atenţie deosebită trebuie dată acordului între subiect şi predicat
în cadrul propoziţiei, precum şi întrebuinţării corecte a timpurilor verbelor. Preşcolarul formulează
adeseori propoziţii fără predicat, prin simpla juxtapunere a cuvintelor. Exprimată astfel, gândirea
copilului pare neînchegată. Pe măsură ce copilul îşi însuşeşte forma gramaticală, vorbirea sa devine mai
coerentă, mai curgătoare. De aceea, copilul trebuie îndrumat permanent să se exprime corect şi complet,
să formuleze propoziţii şi fraze fără greşeli.

La această vârstă, în vorbirea copilului se întâlnesc adesea cuvinte inutile, parazite.

1. Simţul limbii

În intervalul de 4-7 ani, în condiţii normale de educaţie, se formează aşa-zisul simţ al limbii.
Copilul îşi însuşeşte modalităţi constante de vorbire. Dispunând de un volum de cuvinte destul de bogat,
copilul începe să prefere un cuvânt sau altul, ajungând treptat la stilul său de vorbire. În funcţie de
interesul său pentru limbaj, copilul începe să-l corĳeze pe părinte sau pe un alt copil, atunci când
constată el că aceştia nu vorbesc corect. Preocuparea copilului nu numai pentru corectitudinea şi
frumuseţea vorbirii sale, ci şi pentru corectitudinea şi frumuseţea vorbirii celor din preajma sa pune în
lumină faptul că procesul de influenţare educativă a dat rezultatele dorite. În vorbirea copilului se
reflectă felul său de viaţă, mediul familial în care trăieşte.
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2. Expresivitatea vorbirii

La începutul vârstei şcolare în vorbirea copilului predomină înlocuirea unor cuvinte cu
pronumele demonstrative, de tipul asta, aia, însoţite de multiple gesturi. Gesturile sunt pentru copilul
şcolar un mĳloc de exprimare prin care el încercă să-şi convingă interlocutorul. Importanţa lor scade o
dată cu însuşirea de către copil a structurii gramaticale a limbii, a diverselor modalităţi de exprimare, ele
- gesturile, împreună cu intonaţia şi repetările - devenind mĳloace ajutătoare pentru exprimarea
nuanţelor gândirii. Expresivitatea vorbirii se formează sub influenţa mediului social în care trăieşte
copilul.

În ceea ce priveşte vorbirea frumoasă, expresivă, trebuie acordată atenţie şi particularităţilor vocii
copilului. Aspectul general al vocii se modifică - în ceea ce priveşte intensitatea şi nuanţa - începând cu
vârsta de 4 ani. în general, copiii de vârsta aceasta au tendinţa să ţipe, să vorbească răstit şi au un glas
piţigăiat. Or, pentru a avea o vorbire expresivă, intensitatea vocii, timbrul ei trebuie pus în acord cu
conţinutul vorbirii. Bunăoară, copilul trebuie învăţat ca atunci când cere scuze să nu o facă pe un ton
ridicat (strigând sau răstindu-se la interlocutorul său), iar îndemnul la o acţiune urgentă nu se face cu o
voce scăzută.

3. Procedee educative pentru dezvoltarea vorbirii la copilul de vârstă
preşcolară și școlară

Măsurile educative ce trebuie luate la această vârstă sunt mai variate decât cele practicate în
perioada anterioară. întrucât jocul rămâne şi la această vârstă activitatea predominantă a copilului, un
rol foarte important revine relaţiilor pe care el - copilul - le stabileşte în cadrul acestui gen de muncă
specifică lui. Vorbirea este mereu prezentă în jocul copiilor, cu ajutorul ei stabilindu-se sarcinile,
denumindu-se acţiunile şi, mai cu seamă, motivându-se activitatea prestată de fiecare copil în parte.
Iniţiativa de a vorbi este stimulată de necesitatea de a stabili relaţii corecte cu cei din jur.

Principalele procedee educative pentru stimularea dezvoltării vorbirii:

1. Relatarea întâmplărilor din viaţa de toate zilele, a evenimentelor la care copilul este martor;
adulţii din preajma copilului trebuie să-l ajute să progreseze pe această linie, astfel ca relatările sale să fie
din ce în ce mai complete, mai logic ordonate; adultul va interveni doar pentru a-i reaminti copilului
unele detalii uitate de el.

2. Tehnica întrebărilor şi răspunsurilor: O atenţie deosebită trebuie acordată modului în care
copilul formulează întrebările pe care le adresează celor din jur; răspunsurile trebuie să fie prompte,
sincere, date cu răbdare şi calm şi debarasate de orice urmă de ironie. Amânarea răspunsului sau - şi mai
rău - refuzul interlocutorului de a răspunde poate avea efecte inhibitive asupra copilului, ceea ce poate
stopa iniţiativa sa de a vorbi cu cei din preajmă-i. Copiii pun adesea întrebări dificile, dar toate - chiar şi
cele mai banale, mai nesemnificative - necesită un răspuns bine gândit, bine chibzuit, complet, care să-l
ajute pe copil să înţeleagă, să-şi limpezească gândurile. Atitudinea binevoitoare a interlocutorului duce la
sporirea interesului copilului faţă de întrebare, la antrenarea sa în conversaţii.
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3. Convorbirea dirĳată, care se bazează în mare parte pe observaţiile prealabile culese în timpul
plimbărilor copilului cu părintele său, contribuie în bună măsură la lămurirea unor probleme imediate
pe care şi le pune copilul.

4. Poveştile au şi ele un mare rol în îmbogăţirea vocabularului copilului, în însuşirea structurii
gramaticale a limbii, în deprinderea unei vorbiri frumoase, nuanţate. In cazul poveştilor dictonul ce-i
mult nu-i sănătos se potriveşte cât se poate de bine. Nu se recomandă să se spună copilului multe poveşti
şi cu atât mai puţin binevenită este pretenţia unor părinţi faţă de odrasla lor de a le reproduce în
prezenţa musafirilor. Este suficientă o poveste la două-trei luni, scurtă şi pe înţelesul copilului.

5. Memorarea logică a poeziilor şi deprinderea de a le rosti cu voce tare, cu intonaţie şi gesturi
adecvate, contribuie la îmbogăţirea limbajului, la dezvoltarea simţului ritmului vorbirii şi a intonaţiei.

6. Proverbele şi ghicitorile îi învaţă pe copii reguli de comportare morală, exprimate într-o
limbă expresivă şi frumoasă.

7. Jocul - care rămâne activitatea de bază a copilului preşcolar - are un rol foarte important, mai
ales dacă el este colectiv, variat, complex şi cu roluri cât mai antrenante.

La procedeele mai sus enumerate se pot adăuga multe altele, evantaiul şi varietatea lor depinzând
de imaginaţia adulţilor din preajmă, precum şi de vârsta şi posibilităţile copilului.

Bibliografie:

Verza, E. , „Ce este logopedia?” Editura Polirom, Iași, 1982

Verza, E , „Dislalia si terapia ei”, Editura: Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977

Daniel, D „Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale”, Editura Polirom, Iași, 2006
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Fișe de lucru- Limba și literatura română

Prof.NEAMȚU GRAȚIELA
ȘC.GIM.SFÎNTU ILIE,JUD.SUCEAVA

FIȘA DE LUCRU
1

• Citiți cu atenţie textul, pentru a rezolva exerciţiile date:
De Maria mă leagă multe amintiri şi bucurii. Dar, fiind un copil care gândeşte deja foarte matur pentru vârsta ei

şi un mini-bookaholic exemplar, mă gândesc că vă va face plăcere să citiţi despre primele ei întâlniri cu cărţile,

despre preferatele ei, despre alegerea volumelor, despre cartea pe care vrea s-o scrie, despre ce l-ar întreba pe Roald

Dahl dacă ar ieşi la un suc de portocale cu el, despre ce alte hobby-uri mai are şi multe altele. [... ]

Le-ai oferi prietenilor tăi cărţi cadou? De ce da/de

ce nu? Cunoscându-mi prietenii, ştiu că mulţi dintre ei nu şi-ar dori, în primul rând, să primească în dar cărţi.

Însă există şi excepţii, precum prietenul meu Sergiu, căruia îi plac foarte mult enciclopediile despre viaţa

animalelor şi a plantelor, lui cu siguranţă i-aş putea oferi cărţi. Dacă m-aş hotărî totuşi să le dăruiesc cărţi

colegilor sau prietenilor mei, aş încerca să le aleg pe acelea care le-ar putea stârni interesul şi le-ar putea deschide

gustul pentru călătoria în lumile fantastice. Ar fi cu siguranţă cărţi de aventuri. [... ]

Ce le-ai spune copiilor de vârsta ta pentru a-i convinge să citească? Le-aş

spune că lectura este o maşină miraculoasă, care te poate plimba în lumi paralele, îndepărtate de tine în spaţiu şi în

timp, la care altfel nu ai avea acces. Aş adăuga că cititul îţi îmbogăţeşte imaginaţia, lumea interioară, modul de a

gândi şi de a simţi, punându-te adesea în situaţia de a privi lumea prin ochii altor oameni. E ca şi cum ai trăi mai

multe vieţi în acelaşi timp.

Mi-ai spus la un moment dat că scrii o carte :). Cum ţi-a venit ideea? Pe

scurt, despre ce este vorba? Mi-a venit ideea să scriu o carte despre o fetiţă, Emily, care trăia într-o pădure,

împreună cu tatăl ei, după moartea mamei. Treptat, ea îşi dă seama că este un fel de vrăjitoare în devenire şi va

trece printr-o mulţime de peripeţii încercând să regăsească spiritul mamei ei şi taina lăsată de această moştenire.

[... ] Ce alte hobby-uri ai, în afară de lectură?

Îmi place foarte mult să cânt la pian şi am început de câteva luni să iau lecţii cu o doamnă profesoară. Am avut şi

norocul de a primi în dar o pianină de la bunicul meu (care o avea acasă, dar nu o folosea), astfel încât pot repeta

în fiecare zi. Când vin de la şcoală, primul lucru pe care îl fac este să cânt câteva melodii. Atunci când descifrez o

partitură, mă simt de parcă aş înţelege un text, deci e tot un fel de lectură şi când mă aşez la pian. O lectură cu

sunete, care se răspândesc prin camerele casei, bucurându-mă nu doar pe mine, ci şi pe părinţii mei.

(De vorbă cu un copil pasionat de lectură: Maria, 9 ani – ,,Lectura este o mașină miraculoasă“,
https://www.bookaholic.ro/maria-un-copil-pasionat-de-lectura.html)
1. Formulați răspunsuri pentru următoarele cerinţe:
a. Indicați hobby-ul prezentat în text.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. Transcrieți din text două cuvinte care aparţin câmpului lexical al cărţilor.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d. Arătați modul în care se relaxează Maria, când se întoarce de la şcoală.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
e. Explicați, într-un enunţ, ce înţelege Maria prin lectura cu sunete.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ______
2.Menţionați modul şi timpul următoarelor verbe din text, completând tabelul dat :
verbul modul timpul
gândeşte
să citiţi
vrea
ar întreba
aş încerca
a venit
va trece
3. Conjugați verbele date la modul imperativ: aş adăuga, oferi.
4. Alcătuiți câte un enunț cu ortogramele: le-aş, ţi-a.
5. Redactați un text narativ, de 50- 70 de cuvinte, în care să vă prezentați visele/hobby-urile.

FIȘA DE LUCRU
2

• Citiți cu atenţie textul, pentru a rezolva exerciţiile date:
Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros,
Se plimba o coţofană
Când în sus şi când în jos.
Un căţel trecând pe-acolo s-a oprit mirat în loc:
– Ah, ce mare dobitoc!
Nu-l credeam aşa de prost
Să ia-n spate pe oricine...
Ia stai, frate, că e rost
Să mă plimbe şi pe mine!
Cugetând aşa, se trage îndărăt să-şi facă vânt,
Se piteşte la pământ
Și deodată- zdup! – îi sare Bivolului în spinare...
Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de-nchipuit.
Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit,
Dar i-a fost destul o clipă să se scuture, şi-apoi
Să-l răstoarne,
Să-l ia-n coarne
Și cât colo să-l arunce, ca pe-o zdreanţă în trifoi.
– Ce-ai gândit tu oare, javră?
Au, crezut-ai că sunt mort?
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Coţofana, treacă-meargă, pe spinare o suport
Că mă apără de muşte, de ţânţari şi de tăuni
Și de alte spurcăciuni...
Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poţi să-mi faci?
Nu mi-ar fi ruşine mie de viţei şi de malaci,
Bivol mare şi puternic, gospodar cu greutate
Să te port degeaba-n spate?... (Bivolul și coţofana, de George Topîrceanu)

1. Bifați răspunsul corect.
I. Personajele din textul dat sunt:
2. a. bivolul şi coţofana;
3. b. bivolul, coţofana şi căţelul;
c. bivolul şi căţelul.
II. Bivolul îl înfăţişează pe omul: a. puternic; b. naiv; c. încăpăţânat.
III. Căţelul reprezintă tipul omului: a. independent; b. profitor; c. indiferent.
IV. Bivolul o acceptă pe coţofană, pentru că:
4. a. e mică; b. acesteia îi este foame; c. îl apără de insecte.
2.Menţionați dacă următoarele enunţuri care vizează textul dat sunt adevărate sau false, notând A sau F
în caseta din dreptul fiecăruia:
a. Verbul se plimba este la modul conjunctiv.
b. Verbul s-a întâmplat este la timpul perfect compus.
c. Verbul să răstoarne este la modul conjunctiv, timpul perfect.
d. Verbul ar fi este la modul condiţional-optativ, timpul prezent.
d. Forma de conjunctiv, perfect, a verbului să ia este să fie luat.
e. Predicatul verbal din versul „Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit“ este a tresărit“.
3. În calitate de centru, verbul la mod personal se poate combina cu circumstanțialul. Identificați -l în
structura: Pe spinarea unui bivol(…)/ Se plimba o coţofană.
4. Alcătuiți câte un enunț cu ortogramele: c-ai și n-ar.
5. Redactați un dialog, de 5-7 replici, între tine şi bivol, cu privire la întâmplarea relatată în textul dat.
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FIȘA DE LUCRU
3

• Citiți cu atenţie textul, pentru a rezolva exerciţiile date:
Ce pașnic era satul!..Pitit în poala culmii
Ca un ostrov de cuiburi sub streașina-nvechită,
Îl străjuiau din muche, doinindu-i pururi, ulmii,
Și-l încingea pe vale pădurea de răchită.
[…]
Plutea pe noi o pace adâncă, robitoare,
Ca peste-un schit ce pururi ar sta în rugăciune
Și-și revărsa seninul întreaga-i sărbătoare
Pe inimile noastre, în vremi nespus de bune.

Mĳea, sfioasă-n suflet, cucernică și dreaptă
Ca zorile de vară, domoala fericire.
Curgea viața dulce, firească și-nțeleaptă
Cum curg din guri sfințite lungi stihuri de psaltire…

(Vasile Voiculescu, Casa noastră)
1. Realizați harta poeziei.

Tipul textului Autorul Titlul poeziei Numărul strofelor

Tipul de descriere Caracteristicile
cadrului descris

Figuri de stil

Mesajul textului Atitudinea celui care descrie

2. Stabiliți corespondenţa dintre verbele din prima coloană, aflate în text, şi sinonimele lor din a doua
coloană: 1. mĳea a. trecea

2. curgea b. se ivea
3. încingea c. împrăștia
4. revărsa d. cuprindea

e. stătea
3. Conjugați verbul a sta la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfectul și verbul a doini la modul
condițional-optativ, timpul perfect.
4. Alcătuiți câte un enunț cu ortogramele: și-l, și-și.
5. Redactați un text, de 50-70 de cuvinte, în care să descrieți satul copilăriei voastre.
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Proiect didactic

Prof.NEAMȚU GRAȚIELA
ȘC.GIM.SFÎNTU ILIE,JUD.SUCEAVA

Clasa: Clasa a V-a

Tema: Strategii didactice moderne în cadrul orelor de limbă şi comunicare din perspectiva

dezvoltării personale a elevilor

Titlul lecţiei: Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă

Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor

Scopul activităţii: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor prin valorificarea diverselor

situaţii de comunicare

Condiţii prealabile:

� Elevii au cunoştinţe despre tipurile şi modalităţile de comunicare, recunoscând condiţiile
necesare şi componentele situaţiei de comunicare.

� Elevii au realizat obiecte tematice pentru promovarea altor domenii culturale: geografie, istorie,
religie, arhitectură.

Timp alocat: 60 minute

Competenţe generale:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receparea şi producerea
textului oral.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise.
5. Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional.

Competenţe specifice:

1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi /
sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate.

1.3. Identificare unor elemente paraverbale şi nonverbale în funcţie de situaţia de comunicare.
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă
şi manifestând un caracter comunicativ politicos faţă de interlocutori.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi non-literare, continue, discontinue şi
multimodale.
2.3. Formarea unui răspuns personal şi / sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare.
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare.
3.2. Redactarea, individual şi / sau în echipă a unui text simplu pe o temă familiară, cu integrarea unor
imagini, desene. Scheme.
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de baza limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative.
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi
sintactico-morfologice în interacţiunea verbală.
5.1. Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi.
Valori şi atitudini
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- cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
- stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
- cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientului limbajului asupra

celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă
din punct de vedere social.

Obiective operaţionale:

O1 – să recunoască tipul de comunicare prezent în situaţia creată;
O2 – să identifice condiţiile necesare comunicării;
O3 – să precizeze elementele componente ale situaţiei de comunicare;
O4 – să aplice tehnici corespunzătoare lecturii şi înţelegerii unui text;
O5 – să valorifice munca pe textul literar prin realizarea produselor solicitate şi prin prezentarea
acestora;
O6 – să redacteze texte imaginative dovedind creativitate şi originalitate;
O7 – să se raporteze în mod constructiv şi creativ la cei din jur, argumentând şi susţinând
propriile păreri în legătură cu tema dată;
O8 – să-şi dezvolte identitatea personală percepând propriile sentimente plecând de la
experienţa unor personaje.

Strategia didactică:

Metode şi procedee: exerciţiu de spargere a gheţii, conversaţia, explicaţia, observarea,

problematizarea, jocul de rol, ciorchinele, explozia stelară, scrierea imaginativă.

Resurse materiale: tabla, caietul elevului, fişe de lucru, fişe de evaluare (autoevaluare a activităţii

pe grupe şi individual), foi de flip-chart, videoproiector, post-it, foi A4.

Forme de organizare: activitate frontală, individuală şi pe grupe.

Forme de evaluare: orală, evaluarea reciprocă a elevilor, notarea selectivă în catalog.

Bibliografie:
Lucian Ciolan, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura

Polirom, Iași, 2008.
Cucoş, C., (1998), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.
Goia, Vistian, , Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2002.
Pânişoară, I,O, Comunicarea eficientă, Ediţia a IV-a, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
Cântiuc, Rita - Planificare şi proiectare, Exemple de bune practici, Clasa a V-a, Editura Nomina,

2012
M.E.N., Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2017
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SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecţiei Timp Conţinuturi de
învăţare / Detalieri de
conţinut

Activităţi de
învăţare

Strategii didactice Modalităţi de evaluare
Resurse
procedurale

Resurse
materiale

Forme de
organizare

Evocarea.

Captarea
atenţiei

7 min Spargerea gheţii Exerciţii de
cunoaştere şi
atenţie
Exerciţii de
formulare a unor
puncte de vedere

Joc de
energizare

Foi A4 Individual Având câte o foaie de hârtie A4 li se vor
comunica diferite instrucţiuni, executarea şi
indicaţiile făcându-se cu ochii închişi pentru a
nu se influenţa:

� Toţi elevii să închidă ochii.
� Luaţi foaia cu ambele mâini şi îndoiţi-

o pe jumătate.
� Rupeţi, vă rog frumos, partea din

stânga jos.
� Mai îndoiţi o dată foaia.
� Nu deschideţi ochii.
� Rupeţi, vă rog frumos, partea din

dreapta sus.
� Mai îndoiţi o dată foaia şi rupeţi vă rog

partea din stânga jos.
� Încă nu deschideţi ochii.
� Dacă a fost eficientă comunicarea

însemnă că toţi elevii ar trebui să aibă
aceeaşi formă a hârtiei.

� Acum deschideţi ochii să verificăm.
� Precizaţi de ce credeţi că am obţinut /

nu am obţinut aceeaşi formă.
� Argumentaţi răspunsul.
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Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

1 min Consemnarea titlului
lecţiei

Conversaţia,
explicaţia

Tabla Frontal

Actualizarea
cunoştinţelor
acumulate
anterior

7 min Reactualizarea
cunoștințelor privind
tipurile de
comunicare;
elementele situaţiei de
comunicare

Exerciţii de
definire a
elementelor
specifice
comunicării
Exerciţii de
vizionare a unei
scene dintr-un
film

Conversaţia
Demonstraţia
Explicaţia
Ciorchinele

Frontal
Individual

Găsiţi cât mai multe sinonime pentru cuvântul
a comunica. Enumeraţi câteva tipuri de limbaje
cunoscute.
Identificaţi în materialul propus spre
vizionare, elementele situaţiei de comunicare
completând întrebările exploziei stelare:
Cine? - Numiţi emițătorul din secvenţa de
film vizionată.
Cui? – Cui i se adresează informaţiile
prezentate.
Ce? – Precizaţi subiectul discuţiei.
Unde? – Precizaţi contextul comunicării.
Cum? – Cum sunt comunicate informaţiile.
Exprimaţi-vă impresiile despre materialul
vizionat „The Egyptyan Pyramide Funny
Animated”.

Realizarea

sensului.

Dirĳarea
învăţării şi
asigurarea feed-
back-ului

26
min

Transformarea
textului dialogat în
text narativ

Exerciţii de
interpretare a unei
situaţii de
comunicare
Exerciţii de
adaptare a
comportamentului
verbal (nonverbal)

Jocul de rol
Explicaţia
Conversaţia
Problematizarea
Lectura
Explicaţia

Text suport
Flip-chart
Fişe de lucru
Dicţionare

Individual

Individual
Frontal

Pe grupe

Apelând la jocul de rol interpretaţi fragmentul
dat.
Identificaţi elementele comunicării şi precizaţi
cauzele care au împiedicat transmiterea
corectă a mesajului.
Grupa I.
1. Asociaţi următoarele idei principale cu
fragmentele corespunzătoare din text şi
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la situaţia de
comunicare orală
Exerciţii de
identificare a
ideilor principale
din text
Exerciţii de
rezumare orală şi
scrisă
Exerciţii de scriere
a unui dialog
Exerciţii de lectură
fluent şi corectă a
unui text.
Exerciţii de
prezentare orală şi
în scris a unui
punct de vedere
Exerciţii de
transformare a
vorbirii directe în
vorbire indirectă
Exerciţii de
diferenţiere între
comunicarea
dialogată şi
monologată

rezumaţi-le.
a. Tristeţea unui îndrăgostit
b. Dorinţa de a scrie o scrisoare de dragoste
2. Selectează în fragmentele găsite o
comunicare dialogată care reprezintă o
comunicare dialogată. Transformă vorbirea
directă în vorbire indirectă.
3. Ramses are probleme de comunicare nu
numai cu fata ci şi cu tatăl şi servitorul.
Precizaţi cauza neînţelegerii dintre Ramses şi
tatăl lui. Identifică dialogul. Scrie trei
învăţături pe care i le-ar transmite tatăl fiului
său. Precizaţi alte sfaturi oferite de tată,
întâlnite în opere aparţinând literaturii
române.
4. Prezentaţi Egiptul din punct de vedere
religios.
5. Imaginaţi-vă un dialog de 6-8 rânduri prin
care să-l convingi pe un prieten să cumpere o
carte despre zeii egipteni.
Grupa II
1. Asociaţi următoarea idee principală cu
fragmentul corespunzător din text şi
rezumaţi-l.
c. Declaraţia de dragoste a lui Ramses.
2. Găsiţi fragmentul care reprezintă o
comunicare dialogată. Transformă textul
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Exerciţii de
identificare a mai
multor planuri de
comunicare orală

dialogat în text narativ.
3. Precizaţi cauzele neînţelegerii mesajului
dintre servitor şi Ramses.
4. Prezentaţi şcoala în Egiptul Antic.
5. Realizaţi în echipă un poster cu titlul
„Scrisul în Egiptul Antic”
Grupa III
1. Asociaţi următoarele idei principale cu
fragmentele corespunzătoare din text şi
rezumaţi-le.
d. Interpretarea făcută de fată.
e. Răspunsul fetei.
2. Selectează fragmentul care reprezintă o
comunicare monologată. Transformaţi-l într-
un text narativ.
3. Precizaţi motivul neînţelegerii mesajului de
către fată.
4. Prezentaţi Egiptul din punct de vedere
istoric.
5. Imaginează-ţi că eşti un egiptean
(egipteancă). Scrie un monolog de 7-8 rânduri
prin care să convingi pe cineva să-ţi cunoască
istoria poporului.
Grupa IV
1. Asociază următoarele idei principale cu
fragmentele corespunzătoare şi rezumaţi-le.
f. Interpretarea lui Ramses.
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g. Interpretarea egiptologului.
2. Menţionaţi rolul folosirii ghilimelelor şi a
punctelor de suspensie în fragmentele găsite.
3. Precizaţi de ce Ramses nu reuşeşte să se facă
înţeles.
4. Prezentaţi Egiptul din punct de vedere
geografic.
5. Imaginează-ţi că lucrezi la o agenţie de
voiaj. Convinge-i pe turişti să viziteze Egiptul
alcătuind o reclamă interesantă.

Reflecţia. 5 min Comunicarea orală.
Comunicarea scrisă.

Exerciţii de
diferenţiere între
comunicarea orală

Conversaţia
Digrama Venn

Flip-chart
Fişe de lucru

Pe grupe Grupa I
1. Imaginaţi-vă un mesaj transmis pe SMS.
Sesizaţi factorii care ar putea împiedica o
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şi comunicarea
scrisă.
Exerciţii de
formarea unor
reguli pentru o
comunicare
eficientă.

Individual

Frontal

transmitere corectă a acestuia şi apoi
confruntaţi-vă părerile.
Grupa II
1. Imaginaţi-vă un mesaj video transmis cu
ajutorul căilor moderne de comunicare. Ce
obstacole ar putea împiedica transmisia
corectă a unui mesaj?
Grupa III
1. Precizaţi factorii care ar putea perturba
înţelegerea unui mesaj pe o reţea de
socializare.
Grupa IV
1. Imaginaţi-vă o conversaţie cu ajutorul
emoticoanelor. Sesizaţi obstacolele care ar
putea interveni în înţelegerea mesajului.
Bifaţi variantele care precizează codurile pe
care le puteţi folosi în comunicare. Puteţi să
comunicaţi prin:
a. mesaje verbale alcătuite din cuvinte şi
propoziţii;
b. desen muzică, mimă, dans;
c. simboluri;
d. alte mĳloace, coduri.
Precizaţi cinci reguli ale unei comunicări
eficiente.
Completaţi diagrama Venn menţionând
asemănările şi deosebirile dintre comunicare
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orală şi comunicarea scrisă.

Evaluare şi

autoevaluare.

2 min Completarea fişei de
autoevaluare

Exerciţii de
exprimare a
propriilor
gânduri.

Conversaţia Fişa de
autoevaluare

Individual Completaţi cadranul
Mi-a plăcut că am învăţat
să ……………………………..
Ceea ce am învăţat azi îmi va folosi
la ……………….
Nu mi-a plăcut fiindcă am întâmpinat
dificultăţi
la ……………………………………………
M-am simţit …………………………..

Asigurarea

retenţiei şi a

transferului

2 min Indicarea sarcinilor de
învăţare pentru acasă

Exerciţii de
manifestare a
creativităţii şi
originalităţii în
redactarea
compoziţiilor
libere.

Explicaţia
Conversaţia

Fişe de lucru Individual Ca temă pentru acasă, vă propun un exerciţiu
de gândire şi creaţie: găsiţi altă interpretare a
hieroglifelor descoperite de egiptolog.
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PROIECT DIDACTIC

Prof.NEAMȚU GRAȚIELA
ȘC.GIM.SFÎNTU ILIE,JUD.SUCEAVA

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
CLASA a VI-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Fascinanta lume vie
TITLUL LECŢIEI: Adjectivul
TIPUL LECŢIEI: de evaluare a cunoştinţelor
DURATA: 50'

COMPETENŢE GENERALE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și
producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

COMPETENŢE SPECIFICE
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de
scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenţiei comunicative
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea
la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii

OBIECTIVE DE EVALUARE:
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Elevii vor demonstra că ştiu:
O1 – să înlocuiască substantivele subliniate cu adjective care au acelaşi sens;
O2 – să precizeze felul adjectivelor subliniate din text;
O3 – să identifice adjectivele variabile și invariabile ;
O4 – să indice funcţia sintactică a adjectivului cerut din text;
O5 – să completeze gradele de comparație indicate;
O6 – să transcrie o structură care conţine un epitet cromatic și o personificare ;
O7 – să analizeze morfosintactic unele adjective;

O8 – să identifice o imagine artistică,precizându-i felul;
O9 – să-şi imagineze o descriere a unei zile de primăvară, subliniind adjectivele folosite.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
RESURSE: capacităţile de învăţare ale elevilor – clasă de nivel mediu, cunoştinţele anterioare.
RESURSE PROCEDURALE: testul docimologic.
FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitate independentă individuală.
MATERIALE DIDACTICE: fişa cu textul-suport şi cu sarcinile de lucru.

SCENARIUL DIDACTIC

Momentele

lecţiei

O

b.

op

.

Conţinutu

ri/

detalieri

de

conţinut

Activităţi

de învăţare

Strategii didactice Evaluare

Resurse

procedur

ale

Resurse

materia

le

Forme

de

organiza

re

Moment

organizato

ric

1 min.

- verificarea
prezenţei
- pregătirea
materialului
didactic

-
conversaţia
euristică

-
catalogul

- frontal

Anunţarea

obiectivelo

r evaluării

1 min.

O
1-
9

-
prezentarea
obiectivelor
pe înţelesul
elevilor

-
expunerea

-
proiectul
didactic

- frontal

Distribuire

a şi

rezolvarea

sarcinilor

de lucru

47 min.

O1

O2

- adjectivul - ex. de
înlocuire a
substantivelo
r subliniate
cu adjective

- testul
docimologi
c

- fişa cu
textul-
suport şi
cu
sarcinile

-
individual

-
indepen-

1. Înlocuieşte
substantivele
subliniate în
versurile
următoare cu
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O4

O3

O5

O6

O7

O8

O9

corespunzăto
are ca sens
- ex. de
recunoaștere
a felului
adjectivelor
subliniate
- ex. de
precizare a
funcţiei
sintactice a
adjectiv cerut
din text
- ex. de
alegere a
variantei
corecte de
răspuns
- ex. de
completare a
gradului de
comparație
- ex. de
transcriere a
unui epitet
cromatic și a
unei
personificări
-ex. de
analiză
morfosintacti
că a
adjectivelor
- ex. de
identificare a
imaginilor
artistice;
- ex. de
redactare de
text
descriptiv
conform

de lucru dent un adjectiv
propriu-zis
care să aibă
acelaşi sens:

-
Arături

de

catifea:

- După
trena-i

de

ninsori:

2. Precizează
tipul
adjectivelor
subliniate din
textul dat.
3. Scrie pe
spațiul punctat
din dreptul
fiecărui
cuvânt,litera
corespunzătoa
re răspunsului
corect:
A

galbeni
lungi

B

a) adjectiv
variabil cu trei
forme
flexionare

b) adjectiv
variabil cu
două forme
flexionare

c) adjectiv
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cerinţei variabil cu
patru forme
flexionare

d) adjectiv
invariabil

4. Indică
funcţia
sintactică a
adjectivului
din versul: ”De
omăt topit abia”

5.Pune
adjectivul
lungi la gradul
comparativ de
superioritate,a
poi la
superlativ
absolut.

6. Transcrie o
structură care
conţine un
epitet
cromatic şi o
personificare.

7. Analizează
morfosintactic
adjectivele
albastre și topit,
din text.

8.Transcrie,di
n text, o
imagine
artistică
menționându-
i felul.



292

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

9. Redactează
un text de 8-
10 rânduri în
care să descrii
o zi de
primăvară.
Subliniază
adjectivele.

Tema

pentru

acasă

1 min.

Imaginează-
ţi că părinţii
îţi propun
să-ţi
redecorezi
camera. În
acest sens,
vei merge la
un magazin
specializat,
de unde îţi
vei
achiziţiona
mobilierul.
Scrie un
dialog de 8-
10 replici cu
un
vânzător, în
care să-i
descrii cum
ai vrea să
arate noul
tău pat,
birou,
dulap,
veioză şi
alte obiecte
decorative,
pentru a

- ex. de
redactare

- ex de
creativitate

- explicaţia - caietele
elevilor

- frontal
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putea găsi
exact ceea
ce cauţi.
Integrează
6-8
adjective
diferite pe
care să le
subliniezi!
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Clasa a VI-a Numele
Prenumele

Test sumativ – Adjectivul

Se dă textul:

” Pogorâtă pe pământ

În mătăsuri lungi de vânt,

Lași în urmă, pe câmpii,

Galbeni vii

De păpădii,

Bălți albastre și-nsorite

De omăt topit abia,

Și pe dealuri mucezite

Arături de catifea

Și pornești departe-n sus

După iarna ce s-a dus,

După trena-i de ninsori

Așternută pe colini...”

G. Topîrceanu-Rapsodii de primăvără

1. Înlocuieşte substantivele subliniate în versurile următoare cu un adjectiv propriu-zis care să aibă acelaşi sens:

- Arături de catifea:

- După trena-i de ninsori: 10p

2. Precizează tipul adjectivelor subliniate din textul dat. 10p

3. Scrie pe spațiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt,litera corespunzătoare răspunsului corect:
A B

galbeni a) adjectiv variabil cu trei forme flexionare

lungi b) adjectiv variabil cu două forme flexionare

c) adjectiv variabil cu patru forme flexionare

d) adjectiv invariabil 10p

4. Indică funcţia sintactică a adjectivului din versul: ”De omăt topit abia” 5p

5.Pune adjectivul lungi la gradul comparativ de superioritate,apoi la superlativ absolut. 10p
6. Transcrie o structură care conţine un epitet cromatic şi o personificare. 10p

7. Analizează morfosintactic adjectivele albastre și topit, din text. 10p

8.Transcrie,din text, o imagine artistică menționându-i felul. 5p

9. Redactează un text de 8-10 rânduri în care să descrii o zi de primăvară. Subliniază adjectivele.

20p

Din oficiu 10p
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BAREMDE CORECTARE ŞI NOTARE

Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem.

1. de catifea = catifelate; de ninsori= ninsă. (2 x 5p) 10 puncte

2. -nsorite = adjectiv provenit din verb la participiu; mucezite = adjectiv provenit din verb la participiu.
(2 x 5p) 10 puncte

3. galbeni- c) adjectiv variabil cu patru forme flexionare
lungi- a) adjectiv variabil cu trei forme flexionare (2x5p) 10 puncte

4. topit = atribut adjectival. 5 puncte

5.cele mai lungi, foarte lungi. (2x5p) 10puncte

6.epitet cromatic ”Bălți albastre”
personificare ” Și pornești departe-n sus ” 10puncte

7. albastre- adjectiv propriu-zis,variabil cu patru forme,se acordă în gen, nr și caz cu substantivul
”bălți”gen feminin,nr plural,caz Ac,grad de comparație pozitiv,funcția sintactică de

atribut.
topit-adjectiv provenit din verb la participiu,variabil cu patru forme,se scordă în gen,nr. și caz cu

substantivul ” de omăt”, gen neutru,nr singular,caz Ac ,grad de comparație pozitiv,
funcția sintactică de atribut. (2x5p)10 puncte

8. ”Și pe dealuri mucezite”-imagine vizuală 5 puncte

9. - prezentarea a două aspecte care ţi-au reţinut atenţia 2 puncte

- folosirea descrierii ca mod de expunere dominant 2 puncte

- prezenţa impresiilor personale 1 punct

- folosirea unui limbaj expresiv 2 puncte

- originalitatea 1 punct

- corectitudinea exprimării 1 punct

- încadrarea în limita de spaţiu 1 punct

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de
elev.
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Jocul de rol

PANAIT FĂNICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.43 ,,FERDINAND''

Jocul este o activitate specific umană care are o mare importanță la vârsta copilăriei pentru
rolul pe care îl are în formarea personalității copilului.Jocul are un caracter universal,el este o
manifestare a unei caracteristici comportamentale a copiilor de pretutindeni.

Pentru copil jocul reprezintă viața și realitatea în toată complexitatea ei.Jocul este ocupația
preferată și cea mai intense a copiilor.Prin joc copilul se confruntă cu sine însuși, cu ceilalți, cu
diferite materiale și procese și cu mediul înconjurător

Jocurile didactice alcatuiesc cea mai cuprinzatoare categorie de jocuri cu reguli,ele dinamizeaza
actiunea didactica prin intermediul motivațiilor ludice care sunt subordinate scopului activității de
predare-invățare-evaluare,intr-o perspectiva pronunțat formative și se diferențiază de alte jocuri prin
prezențasarcinii didactice’’

DE-A DOCTORUL

Scopul: Verificarea si consolidarea cunostintelor dobandite in cadrul domeniilor experientiale.
Insusirea si respectarea regulilor de de comportare si intelegerea acestora in planul relatiilor

sociale. Demonstrarea capacitatii de comunicare clara a
unei idei,nevoi actiuni.

Sarcina didactica: Exersarea deprinderii de a utiliza formule de politete in diferite contexte.
Regulile jocului:Copiii-pacienti asteapta la rand sa intre in cabinetul doctorului, intra,

saluta,verbalizeaza simtomele pe care le au,sunt consultati de doctor, primesc reteta, multumesc si
pleaca.

Material didactic: Trusa doctor,halate, bonete
Desfasurarea jocului:Conducatorul jocului (educatoarea) desemneaza prin interviu un copil care sa
indeplineasca functia de doctor. Copilul care raspunde corect mai multor intrebari este numit doctor
si are dreptul sa-si aleaga doua asistente. La sectorul ,,Joc de rol” se amenajaza un spatiu
corespunzator: cabinetul doctorului si sala de asteptare.Cabinetul doctorului este dotat cu ,,Trusa
doctorului”(tensiometru, stetoscop, microscop, seringa,ace, etc),halate, boneta. Sala de asteptare este
dotata cu scaune pe care vor sta pacientii. Copiii-pacienti asteapta la rand in sala de asteptare. Ei
intra pe rand in cabinetul doctorului, salutea, prezinta cardul de sanatate si descriu simptomele pe
care le au.Doctorul consulta pacientul, stabileste diagnosticul, elibereaza reteteta si stabileste vizita
cand pacientul revine la control, (in functie de gravitatea diagnosticului).Asistenta noteaza in
registru datele pacientului.Exemplu:

Pacientul: ,,Buna ziua! Am venit pentru ca ma simt foarte rau, ma doare capul, nu pot sa dorm si
nu am pofta de mancare”.

Doctorul:,, Va rog sa va asezati pe pat sa va consult si sa-mi spuneti, de cand va simtiti rau.”
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Pacientul:,, Nu ma simt bine de cateva zile!”
Doctorul: ,,Sunteti foarte oboist, va scriu pe reteta un tratament cu vitamine, le cumparati de la

farmacie, luati una pe zi si va reveniti.”
Jocul continua pana vor intra in cabinet toti pacientii.
.La final toti pacientii primesc bomboane.

PIAGET a investigat legătura dintre evoluția jocului și dezvoltarea gândiriiși a susținut
faptul ca nivelul de dezvoltarea al copiluluipoate fi dedus, în parte, din activitățile de joc.

El a format trei stadii principale ale activității de joc:
-deprinderea de joc- corespunde stadiului sensorio-motor al dezvoltării.Se pune accentual

asupra exersarii și controlului mișcărilor și asupra explorării obiectelor prin observare și atingere.
Activitatea de joc a copiilor conținemulte mișcări repetitive care sunt făcute din simpla plăcere de a-
și demonstra măiestria deprinderilor implicate.

-jocul simbolic-corespunde cu stadiul preoperational.Copilul angajează fantezia și produce
realul in joc,se bucură cand folosește un obiect pentru a-l simboliza pe altul.

-jocul cu reguli-caracterizează stadiile operaționale.Procesele de gândire ale copilului devin
mai logice,iar jocul implică utilizarea regulilor și procedeelor.

PIAGET susține că jocul este adaptare,adică o expresie a procesului de asimilare în care
copilul încearca să înțeleagă lumea din jur și să o schimbe pentru a corespunde propriei înțelegeri și
experiențe

Jocul ca parte integrantă a copilăriei,are la bază cateva principii,care determină schimbări in
conduita și personalitatea copilului:
-crează bună dispoziție;
-elibereaza energie creatoare ;
-conduce la înțelegerea realitații;
-determină socializarea copiilor;
-contribuie la exersarea limbajului;
-dezvoltă creativitatea;
-stimulează gândirea;
-formează atitudini;
-dezvoltă aptitudini;

In cadrul învățământului primar învâțarea este activitatea fundamentală, astfel că jocul
devine activitate compensatorie a învățării creând condiția de odihnă pentru optimizarea activității
de învățare.
Jocurile copiilor școlari sunt mai bine organizate, regulile sunt respectate cu rigoare, sunt gustate cu
mult interes jocurile de rol ca de exemplu:,, de-a școala’’, ,,de-a familia’’, ,,de-a doctorul’’ sau de
miscare ,, de-a prinselea’’, ,,de-a ascunselea’’.
Iata deci doar câteva dintre efectele benefice asupra dezvoltării personalității școlarului mic.
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Valorificarea textului literar prin exerciții și jocuri creative

prof. înv. primar Păr Camelia – Luoana
Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava

I.Conceptul de creativitate
Fenomen complex și dinamic, de o importanță semnificativă pentru sfera educațională, socială,

economică și culturală, creativitatea se află în centrul preocupărilor psihologilor, pedagogilor, literaților,
economiștilor, filosofilor, sociologilor și constituie obiectul a numeroase cercetări științifice.

Termenul de creativitate a fost introdus în psihologie de G. W. Gordon Allport în 1937, pentru
a desemna o formațiune de personalitate, până la această dată fiind utilizați termeni precum aptitudine,
dotație, talent, genialitate, invenție, inovație, descoperire, inteligență, imaginație. Anul 1950 marchează
începutul studiilor sistematice asupra creativității. Este anul în care J. P. Guilford, la Congresul
Asociației Psihologilor Americani, sublinia importanța creativității și creiona câteva direcții de cercetare
cu privire la acest fenomen. După această dată, se înregistrează o explozie a investigațiilor asupra
creativității. Modalitățile numeroase prin care a fost definită creativitatea surprind complexitatea acestui
fenomen, dar fiecare în parte pune accent pe dimensiuni diferite ale creativității. Unele cercătări
evidențiază aspecte noi ale acestui concept, altele atribuie semnificații noi aspectelor vechi, unii autori
pun accent pe o anumită dimensiune a creativității, alții pe o altă dimensiune, motiv pentru care o
definiție unanim acceptată nu poate exista. Astfel, Alexandru Roșca preciza că pentru unii autori
creativitatea este „aptitudine sau capacitate de a produce ceva nou și de valoare”, pentru alții este „proces prin
care se realizează produsul”, după alți autori, creativitatea este „orice rezolvare de probleme noi”, în timp ce
pentru tot mai mulți autori „creativitatea implică realizarea unui produs nou și de valoare pentru societate”
(Alexandru Roșca, 1981, p.16).

Ana Stoica – Constantin definește creativitatea ca fiind „un fenomen complex, unitar și dinamic

care angajează întreaga personalitate umană, implicând structura bio-psiho-socială și culturală a personalității

(recunoscută ca potențial creativ) și anumiți factori externi pentru a realiza cea mai înaltă formă de manifestare a

comportamentului uman (creativitatea actualizată, manifestă) finalizată prin producerea noului cu valoare

socială, fie el concret sau abstract” (Ana Stoica – Constantin, 2004, p. 18).

Creativitatea este un fenomen complex, cu multiple fațete, ale cărui trăsături definitorii sunt

productivitatea, utilitatea, eficiența, valoarea, ingeniozitatea, noutatea, originalitatea (M. Roco, 2004).

II. Textul literar pentru copii
Conceptul de literatură pentru copii a cunoscut de-a lungul timpului numeroase interpretări,

uneori fiind contestat, alteori, riguros fundamentat. Considerată de unii autori „nonliteratură”, „literatură
opusă literaturii adevărate”, „subliteratură”, „paraliteratură”, „Cenușăreasă a literaturii adevărate”, „literatură de
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frontieră” etc. (M. Breaz, 2011), literatura destinată copiilor s-a impus, totuși, conform opiniei
majorității autorilor, ca o componentă importantă a literaturii naționale. Astfel, Mircea Breaz consideră
că literatura pentru copii „aparține literaturii în general (literatura mainstream – înaltă, adevărată, cultă,
propriu-zisă), atât din punctul de vedere al convențiilor constitutive (emergența genurilor ficționale, dinamica

formelor, metamorfozele expresiei, avatarurile literarității etc.), cât și din punctul de vedere al diferitelor sale

instituiri și reinvestiri funcționale, estetice sau axiologice” (Breaz, 2011, p. 40).
Specificul literaturii pentru copii este dat de caracteristicile receptării textului literar la vârsta

preșcolarității și școlarității. Receptarea la această vârstă capătă forme aparte determinate de:
- gradul dezvoltării proceselor psihice (gândire, limbaj, atenție, imaginație);
- interesele, preocupările ce gravitează în jurul jocului;
- posibilitățile limitate privind înțelegerea mesajului și decodificarea imaginilor artistice.

În sfera literaturii pentru copii intră genuri și specii literare identice celor din literatura
națională, dar care, prin conținutul tematic, se apropie de universul de cunoaștere al copilului, de
năzuințele, aspirațiile lui. Creațiile populare, în versuri sau în proză, au constituit dintotdeauna fondul
de aur al acestei literaturi. Basmul - pledoarie pentru valorile etern umane, legenda – amestec de adevăr
și ficțiune, snoava – morală populară, povestirile și schițele despre viețuitoare – univers al cunoașterii și
al trăirii, romanul pentru copii – aventură și inedit, poezia lirică – emoție și frumusețe a naturii, toate
acestea se constituie în specii literare îndrăgite de copii.

III.Valorificarea textului literar prin exerciții și jocuri creative. Exemple
Liric, epic sau dramatic, textul literar pentru copii poate constitui punctul de plecare în

construirea unor scenarii didactice care să provoace la reflecție, la căutări, la formulare de întrebări și
răspunsuri personale, angajându-l astfel pe elev în gândirea critică și creativă.

Prin exerciții și jocuri creative care pun în valoare virtuțile textului literar, elevii descoperă
resursele limbii, îi înțeleg cu emoție frumusețea, se deprind cu mânuirea nuanțată, subtilă a cuvintelor și
își formează o atitudine caracterizată prin dinamism și curiozitate intelectuală.

Exercițiul, una dintre metodele des folosite în cadrul lecțiilor de receptare a textului literar, face
parte din categoria metodelor numite training – methods cu rol de a forma abilități și deprinderi.
Exercițiile de creație sunt cele care au rolul de a forma abilități și deprinderi specifice gândirii divergente,
laterale și analogice. Jocul are un rol important în educarea creativității elevilor, contribuind la crearea
unui climat stimulativ, de încredere și siguranță, la depășirea blocajelor emoționale, dezvoltând empatia
și stimulând relațiile interpersonale de comunicare.

Exemple:
Un alt final ...

Este un exercițiu ce oferă copilului posibilitatea de a-și explora propriile trăiri, de a-și dezvolta
capacitatea anticipativă, de a prezenta și de a verifica propriile soluții, de a-și cultiva independența și
spontaneitatea.

Ce s-ar fi întâmplat dacă ... ?

E o întrebare care încarcă povestea cu sensuri noi, o întrebare din care se naște o altă realitate sau o
nouă față a aceleiași realități. În jurul răspunsurilor posibile încep să se învârtă întâmplările ca într-un
carusel al fanteziei.

Ce aș face dacă aș fi ....?

Sarcina copilului este de a se pune în locul unui personaj și de a repovesti textul din acest punct
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de vedere.
Dincolo de sfârșit

Sarcina elevilor constă în a continua firul poveștii, depănându-l până la un anume punct ales de ei;
exercițiul dezvoltă gândirea anticipativă, originalitatea, spontaneitatea.

Pe alt drum ...

Se solicită elevii să-și imagineze că personajul principal al unui basm / povești / povestiri parcurge,
în evoluția sa, un alt drum, trece prin alte întâmplări, se întâlnește în împrejurări inedite cu alte
personaje. Se cultivă flexibilitatea și gândirea divergentă.

Salt în timp

Sarcina copilului este de a-și imagina evoluția în timp a personajului unei povești / povestiri /
schițe; se cultivă spontaneitatea, gândirea logică și anticipativă.

„Salata de povești” (Gianni Rodari, 2009)

Personaje din povești diferite se întâlnesc, aventurile lor se amestecă, urmează un alt curs, apar
imagini noi de o forță neobișnuită. Poveștile se recompun ca într-un puzzle în care singura regulă este
cea a fanteziei. Rod al închipuirii, „salata de povești” apare ca un dar minunat atât pentru cel care o
compune, cât și pentru cel care o citește.

Înlocuind personajele

Exercițiul - joc are ca sarcină înlocuirea unui personaj dintr-un basm / poveste / povestire/ schiță
cu un altul păstrând însă structura epică a textului.

Dialog între personaje din povești diferite

Într-un timp și într-un spațiu alese de cititor, personaje din povești diferite se întâlnesc. În
dialogul lor, își exprimă gândurile, sentimentele, dorințele.

Exercițiul dezvoltă imaginația și capacitatea empatică.
„Povești pe dos” (Gianni Rodari, 2009)

Aplicând tehnica „răsturnării” unui element sau tuturor elementelor dintr-un basm / poveste, se
dezvoltă autonom, în alte direcții, un alt basm / o altă poveste; jocul dezvoltă imaginația, gândirea
divergentă.

Exercițiile și jocurile care presupun alcătuirea de texte în versuri sau în proză pornind de la tema,
motivele operelor literare studiate sau folosind anumite cuvinte și expresii din conținutul lor reprezintă
alte modalități de stimulare a creativității.
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ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ PRINMETODE ŞI TEHNICI ACTIVE

Prof.înv.preşc. Costela Pascu
Grădiniţa cu P.P. ,,Raza de Soare,,-Urziceni,Ialomiţa

Motto: ,,Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care să o aprinzi astfel încât, mai
târziu, să lumineze cu lumină proprie.,,
Plutarh

Se ştie că învăţământul românesc se află într-un proces de racordare la noutăţile existente, şi ca
atare, este în continuare de datoria noastră, a cadrelor didactice, să arătăm că schimbarea stă în puterile
noastre. Şi ca să obţinem rezultate cât mai bune în procesul de predare-învăţare-evaluare, trebuie, să
îmbinăm şi să folosim adecvat şi creator metodele didactice. ,,Să devenim cu toţii elevi la şcoala
schimbării,,.

Ca şi în alte domenii de activitate, metodele de învăţământ nu sunt date odată pentru totdeauna,
ci au un caracter istoric şi dinamic, fiind supuse transformării, înnoirii. Necesitatea înnoirii metodelor,
izvorăşte din nevoia realizării unui salt calitativ în activitatea şcolară, a sporirii eficienţei procesului de
învăţământ. Opţiunea pentru o metodă sau alta, este în strânsă legătură cu personalitatea educatoarei şi
de gradul de pregătire, predispoziţia şi stilurile de învăţare ale grupului cu care lucrează.

Astăzi, învăţarea tinde, din ce în ce mai mult, să devină anticipativă. În acest context, sensul
învăţării trece de la ,,ce învăţăm?,, la ,,cum învăţăm?,,, la asigurarea acelor instrumente şi mecanisme
care să-l ajute pe copil ,,să înveţe cum să înveţe,,. Rolul educatoarei este de neînlocuit, căci ea
este ,,organizatorul condiţiilor de învăţare,,.Curriculum pune accent pe modul pro-activ de învăţare,
adică modalitatea prin care copiii sunt încurajaţi să-şi asume responsabilitatea în procesul de învăţare.

Cunoscându-ne foarte bine gupa de copii şi stilurile de învăţare individuale ale acestora,
metodele moderne aplicate în activităţile noastre, au implicat mult tact şi ne-am adaptat stilul didactic în
funcţie de tipul de copil (timid, pesimist, cooperator, nerăbdător etc.), găsind pentru fiecare gestul,
mimica, sfatul, lauda, aprecierea, entuziasmul, în concordanţă cu situaţia. Astfel, cunoscând foarte bine
copiii, am obţinut avantajele pe care ni le-au oferit metodele folosite: “brainstorming”, “ciorchinele”,
“predicţiile”, “gândiţi –lucraţi în perechi- prezentaţi”, “ştiu- vreau să ştiu –am învăţat”, “turul galeriei”,
“proiectul”.

Dacă ar trebui să explicăm caracterul activ-participativ al acestor metode, putem spune că se
bazează pe stimularea atitudinii active, a activităţii din propria iniţiativă, a implicării proprii copiilor.
Acest lucru este posibil datorită punerii accentului pe procesele de cunoaştere şi nu pe produsele
cunoaşterii ; metodele ajută copiii să caute să descopere, să găsească singuri soluţii ale problemelor
apărute, şi reorganizarea progresivă a cunoştinţelor.

Am elaborate un set de condiţii pe care trebuia să le îndeplinim pentru promovarea învăţării
active. Am acordat timp suficient şi am creat condiţii optime pentru ca preşcolarii să-şi exprime ideile şi
pentru a primi un feedback constructiv; am încurajat copiii să-şi exprime ideile şi părerile proprii, fără
teama de a fi ridiculizaţi; copiii au fost stimulaţi să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă
valoarea propriilor idei şi opinii.
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“METODA PREDICTIVᾸ ” aşa cum arată şi denumirea, îi determină pe copii să facă predicţii
asupra unei teme, unui personaj, unui fapt. Ea se aplică înainte de a prezenta un text nou, astfel încât se
poate observa şi evidenţia fluiditatea inteligenţelor multiple. Dezvoltă inteligenţa verbală lingvistică prin
formarea abilităţilor, dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a interpretărilor. Această metodă o aplicăm cu
success la povestiri sau lecturi.
Domeniul Limbă şi Comunicare cu tema: “Povestea iepurasului neascultător”
Forma de realizare: Povestire dupa ilustraţii
Tipul: formare de deprinderi
Scopul: dezvoltarea capacităţii de a povesti după ilustraţii, interpretând detaliile imaginilor în contextul
formulării unor opinii personale.
Obiective operaţionale:
-să facă predicţii după anunţarea titlului poveştii;
-să facă predicţii după povestirea fiecărui fragment al poveştii, ilustrat prin planşe desenate;
- să-şi argumenteze părerile;
- să argumenteze cu exemple din viaţa personală.
Metode şi procedee: dialogul dirĳat, conversaţia, problematizarea, gândiţi-lucraţi în perechi-
comunicaţi, ciorchinele, predicţia, brainstorming.
Material didactic: planşe cu imagini ale momentelor principale din poveste,coli mari, marker, imagini
reprezentând o grădină, doi iepurasi, o stradă pe care circulau maşini, mama iepuroaică.

1. Moment organizatric. Mobilierul este aşezat în semicerc; se fixează planşele cu conţinutul

poveştii; se fixează coala pentru realizarea “ciorchinelui” şi imagini reprezentând “cuvintele

cheie”.

2. Captarea atenţiei. Se realizează printr-o scurtă conversaţie referitoare la poveşti cunoscute în

care personajele sunt animale. Se prezintă jetoanele cu cuvintele cheie şi se cere copiilor să

creeze o scurtă poveste (conversaţia, problematizarea). Se adresează provocarea: “ce vă trece prin

minte când vă gândiţi la cuvântul “sfat” şi se realizează ciorchinele (brainstorming, ciorchinele).

3. Anunţarea temei. Anunţ copiii că vor asculta o poveste cu titlul “Povestea iepurasului

neascultător”, pe parcursul căreia ei vor fi solicitaţi să se gândească ce se va întâmpla pas cu pas

în poveste. Sunt anunţaţi că părerile lor sunt importate şi vor fi notate într-un tabel.

4. Desfăşurarea activităţii. Copiii fac predicţii după titlu(se solicită trei, patru predicţii). Se

construieşte tabelul predicţiilor(“Ce credeţi că se va întâmpla?”, “De ce credeţi asta?”, “Ce s-a

întâmplat de fapt?”). Se povesteşte primul fragment(după planşe), apoi copiii fac predicţii pentru

următorul fragment. Se povesteşte cel de-al doilea fragment. Se notează în tabel la rubric “Ce s-a

întâmplat de fapt?”. Se controlează predicţiile şi se confruntă cu ce s-a întâmplat de fapt.

Se continuă în acest mod, până la epuizarea momentelor illustrate ale poveştii. Nu se fac

comentarii asupra predicţiilor, ci doar se confruntă. Se insistă asupra predicţiilor înainte de

sfârşitul poveştii. Se va crea momentul în care copiii vor fi solicitaţi să-si spună părerea şi să şi-o

susţină asupra comportamentului celor doi arici. Se va insista asupra aspectelor educative ale

întâmplării, făcându-se legătura cu întâmplări asemănătoare din viaţa lor.
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5. Încheierea activităţii. Se propune copiilor să se gândească pentru următoarea zi, la alt sfârşit

al poveştii, pe care să-l ilustreze printr-un desen. Aprecierile vor fi pozitive şi vor viza

implicarea copiilor prin emiterea de opinii şi legăturile dintre evenimentele din poveste cu

întâmplări din viaţa personală.

Calitatea activităţii noastre la clasă, este “cartea de vizită” din care banalul şi rutina, trebuie

şterse din cartea de căpătâi a copilăriei, “GRĂDINIŢA”. Reţeta este să avem curaj, dorinţă ,

încredere în noi şi în metode. Deşi rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca

demersul nostru să aibă continuitate pe tot parcursul şcolarităţii, astfel încât, peste ani, copiii

noştri să fie capabili să înţeleagă schimbările şi să ia decizii înţelepte, adaptându-şi

comportamentul în beneficiul colectiv şi public.
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Ajută-mă, şi voi reuşi!

Prof. înv.primar, PAVEL LIVIA PARASCHIVA
Şcoala Gimnazială” Viorel Cucu Paltin” Arpaşu de Jos, jud. Sibiu

Art. 28, 29 – CONVENŢIA DREPTURILOR COPILULUI

“Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi dezvoltarea
personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la asigurarea accesului la
liceu şi facultate, la servicii de informare şi orientare şcolară şi profesională.”

Pe parcursul a 34 de ani în învăţământ, am avut în colectivele clasei şi copii cu deficienţe.
Niciodată nu am simţit o greutate, din contră, satisfacţia mea de dascăl a fost mai mare. În această
generaţie de elevi, în clasa noastră avem şi un copil cu dizabilităţi. Se numeşte Grama Flavius Marian si
este diagnosticat cu Distrofie musculară progresivă şi Întârziere mintală uşoară. Aceste probleme nu au
constituit un impediment pentru părinţii copilului, aceştia dorind cu orice preţ înscrierea copilului la
şcoală.

Elevii clasei a IV-a, elevii mei, au învăţat pe parcursul a 4 ani necazurile cu care se confruntă
colegul lor. Stiu să-l ajute în orice moment. Îi fac bună dispoziţie şi ori de câte ori este supărat, zâmbetul
îi vine pe buze datorită colegilor.
În fiecare semestru, de două ori , pleacă cu mama la recuperare. Acolo beneficiază de exerciţii fizice şi în
acelaşi timp lecţiile nu lipsesc din program.

Accesul copiilor cu cerinte educaționale speciale în școala de masă, alături și împreună cu elevii
„normali”, reprezintă o permanentă provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, manageri de
școală, părinți

Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea copiilor cu CES în structurile învăţământului
de masă care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o echilibrare a
personalităţii acestora . Şcoala pentru diversitate, deschisă şi elevilor cu cerinţe educative speciale, pune
un accent deosebit pe interrelaţia continuă a tuturor factorilor implicaţi în programul de lucru al
copilului, iar programul de lucru derulat în şcoală se materializează în acţiuni şi activităţi concrete
centrate pe analiza nevoilor reale ale copilului, pe valorificarea resurselor şcolii şi a resurselor existente
în comunitate, pe stabilirea unor obiective care să îmbine armonios nevoile şi resursele amintiteanterior.

Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea
elevului. Din moment ce învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el
va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/educarea acestui elev . Aceasta necesită eforturi şi
energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de
activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale.

Consider că nu există "reţete" pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei
care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are
dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună,
să se accepte şi să se ajute la nevoie.

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a
sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea
contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a
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fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă
transformare .

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu:
- având un caracter corectiv - formativ,ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor
intervenite în dezvoltare;
- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non - intelectuali ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de
învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc.

Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu
dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor
individuale. Această abordare diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul
şcolar. Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte
colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale.

Procesul de integrare a copiilor cu CES depinde în foarte mare măsură de profesor, de
competențele sale pedagogice, organizaționale, psihosociale, deoarece integrarea este un proces complex,
îndelungat și care presupune ca educatorul să fie foarte bine motivat și să știe exact ce înseamnă
integrarea.

Sintagma școală pentru diversitate este echivalentă sintagmei școală pentru toți și reprezintă
dezideratul maximei toleranțe în ceea ce privește diferențele fizice, socioculturale, lingvistice și
psihologice existente între copii/ elevi, misiunea fiind aceea de a le oferi tuturor
posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și de a se exprima conform
trăsăturilor individuale de personalitate.

În concluzie, integrarea copiilor cu CES în școli obișnuite este o necesitate a prezentului și a
viitorului, deoarece includerea lor în societate în forma școlară, la început, asigură o mai bună adaptare
la condițiile mediului de mai târziu, ei învață treptat cum să răspundă solicitărilor tot mai diverse,
cunoscând realitatea dintr-o perspectivă mai largă.
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REGULI GENERALE ALE EXECUȚIEI CHELTUIELILOR

PERIȘOREANU ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 MOTRU

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr.500 / 2002 privind finanțele publice , ale art. 17 , alin
(2)din Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată și ale art.13 din Qrdonanța Guvernului nr.119/1999
privind auditul intern public si controlul financiar preventive, aprobată cu modificări si completări prin
Legea nr.301/2002, cu modificarile ulterioare, instituțiile publice, indifferent de subordonare si modul
de finanțare a cheltuielilor au obligația să respecte procedurile privind parcurgerea celor patru faze de
execuție bugetară, respective angajarea, lichidarea,ordonanțarea și plata.
Ordonatorii de credite ai bugetelor sunt autorizați să angajeze, să lichideze și să ordonanțeze cheltuielile
pe parcursul anului bugetar în limita creditelor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectuează de
persoane autorizate care potrivit legii, poartă denumirea generic de contabil.
Angajarea oricărei cheltuiei din fonduri publice imbracă doua forme și anume
-angajament legal
-angajament bugetar
Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisâ și să fie semnat de ordonatorul de credite și
reprezintă orice act juridic din care rezultă sau ar putea să rezulte o obligație pe seama fondurilor
publice.
Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventive împreună cu o
propunere de angajare a unei cheltuieli.
Ordonatorii de credite nu pot încheia niciun angajament legal cu terțe persoane fără viză de control
financiar preventive.
Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care autoritatea competent, potrivit legii afectează fondurile
publice in limita creditelor bugetare aprobate și precede angajamentul legal.
Valoarea angajamentelor legale nu poate depăși valoarea angajamentelor bugetare și a creditelor
bugetare aprobate

Angajamentele bugetare sunt individuale și globale , cele individuale sunt specifice unei anumite
operațiuni iar cele globale privesc cheltuielile curente de funcționare de natură administrativă.
Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie insoțite de documente justificative și de orice alte
documente solicitate de persoana împuternicită să exercite viza de control financiar preventiv.

Lichidarea cheltuielilor, este faza din procesul execuției bugetare în care se verifică existent
angajamentelor și se verifică realitatea sumei datorate și documentele justificative care atestă
operațiunile respective.
Documetele areatestă bunurile primate, lucrările executate și servicile prestate sau din care reies
obligatiile de plată se vizează cu ,,bun de plată,, de către ordonatorul de credite sau altă persoană
împuternicită cu astfel de atribuții.

Ordonanțarea cheltuielilor este faza din procesul execuției bugetare în care se confirm că
bunurile au fost livrate sau că alte creanțe de plată au fost verificate.
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Este documentul intern prin care ordonatorul de credited ă dispoziție conducătorului compartimentului
financiar contabil să intocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.

Plata cheltuielilor este faza finală a execuției bugetareprin care instituția publică este eliberată
de obligațiile sale față de terții creditori.
Plata se efectuează de contabil, prin unitățiile trezoreriei statului, se semnează de două persoane,
conducătorul compartimentului financiar contabil și ordonatorul de credite.
Instrumentele de plată sunt cecul de numerar si ordinal de plată la trezoreria statului (OPHT).

Plata se efectuează de către contabil numai dacă sunt indeplinite următoarele condiții:
-cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate și ordonanțate
-există credite bugetare deschise ori repartizate sa disponibități în conturile de disponibil
-subdiviziunea bugetară de la care se face plata este cea corectă
-există toate documentele care să ateste plata
-semnăturile de pe documentele justificative aparțin ordonatorului de credite
-suma datorată beneficiarului este cea corectă
-documentele de angajare și ordonanțare au primit viza de control financiar preventive
-documentele sunt întocmite corect.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
– Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității patrimoniului instituțiilor
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Școala viitorului, profesorul și calitățile sale

Autor: Petrescu Laura
Profesor pentru învățământ primar,

Școala Gimanzială Nr. 1 Tunari

Școala viitorului va fi școala care va explora la maximum, prin toate mĳloacele și resursele de care
dispune, creativitatea elevului. Va fi școala unde elevii vor merge din dorința de a descoperi și de a
experimenta lucruri noi, din dorința de a- și explora potențialul, de a descoperi lucruri despre ei și
despre lumea din jurul lor. Vor vrea să învețe cum să devină independenți și ce să facă cu toate
informațiile pe care profesorii, în postura de facilitatori, îi vor ghida să le înțeleagă. Vor învăța cum să
obțină singuri informațiile de care au nevoie pentru a schimba ceva în lumea în care trăiesc și își vor
crea propriile mecanisme de adaptare la cerințele societății, a lumii în ansamblul ei. Vor vrea să învețe,
doar dacă ceea ce învață are sens pentru ei. Doar dacă vor găsi singuri utilitatea și doar dacă va
corespunde intereselor și nevoilor pe care le vor avea. Viitorii noștri elevi vor experimenta un al gen de
educație și asta petru că au nevoie de lucrul acesta pentru a se dezvolta și crește în ritmul lor. Tocmai ei,
elevii noștri ne vor forța să permitem schimbarea și transformarea de care este nevoie în educație.
Tocmai ei, uimitori și surprinzători în forța și rapiditatea cu care evoluează, ne vor împinge pe noi toți
ceilalți să evoluăm odată cu ei și să le permitem să progreseze și să inoveze. Ei vor fi cei care, alături de
noi, își vor gestiona propriul parcurs de învățare, vor hotărî ce vor învăța, cum vor învăța și alături de
cine vor merge în această călătorie.

Abia atunci elevilor noștri le va plăcea să meargă la școală. Și abia atunci școala pe care o vom face va
fi eficientă. Abia atunci, când vom înțelege că școala noastră, trebuie să fie cea de care ei au nevoie și cea
care lor li se potrivește, când vom renunța să ne împotrivim, când vom renunța la orgoliul de
profesionist, de maestru care știe tot și care trebuie să- și facă elevii să- l urmeze întru totul, pentru că
noi așa am fost învățați, abia atunci vom vedea cu adevărat efectele educației pe care o facem. Învățarea
va deveni vizibilă în elevii noștri, și noi, profesorii, vom deveni vizibili pentru ei. Ceea ce reușim să le
oferim din experiența noastră de cunoaștere, va avea cu adevărat impact asupra lor și va trezi în ei
dorința de cunoaștere. Pentru că școala viitorului, văzută astfel, făcută astfel, va fi răspunsul tuturor
căutărilor și străduințelor noastre de a face educație de calitate cu și pentru copiii noștri. Ne vom putea
mândri atunci că am reușit să îndeplinim idealul educațional pe care ni- l propunem astăzi:„ formarea
personalității autonome și creative, adaptabilă la condiții de schimbare inovatoare rapidă, specifică societății

postindustriale de tip informațional”

Cum vom reuși noi, cei de astăzi, profesorii prezentului, să facem asta? Cred că de aici pornește totul.
De la o simplă întrebare, care, recunosc, îmi apare în minte din ce în ce mai des în ultima vreme. Sunt
profesor de aproape cinsprezece ani, am lucrat în școli private, în școli din sistemul de stat și lucrez în
prezent într- o școală defavorizată din mediul rural. Mi- am dorit să experimentez și sistemul de stat și
sistemul internațional, și medii de învățare în care resursele nu au constituit niciodată o problemă dar și
medii de învățare în care copiii nu beneficiază de atâtea resurse ca cei din școlile frumoase, din oraș. Nu
m- am săturat încă, mai am de experimentat și de învățat încă mult dar un lucru am învățat clar și îl voi
păstra mereu cu mine. Fiecare dintre ei va crește și se va forma, va învăța și va construi, atâta timp cât eu,
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profesorul din fața lui, îmi voi asuma responsabilitatea de a- l însoți, de a- l ghida, de a- l sprĳini și de a
învăța odată cu el, dacă va fi cazul. Mă voi apleca mereu asupra copilului din clasa mea, din fața mea. Il
voi asculta și îl voi vedea. Cu adevărat îl voi vedea! Așa cum este el, cu nevoile lui, cu nivelul lui de
dezvoltare, cu dorințele și bucuriile lui, dar mai ales cu ochi și priviri egale pentru ei toți. Și mai mult, cu
convingerea că fiecare copil din clasa mea are dreptul și merită să primească tot ce îi pot oferi eu din
experința mea, din sufletul meu și din ceea ce cunosc și știu să- l învăț. Nu voi judeca copiii pentru
mediul în care trăiesc și nici pentru părinții care- l cresc. Nu voi limita șansa unui copil de a se dezvolta
și de a crește, la prejudecăți și convingeri incorecte. Voi crede în fiecare dintre ei și voi construi cu
fiecare dintre ei și mai ales, le voi arăta, de fiecare dată, cât de mult pot ei singuri să progreseze și să
construiască o lume pe care și- o doresc. Cred că niciodată nu mă voi opri și mai cred că este datoria mea
de profesor, al prezentului și al viitorului, să învăț mereu.Să învăț și să mă reinventez ori de câte ori va fi
nevoie, fie că e pandemie sau nu, fie că e școlă online sau nu. Consider că este responsabilitatea mea de
profesor, cel care are în mână poate viitorul unui copil, să țin pasul cu ei, cu elevii mei.

Cum voi fi eu, cea din viitor, profesorul viitorului? Voi fi cea mai bună profesoară! Nu voi da teme,
pentru că dacă întrebați, orice elev din prezent, va spune că nu vrea teme, că nu îi plac temele, dar voi
avea grijă să- i provoc să- și dorească să afle mai mult despre un subiect sau un scriitor, despre
matematică sau literatură. Ii voi provoca să caute, să descopere, să împărtășească din cunoașterea lor, să
disemineze, să învețe cum să învețe singuri. Voi folosi tehnologia, multă tehnologie, pentru că asta e
viața lor acum. Da, vom învăța utilizând tablete, aplicații, platforme și tot felul de instrumente și site-
uri și device-uri, care mai de care mai extraterestre pentru mine poate, dar normale pentru ei. Voi
învăța asta cu ei și de la ei. Vom învăța așa împreună dar nu voi uita să- i fac să iubească cărțile și scrisul
de mână și poveștile și valoare tuturor lucrurilor pe care ei poate le găsesc neînsemnate, inutile. Îmi voi
folosi aici acele calități care fac din mine un profesor îndrăgostit de cultură, literatură, tradițional și
clasic, acele lucruri pe care le- am învățat și eu cândva de la profesorii mei. Voi fi profesorul modern pe
care și- l doresc, care îi va îndruma să învețe colaborând cu ceilalți, experimentând, punându- și
întrebări, cercetând. Voi organiza adevărate experiențe de învățare, în aer liber poate, dincolo de pereții
claselor, în muzee și organizații, în lumea reală, în mĳlocul societății și în afara rigidității programelor, a
disciplinelor, a orei de curs și a manualelor sufocante pline de noțiuni irelevante pentru ei. Eu sunt
profesorului viitorului! Voi ști să fac asta pentru că învăț și adun secrete de profesor care vrea să- și
însoțească elevii în aventura cunoașterii.

Și dacă școala viitorului nu ar mai fi așa cum o știm, o clădire c mare și serioasă, cu multe cutiuțe mai
mari sau mai mici, clasele noastre, cu scaune așezate mereu atât de drept în rânduri? Și dacă școala
viitorului ar fi un spațiu mare și deschis, fără pereți și etichete pe uși, cu ferestre mari și multe culori? O
școală în care elevii să nu fie neapărat țintuiți pe scaune ci să se poată mișca și participa în voie la
cursurile care îi interesează. Dacă nu ar exista un orar atât de strict ca cel de azi? Dacă ar exista un orar
personalizat în funcție de interesele și nevoile fiecărui copil. Dacă nu ar mai exista ghiozdanele pline de
cărți, atârnând greu în spatele copiilor și în schimb ei ar putea avea fiecare o tabletă sau un laptop?

Oare nu acesta este viitorul școlii noastre ? Oare nu aceasta ar fi școala din viitor pe care elevii noștri
ar îndragi- o și în care noi, profesorii viitorului, vom simți în sfârșit că ajungem la ei, că reușim?
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CRITERII DE DIVIZIBILITATE

Pop Sever ,
Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare

Criteriul de divizibilitate cu 3 sau 9.
Un număr se divide cu 3 respectiv 9 dacă și numai dacă numărul format prin însumarea cifrelor sale
este divizibil cu 3 , respectiv cu 9.
Demonstrația se bazează pe faptul că 10 3�1M� , respectiv 10 M9 �1� .
Notația M3 semnifică un multiplu oarecare de 3.
Criteriul de divizibilitate cu 4 sau 25.
Un număr se divide cu 4 respectiv 25 dacă și numai dacă numărul format din ultimele doua cifre ale
sale este divizibil cu 4 respectiv cu 25.
Demonstrația se bazează pe faptul că 102 � 4 �25 .
Criteriul de divizibilitate cu 8 sau 125.
Un număr se divide cu 8 respectiv 125 dacă și numai dacă numărul format din ultimele 3 cifre ale
sale este divizibil cu 8 respectiv 125.
Soluţie : se bazează pe faptul că 103 � 8 �125 .

�125� 25��10n � � � �a

1 2
1 2 1 a2 1

3 �4a1 a2 3 2 1

1 2 3 2 1

2 1

... 10 10 � ...� 10

10n� 125� 25 � ... 125� 25

125� 25 �10 �a a ...a

125

n� n�a a an � a an � an �

n� na � a n�a n

n� na � an� an

n na � a � an

M

M

��

� � �

� � �

� �

De aici se vede că

125125... 12a2a1 ⋮⋮ anan�an�an � q.e.d.

Criteriu de divizibilitate cu 8
Pentru ca numărul natural m = să fie divizibil cu 8 este necesar si suficient ca
suma
ao + 2a1 + 4a2 să fie divizibilă cu 8.
Soluție :

2 1a � a0 �
1 2 1 0 a2a1a0 2 1a a0

2 1 0

8 100a �10
8 ... 8 8 4a �2 �

8 96a �8a � a
anan� a a a

�

�� � ��
��

Criteriul de divizibilitate cu 11:
Un număr este divizibil prin 11 daca diferenta dintre suma cifrelor de rang par si suma cifrelor de
rang impar este divizibilă cu 11 .

0 1 211� s = a - a + a - a 3 + ...⋮11⋮
Criteriul de divizibilitate cu 7(11 sau 13 ):
Un număr se divide cu 7(11 sau 13 ) daca si numai daca diferenţa dintre cele două numere obţinute
din numărul dat prin despărţirea lui în două , astfel ca la dreapta să rămână 3 cifre , se divide cu 7 (11
sau 13 ).

7 �11;13��⋮ - 7 �11;13�⋮

Soluţie : se bazează pe faptul că 1311710011103 ����� adică
17103 �� M , 103 M11�1� , respectiv 103 M13�1�
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Criteriul de divizibilitate cu 37 respectiv 27:
Un număr format din cel puţin 4 cifre se divide cu 37
( respectiv 27 ) dacă și numai dacă suma dintre cele două numere obţinute din numărul dat prin
despărţirea lui în două , astfel ca la dreapta să rămână 3 cifre , se divide cu 37 (respectiv 27 ).
Soluţie : se bazează pe faptul că 372737399991103 ������� adică
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Criteriul de divizibilitate cu 41.
Un număr format din cel puţin 6 cifre se divide cu 41 dacă și numai dacă suma dintre cele două
numere obţinute din numărul dat prin despărţirea lui în două , astfel ca la dreapta să rămână 5 cifre ,
se divide cu 41.
Soluţie : se bazează pe faptul că 105 �1� 99999 M41� adică 105 41�1M�
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Criteriul de divizibilitate cu 101 .
Un număr format din cel puţin 4 cifre se divide cu 101 dacă și numai dacă diferenţa dintre cele două
numere obţinute din numărul dat prin despărţirea lui în două numere , astfel ca la dreapta să rămână
2 cifre , se divide cu 101 .
Soluţie : se bazează pe faptul că 1011102 � � adică 1101102 �� M
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Criteriul de divizibilitate cu 73 sau 137 .
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Un număr format din cel puţin 5 cifre se divide cu 73 ( respectiv 137 ) daca si numai daca diferenţa
dintre cele două numere obţinute din numărul dat prin despărţirea lui în două , astfel ca la dreapta să
rămână 4 cifre , se divide cu 73 (respectiv 137).

... n ⋮73 �137 �� � � � �a1a2 a 1 2 4 3 2 1... 73 137a a an n n na �a � a �an� � ⋮

Soluţie : se bazează pe faptul că 13773001.101104 ���� adică
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Criterii de divizibilitate combinate cu produse de numere prime între ele .

Teorema lui Gauss . Dacă a,b,c sunt numere naturale astfel încât b si c sunt prime între ele și
a⋮�bic � , atunci a⋮b si a⋮c .

Criteriul cu 6. Un număr este divizibil cu 6 dacă este par și suma cifrelor sale este divizibilă cu 3 .
Criteriul cu 12. Un număr este divizibil cu 12 dacă ultimele două cifre formează un număr divizibil
cu 4 si suma cifrelor sale este divizibilă cu 3 .
Criteriul cu 15.Un număr este divizibil cu 15 dacă are ultima cifra 0 sau 5 și suma cifrelor sale este
divizibilă cu 3.
Criteriul cu 18. Un număr este divizibil cu 18 dacă este par și suma cifrelor sale este divizibilă cu 9 .
Criteriul cu 36. Un număr este divizibil cu 36 dacă ultimele două cifre formează un număr divizibil
cu 4 și suma cifrelor sale este divizibilă cu 9 .
Se pot enunța și alte criterii cu numere prime între ele , lăsăm pe seama cititorilor să o facă .
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Studiu de caz

Teme şi motive majore ale literaturii populare

Prof: POPA IANINA

Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighişoara

Cercetătorii consideră că temele şi motivele majore, comune unor ample teritorii lirice, epice şi
dramatice ale literaturii populare sunt: comuniunea om-natură, jertfa pentru creaţie, moartea-viaţa, iubirea,
binele şi răul, dorul, jalea, înstrăinarea, revolta, ireversibilitatea timpului, paralelismul dintre viaţa omului şi
a naturii.

1. Comuniunea om-natură
Deşi natura apare în ipostaze grandioase, sacerdotală, „preoţi munţii mari”, voievodală, „codrule

Măria Ta”, între om şi natură există o strânsă comunicare. Codrul e „frăţiorul zmeu şi la bine şi la rău”, „casă
luminoasă”, „ţara mea”, „fârtate”. Intimitatea este atât de puternică încât elogiul se converteşte în blestem,
când natura devine un impediment.

2. Jertfa pentru creaţie
Este o altă temă importantă a literaturii populare ilustrată în cele 165 de variante ale baladei

„Meşterul Manole”. Dacă motivul pastoral al „Mioriţei” este relaţionat de teritoriul şi de specificul vieţii
româneşti, motivul dramatic al jertfei artistului pentru creaţie are o intensă circulaţie, mai ales la popoarele
balcanice, variantele româneşti fiind însă superioare, sub raport estetic.

3. Viaţa - moartea
Raportul dintre viaţă şi moarte este o temă axială, depistabilă în toate genurile şi speciile literaturii

populare. Viaţa, aşa cum apare în literatura populară, este un traseu ondulat mioritic, o eternă înălţare şi
coborâre „sub zodii dulci amare” (Blaga), o alternanţă între dor şi jale, victorie şi înfrângere, bucurie şi amar,
frumos şi urât, expansiune şi zăcere, ardere vie şi cărbune. Linia vieţii, în mitologia română, este supusă unui
determinism dictat de „soartă”, termen care exprimă un alter-ego a ceea ce grecii numeau moira şi latinii
fatum.

4. Iubirea
În lirica erotică populară, de o mare fineţe, deosebim câteva motive: definiţii ale erosului, badea şi

mândra, urâtul, frumosul, adoraţia, jalea, reproşul, mândria şi blestemul. Dragostele, ridicate din dimensiuni
mitice, în doine, apar „ipostaziate” ca o marfă gingaşă, vândută prin târguri de neveste şi fete, „foc ce arde”,
„viorele răsărite pe coaste”, „Viorele flori adânci / Când le vezi, mândro, să plângi / Viorele, trei culori /
Când le vezi, mândro, să mori”.

5. Binele şi răul
În mitologia populară, ilustrată în basme, dar şi în balade, legende, descântece şi colinzi, cosmosul

apare ca o arenă în care se angajează o imensă luptă între bine şi rău, fiecărei categorii etice corespunzându-i
făpturi mitice antropomorfe, zoomorfe, zooantropomorfe, fitoantropomorfe.

6. Dorul
Cu o mare frecvenţă, în special, în lirica şi epica populară, dar şi în folclorul literar cu funcţie rituală,

dorul reprezintă un motiv central. Fiind un cuvânt românesc intraductibil, cercetătorii au încercat să-i
circumscrie sfera. Provenit din latinescul „dolus”, „durere”, cuvântul dor nu înseamnă numai dorinţă



314

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

amestecată cu durere, ci un sentiment complex în care se împletesc jalea cu iubirea, nostalgia cu speranţa,
durerea cu bucuria.

7. Jalea
Provenită din v.sv. „zall”, jalea reprezintă substanţa lirică a multor cântece populare şi denumeşte o

stare sufletească autohtonă, cuvântul jale, ca şi cuvântul dor fiind intraductibil în alte limbi, dovedind
impermeabilitatea graiului nostru format din anumite circumstanţe geografice şi istorice.

8. Înstrăinarea
Înstrăinarea, pentru români, a însemnat un motiv central, de îndelungată suferinţă, fiind mai rea „ca

sărăcia şi moartea”. Imaginile durerii cauzate de înstrăinare se definesc printr-o mare forţă evocativă: „codrii
se clătesc”, „văile se scutură”, „pietrele se despică”, „din nori curge otravă”, „drumurile sunt întinse pe lacrimi”.

9. Revolta
E un sentiment specific liricii de inspiraţie socială. Impresionează, în aceste doine, gestica patetică,

forţa bărbătească, clocotul interior, obiectivul revoltei fiind nenorocul, ursita, dar şi ordinea socială
nedreaptă, cu nefireştile ei consecinţe: robia şi sărăcia.

10. Ireversibilitatea timpului.
În unele doine, jalea nu e cauzată nici de înstrăinare, nici de conştiinţa unei ursite rele, ci de ideea că

omul, în raport cu universul, e o fiinţă tragică, supusă îmbătrânirii şi morţii, motiv ce va fi preluat de
Eminescu în elegia filozofică „Revedere”.

Spre exemplificare, am ales balada populară „Mioița”, născută în leagăn de cântec şi legendă, în chiar
„mĳlocul pământului”, sintetizând experienţa de viaţă seculară a poporului nostru, ridicată pe cale artistică la
rang de valoare general-umană, eternă. Datorită bogăţiei de idei, a profunzimii şi complexităţii
semnificaţiilor, a frumuseţii şi originalităţii imaginilor artistice, „Mioriţa” se înscrie în acele plăsmuiri de
excepţie ale literaturii universale.

Tematic, „cea mai frumoasă epopee pastorală din lume” este un simbol al existenţei pastorale a
poporului român şi o expresie artistică a concepţiei sale cu privire la problemele fundamentale ale existenţei
(viaţa şi moartea). Misterul înfiorător al morţii, care l-a preocupat permanent pe om, îşi găseşte în baladă o
rezolvare plină de înţelepciune, izvorâtă din înţelegerea profundă a relaţiei om-univers. Viziunea senină şi
demnă a omului aflat la durere, participarea naturii întregi la îndeplinirea destinului uman reprezintă mitul
existenţei noastre pastorale alături de mitul întemeierii (Traian şi Dochia), al creaţiei (Meşterul Manole) şi al
dragostei (Zburătorul), după cum observa George Călinescu.

Ca orice creaţie populară, balada „Mioriţa” este alcătuită din teme şi motive care circulă independent
în folclorul literar şi pe care un poet de geniu le-a reunit într-un singur text. Astfel recunoaştem în motivul
măicuţei bătrâne o veche colindă din Ardeal, în care fecioara Maria îl caută pe Isus şi îi face portretul, pentru
a fi identificat de nişte păstori.

Finalul baladei are puncte de plecare diferite. Astfel descoperim un text în care se vorbeşte despre un
cioban lovit de trăznet în munţi şi pe care îl înmormânteză natura: ploaia îl spală, luna îl înfăşoară în lumina
ei tulbure, ca într-o pânză, soarele îi este lumânare şi trei brazi se răstoarnă pentru a-l acoperi.

Textul porneşte de la ideea că nu se cuvine ca un om să fie lipsit de ritualul înmormântării şi atunci
natura este aceea care, în imaginaţie, îndeplineşte acest ritual. Ideea de a reprezenta moartea ca pe o nuntă se
pare că provine din obiceiul de a împlini un ritual simbolic de nuntă la înmormântarea celui care s-a stins
înainte de a se căsători. Concepţia populară străveche este că omul trebuie să treacă prin toate cele trei
momente ale existenţei sale: naşterea, nunta şi moartea.
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Deşi este o baladă, „Mioriţa” elemente lirice şi chiar dramatice, prin dialogul dintre mioară şi cioban.
Ea are un început de subiect în care recunoaştem expoziţiunea (prezentarea locului şi a personajelor),
Conflictul (intenţia de omor) şi un început de desfăşurare a acţiunii (ciobănaşul este prevenit). Lipsesc însă
punctul culminant şi deznodământul, care sunt înlocuite cu o parte lirică, „testamentul” ciobanului.
Înţelegem că partea lirică e cea mai importantă. Cea epică îl aduce pe ciobănaş în faţa propriei sale morţi,
pentru a exprima apoi atitudinea şi sentimentele sale în această situaţie.

Prima parte reprezintă imaginea cadrului („Pe un picior de plai/ Pe-o gură de rai”) în care se succedă
faptele: turmele coboară conduse de „trei ciobănei”, are loc punerea la cale a omorului. Este vorba de un
spaţiu mitic pastoral, un spaţiu ondulat, în care ritmul deal-vale este specific peisajului carpatic. Este evident
caracterul epic al acestei prime părţi, o epică învăluită într-o atmosferă calmă, feerică, marcând de la bun
început „saltul în metaforă”, dar şi o epică întunecată de accentele grave ale complotului, de „coborârea oilor
în valea plângerii”.

Opoziţia dintre aceste două momente ale cadrului epic iniţial este perfect pusă în evidenţă de
expresia artistică. Atmosfera senină de la început este sugerată de metafore ca „picior de plai”, „gură de rai”
sau de imagini care încheagă un tablou al transhumanţei a cărei compoziţie simetrizată de numeralul „trei”
transmite sentimentul tonic al stabilităţii: „Trei turme de miei / Cu trei ciobănei.”

Dimpotrivă, pasajul complotului se rezumă la comunicarea, prin enumerare, a unor date informative.
O singură dată poetul anonim se abate de la acest ton sec: când spune că „cel moldovan” urmează să fie
omorât, folosind un dativ etic („ca să mi-l omoare”), exprimând astfel atât situaţia dramatică a ciobanului, cât
şi puternica lui compasiune faţă de cel sortit pieirii. Drama se va petrece „pe l-apus de soare” căci moartea
ciobanului este echivalentă cu un apus de soare. Drama umană se suprapune astfel unei drame cosmice.

Partea a doua, dominată de motivul oiţei năzdrăvane, este în întregime dramatică, este vorba de
dramatismul ca atare a unei noi situaţii apărute: comportarea anormală a mioarei, neliniştea ciobanului
determinată de această comportare. Acest dramatism este exprimat prin dialogul ce pune în evidenţă relaţia
strânsă dintre animalul credincios şi stăpân.

Vocabularul acestei „conversaţii” conţine numeroase diminutive mângâietoare, pline de o caldă
afecţiune reciprocă, reflectând modul învăluit în care ciobanul este avertizat asupra pericolului. Mai întâi:
„dă-ţi oile-ncoace”, apoi: „Stăpâne, stăpâne / Îţi cheamă ş-un câine” şi abia la sfârşit: „Că l-apus de soare /
Vreau să mi te-omoare.” În felul acesta, tensiunea dramatică creşte de la vers la vers, pregătind replica
ciobanului care devine un lung monolog. Prin acest monolog capătă contur curajoasa confruntare a omului
cu moartea, capacitatea lui de a pătrunde tainele alcătuirii universului.

În partea a treia, a monologului, figura poetică principală e repetiţia: „În strunga de oi / Să fii tot cu
noi / În dosul stânii / Să-mi aud câinii” Sau „Fluieraş de fag / Mult zice cu drag / Fluieraş de os / Mult zice
duios / Fluieraş de soc / Mult zice cu foc.” Portretul ciobanului, închegat de imaginaţia arsă de dor a măicuţei
bătrâne este şi el format dintr-o suită de comparaţii enumerative: „Feţişoara lui / Spuma laptelui /
Mustăcioara lui / Spicul grâului / Perişorul lui / Pana corbului / Ochişorii lui / Mura câmpului.”

Altă figură poetică importantă pentru organizarea monologului este enumeraţia. Pasajul alegoriei
moarte-nuntă se realizează printr-o enumerare de elemente naturale: „Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa”
sau „Preoţi, munţii mari / Paseri lăutari / Păsărele mii / Şi stele făclii.”

Monologul, ultima parte, a baladei are un caracter liric, orice testament fiind expresia unei dorinţe
finale. Ceea ce era doar presimţire, teamă obscură în faţa fatalităţii devine acum conştiinţă a depăşirii morţii
prin obiectul muncii îndeplinite. Pentru că este vorba despre moarte „testamentul” exprimă însă şi tristeţea
despărţirii de viaţă, chiar durerea provocată de această situaţie. În primul rând sunetul celor trei fluiere
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exprimă într-o gradaţie creşterea intensităţii sentimentului de tristeţe: primul sună „cu drag”, al doilea
„duios”, al treilea „cu foc”, culminând cu durerea sfâşietoare exprimată de lacrimile „de sânge” ale oilor. Chiar
alegoria morţii ca nuntă, splendidă la prima vedere, ne transmite prin repetare şi mai ales acea interdicţie de
a fi comunicată mamei, adevăratul ei înţeles: este vorba despre un tânăr care moare fără să fi cunoscut pe
deplin viaţa, departe de oameni şi pe care natura să-l înmormânteze în lipsa adevăratului ritual.

Mesajul cel mai profund al baladei îl constituie voinţa păstorului de a schimba sensul destinului său,
de a preface nemurirea lui într-un moment al nunţii cosmice ce-i transfigurează moartea. Ca şi soţia
meşterului Manole care consacră o construcţie de excepţie, contopindu-şi destinul cu istoria, ciobanul
mioritic îşi transferă energia vitală din orizontul existenţei umane în acela al ritmurilor cosmice. Imaginea
nunţii, simbol al unirii, apărând ca o metaforă necesară pentru a exprima situaţia de dincolo de moarte a
celui dispărut, este strâns legată de motivul „măicuţei bătrâne”. Abia prin ochii înlăcrimaţi ai mamei se reface
în toată puterea cuvântului chipul celui dispărut: „Mândru ciobănel / Tras printr-un inel / Feţişoara lui /
Spuma laptelui / Mustăcioara lui / Spicul grâului / Perişorul lui / Pana corbului / Ochişorii lui / Mura
câmpului”. Portretul mamei este doar schiţat: vârsta („măicuţă bătrână”), portul („cu brâul de lână”), starea
sufletească („Din ochi lăcrimând”) vestind o durere adâncă şi disperată.

Întrebările mamei, ce-şi caută fiul colindând pământul, rămân fără răspuns deşi se adresează tuturor:
„Pe toţi întrebând / Şi la toţi zicând”. Chipul mamei e chemat de un puternic sentiment filial: „Măicuţă
bătrână / Cu brâul de lână / Din ochi lăcrimând / Pe câmp alergând”. Cele două imagini rătăcitoare
căutându-se sunt egal depărtate între ele fără putinţa de a se mai întâlni vreodată. Fiul care priveşte în urmă
chipul înlăcrimat al mamei îi cere din nou mioarei să-l ajute: „Tu mioara mea / Să te-nduri de ea”. Mesager
între două lumi, mioriţa are menirea să-i spună adevărul mamei bătrâne; şi ea va înţelege că fiul ei a nuntit
„pe-o gură de rai” „cu-o mândră crăiasă / A lumii mireasă”. A vorbi despre moarte atât de senin şi de împăcat,
indiferent în ce condiţii s-ar petrece ea, înseamnă că dincolo de versuri, rostitorul întruchipează
înţelepciunea din veac a neamului său, gândind moartea nu ca „nimiciri”, ci ca „întoarceri”.

Cititorul modern este surprins de seninătatea cu care ciobănaşul întâmpină ideea propriei sale morţi
şi interpretează greşit această atitudine, crezând că ciobănaşul îşi doreşte moartea. Această interpretate nu se
potriveşte însă cu dragostea de viaţă şi dorinţa de a rămâne lângă cei dragi, a ciobănaşului. Diferenţa de
concepţie provine din faptul că pentru omul modern moartea nu are înţeles, este o distrugere definitivă a
persoanei noastre care ne înspăimântă. Pentru omul arhaic moartea nu se opune vieţii, nu o neagă, ea este
doar o trecere dintr-un mod de existenţă în altul. Deci existenţa este eternă. Ciobănaşul este de fapt un
înţelept care cunoaşte acest adevăr, dovadă şi înţelegerea, chiar dragostea pe care o arată oilor, în care vede
nişte fiinţe vii asemănătoare lui şi nu nişte animale inferioare omului.
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Studiu de specialitate- Barocul în literatură

Autor prof. Pușcașu-Gavrilă Simona
Școala Gimnazială Nr 1 Răchiți, Botoșani

Barocul s-a manifestat în cultura europeanǎ între anii 1550-1750, perioada de apogeu fiind între
1600-1700. Este considerat o perioadǎ de crizǎ a culturii, caracterizatǎ prin rafinamentul şi predilecţia
pentru extravaganţǎ. Spre deosebire de perioada anterioarǎ, Renaşterea, în care predomina bucuria şi
idealismul, barocul aduce sentimentul tragicului.

O primǎ etimologie a cuvântului “baroc” se poate face pornind de la cuvântul “baroco”, un cuvânt
artificial, care în Evul Mediu, descria un silogism. O a doua etimologie are la bazǎ cuvântul spaniol
“baruecco” sau cuvântul portughez “barocco”, ambele indicând o varietate de perlǎ imperfectǎ, având o
formǎ între sferǎ şi oval. Termenul portughez trimite spre o perlǎ cu forme asimetrice şi ape impure.

La începutul secolului al XX-lea termenul de baroc era practic necunoscut şi aproape inexistent
în studiile de critică şi istorie literară. Dacă noţiunea este recentă, nu mai puţin recent este din punct de
vedere filologic, termenul care o desemnează.

Pentru majoritatea cercetătorilor conceptul de baroc e un instrument care ne ajută să sesizăm
puncte de cotitură. Prima distincţie care merită atenţie e aceea dintre folosirea cuvântului ca termen
denumind un fenomen ce se repetă în întreaga istorie şi folosirea lui pentru a desemna un fenomen
situat precis în timp: primul e barocul tipologic, iar al doilea barocul istoric.
Criteriile barocului istoric literar au fost stabilite mai întâi de Heinrich Wölfflin: arta picturală,
adâncime formă deschisă, unitate şi obscuritate, toate acestea în opoziţie cu principiile artei
renascentiste: arta liniară, suprafaţă, formă închisă, pluralitate, claritate. Wölfflin este primul care a
observat, desfăşurarea pe verticală a spiritului baroc, impulsul său ascensional, nelimitat.
După Ciorănescu, criteriile pe care le propune Wölfflin sunt prea strâns legate de materia artei pentru a
le putea găsi un corespondent literar indiscutabil. El propune ca soluţie revenirea la metoda clasică:
analiza stilistică.

Universul baroc pune în lumină o reţea de teme şi motive de largă circulaţie, cu o frecvenţă
deosebită în operele scriitorilor din diferite ţări. Această prezenţă conduce cercetătorul literar la
concluzia că numai o similaritate programatică şi o sincronizare artistică determinată de sensibilitatea
timpului au putut produce opţiunea pentru acel corpus specific de teme şi motive. Raportul dintre
comportamentul scriitorilor şi universul tematic reprezintă spaţiul intelectualafectiv în care se
configurează viziunea lor despre lume, înţeleasă ca o stare de spirit hipersensibilă la impulsurile unui
mediu foarte larg şi eterogen.

Barocul are zonele sale extreme, deschise percepţiei realului, cotidianului dar şi misterului,
visului, iluziei care comunică cu dimensiunile diferite ale imaginarului, ale mentalului, găsind
sentimente noi, viziuni noi, suferinţe şi bucurii pe care nimeni nu le mai trăise până atunci. Privind spre
real, sensibilitatea scriitorului descoperă o lume rău alcătuită împărţită în categorii sociale ce
nedreptăţesc demnitatea umană, descoperă neconcordanţe între valoarea individuală a omului şi
comunitatea din care face parte. Examinat din acest unghi de vedere destinul omului apare capricios,
sinuos, situat sub impulsul unor forţe mai puternice decât cele de care dispune omul. Cunoaşterea, prin
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erudiţiile timpului, îşi pune întrebări din ce în ce mai dese despre menirea sufletului şi a trupului. Chiar
dacă se ştie că trupul va fi recuperat şi recompus în vederea realizării justiţiei finale, citatul din Ecclesiast
întăreşte convingerea caducităţii trupului. Observarea vieţii, analiza realului, a cotidianului, a spaţiului
istoric în care se moare uşor la vârsta tinereţii, conduce omul la concluzii pesimiste, sceptice. Dacă până
atunci credinţa îi oferea entuziasmul unei viziuni liniştitoare, irenice, care arăta reperele unei vieţi
cuminţi şi senine, compensaţia unei justiţii divine finale, acum omul veacului baroc este zdruncinat de
uşurinţa cu care moartea îşi face loc printre oameni de repetatele şi obositoarele războaie provocatoare
de suferinţe şi boală, de lipsa securităţii care până atunci fusese stâlpul de susţinere al unei vieţi liniştite.
El se simte ca o fiinţă, prizonieră a unei vieţi trecătoare, a unui corp perisabil, ameninţat de degradare.
Doctrinele teologice şi superstiţiile sporesc dimensiunile tragice ale raportului dintre individ, societate,
divinitate ca şi opoziţia destin existenţial - destin social.

Recurența temelor este importantă: inconstanța, iluzia, metamorfoza, travestirea sau deghizarea,
somnul, visul (ca în piesa La vida es sueño a lui Calderón de La Barca), oglinda, dublul, corpul uman sau
vanitatea („deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciuni!”). Teatralitatea și artificialitatea sunt,
de asemenea, motive cheie. Un loc primordial îl are decorul, încărcat în mod obișnuit cu numeroase
elemente artificiale. Producțiile baroce folosesc în mod regulat procedeul „mise en abyme”.

Literatura română veche şi-a asimilat diagrama de idei baroce prin trei filiere distincte ,,care au
transportat în spaţiul nostru ,,modele”, ,,motive”, ,,teme”, ,,forme literare”, ce gravitau în jurul nucleului
primar al curentului [...] şi în preajma unor constante ideologice şi de sensibilitate baroce”. Una din
aceste mĳlociri a fost cea stabilită între literatura română şi cea ucraineană, care ar mai putea fi numită şi
ucraineano-polonă, deoarece cea din urmă (polonă) a avut o deosebită înrâurire asupra configurării
baroce ucrainene, având chiar ,,un dublu rol: pe cel de filieră pentru modelele şi înrâuririle apusene şi pe
cel de furnizoare a unor sugestii relativ originale, rod al unor reelaborări proprii”. Începând de prin
prima jumătate a veacului al XVII-lea, cu o mai mare intensitate spre sfârşitul acestui veac,
spiritualitatea românească dă naştere unui şir de scrieri de polemică ecleziastică, porneşte o adevărată
luptă ideologică a ortodoxismului cu numeroasele erezii. Începe valul de literatură polemică religioasă.
O epocă bogată prin editarea unor opere fundamentale de polemică religioasă, cum ar fi: lucrarea
originală a lui Varlaam. Răspunsul împotriva catehismului calvinesc (1645), Manual contra schismei
papistaşilor de Maxim Peloponezianul (opera apare mai întâi în limba greacă, 1690, apoi şi în traducere
românească, 1699), Întâmpinare contra primatului papei a lui Nectarie al Ierusalimului (Iaşi, 1682),
Întâmpinare la principiile catolice şi la chestiunile lui Chiril Lukaris (Bucureşti, 1690) – semnată de
Meletie Sуrigos, opera lui Sevastos Kуminitis Învăţătură dogmatică a bisericii răsăritene (Bucureşti,
1703) ş.a. De asemenea, graţie acestei ,,conexiuni”, cărturarii români de pe la începutul secolului al
XVII-lea capătă un deosebit interes şi pentru stihurile heraldice. După cum menţionează D. H. Mazilu,
anume ,,cărţile imprimate în Ucraina apuseană sunt cele ce au furnizat cărturarilor români sugestiile şi
modelele (de la maniera de ,,tălmăcire a simbolurilor” şi până la ,,formele” metrice) pentru această specie
de poezie, emblematică reprezentată de versurile heraldice” – aceasta fiind, de fapt, o practică mai veche
a scriitorilor din timpul Renaşterii poloneze. Aşa fiind compoziţiile versificate, Stihuri în stema domniei
Moldovei, ale ilustrului cărturar – mitropolitul Varlaam, incluse în Cartea românească de învăţătură
dumenecele preste an şi la praznice împărăteşti şi la svinţi mari (numită şi Cazania, Iaşi, 1643);
heraldicele lui Udrişte Năsturel (circa 1596-1659): La prealuminata stemă a milostivilor domni Basarabi
(Molitvenic, Cîmpulung, 1635 şi Pravila de la Govora, 1640), Stihuri în stema domniei Ţărîi Rumâneşti,
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neam casei Băsărăbească (Evanghelie învăţătoare, Mănăstirea Dealul, 1644), La prealuminata stemă a
prealuminatei case a măriilor lor, Domnilor Basarabi (Antologhion, Cîmpulung, 1643) etc.

Transferul critic de la plastică la literatură pune în centrul conceptului baroc mobilitatea, forma
deschisă, tensiunea, mișcarea, metamorfoză, decorul cu derivatele sale: iluzia, masca, ostentația.

1. Dicționarul de termeni literari menționează următoarele caracteristici baroce, mai
mult tematice decât stilistice: dezlănțuirea fanteziei și a imaginației, gustul pentru fantastic, fascinația
senzorialității, exaltarea afrodisiacă a naturii, eliberarea de orice fel de reguli (reacția împotriva regulilor
aristotelice în literatură, a celor vitruviene în artele plastice și împotriva frumuseții ideale reprezentate
în poezie de Petrarca și în artele plastice de Rafael), exprimarea într-o limbă înnoită de noua imagine
despre timp și spațiu, consecutivă descoperirilor geografice și astronomice.

2. Instabilitatea, considerată de A. MARINO conceptul baroc esențial, se explică pe două planuri:
trecerea de la viziunea statică, universală, echilibrată – “clasică”, la pulverizarea, contradicția și
spontaneitatea individuală – “romantică”. De aici oscilația, ambiguitatea și o serie de dualități și tensiuni
între esența și aparență, cu o mare vocație a deghizării, a disimulării, a iluzionării.

3. Pentru AL. CIORANESCU inclinația spre dubla utilizare pare să fie trăsătura dominantă a
spiritului baroc. Teatrul lui Corneille folosește paralelisme și contraste care interpretează ideile prin
intermediul diviziunilor. Alături de embleme ca: balanța în dezechilibru, oglinda, vasele comunicante,
turnurile gemene din arhitectura, imaginația conceptistă (agudeza) întregește repertoriul procedeelor
dihotomice. Conceptul este definit astfel: o observatie surprinzatoare cuprinsa într-o expresie scurtă. De
exemplu, când un poet francez numește păsările “voleurs des bois”, el închide în
cuvântul voleur două sensuri diferite ale verbului voler (“a zbura” și “a fura”). E vorba de un echivoc:
păsările sunt în același timp ființe care zboară și cântăreți care-i răpesc pe cei care-i ascultă.

Antinomiile, (anti)simetria, paralelismele sintactice, chiasmul și dedublarea personajelor, cu
efecte de geometrizare, au fost jocuri preferate ale stilisticii baroce. Ironia, altă posibilitate a dualismului,
face să coexiste într-o singură expresie două idei contradictorii care avansează paralel.
Cum tendinței dihotomice îi corespunde prezența unei unități fundamentale, oximoronul, ca figură
tipică pentru retorica barocă, devine arta de a concilia extremele. Din dragoste pentru paradox,
oximoronul împarte în două realitatea, dar o și uneste, pe de altă parte (discordia concors).

Preferința pentru formele contrastante se manifestă în unica inovație barocă pe terenul
limbajului poetic – stilul burlesc, cu procedeele dominate de tendința de a mări distanțele între noțiunile
care și corespund (caracteristica barocului, în general). Burlescul, dominat de ideea de cădere, de
diminuare a idealului, își propune ecuații între abstract și concret, un concret reunind nobilul cu
grotescul, frumosul cu urâtul.

Impresia de adâncime, perspectivismul, se obține prin succesiunea planurilor, prin prezenta
personajelor-martori; pe de altă parte, multiplicitatea planurilor suprapuse intreține echivocul (cf.
torentul de echivocuri din opera, prin excelența “deschisă”, a lui Shakespeare).

4. În continuarea studiilor despre barocul european (L. Spitzer, H. Hatzfeld, Al. Cioranescu, M.
Raymond), J. ROUSSET deschide o perspectivă stilistică dominată de metonimiile Circe și păunul,
simbolizândmetamorfoza și deghizarea, masca și, respectiv, ostentația.

Barocul exprimă erupția romantică încă nefixată, de aici predilecția pentru formele mobile,
fluide, contorsionate (cf. coloanele torsionate, în spirala, din arhitectura barocă). Artă a fluctuației, a
neregularității, a surprizei și a iluziei, barocul este jucat la limita dintre aparență si existență, dintre
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spectacol și decor, dintre mobilitatea și precaritatea imaginii: “Iată deci o echivalență a barocului în afara
artelor frumoase: ostentația și parada, valori decorative ce transpun dominația decorului asupra
structurii. In disputa dintre esență și aparență, cei care sunt de partea barocului se recunosc după
accentul pe care-l pun asupra aparenței. Lumea li se prezintă ca o imensă fațadă mișcătoare, iar omul ca
un păun frumos acoperit de oglinzi; lumea “parazii” și omul “ostentației”.

Din acest punct de vedere, retorica barocului se îmbogățește cu figuri ale
surplusului = hiperbola și ale adaosului = hiperbatul.

O operă barocă exemplară este, în literatura noastră, epopeea hibridă a lui I. Budai-
Deleanu, Țiganiada. Istoria ieroglifică face și ea parada artificiilor baroce; oscilația, dramatismul, ezitarea
între două instante textuale fac din Psalmii lui T. Arghezi un capitol de referintă al barocului modern.
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Organizarea contabilității instituțiilor publice

Răduță Mariella, Administrator financiar
Liceul de Arte, Ionel Perlea, Slobozia

La baza execuţiei bugetare trebuie să se aşeze principiul separării ordonatorilor de contabilii
publici. Potrivit Legii finanţelor publice nr. 500/2002, „instituţii publice“ reprezintă denumirea generică
ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministe-rele, celelalte organe de specialitate ale
administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din
subordinea lor, indiferent de modul de finanţare a acestora.

Sistemul instituţiilor publice din România acoperă următoarele sfere de activitate:
- administraţia publică,
- învăţământul,
- cultura,
- sănătatea,
- protecţia mediului,
- asistenţa şi protecţia socială,
- activităţile de interes strategic,
- apărarea naţională,
- ordinea publică,
- transporturile şi telecomunicaţiile,
- cercetarea ştiinţifică.

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi
controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea
instituţiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi
păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie,
atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi pentru utilizatorii externi: Guvernul, Parlamentul,
creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori (organismele financiare internaţionale).Ca ştiinţă a calculului
economic, contabilitatea măsoară veniturile şi cheltuielile ocazionate de activitatea economică sau
socială desfăşurată şi determină rezultatele obţinute.18

Analizând circuitul valorilor economice, contabilitatea descompune acest circuit în elementele
sale componente, în vederea caracterizării fiecărui element sau a fiecărei operaţiuni în parte şi în
vederea determinării influenţei fiecărui element sau operaţiuni patrimoniale asupra rezultatelor
obţinute.

Patrimoniul poate să fie privat, al unei întreprinderi particulare sau al unui individ. În aceste
cazuri contabilitatea este privată şi poate avea diferite forme, după natura activităţilor pe care le

18 http://www.conta-conta.ro/
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evidenţiază: contabilitatea bancară, atunci când au loc operaţiuni bancare, industrială, când operaţiunile
reflectate urmăresc calculul producţiei şi al costului, comercială, când obiectul îl reprezintă vânzarea şi
cumpărarea mărfurilor de orice natură.

În cazul în care operaţiunile de contabilitate se referă la mişcările patrimoniale din cadrul unui
patrimoniu public, contabilitatea este publică.

În afară de mişcările privitoare la elementele patrimoniului public, contabilitatea publică
cuprinde şi operaţiuni de control asupra bunurilor şi veniturilor publice. Este şi firesc, întrucât
operaţiunile de control privitoare la veniturile publice sunt cu mult premergătoare realizării acestor
venituri şi depăşesc perioada în cursul căreia are loc această realizare. Încasările din impozite, taxe etc. se
pregătesc sub formă de proiect de buget, se urmăresc şi se percep; ulterior se constituie fondurile publice,
care se repartizează în conformitate cu nevoile publice.

Cu alte cuvinte, contabilitatea publică cuprinde în primul rând evidenţa bunurilor şi veniturilor
de la intrarea lor şi până la ieşirea din patrimoniul public, precum şi evidenţa lucrărilor şi serviciilor
prestate autorităţilor publice până la terminarea acestora. În al doilea rând, se adaugă contabilităţii
publice operaţiunile de control care încep anterior contactului acestor elemente cu patrimoniul public şi
se continuă până ce serviciile s-au terminat sau bunurile în cauză au părăsit patrimoniul public.

Deci operaţiunile de contabilitate publică nu redau numai evidenţa unor acte administrative ale
instituţiilor publice, ci şi operaţiunile de control, inclusiv cele din perioada premergătoare şi cea
ulterioară.

Înregistrările în contabilitatea publică au la bază acte care sunt întocmite de către instituţiile
publice.Pentru a defini mai exact cadrul contabilităţii publice, se impune o prezentare a deosebirilor şi a
asemănărilor dintre aceasta şi contabilitatea particulară. Dacă ne raportăm la obiectul contabilităţii, se
constată că, în cadrul contabi-lităţii publice, operaţiunile se referă la fonduri şi materiale publice, în timp
ce opera¬ţiunile care fac obiectul contabilităţii particulare se referă la mişcările bunurilor din cadrul
unui patrimoniu particular.

Din punctul de vedere al scopului, operaţiunile de contabilitate publică corespund unei nevoi
colective, în timp ce operaţiunile care se înregistrează în contabilitatea particulară sunt operaţiuni cu
caracter personal.19

Potrivit prevederilor art. 74 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, contabilitatea publică va
cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata
cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
b) contabilitatea trezoreriei statului;
c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte
evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul patrimonial;
d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.20

19 Conf. univ. dr. Constantin ROMAN, Contabilitatea instituţiilor publice

20 Legea finanţelor publice nr. 500/2002, art. 74
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Instituţiile publice conduc evidenţa contabilă în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în
Planul de conturi general, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În concluzie, contabilitatea instituțiilor publice se aseamănă in multe privințe cu contabilitatea
generală,in special sub aspectul regulilor și principiilor de bază, dar are și multe deosebiri față de aceasta,
având în vedere specificul funcționării conturilor instituțiilor publice. Felul în care acestea se
evidențiază, constituirea veniturilor publice și efectuarea cheltuielilor, dar mai ales modul lor de
închidere la sfârșitul exercițiului bugetar. Aceste diferențe sunt rezultate din însăși existența și
funcționarea statului prin intermediul instituțiilor publice specializate în furnizarea serviciilor, astfel
încât să asigure nevoile sale de a acoperi acele activități specifice lui și absolut indispensabile membrilor
societății.
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Rolul dascălilor în cunoașterea și promovarea

metodelor didactice pentru prevenirea

abandonului școlar în România

Prof. în înv. primar Rákosy Amália

Școala Gimnazială Nr. 1 Vârșolț

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce 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 actului de studii început. Elevii care abandonează
şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au
fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul
formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o
grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată,
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii,
cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav.
Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-
economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala
sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care
depăşesc investiția cerută de formarea inițială. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui
program care să urmărească
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în
vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru
prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. Pentru a
putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem câteva cauze:
* Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-
profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii
ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la
oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile
părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației.
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru
şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa
de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi
eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături
cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar
şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată
aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile
lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără
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cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare
a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.
* Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural
de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar
şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care
părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale
de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi
comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente,
toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile
tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în
prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai
reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi
afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grĳa unor rude sau cunoştinţe
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.
*Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie,
consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor
educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora
sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.
* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea
sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la
dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar.
* Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism,
repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare,
competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon
şcolar.
*Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința
de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi
ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor
negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume
droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală.
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:

� identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în
sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;

� implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
� creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar.
În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol
imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe o
perioadă foarte îndelungată.
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:

� psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate
pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;
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� socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale;
� psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale,

emoționale, tendinte agresive;
� juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.
În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului

despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la
şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. Un alt
element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare
după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi
percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare,
fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la
competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună
prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de
educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor.

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei
membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă
identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase
teritorii, le crează o „unicitate pozitivă” – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui
popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea
care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-
un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu
mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii
oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o
mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România.

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi
să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Privitor la această temă,Abandonul şcolar – cauze şi
modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice
împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a
terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrĳorare şi pentru
aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei.
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Studiu de caz. Profilul de formare al absolventului de

gimnaziu la disciplina chimie.

Implementare Proiectul CRED – Curriculum relevant,

educație deschisă pentru toți.

Prof. Cristina Rusu,
Școala Nicolae Iorga Iași

Ca ştiinţă şi ca obiect de învăţământ, chimia studiază fenomenele generale ale naturii. Ea
stabileşte adevărurile ştiinţifice şi aplicabilitatea acestora. Chimia ca obiect a fost introdusă în programa
de învăţământ deoarece contribuie la formarea unui orizont larg de cultură generală şi de specialitate la
elevi. Chimia oferă celorlalte ştiinţe metode şi modele de studiu eficiente deoarece legătura observaţie –
experiment se evidenţiază cu claritate fiind o ştiinţă exactă, cu un aport matematic dezvoltat şi cu cele
mai stabile şi complexe posibilităţi de interpretare a rezultatelor experimentale. Studiul chimiei în
gimnaziu urmărește alfabetizarea științifică a elevilor din perspectiva profilului de formare al
absolventului de gimnaziu.

Profilul de formare al absolventului de gimnaziu la disciplinei chimie având în vedere cele opt
competențe cheie:

1. Comunicare în limba maternă. Elevii trebuie să vorbească şi să scrie corect în limba română
operând cu noțiuni specifice chimiei;

2. Comunicare în limbi străine. Elevii trebuie să înţeleagă mesaje simple dintr-un enunț sau
film didactic referitoare la fenomenele chimice studiate, într-o limbă de circulație internaționala;

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii. Elevii trebuie să
opereze cu operații matematice de bază pentru efectuarea calculelor chimice, să descrie
principalele tipuri de substanțe chimice și tipuri de reacții chimice, să cunoască implicațiile
fenomenelor chimice în viața de zi cu zi;

4. Competenţa digitală. Elevii trebuie să utilizeze manualele digitale, softuri educaționale și
dispozitive electronice, laptop, PC, tableta, telefonul mobil, pentru a se informa și a realiza
diferite proiecte;

5. Competenţe sociale şi civice. Elevii trebuie să opereze cu valori şi norme de conduită
relevante pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea cu ceilalţi pentru realizarea sarcinilor de
lucru, să manifeste spirit civic și să relaționeze empatic cu cei din jur;

6. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat. Elevii trebuie să manifeste iniţiativă în rezolvarea unor
probleme ale comunităţii locale referitoare la protecția mediului și gestionarea deșeurilor, să
manifeste spirit întreprinzător.

Studiu de caz

Pentru a analiza impactul studiului chimiei asupra elevilor din perspectiva absolventului
de gimnaziu cât și utilizarea tehnicilor informatice în studiul chimiei în condițiile pandemice,
am aplicat un chestionar absolvenților din clasele a VIII-a A, a VIII-a B și a VIII-a C de la Școala
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Gimnazială Nicolae Iorga Iași din anul școlar 2021 – 2022. Chestionarul a fost de tip
https://docs.google.com/forms conținând 11 întrebări, aplicat în săptămâna 6 -10 iunie 2022.

1. Clasa:
2. Cum apreciați global, disciplina CHIMIE, în raport cu celelalte discipline din învățământul

preuniversitar?
3. Credeți că această disciplină vă este utilă în viață?
4. Cunoașteți în ce domenii de activitate se folosește chimia în mod direct?
5. Înțelegeți conținutul lecțiilor prezentate în manual?
6. Considerați că profesorul este explicit?
7. Partea experimentală descrisă în manualul digital, o apreciați atractivă?
8. Considerați oportună utilizarea tehnicilor informatice în predarea teoretică a chimiei?
9. Este oportună utilizarea tehnicilor informatice în ilustrarea/înlocuirea experimentului de

laborator atunci când nu există dotare, există restricții sau comportă risc?
10. Considerați că această disciplină, vă ajută în dezvoltarea profesională?
11. După absolvirea clasei a VIII-a intenționez să urmez:

Au răspuns la chestionar un număr de 78 elevi. Răspunsurile elevilor sunt înregistrate în
diagramele următoare:
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Din analiza diagramelor prezentate se pot trage următoarele concluzii:

1. Majoritatea elevilor consideră disciplina CHIMIE ca fiind o disciplină „nici dificilă, nici
facila” chiar „accesibilă”, 42,3% respectiv 38,5 %. Doar aproximativ 15 % o consideră „dificilă”
și „foarte dificilă” ( întrebarea 2).

2. Un număr mare de elevi consideră CHIMIA, „utilă” (38,5%), „foarte utilă” ( 23,1 %) chiar
„folositoare” (15,4%) în viață. Un procent foarte mic o consideră „în mică măsură folositoare”
( întrebarea 3).

3. „Cunosc bine” (52,4%) și „cunosc”(15,4%) domeniile de activitate ce folosesc CHIMIA în mod
direct. Există și elevi care nu cunosc ( 7,7%) sau nu cunosc și nu sunt interesați (16,7%),
(întrebarea 4).

4. În ceea ce privește înțelegerea conținutului lecțiilor prezentate în manual se observă că elevii
înțeleg „în mare măsură” ( 53,8%) și „în foarte mare măsură” (12,8%) chiar „destul de mult”
(14,8%). De asemenea există un procent de 16,7% din elevi care au răspuns „în mică măsură”,
procent explicat prin faptul că elevii nu folosesc tot timpul manualul pentru pregătirea
lecțiilor și temelor ( întrebarea 5).

5. La întrebarea referitoare la cât de explicit este profesorul de la clasă majoritatea elevilor au
răspuns „în foarte mare măsură” (74,4%) și „în mare măsură” ( 20,5%) (întrebarea 6).

6. Majoritatea elevilor consideră partea experimentală descrisă în manualul digital ca fiind
atractivă, „în mare măsură” ( 51,3%) și „în foarte mare măsură” (21,8%) chiar „destul de
atractivă” (16,7%) (întrebarea 7).

7. Elevii găsesc ca fiind oportună utilizarea tehnicilor informatice în predarea noțiunilor de
chimie, „în mare măsură” ( 39,7%) și „în foarte mare măsură” (21,5%) chiar „destul de
oportună” (15,4%). Există un procent de 15,4% din elevi care sunt indiferenți față de acest
lucru, însă nu există nici un elev care să considere că nu este oportună ( întrebarea 8).

8. În condițiile pandemice din ultima perioada și în lipsa spațiului destinat laboratorului de
chimie s-au folosit mai mult experimente virtuale sau R.E.D. cu experimente incluse.
Referitor la acest lucru elevii consideră că utilizarea tehnicilor informatice în ilustrarea sau
înlocuirea experimentelor de laborator atunci când nu exista dotare, există restricții sau
comportă risc, este oportună „în mare măsură” ( 33,3%) și „în foarte mare măsură” (36,9%)
chiar „destul de oportună” (15,4%). Cu toate acestea majoritatea elevilor preferă ca
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activitățile experimentale să fie realizate față în față și le consideră mai atractive (întrebarea
9).

9. În ceea ce privește contribuția CHIMIEI la dezvoltarea profesională, majoritatea elevilor
apreciază: „în mare măsură” ( 44,9%) și „în foarte mare măsură” (21,8%) chiar „destul de mult”
(12,8%). Există și elevi care găsesc că această disciplină nu îi ajută (10,3%) sau îi ajută în mică
măsură (10,3%) în dezvoltarea profesională. Se încadrează aici elevii care au înclinații spre
disciplinele umaniste( întrebarea 10).

10. Majoritatea elevilor vor opta pentru continuarea studiilor în liceu la filiera teoretică, 44,9%,
iar 16,7% la filiera tehnologică, ambele presupunând studiul chimiei la un nivel ridicat cu un
număr de ore mai mare alocat. La polul opus se afla elevii care vor opta pentru filiera
umanistă (26,9%) și filiera vocațională ( 9%) unde studiul chimiei și al științelor se realizează
printr-un număr mai mic de ore.
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PROIECT DIDACTIC

Profesor: Rusu Doina Daniela

Școala Profesională Lungani

Clasa: a X -a

Disciplina: Limba și literatura română

Titlul lecției: Textul epistolar (Scrisoarea)

Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe

Competențe generale:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi

producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Competențe specifice:

1 Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare

monologată și dialogată.

2 Receptarea mesajului scris din textele literare și nonliterare în scopuri diverse.

3 Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite

contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competențe derivate:

- definirea noțiunii de scrisoare
- identificarea elementelor specifice scrisorii
- enumerarea tipurilor de scrisoare
- respectarea regulilor de redactare a scrisorii
- recunoașterea diferențelor dintre tipurile de scrisori
- redactarea diverselor tipuri de scrisori
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Strategia didactică

Metode și procedee: conversația, explicația, învățarea prin descoperire, joc de rol

Forme de organizare: activitate frontală și independentă;

Mĳloace de învățământ: modele de scrisori, plic, planșe, tala

Resurse:

-materiale: manual, tabla, caietele elevilor,

-temporale: 50 de minute;

-spațiale: sala de clasă;

Bibliografie:

●Programa pentru disciplina de limba și literatura română

●Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom.

●Ioan, Cerghit,Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006
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SCENARIU DIDACTIC

Momentele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare

Metode Forme de

organizare

Materiale

Moment

organizatoric

Voi asigura condițiile optime pentru
desfășurarea lecției.

Se pregătesc
corespunzător pentru
lecție.

Conversația Activitate
frontală

Catalog
Caietele

Captarea atenției Se va realiza printr-un joc de rol. Elevii urmăresc și
participa la discuție.

Conversația Activitate
frontală

Anunțarea

subiectului și a

obiectivelor

urmărite

După terminarea jocului de rol se va
descoperi titlul lecției ,, Scrisoarea,, și
vor fi anunțate obiectivele.

Sunt atenți și își notează
în caiete titlul lecției.

Conversația Activitate
frontală

Tabla
Caietele

Desfășurarea

activității

instructiv-

educative

Printr-un joc de rol (sosirea unui ,,
postas,,cu diferite tipuri de scrisori ) se
va conduce procesul de învățare a noilor
cunoștințe.
Postașul va împărți elevilor diferite
tipuri de scrisori , iar elevii le vor citi .
Profesorul va afișa la tablă scrisorile
citite de elevi în format A1 și pe baza
unor întrebări adresate, elevii vor
descoperi noi informații privind,,
scrisoarea,,
Elevii vor compara tipurile de scrisori de
la tablă și vor descoperi diferențele
dintre acestea( modul de adresare,
limbajul, formula de încheiere), precum

Elevii citesc,analizează și
răspund la întrebările
adresate de profesor.Cu
ajutorul profesorului vor
descoperi ce este
scrisoarea, regulile de
redactare, felurile. Vor
nota pe caiete
informațiile.

Conversația

Observatia

Învățarea
prin
descoperire

Explicația

Lucrul cu
textul

Activitate
frontală

Activitate
frontală

Tabla
Caietele

Aprecieri
verbale,
încurajări
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și asemănările.
Asigurarea feed-

back-ului

Profesorul va solicita elevilor de pe un
rând să realizeze o scrisoare familială, iar
celorlalți una amicală . Vor fi citite
scrisorile realizate, prin sondaj.

Elevii participă cu interes
la lecție.

Rebusul Activitate
individuală

Aprecieri
verbale

Asigurarea

retenției și a

transferului

Tema
Elevii au de redactat o scrisoare de

mulțumire pentru un profesor.

Elevii își notează tema și
sunt atenți la indicații.

Conversația Activitate
frontală

Notarea
elevilor
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Educația formală, informală și nonformală în predarea limbii

romane în gimnaziu

PROF. ȘERBAN RAMONA IULIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 11 BUZĂU

ARGUMENT

Aflat într-o perioadă de transformări profunde, învăţământul românesc cunoaşte o reorganizare
şi o reaşezare a principiilor predării, învăţării şi evaluării educaţionale. În etapa premergătoare reformei,
predarea, învăţarea şi evaluarea erau tratate ca trei momente distincte ale actului de educare, în care
evaluarea la limba şi literatura română urmărea paradigma predare–învăţare, adică formarea unui
orizont cultural compus din cât mai multe cunoştinţe. Lucrarea de față îşi propune să abordeze
problematica actului de predare–învăţare a obiectului limba şi literatura română prin împletirea
armonioasă a celor trei forme de educaţie: formală, nonformală şi informală. Mai mult decât atât,
lucrarea încearcă să scoată în relief importanţa majoră a integrării activităţilor nonformale şi informale
în activitatea de predare–învăţare a limbii şi literaturii române elevilor de gimnaziu.

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE, PÂRGHII ALE

EDUCAȚIEI NONFORMALE

Acest studiu 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
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clasa a V-a şi a unei fete de clasa a 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
dinafara 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.

Aşadar, luând ca reper doar activitatea din ultimii trei ani şcolari voi realiza o trecere în revistă
a celor mai interesante activităţi din multele proiecte propuse elevilor şi la care ei au participat cu
entuziasm şi devotament. În selectarea acestor activităţi a contribuit, în primul rând, gradul mai mare
sau mai limitat pe care acestea l-au avut în integrarea nonformalului şi informalului în predarea
obiectului limba şi literatura română, cu toate cele trei compartimente ale lui: vocabular, limbă şi
literatură, dar şi bucuria cu care ele au fost acceptate de elevi.

Voi grupa toate demersurile mele extracurriculare în două categorii distincte, având ca reper de

clasificare perioada de timp necesară implementării lor:

A. ACTIVITĂŢI DE LUNGĂDURATĂ

1. DISCIPLINE OPŢIONALE

Prin posibilitatea pe care şcoala unde activez mi-a oferit-o, am reuşit să implementez, în ultimii
ani şcolari, două opţionale ce s-au dovedit atractive şi pe placul elevilor mei. Primul este intitulat
INTRODUCERE ÎN DRAMATIZARE - LITERATURĂ, TEATRU, FILM, fiind adresat elevilor de
clasa a V-a sau a VI-a, iar cel de-al doilea vizează elevii claselor a VII-a şi a VIII-a şi este intitulat simplu:
EXPLORAREA TEXTULUI ARGUMENTATIV. Aceste două discipline opţionale au deja doi ani de
implementare la clasă şi au suferit mai multe modificări de formă şi conţinut în funcţie de interesul
copiilor, aşteptările şi feed-back-ul acestora. În paralel cu cele două opţionale, cărora le-a fost acordat o
oră pe săptămână, derulez cu elevii mei o activitate extracurriculară, organizată sub forma un proiect de
lectură, ce se derulează în parteneriat cu Grupul Editorial Art şi poartă denumirea generică de CLUB
DE LECTURĂ, iar noi ne-am autointitulat CITITORII VESELI.

2. CLUBUL DE LECTURĂ - CITITORII VESELI

Cea de-a treia activitate cu o amploare mai mare în timp, pe care vreau să o descriu în acest
studiu al integrării activităţilor nonformale şi informale în procesul de predare-învăţare a limbii române

este una orientată spre lectură, ce se desfăşoară în colaborare cu Grupul Editorial Art, Editura Athur1

sub forma unui club de lectură, căruia noi i-am dat numele CITITORII VESELI. Am încheiat un
parteneriat cu Editura Arthur, majoritatea elevilor din cercul de lectură devenind și membri ai Clubului
de lectură Arthur. Copiii și-au ales în fiecare lună, pe parcursul anului școlar și sub atenta mea
îndrumare, câte una sau mai multe cărți din oferta deosebit de atractivă a celor de la Editura Arthur.
Foarte încântați în urma experiențelor de lectură, elevii au recurs și la schimbul de cărți între ei,
împrumutându-și cărțile citite. Pe parcursul lecturii au completat jurnalele trimise odată cu cărțile și au
realizat postere, hărți de lectură, rețete și scrisori literare etc.
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De asemenea, fiecare membru al clubului are un nume de utilizator şi o parolă personală cu ajutorul

căreia se poate loga pe site-ul clubului2. Acolo sunt întâmpinaţi de multe jocuri interesante, concursuri,
dar şi posibilitatea de a interacţiona cu toţi ceilalţi membri din ţară.

Elevii care frecventează Clubul de lectură CITITORII VESELI şi Cercul de lectură, descris în
capitolul precedent, moştenesc această dragoste pentru citit de acasă, părinţii sau bunicii fiind primii
pomotori ai lecturii în viaţa copiilor, ei sunt cei care îşi exprimă acordul şi dorinţă ca elevii să
achziţioneze cărţi lunar, lucru care poate fi considerat şi costisitor. Susţinerea mediului familial şi
stăruinţa mea de la şcoală au ca rezultat nişte copii pasionaţi de tainele cărţilor, ce participă cu mare drag
şi la concursuri literare, unde reuşesc să-şi etaleze cunoştintele onorific.

3. ECHIPA DE ŞTIRI

Cel mai nou proiect, pe care îl avem în desfăşurare este propus de Editura Delfin, prin
Jurnalul de Vacanţă pe care elevii de la clasele a V-a E,G şi a VI-a E trebuie să le completeze pe
parcursul vacanţei de vară. Proiectul verii 2019 vizează munca de echipă şi constă în alcătuirea unui
grup de 8 copii, ce vor forma o ECHIPĂ DE ŞTIRI. Aceasta trebuie să aibă câte un prezentator
pentru fiecare secţiune de ştiri: interne, externe, culturale, mondene, meteo şi sport, şi unul sau doi
reporteri de teren. Fiecare dintre aceştia va realiza un film de 10-12 minute ce are la bază un subiect,
despre care se va documenta foarte bine în prealabil şi care va fi filmat îmtr-un decor specific
prezentărilor de ştiri. Sperăm să fim printre câştigători, deşi nu participăm niciodată la un concurs
pentru câştigul material, munca de echipă, experienţa dobândită şi timpul de calitate petrecut
împreună ne face deja câştigători.

B. ACTIVITĂŢI CU DURATĂ LIMITATĂ

Integrarea activităţilor nonformale şi informale în predarea limbii şi literaturii române se
realizează nu numai prin intermediul opţionalelor sau al activităţălor aplicabile pe o perioadă lungă de
timp, ci si prin implicarea elevilor în acţiuni de scurtă durată, desfăşurate atât în timpul programului
şcolar, cât şi în afara acestuia, mai ales în week-end-uri.

1.VOLUNTARIATUL

Una dintre trăsăturile definitorii ale educaţiei nonformale este dată de implicarea voluntară a
celui care învaţă în procesul construirii achiziţiilor sale cognitive şi atitudinale. Din această perspectivă,
conţinuturile de educaţie nonformală / informală sunt, cel puţin din punct de vedere procedural,
o ,,şcoală” pentru formarea voluntariatului ca formă de participare în societate. Noi am înţeles foarte bine
acest lucru şi nu ezităm nicio clipă să ne implicăm în divesre acţiuni de voluntariat.

Una din acţiunile cu care noi ne mândrim s-a desfăşurat în noiembrie 2016, în SĂPTĂMÂNA

LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE, fiind o acţiune realizată în cadrul Strategiei Naţionale de

Acţiune Comunitară. Am colectat cu elevii mei o cantitate mare de legume şi fructe, pe care le-am donat

copiilor de la Fundaţia Sfântul Sava Buzău.3
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O altă activitate s-a desfăşurat pe durata mai multor săptămâni de şcoală şi a preupus
promovarea şi aplicarea măsurilor de colectare selectivă a deşeurilor în rândul elevilor. În fiecare vineri,
cu o oră înainte de începerea cursurilor colectam cu elevii clasei a V–a G hârtie, sticlă sau plastic, în saci
galbeni, distribuiţi de RER Buzău în cadrul campaniei CARAVANA CĂUTĂM ŞCOLI

RESPONSABILE4. Această activitate s-a încheiat pentru Şcoala Gimnazială Nr 11 Buzău cu un onorabil
loc II la nivelul judeţului şi un premiu ce constă într-
un videoproiector şi un ecran de
perete --lkklşelevilor din de clasa

În categoria voluntariatul ca activitate extracurriculară în slujba educaţiei ecologice se înscrie şi
participarea noastră noastră din data de 6-7 mai la evenimentul CRÂNG - VERDE START!, o acţiune
ce s-a desfăşurat pe durata a două zile şi care a avut drept scop ecologizarea celui mai mare parc din oraş,
dar şi conştientizarea importanţei protejării mediului înconjurător în rândul tinerilor. Pe lângă
programul propriu-zis de strângere a gunoaielor din parc, evenimentul a venit şi cu o serie de activităţi
pentru copiii implicaţi în ecologizarea parcului, ce au constat în jocuri pe echipe, concursuri interactive,
sport în aer liber şi multe alte surprize.

Oricare dintre aceste activităţi se regăsesc ca sursă de inspiraţie sau punct de plecare în temele
compunerilor noastre libere din cadrul oreleor de limba şi literatura română. Absolut toate activităţile
au ca feed-back alcătuirea unui text în care ne împărtăşim emoţiile, impresiile, ce ne-a plăcut şi ce ne-a
displăcut în urma unei astfel de activităţi. Elevii deja s-au deprins cu această tehnică, ceea ce înseamnă
că eu, în calitate de profesor, nici măcar nu trebuie să le mai formulez o cerinţă în acest sens. Iată câteva
din manifestările lor artistice şi literare, compuneri şi desene, ce au secundat diverse activităţi
extraşcolare:

Acţiunea de voluntariat SĂPTĂMÂNA LUGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE, Excursia

de la Târgovişte, din cadrul activităţilor din săptămâna Şcoala Altfel.

În activitatea cotidiană de la catedră încerc să mă raportez cât mai mult şi mai des la activităţile
de natură informală din viaţa elevilor mei. Toate exemplele pe care le folosim pentru a ilustra o nouă
parte de vorbire studiată la nivelul morfologiei sau o nouă funcţie sintactică sunt bazate pe aceste
experienţe prin cerinţe de tipul: Alcătuieşte o compunere, de 10-15 rânduri, care să prezinte o întâmplare dintr-
o excursie, în care să utilizezi cel putin 5 complemente circumstanţiale de loc şi 5 adverbe de loc, pe care le vei

sublinia. Un alt exemplu ar putea fi orele în care vorbim de textul literar vs. nonliterar – ficţional vs.
nonficţional: după ce noţiunile de teorie literară au fost predate, utilizăm în descrierile noastre fie
Buzăul, oraşul în care locuim, ori alte locuri vizitate de noi toţi, ca şi colectiv. Acelaşi algoritm poate fi
aplicat cu succes în orele destinate predării noţiunilor de publicistică (articol, ştire, reclamă etc).

2. O NOUĂ ZI - O NOUĂSĂRBĂTOARE

Ştim cu toţii ce impact are internetul asupra adolescenţilor, cât de prezenţi sunt şi ei, dar şi noi,
pe reţelele de socializare. Acesta este motivul pentru care am propus ca legătura dintre mine, copii şi
părinţi să treacă dincolo de barierele şi limitările şcolii, nascându-se, astfel, un grup privat pe facebook,
denumit GRUPUL a V-a G. Prin intermediul acestuia comunicăm repede şi eficient toate problemele
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legate de şcoală, fie ele de natură organizatorică (orar modificat, şedinţe cu părinţii, diverse), cât şi
legate de obiectul limba şi literatura română (încărcăm fişe de lucru facultative, modele de subiecte de la
olimpiade şi concursuri şcolare, ce se adresează copiilor mai harnici, dar şi exerciţii şi sarcini de lucru
pentru elevii cu un ritm al învăţării mai lent). Elevii sunt foarte receptivi la o astfel de interacţine, unde
rigiditatea relaţiei profesor-elev îşi pierde din intensitate, dându-le libertatea de a se manifesta natural
şi liber. Ei sunt cei care propun diverse activităţi, prilejuite de momente ca: Ziua Internaţională a Păcii,
Ziua Internaţională a Cititului Împreună, Săptămâna Educaţiei Globale, Ziua Europei etc. Ei ştiu că, în
limita timpului disponibil, eu sunt deschisă spre tot ce este nou şi interesant, aşadar, adună informaţii,
imagini, pliante şi reuşim să organizăm, uneori chiar ad-hoc, activităţi interesante:

Ziua Internaţională a Păcii, este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie, iar noi am
celebrat-o vorbind despre război, aşa cum este el prezentat în atâtea opere literare, dar şi în realitate,
prin ochii unui militar român, Dl locotenent colonel Săulescu Marius, de la UM 02000, Brigada de
Informaţii Militare. Acesta ne-a împărtășit din experienţele sale pe câmpurile de lupta din Kosovo,
Afganistan sau Irak. Cu siguranţă, voi folosi acestă activitate ca punct de plecare în predarea operei
Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi, în primul semestru al clasei a VI-a.

Ziua Internaţională a Cititului Împreună - 80 de ocazii să citim împreună5, se

sărbătoreşte pe 16 februarie prin sesiuni de lectură organizate în 80 de biblioteci, şcoli şilibrării din 29

de judeţe, printre care ne numărăm şi noi. Această activitate a avut loc în sala de clasă, participanţi fiind

clasa a VI-a E şi clasa a VII-a C, având ca sprĳin în coordonarea activităţii pe dna. Otilia Pătraşcu,

profesor de limba engleză. Textul propus spre a fi lecturat împreună a avut la bază fragmente din opera

Ocolul pământului în 80 de zile, de Jules Verne, cu versiuni în limba română şi engleză.

Ziua Mondială a Educaţiei, sărbătorită pe 5 octombrie, a constituit un prilej de schimb de
roluri, întrucât eu am devenit elev, iar ei au fost...PROFESORI PENTRU O ZI. Această activitate a fost
un mod plăcut de a realiza că statutul de elev este mult mai complicat decât suntem tentaţi noi,
profesorii, să credem. A sta într-o bancă cel puţin 5-6 ore pe zi şi a asculta, nota, reţine tot ce îţi spun cei
de la catedră nu este foarte simplu. De asemenea, copiii au descoperit cât de solicitantă este munca unui
dascăl şi că aceasta merită mai mult respect şi consideraţie din partea lor. Totodată această activitate
constituit un punct de plecare pentru orele de limba română din săptămânile ce au urmat, întrucât,
aflându-ne la capitolul despre vocabular, am ales să exemplificăm noţiuni ca familie de cuvinte, familie
lexicală, serii sinonimice, antonime, omonime, paronime etc din universul activităţii de elev.



341

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

BIBLIOGRAFIE:

- Blanchot, M., Spaţiul literar, Ed. Minerva, Bucureşti, 2007.
- Cerghit, I., Procesul de învăţământ-cadrul principal de instruire şi educare a elevilor. Abordare

sistematică a procesului de învăţământ, în I. Radu (coord.), Sinteze de didactică modernă, Tribuna
Şcolii, 1986.

- Chiprian, C., Ciupercă, L., Alternative didactice-limba şi literature română, Editura Spiru Haret,

Iaşi, 2003.

- Costea, O. (coord.), Cerkez, M., Sarivan, L., Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi
perspective în şcoala românească, EDP, Bucureşti, 2009, (pdf).

- Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
- Cucoş, C., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice (Ediţia a III-a), Editura

Polirom, Bucureşti, 2009.
- Derşidan, I., Limba şi literatura română în şcoală, EDP, Bucureşti, 1997.
- Dragu, A., Structura personalităţii profesorului, E.D.P., Bucureşti, 1996.



342

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Pleonasmul în limba română contemporană

Prof. Simescu Daniela Petruţa
Şcoala Gimnazială Radu cel Mare Găeşti

Pleonasmul este una dintre greşelile de exprimare frecvent întâlnite în diverse situaţii de
comunicare. El poate apărea din mai multe motive: cunoaşterea superficială sau insuficientă a normelor
literare, inconsistenţa aplicării unor reguli aparent cunoscute, dorinţa de a epata printr-o falsă cultură
sau teama de a greşi, care generează fenomenul hipercorectitudinii.

Un pleonasm constă în exprimarea redundantă a vorbitorului relativ instruit, care se manifestă
prin repetarea aceluiaşi semnificat prin intermediul unor semnificanţi diferiţi. Astfel, se realizează
repetiţia supărătoare a sensului în anumite condiţii sintactice date21.

Vorbirea actuală, indiferent de context, cod, canal, mesaj, participanţii la situaţia de comunicare,
este marcată de posibilitatea apariţiei unor exprimări pleonastice. Astfel de construcţii au un impact
puternic asupra conţinutului logic al mesajului de transmis, diminuând coeziunea şi coerenţa discursului,
atât rostit, cât şi scris22.

Fiind o greşeală de exprimare, o abatere de la normele limbii române literare, pleonasmele pot
prezenta diverse grade de inadecvare: unele au reuşit să se impună în limbă la un moment dat şi pot fi
combătute doar cu ajutorul unor explicaţii etimologice, iar altele sunt parţial justificate dacă unul dintre
cuvintele care formează structura pleonastică are mai multe sensuri, contextul în care se întrebuinţează
făcând diferenţierea semantică necesară.

Dintre pleonasmele care au reuşit să se impună în limbă se poate aminti mujdei de usturoi care
provine din must + de + ai (lat. alium „usturoi”); tot în această categorie ar putea fi încadrate pleonasmele
pe care Th. Hristea le numea pleonasme latente, ele circulând în diverse limbi vorbite în lume, fapt ce a
facilitat ascunderea repetiţiei: a cronometra timpul - gr. kronos „timp”; a avansa înainte - fr. s’avancer „a se
apropia de un punct” etc.

În cea de-a doua categorie, pot apărea exemple precum culesul recoltei; această construcţie nu va
reprezenta un pleonasm dacă se foloseşte cu sensul „cantitte de roade dintr-o anumită perioadă”; în
schimb, va fi o exprimare pleonastică dacă se foloseşte cu sensul „culegere, strângere a recoltei”23.

Pleonasmul constituie o apariţie foarte variată, putând fi prezentat din foarte multe perspective.
Aceste aspecte îi conferă un caracter eterogen, fiind dificil de operat o clasificare riguroasă.

Mioara Avram propune următoarea clasificare: în funcţie de compartimentul limbii pe care îl
afectează, se pot distinge următoarele tipuri de pleonasme: lexicale, gramaticale şi
lexico-gramaticale.

Conform lingvistei A. Stoichiţoiu-Ichim, pleonasmele lexicale cuprind pleonasmele semantice,
etimologice şi ale derivării, primele două fiind recunoscute şi în concepţia lui
G. Angelescu.

21 DŞL, p. 366.
22 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/340-352.pdf, accesat pe data de 24.06.2021, ora 9:00.
23 DŞL, p. 366.
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D. N. Uritescu aduce o nouă delimitare a pleonasmelor: populare, culte şi semiculte24.
Majoritatea pleonasmelor existente în limba română sunt considerate a fi intolerabile, opinie

susţinută şi împărtăşită de numeroşi lingvişti, printre care se numără Mioara Avram şi Theodor Hristea.
Apariţia structurilor pleonastice nu poate fi tolerată când se observă repetiţia evidentă, chiar şi

în cazurile în care este vorba doar despre forme apropiate; spre exemplu: fapt ce a făcut ca...; prevăzut în
vederea...; legi ce urmează a fi abolite în urma iniţiativei...; uleiurilor li se adaugă aditivi etc25. Nu se pot tolera
nici structuri în care sinonimele unor cuvinte se află în stricta vecinătate a acestora; de exemplu: au
posibilitatea nemijlocită de a lua contact direct cu marfa; adunarea festivă consacrată sărbătoririi lui x. Se vor
considera, de asemenea, construcţii intolerabile acele sintagme în cadrul cărora semnificaţia inerentă a
unui element formativ, prefix sau prefixoid, se va repeta prin intermediul unui determinant cu acelaşi
sens; de pildă: s-a sinucis singur; a revenit din nou; autobiografia mea; a se bifurca în două etc26.

O sursă importantă a pleonasmelor o reprezintă adjectivele şi adverbele româneşti a căror
semantică exprimă deja un anumit grad al intensităţii, ceea ce înseamnă că ele nu vor mai putea purta
niciun fel de marcă analitică a comparativului sau a superlativului. Aici ar putea fi amintite exemple ca
extrem, enorm, final, genial, complet, desăvârşit, infim, perfect, principal,
universal etc. Unele dintre aceste adjective şi adverbe au fost deja la un anumit grad de comparaţie când
au fost preluate sau moştenite în limba română; prin urmare, ele nu mai suportă gradarea şi în română.
Din această categorie fac parte: inferior, superior, optim, major,
minor etc27.

În limba română contemporană, circulă o serie de construcţii, de asocieri nepotrivite de
prepoziţii, adverbe sau conjuncţii, construcţii pe care Mioara Avram le numeşte pleonasme lexico-
gramaticale. Sunt considerate pleonasme asocierile din următoarele exemple: dar însă nu sunt de acord;
avem o problemă drept pentru care avem nevoie de soluţii; decât numai împreună cu colegii noştri vom face

proiectul; nu doar vine târziu, mai şi face prostii
28
.

Din punctul de vedere al formei pleonasmelor, ele pot fi delimitate în două mari categorii: cele
interne şi cele externe.

Pleonasmele interne se datorează asocierii dintre un cuvânt compus sau derivat şi o prepoziţie
nepotrivită. Spre exemplu, verbele obţinute prin derivare cu ajutorul prefixelor co-, con- sau com- nu se
pot combina niciodată cu prepoziţia cu. Aşadar, sunt considerate pleonastice structuri de genul: a coabita
cu, a coexista cu, a convieţui cu, a convieţui alături de etc.
sau adjectivul compatriot cu.

Pleonasmele externe se obţin prin alăturarea a două sau mai multe elemente de expresie cu
acelaşi sens. Acestea sunt mult mai numeroase decât pleonasmele interne. În categoria pleonasmelor
externe pot fi evocate exemple precum: ascultă din nou iarăşi; recitesc iarăşi; reinterpretez din nou; coboară
în jos etc29.

24 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/340-352.pdf, accesat pe data de 24.06.2021, ora 9:00.
25 DŞL, p. 366.
26 Ibidem.
27 https://revista.amtap.md/wp-content/files_mf/158038925435.Dodonreflectiidesprepleonasm.pdf, accesat pe
data 24.06.2021, ora 11:00.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Viaţa cotidiană oferă o gamă amplă de construcţii pleonastice.
O statistică publicată în mediul virtual în 2015 arată că printre cele mai des întâlnite pleonasme

se numără sintagme auzite în zone de interes general: mĳloace mass media; deschiderea vernisajului; adică,
cu alte cuvinte; aluzie indirectă; a-şi aduce aportul; a spune direct pe şleau; a urma în continuare; prin prisma
punctului meu de vedere; substitut în locul; a mai ameliora; perioadă de timp; va fi menţinut în continuare etc30.

Tot printre cele mai frecvente pleonasme care pot fi auzite se pot menţiona: averse de ploaie, a
îngheţa de frig, barou de avocaţi, marea majoritate, a prefera mai bine, notorietate publică31. Astfel de
exprimări pot fi regăsite în mediul online, la radio sau la televiziune.

În sensul analizării unor mostre de limbă din viaţa de zi cu zi, ziarul Libertatea a realizat un top al
celor mai întâlnite pleonasme întâlnite în limba romnă, materialul fiind publicat pe data de 9 iulie 2020.
Au fost cuprinse următoarele construcţii pleonastice: babă bătrână, întuneric beznă, am auzit cu urechile

mele, am văzut cu ochii mei, taci din gură, ieşi afară, urcă sus, coboară jos, cade jos, a survola peste, abundenţă
mare, a avansa înainte, a anticipa dinainte, procent la sută, agheasmă sfinţită, caligrafie frumoasă etc32.

La fel ca vocabularul, pleonasmul este un fenomen dinamic, evoluează, apărând noi construcţii
redundante, acestea având rolul de a reda acele noţiuni nou apărute în viaţa omului.

Există, totuşi, posibilitatea folosirii unor pleonasme cu valoare poetică: în aceste cazuri, ele
accentuează o anumită idee prin acumularea unor determinări, purtând numele de licenţe. Spre exemplu,
se poate vorbi despre licenţa poetică în opere semnate de mari poeţi români: Cobori în jos, luceafăr
blând/Alunecând pe-o rază (Mihai Eminescu); Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate/În noi doi un suflet bate (Vasile
Alecsandri)33.

O formă acceptabilă a pleonasmului poate fi reprezentată de epitetul pleonastic: aburi uşori,
fumuri cenuşii, urgie ciudată (V. Alecsandri).

Tot exprimarea redundantă obţinută cu ajutorul pleonasmului poate fi utilizată ca un mĳloc al
comicului, mai precis al comicului de limbaj, acesta fiind un mod de caracterizare al personajelor din
operele dramatice. Acest procedeu este întâlnit în opera lui Cragiale: Este chiar el însuşi în persoană; vai de
mine! moşerul meu! mi-l omoară!.

Concluzii

Pleonasmul reprezintă o latură vie a limbii române, dinamică, într-o continuă mişcare şi creştere.
El afectează diverse compartimente ale limbii şi îşi face simţită prezenţa în diverse medii de comunicare.

Exprimarea pleonastică este susţinută de dorinţa vorbitorilor de a epata, de a vorbi corect, dar şi
de teama de a greşi. Uneori, asocierile pleonastice apar din cauza tendinţei vorbitorului de a sublinia
importanţa unui anumit aspect.

30 https://dictie.md/cele-mai-intalnite-pleonasme-in-limba-romana/, accesat pe data de 24.06.2021, ora 13:00.
31 https://www.9am.ro/top/Social/325032/10-cele-mai-folosite-pleonasme-de-catre-romani/1/Iesi-afara.html,
accesat pe data 24.06.2021, ora 13:00.
32 https://www.libertatea.ro/lifestyle/ce-este-pleonasmul-care-sunt-cele-mai-intalnite-pleonasme-in-limba-
romana-3061351, accesat pe data de 24.06.2021, ora 12:00.
33 DŞL, p. 367.



345

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Referinţe bibliografice

1. Dicţionar de ştiinţe generale ale limbii. [online] Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1997.
2. https://dictie.md/cele-mai-intalnite-pleonasme-in-limba-romana/ (accesat pe data de

24.06.2021, ora 13:00).
3. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/340-352.pdf (accesat pe data de 24.06.2021, ora

9:00).
4. https://revista.amtap.md/wp-

content/files_mf/158038925435.Dodonreflectiidesprepleonasm.pdf (accesat pe data 24.06.2021,
ora 11:00).

5. https://www.9am.ro/top/Social/325032/10-cele-mai-folosite-pleonasme-de-catre-
romani/1/Iesi-afara.html (accesat pe data 24.06.2021, ora 13:00).

6. https://www.libertatea.ro/lifestyle/ce-este-pleonasmul-care-sunt-cele-mai-intalnite-
pleonasme-in-limba-romana-3061351 (accesat pe data de 24.06.2021, ora 12:00).



346

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

JOCURI DIDACTICE

Clasa pregătitoare/Clasa I

ȘMALBERGHER IONELA

PROF.ÎNV. PRIMAR, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE ARGEȘ

Cuvântul interzis

Scop : - activizarea vocabularului , dezvoltarea atenţiei voluntare şi a imaginaţiei ;

Sarcina didactică : - formularea unor întrebări care cer răspuns cuvântul interzis;

Jocul se poate desfăşura în colectiv sau în perechi . Se cere elevilor ca la întrebările învăţătorului să
răspundă în aşa fel încât un anumit cuvânt stabilit anterior să nu fie folosit , ci să se găsească alte
formulări , care să constituie totuşi răspunsul la întrebarea pusă . Aceasta trebuie constituită în aşa fel
încât să ceară în răspuns cuvântul interzis .

După ce clasa a fost organizată , se explică cum se va desfăşura jocul şi se arată că pentru fiecare
răspuns au la dispoziţie un minut de gândire . Dacă se consideră necesar înainte de joc se va face o mică
pregătire a elevilor dându – se 1-2 exemple de răspunsuri în care să nu fie inclus cuvântul interzis . Se
dau elevilor exemple de întrebări care cer în răspuns un anumit cuvânt .

a) Cuvântul interzis “ a doua ”

Întrebare : - În ce clasă sunteţi voi ?
Răspuns : - Noi suntem în clasa care urmează după clasa I .
Întrebare : - În ce bancă stă elevul Ionescu ?
Răspuns : - Elevul Ionescu stă în banca din spatele elevului X .
Întrebare : - În ce clasă au fost anul trecut elevii din clasa a III-a ?
Răspuns : - Anul trecut elevii din clasa a III-a au fost în clasa în care

suntem noi acum .

b) Cuvântul interzis “ primăvara”

Întrebare : - Când se topeşte zăpada ?
Răspuns : - Zăpada se topeşte în anotimpul cînd înfloresc ghioceii .
Întrebare : - Când înfloresc ghioceii ?
Răspuns : - Când se topeşte zăpada .
Întrebare : - Despre ce anotimp se vorbeşte în această poezie ?

“ Primăvară , primăvară,
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Vino iar la noi în ţară ! ”
Răspuns : -Despre anotimpul care urmează după iarnă .
Întrebare : - Când vin păsările călătoare ?
Răspuns : - Când încep să înflorească pomii .

Cuvântul interzis se poate schimba de 2-3 ori în cursul jocului . La sfârşitul jocului vor fi evidenţiaţi
elevii care au formulat răspunsurile corect şi au dat dovadă de multă fantezie .

Cei mai isteţi !

Scop: - verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre genul ( numărul ) substantivelor , activizarea
vocabularului , consolidarea deprinderilor de coordonare a mişcărilor .
Sarcina didactică : - găsire unor substantive de un anumit gen ( număr ) indicat de conducătorul
jocului .
Material didactic : - o minge mică sau un obiect ce poate fi prins uşor de copii .

Jocul se desfăşoară pe grupe de câte 8 – 10 elevi care vor fi chemate pe rând în spaţiul din faţa clasei .
Grupa va forma un cerc în jurul învăţătorului. Acesta va explica elevilor că va arunca mingea către un
anumit elev care după ce a prins-o , are la dispoziţie 4 secunde pentru a da un exemplu de substantiv
comun al cărui gen îl va anunţa învăţătorul .

Jocul începe . Învăţătorul spune :
“ Pentru ca răspunsurile voastre să fie bune , trebuie să prindeţi mingea , să daţi un exemplu corect ,

să vă încadraţi în timp şi să-mi aruncaţi mingea înapoi . Orice neatenţie atrage după sine eliminarea din
joc . Începem cu substantive de genul feminin ” , după care aruncă imediat mingea către un elev . Dacă
răspunsurile acestuia respectă regulile stabilite , rămâne în joc , iar în caz contrar trece în bancă şi jocul
continuă tot aşa până rămân 2-3 elevi . Se anunţă încetarea , iar elevii rămaşi în joc trec într-o parte . Se
procedează identic şi cu celelalte grupe , iar în final se va forma o grupă din toţi aceia care au fost
selecţionaţi . Se procedează şi cu ei la fel până rămân 2-3 din ei . Pe aceştia învăţătorul îi va felicita .

Se recomandă ca după primul joc învăţătorul să încredinţeze sarcina de conducător pe rând câte
unuia din elevii selecţionaţi şi să schimbe genul substantivelor spuse de către elevi .

Tot în acest mod se poate proceda în alte zile , pentru a cee copiilor să răspundă cu singularul ( sau
pluralul ) substantivelor ori cu substantive articulate ( sau nearticulate ) .

Cum se spune ?

Scop: - îmbogăţirea expresivităţii vorbirii şi activizarea vocabularului prin reproducerea orală sau scrisă
a unor expresii .
Sarcina didactică : - completarea unor expresii uzuale , cu cuvinte cu sens figurativ .

Pentru buna desfăşurare a jocului , conducătorul va pregăti din timp şi îşi va nota diferite expresii
uzuale , în care , pentru a se reliefa mai pregnant semnificaţia şi pentru o mai bogată expresivitate a
limbajului sunt folosite ca termeni de comparaţie cu sens figurativ .
Exemplu : Era . . . . . .ca racul . ( roşu )

Se făcuse . . . . . . ca varul . ( alb )
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Era . . . . . . ca turta de ceară . ( galben )
. . . . . . ca plumbul . ( greu )

Se dau copiilor câte o foaie de hârtie . Se scriu exemplele pe tablă fără cuvintele din paranteză şi se
acoperă . Se explică elevilor sarcina didactică şi se completează una din propoziţii pentru exemplificare .

( A văzut negru în faţa ochilor . )
Se anunţă timpul acordat pentru formularea răspunsurilor ( timpul va fi acordat în funcţie de

numărul exemplelor de pe tablă , cca 3 minute pentru fiecare exemplu ). După ce fiecare elev şi-a scis
numele pe foaie , se descoperă exemplele şi jocul începe . Elevii vor copia exemplele de pe tablă şi vor
completa spaţiile libere cu cuvinte potrivite . După expirarea timpului dat , se adună foile , se citesc de
către învăţător sau de un elev şi se apreciază în colectiv . Pentru fiecare exemplu bine completat se
acordă un punct , iar cele greşite sau necompletate nu se punctează . Vor fi evidenţiaţi elevii care au
întrunit maximum de puncte .

Să completăm propoziţia !

Scop: - formarea deprinderii de a completa propoziţii când le lipseşte subiectul sau predicatul , realizarea
acordului între subiect şi predicat .

Se scriu pe tablă sau pe nişte fişe propoziţii în care lipsesc subiectele sau predicatele . Elevii vor
trebui să completeze spaţiile libere cu subiectul sau predicatul potrivit . Cine va completa spaţiile corect
şi va realiza şi acordul dintre subiect şi predicat va fi evidenţiat şi punctat .
Exemplu : ( Cine ? )

. . . . . . merge la şcoală . ( elevul )

. . . . . . coase haina . ( croitorul )

. . . . . . stopeşte floarea . ( grădinarul )

. . . . . . face mâncare . ( bucătarul )

( Ce face ? )
Fetiţa . . . . . . . . . . . . la plimbare cu păpuşa . ( merge )
Ionel . . . . . . . . . . . temele la matematică . ( scrie )
Albina . . . . . . . . . . din floare în floare . ( zboară )
Pisica . . . . . . . . . . .şoareci . ( prinde )

Unde ?

Scop : - verificarea şi consolidarea deprinderilor de exprimare corectă , dezvoltarea atenţiei , a gândirii ,
a imaginaţiei .
Sarcina didactică: - formularea de propoziţii cu folosirea corectă a prepoziţiilor: pe , în , la , sub , după ,
lângă , cu , între , peste , până , spre .

Jocul se poate desfăşura pe două grupe formate din câte 10 – 12 elevi
( A şi B ).Pentru fiecare răspuns se acordă un minut . În exemplele date elevii nu au voie să repete
prepoziţia .
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Se scriu 6 prepoziţii pe tablă , după care învăţătorul cere unui elev din grupa B să spună un cuvânt
care să denumească un obiect , aparat , animal etc. Cuvântul este preluat de membrii grupei A . Aceştia
vor formula pe rând câte o propoziţie în care să se includă cuvântul dat şi unul din cuvintele scrise pe
tablă . Pentru un răspuns bun se acordă grupei 1 punct , se scade unul dacă este greşit . Se continuă în
acelaşi fel cu toţi componenţii grupei A , după care se totalizează punctele urmând la joc grupa B ( după
ce s-au inversat sau imtrodus prepoziţii noi ) . O prepoziţie folosită de trei ori este ştearsă şi înlocuită cu
alta .

Va câştiga grupa care a realizat punctajul maxim .
Exemplu : -grupa B a spus cuvântul “ maşină ”. Membrii grupei A vor putea formula propoziţii de tipul
următor :

Maşina este în garaj .
O maşină se află pe stradă .
Merg cu maşina spre Cluj .
Patru maşini sunt trase lângă garaj .
A trecut cu maşina peste trambulină .
Stau în maşină până vii tu .
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INTERACTIVITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Prof.inv.primar: Solomon Elena Adriana

Şcoala Gimnaziala Aviator Ioan Sava Alțâna, jud. Sibiu

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de
idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare
a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi
interacţiunea socială a membrilor unui grup.

Învăţând să colaboreze unii cu alţii, elevii constată că scopurile personale ale fiecaruia pot fi
realizate într-o muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contributia fiecarui membru al său.
Astfel, elevii, din „singuratici care învată” ,,pot deveni” colegi care învaţă împreună”, care ating niveluri
ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membri ai echipelor.

Elevii trebuie învăţaţi să gândeasca critic, creativ, constructiv, eficient.
A gândi critic înseamnă a emite judecaţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să priveşti cu

simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora şi a-l oferi celor care au
nevoie de el. Capacitatea de a gândi critic se dobândeste în timp, permiţând elevilor să se manifeste
spontan, fără îngrădire, ori de câte ori se creaza o situaţie de învăţare. Ei nu trebuie să se simtă
stingheri, să le fie teamă de reacţia celor din jur fată de părerile lor, să aibă încredere în puterea lor de
analiză, de reflecţie.

Ofer spre exemplificare câteva din metodele interactive de predare-învătare ce pot fi folosite cu
scopul dezvoltarii gândirii critice:

1. CUBUL

În cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe
perspective, aceasta metoda oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări
complexe şi integratoare.

ETAPELE METODEI:

� Se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ,
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ ( altele, în funcţie de resurse,
nu neapărat pe toate feţele cubului).

� Se anunţă tema / subiectul pus în discuţie.
� Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele

înscrise pe feţele cubului.
� Se comunică întregului grup, forma finală a scrierii.
� Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe pe foi albe A3.

2. PĂLĂRIILE GÂNDITOARE( „Thinking hats”)

Această metodă contribuie la stimularea creativităţii participanţilor care se bazează pe
interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o
culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor
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interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanţii
sunt liberi să spună ce gândesc , dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă.

Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul.
Pălăria albă: INFORMEAZĂ, Pălărie roşie: SPUNE CE SIMTE DESPRE, Pălăria neagră: IDENTIFICĂ

GREȘELILE, Pălăria galbenă: ADUCE BENEFICII, Pălăria verde: GENEREAZĂ IDEILE NOI, Pălăria

albastră: CLARIFICĂ.

3. CIORCHINELE

Este o metodă de brainstorming neliniară. Încurajează elevii la o gândire liberă, deschisă. Este folosit
în fazele de evocare şi reflecţie, reprezentând o activitate de scriere. Este bine ca tema propusă să fie
familiară elevilor, mai ales atunci când ciorchinele se utilizează individual. Poate fi folosit şi pe perechi
sau pe grupe.

4. ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT”

Elevii au studiat o fişă de lucru pe tema verbul. Le-am cerut să împartă pagina în trei coloane: Ştiu,
Vreau să ştiu, Am învăţat. Am enunţat tema şi am completat împreună rubricile (eu la tablă):

Folosind această metodă modernă, am urmărit reactualizarea cunoştinţelor studiate în anul anterior
despre verb şi am făcut legătura cu o nouă categorie gramaticală a verbului – timpul.

5. MOZAICUL

Am folosit această metodă de învăţare interactivă în predarea temei Genul substantivelor. S-a lucrat
pe grupe de patru elevi. Fiecărui elev din grupă i-am atribuit câte un număr de la 1 la 4. Subiectul
abordat l-am împărţit în patru părţi, de dimensiuni şi grade similare. A urmat o reaşezare a elevilor în
sală: toţi elevii cu acelaşi număr au format câte un grup de experţi, obţinându-se astfel patru grupe.
După îndeplinirea sarcinilor de lucru, fiecare grupă de experţi, elevii specializaţi fiecare într-o parte a
lecţiei, au revenit în grupurile iniţiale şi au predat colegilor partea pregătită cu ceilalţi experţi. Astfel, în
fiecare grup iniţial am avut patru elevi specializaţi. Fiecare elev a avut responsabilitatea predării şi
învăţării de la colegi. S-au folosit următoarele fişe de lucru:

Experţi 1

1. Recunoaşteţi substantivele din textul următor. Precizaţi ce denumeşte fiecare, felul şi numărul. Când
eram şcolar, bunica mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte despre călătoria cu balonul, alta despre
avalanşe şi o cutie cu creioane colorate.
2. Formulaţi alte sarcini pentru textul dat.

Experţi 2

1. Număraţi substantivul şcolar la: Nr. singular (un școlar) Nr. Plural (doi şcolari)
2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără la singular un şi la plural doi.
3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul masculin.

Experţi 3

1. Număraţi substantivul bunica la: Nr. singular ( o bunică) Nr. Plural (două bunici)
2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără o la singular şi două la plural.
3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul feminin.

Experţi 4

1. Număraţi substantivul balon la: Nr. singular (un balon) Nr. Plural (două baloane)
2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără un la singular şi două la plural.
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3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul neutru.
Pentru a mă convinge că fiecare expert s-a făcut înţeles de grupul iniţial din care făcea parte, am

dat în final o „muncă independentă”:
1. Determinaţi genul următoarelor substantive: trandafir, casă, ceas.
2. Scrie câte trei substantive la numărul singular la toate cele trei genuri. Treceţi-le la plural.

6. BRAINSTORMING

Etimologic, brainstorming provine din engleză, din cuvintele „brain”= creier şi „storm”= furtună,
plus desinenţa „-ing” specifică limbii engleze, ceea ce înseamnă „furtună în creier”- efervescenţă,o stare
de intensă activitate imaginativă, un asalt de idei. Este „ metoda inteligenţei în asalt.”

ETAPELE METODEI:
1. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru.
2. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte şi concrete, fără cenzură, a
tuturor ideilor – chiar trăznite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în minte legate de
rezolvarea unei situaţii-problemă conturate.Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se
pot prelua, completa sau transforma ideile din grup, dar atenţie, fără referiri critice. Se suspendă orice
gen de critică, nimeni nu are voie să facă observaţii negative.În acest caz funcţionează principiul
„cantitatea generează calitatea”.
3. Totul se înregistreză în scris, pe tablă, flipchart, video, etc.
4. Se lasă o pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi recepţionate.
5. Se reiau pe rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri,
cuvinte-cheie, imagini care reprezintă posibile criterii.
6. Grupul se împarte în subgrupuri, în funcţie de idei listate, pentru dezbatere. Dezbaterea se poate
desfăşura însă şi în grupul mare. În această etapă are loc analiza critică, evaluarea, argumentarea şi
contraargumentarea ideilor emise anterior. Se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii
fezabile pentru problema pusă în discuţie. Se discută liber, spontan, riscurile şi contradicţiile care apar.
7. Se afişeaza ideile rezultate de la fiecare subgrup ,in forme cat mai variate si originale: cuvinte,
propoziţii, imagini, desene, cântece, colaje, joc de rol, pentru a fi cunoscute de ceilalţi.

Învăţătorul trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii, care să încurajeze exprimarea ideilor,
să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei.

7.TURUL GALERIEI

Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime
opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de
secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care
fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de
grupuri de elevi.

Paşii metodei:
� Elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din clasă;
� Cadrul didactic prezintă elevilor tema şi sarcina de lucru .
� Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil.
� Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.
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� Secretarul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat;
� Analizarea tuturor lucrărilor.
� După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin

comparaţie cu celelalte .
,,Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personală referitoare la tema pusă

în discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin
demonstrarea valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea participanţilor,
gândirea colectivă şi individuală; se dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi
toleranţă reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt.

Această metodă stimulează gândirea şi creativitatea elevilor . Ea îi determină pe elevi să caute şi să
dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să
analizeze situaţii date şi îi învaţă pe elevi să emită şi să-şi susţină propriile idei. În cadrul acestei metode,
conversaţia, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, dobândesc statutul de procedeu didactic.

8. ESEUL DE CINCIMINUTE

Este o modalitate de a încheia o oră. Prin această metodă elevii sunt ajutati să –şi sintetizeze ideile
legate de tema lecţiei, iar învăţătorul are o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual,
la acea oră .

TEXT SUPORT : »Vizita » de I. L. Caragiale (descrieţi, pe scurt ,cum era Ionel; imaginându-vă că
Ionel era un băiat educat ,găsiţi un alt final întâmplării)

9. EXPLOZIA STELARA

Pasul 1. Se scrie problema in centrul unei steluţe cu 5 colţuri ;
Pasul 2. În vârful fiecărui colţ al steuţei se scriu întrebări de tipul: *ce?, *cine?, *unde?, *de ce?,

*când?

Pasul 3. Se împarte clasa în grupuri;
Pasul 4. Se lucrează la nivelul grupurilor pentru elaborarea unei liste cu întrebări diverse;
Pasul 5. Se comunică întregii clase rezultatele muncii de grup.

10.CADRANELE

Pentru a realiza această metodă, pagina este împărţită în patru părţi prin trasarea a două drepte
perpendiculare. Cadranele se numerotează de la unu până la patru. În metoda cadranelor pot fi cuprinse
patru obiective din ziua respectivă, ca de exemplu:

� cadranul 1: scoateţi şi apoi scrieţi ideile principale din text
� cadranul 2: identificaţi în text şi folosiţi apoi în propoziţii cuvinte scrise cu „m” înainte de „p”
sau „b”
� cadranul 3: scrieţi trei însuşiri întâlnite în text pentru personajul principal, apoi în dreptul
fiecărui cuvânt scrieţi opusul lui
� cadranul 4: reprezentaţi printr-un tablou ultimul fragment din lecţie.

Această metodă poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de evaluare a
cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui unități de învățare).
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Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interacțiunea dintre minţile
participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învaţare mai activă şi cu rezultate evidente.

Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de invăţare în care
acesta este antrenat”, ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei formări.

Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât si competiţia, ambele implicând un anumit grad de
interacţiune.

În concluzie ,prin folosirea la oră a acestor metode interactive care stimuleaza elevul şi îl fac să
descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o mai multă eficienţă.

Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ-participativ şi
o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor.

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea
elevului, dar şi dirĳarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev. Acesta
este elementul esenţial al învăţământului modern.
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Tratarea diferențiată a elevilor în ciclul primar

Prof. înv. primar, Spiridon Gabriela
Şcoala Gimnazială „Mareşal Al. Averescu” Adjud, Judeţul Vrancea

Tratarea diferenţiată porneste de la ideea că nu toţi elevii au acelaşi stil, acelaşi ritm de învăţare,
nu toţi au aceleaşi cunostinţe, aceeaşi capacitate de înţelegere şi înaintare de la un obiectiv de învăţare la
altul, în acelaşi ritm. “Elevii diferă din punct de vedere al aptitudinilor, a ritmului de învăţare, a gradului de
înţelegere a fenomenelor (unii aprofundează, alţii sunt superficiali), a capacităţii de învăţare, a rezultatelor

obţinute”. (Radu,I., 1998)
Diferenţierea presupune un proces de predare diversificat, care ţine cont de nevoile elevilor şi de

ritmul în care ei învaţă. În acest context, diferenţele dintre elevi ajung să fie studiate şi să devină
fundamentul construirii situaţiilor de predare-învăţare ulterioare.

Cadrul didactic trebuie să faciliteze formarea la elevi a abilităţilor necesare pentru a deveni din
ce în ce mai independenţi în învăţare, ţinând cont de pregătirea, interesul şi stilul lor de învăţare.

Un învăţământ de calitate este acela în care toţi elevii, indiferent de mediul de provenienţă şi de
nivelul dezvoltării intelectuale, sunt sprĳiniţi si încurajaţi în dezvoltarea lor.

Principiul de bază este acela că nu există elevi buni şi elevi slabi, ci există elevi buni la lucruri diferite.
Obţinerea succesului la învăţătură de către toţi elevii impune identificarea elevilor cu dificultăţile

de învăţare, precum şi a celor dotaţi, şi elaborarea unor programe de instruire non-standardizate pentru
fiecare categorie de elevi, în funcţie de particularităţile lor.

Învăţământul contemporan trebuie să se îndrepte spre o educaţie intelectuală diferenţiată. Lipsa
diferenţierii poate avea ca rezultat insuccesul, eşecul şcolar, pentru că nu s-a produs acea adaptare a
actului instructiv-educativ la cerinţele şi posibilităţile diferite ale subiecţilor ce alcătuiesc colectivul
şcolar.

Pornind de la ideea că, nu profesorul, ci elevii sunt principalii actori în procesul de predare-
învăţare-evaluare, este esenţial să se încurajeze participarea şi valorizarea resurselor acestora, astfel încât
fiecare elev să poată demonstra ceea ce ştie, să poată înţelege nivelul la care a ajuns şi ce este necesar să
facă în continuare, pentru a progresa.

O analiza comparativă a caracteristicilor clasei tradiţionale şi ale celei diferenţiate (conform cu:
Instruirea diferenţiată, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, 2001) prezintă următoarele aspecte:

În clasa tradiţională:

� Diferenţele dintre elevi sunt mascate, se acţionează asupra lor când devin problematice.
� Evaluarea se face, de regulă, la sfârşitul învăţării, pentru a constata cine a înţeles conţinuturile

predate.
� Predarea este condusă de ideea de a acoperi manualul sau ghidul curricular.
� Profesorul direcţionează comportamentul elevilor.
� Se foloseşte preponderent o singură formă de evaluare.
În clasa diferenţiată:

� Diferenţele dintre elevi sunt studiate ca o bază pentru proiectare.
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� Evaluarea este continuă şi cu rol diagnostic, pentru a înţelege cum să adaptăm predarea la
nevoile elevilor.

� Disponibilitatea, interesele şi profilul de învăţare al elevilor conturează predarea.
� Profesorul facilitează formarea capacităţilor de învăţare independentă.
� Se valorifică strategii de evaluare multiple
Printre argumentele utilizării strategiilor de educaţie diferenţiată s-ar putea afla:
� implică utilizarea unui material didactic variat, elevii fiind familiarizaţi cu tehnici de muncă

independentă;
� stimulează originalitatea şi creativitatea elevilor;
� valorifică experienţa anterioară;
� sunt adaptate la stilurile proprii de învăţare;
� respectă ritmul individual al copilului;
� stimulează spiritul de echipă;
� fiecărui copil i se acordă încredere în forţele proprii;
� profesorul permite copiilor să participe la evaluarea propriei lor munci;
� copilul este evaluat şi comparat cu el însuşi.
“Să îi ajutăm pe profesori să dezvolte o înţelegere a responsabilităţii profesionale pe care o au pentru a angaja

fiecare elev într-un proces de învăţare cu semnificaţie personală este motorul mişcării pentru clasa

diferenţiată“ afirma Charlotte Danielson.
Pornind de la premisa că elevii reprezintă sursa cea mai importantă, este esenţial să se încurajeze

participarea şi valorizarea resurselor acestora, astfel încât fiecare elev să poată arăta ceea ce ştie, să poată
înţelege nivelul la care a ajuns, ce este necesar să facă în continuare pentru a progresa în ritmul planificat.

O învăţare diferenţiată se fundamentează pe construirea unor demersuri educative care să fie
elaborate numai după ce au fost identificate cauzele, motivele înregistrării rezultatelor foarte bune sau
nereuşitei, au fost stabilite modalităţi de organizare a elevilor în anumite momente ale lecţiilor – pe
grupe de nivel, grupe de interes şi grupe de metode – stiluri de învăţare, au fost concepute sarcini de
lucru diferenţiate ca grad de dificultate si ca volum, a fost planificat sprĳinul diferenţiat al elevilor în
funcţie de categoria din care fac parte, a fost programată folosirea de metode de învăţare care să
faciliteze participarea, să diminueze inhibiţia, să permită valorizarea elevilor, diminuând timpul alocat
învăţării frontale în favoarea învăţării prin cooperare, colaborare. Sunt organizate conţinuturile în jurul
scopurilor formulate de J. Delors: “a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăiesti împreună cu ceilalţi, a
învăţa să fii” şi sunt luate în considerare diversitatea culturală şi atributele individuale ale copiilor din
clasă.

Diferenţierea impune crearea unui mediu de învăţare care să asigure condiţii ca elevii să lucreze
împreună, să înveţe cum să înveţe, să-şi acorde sprĳin, să-şi dezvolte respectul faţă de sine şi respectul
faţă de ceilalţi.

Pentru a realiza corespunzător o tratarea diferenţiată a elevilor, se impune un deosebit simţ al
observaţiei şi desigur, tact pedagogic. Învăţătorul trebuie să îndrume pe fiecare elev, la timpul potrivit şi
cu mĳloace adecvate, pentru a înlătura rămânerea în urmă la învăţătura, a se evita eşecul şcolar şi a
favoriza dezvoltarea corespunzătoare a acestuia.

Tratarea diferenţiată înseamnă adaptarea învăţământului la particularităţile individuale psihofizice
ale copilului, influenţarea instructiv-educativă a copilului potrivit particularităţilor sale, înlesnind prin
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aceasta descoperirea şi cultivarea aptitudinilor, înclinaţiilor, intereselor lui, pregătirea la nivelul
posibilităţilor de care dispune, crearea unui cadru favorabil formării personalităţii.

Bibliografie:

Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi
Jinga, I. (2005), Educaţia şi viaţa cotidiană, E.D.P., Bucureşti.
Joiţa, E. (coord.) (2007), Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitiv- constructivistă,
E.D.P., R.A., Bucureşti
Radu, I.T. (1981), Învăţământul diferenţiat, E.D.P., Bucureşti.



358

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Metode și strategii ale educației nonformale

Prof. înv. primar Stanciu Anișoara
Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași

Metode de explorare și descoperire a realității

Educația nonformală are un rol foarte important în educația elevilor. Aria educației nonformale, oferă

elevilor posibilitatea de a-și dezvolta o serie importantă de competențe, altele decât cele pe care se pune accentul în

prezent, în cadrul sistemului național de învățământ. Astfel, aceasta educație urmărește dezvoltarea în rândul

elevilor a competențelor de înțelegere a diversității culturale, responsabilizare, leadership, lucru în echipă,

planificare, organizare sau coordonare.

Prin implementarea proiectelor de educație nonformală elevii sunt ghidați de ideile de creativitate,

participare activă și inițiativă. Creativitatea elevilor este o resursă importantă a cărei valorificare poate produce

schimbări pozitive atât în funcționarea instituțiilor de învățământ, cât și în comunitățile pe care acestea le

deservesc. Participarea activă în procesul de educație nonformală este o condiție necesară pentru dezvoltarea cu

succes a competențelor propuse și a abilităților de viață.

1. Observația directă

- metodă de explorare a unor obiecte/fenomene fie sub îndrumarea profesorului (observare dirĳată),
fie în mod autonom (observație independentă);

- scopul observației – depistarea unor noi aspecte ale realității și întregirea (completarea) unor
informații;

- este o metodă participativă deoarece se bazează pe receptivitatea elevilor și implicarea lor în
cunoaștere,

- observația poate fi de scurtă/lungă durată; ea conduce la formarea unor calități comportamentale
(consecvența, răbdarea, perseverența, imaginația, perspicacitatea);

- observația se va finaliza, din punct de vedere didactic, în desene/grafice/tabele/referate.

2. Studiul de caz

- este o metodă de explorare directă dar și o metodă acțională;

- constă în etalarea unor situații tipice, reprezentative pentru o clasă de fenomene, ale căror trăsături
sunt cercetate în profunzime, din mai multe puncte de vedere;

- studiul de caz urmărește:

a) identificarea cauzelor care au determinat declanșarea fenomenului respectiv;
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b) evoluția fenomenului comparativ cu fapte/evenimente similare;

- folosește atât pentru cunoașterea inductivă (pornind de la premise particulare se trece la concluzii
generale), cât și deductivă(particularizând și concretizând unele aspecte de ordin general).

Etapele prezentării studiului de caz:

a) descoperirea cazului și înțelegerea profundă a acestuia;

b) examinarea cazului din mai multe perspective:

- teoretică;

- documentară;

- practică.

c) selectarea metodelor de analiză;

d) prelucrarea cazului respectiv:

§ sistematizarea informațiilor;

§ analiza situațiilor prezentate;

§ stabilirea variantelor de rezolvare.

e) stabilirea concluziilor (alegerea variantei optime).

Studiul de caz este o metodă care apropie principiul de învățare de modelul vieții, al practicii, având
mare valoare euristică și aplicativă.

Elevii vor fi obișnuiți:

- să adune informații;

- să le selecteze;

- să le valorifice;

- să anticipeze evoluția evenimentelor;

- să elaboreze decizii eficiente, în mod argumentat;

- să examineze critic situația (cazul).
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Profesorul:

- prezintă cazul;

- organizează și conduce procesul de analiză a acestui caz;

- dirĳează dezbaterile;

- sugerează variante de soluționare (dar fără a impune);

- se folosește interviul, ancheta, cercetare documente etc.

Studiul de caz, prin natura lui, obligă pe elevi să caute și să găsească mai multe variante de
soluționare a problemei în fața căreia se află. În această ipostază, studiul de caz nu urmărește dobândirea
de noi cunoștințe, ci, mai degrabă, aplicarea practică a unor cunoștințe însușite deja, în condiții și sub
forme noi, impuse de situația-problemă ce urmează a fi soluționată prin gândire și imaginație.

Această metodă poate fi folosită cu precădere în adâncirea sistematizării și consolidării
cunoștințelor, a verificării capacității și priceperii de punere în practică a cunoștințelor teoretice, a
formării unor calități necesare în activitatea de conducere, a formării priceperii de a adopta decizii
optime, în modelarea unor atitudini și opinii colective.

Metoda studiului de caz aduce în atenție „cazuri de viață”, cazuri problemă reale, concrete și
semnificative.

Punerea în practică a acestei metode impune, înainte de toate, profesorului să găsească un caz adecvat
profilului școlii și disciplinei pe care o predă, să experimenteze în prealabil pe grupuri restrânse și, apoi,
să o integreze în sistemul lui de activitate. Cazul ales pornește de la necesitatea împletirii teoriei cu
practica și trebuie ales cu discernământ și obiectivitate, pe baza unui studiu temeinic la fața locului. Prin
intermediul cazului, elevii urmează să-și formeze o concepție înaintată, opusă concepțiilor învechite, să-
și dezvolte dorința de reflecție, de investigare, de a lua hotărâri, prin preocuparea de a soluționa
respectiva problemă.

În alegerea cazului, educatorul trebuie:

- să stabilească cu exactitate rolul studiului de caz în procesul de învățământ, acesta urmând a se
concretiza într-o sarcină precisă de învățare în programa de învățare;

- să asigure cadrul teoretic, conceptual, corespunzător analizei care se va întreprinde;

- să aleagă un caz cu un grad de dificultate adecvat nivelului de pregătire teoretică și practică a
elevilor, posibilităților de efort intelectual sau fizic al acestora.
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Organizarea individuală presupune ca fiecare elev să capete sarcina de a studia cazul și, apoi, să prezinte
hotărârea pe care a adoptat-o. Educatorul va supraveghea studiul fiecăruia și, în final, va selecționa
câțiva care să-și propună soluțiile.

Avantaj: solicitarea intensă a unei activități intelectuale.

Dezavantaj: elevul selecționat își va argumenta hotărârea, ceilalți fiind nevoiți să caute singuri motivele
din cauza cărora nu s-a ajuns la soluția optimă.

În organizarea pe grupe, din colectivul unei clase se va alege subgrupa care sub conducerea unui lider
preia discuția cazului în vederea soluționării.

Ceilalți elevi vor urmări cazul pentru a face observații critice la final.

Avantaj: participarea tuturor elevilor la soluționarea cazului.

Dezavantaj: activitatea intensă doar a câtorva elevi.

Este recomandabil să se utilizeze când există puțin timp la dispoziție.

În cazul activității frontale cazul va fi dat spre cercetare întregului colectiv iar discuția se va purta cu toți.

Avantaj: toți elevii participă în mod egal la soluționarea cazului.

Dezavantaj: nu se face simțită participarea individuală a elevilor.

Bibliografie:

-UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, Institutul de Educație Continuă/Lifelong Learning
Institute ”Strategii de educație nonformală”
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Franceza, o limbă cu un viitor luminos pentru e-learning

Ștefan Crina Daniela, profesor limba franceza,

Seminarul Teologic “Sf. Gheorghe” Botoșani

Chiar mai mult decât prin puterea sa militară sau diplomatică, prin diseminarea și
utilizarea limbii sale, Franța strălucește în lume. Mai mult de patruzeci de state sunt direct vizate de o
astfel de utilizare. Această situație este rodul istoriei, fie că este vorba de colonizarea unui trecut comun
sau de legături culturale tradiționale puternice, de exemplu, cu România. În decembrie 1989, în timpul
evenimentelor de la București, un fenomen vechi de două sute de ani a fost descoperit cu uimire: mulți
români vorbeau limba franceză. Această atracție pentru limba franceză nu este recentă și continuă până
în prezent, unde, potrivit statisticilor, peste 900.000 de studenți din țară o studiază. Cum se explică
faptul că, în ciuda interesului tot mai mare pentru limba engleză, limba Molière rămâne una dintre
primele limbi străine predate? Lumea, și mai ales Franța, descoperă că majoritatea românilor vorbesc
excelent franceza.

Este evident că aderarea României la Francophonie începând cu 1993 face parte dintr-o
politică externă globală menită să deschidă țara, precum și o legătură solidă cu Europa de Vest. Această
aderare încurajează, de asemenea, dezvoltarea economică a acestui stat și, în special, comerțul cu Franța.
Cu toate acestea, aceste elemente politice și economice, deși semnificative, nu sunt suficiente pentru a
explica rolul extraordinar pe care cultura franceză l-a jucat în transformarea societății românești și nici
prezența în literatura de limbă franceză a unor nume precum Emile Cioran, Eugène Ionesco sau Panait
Istrati.

Prin urmare, România se distinge prin puternica sa tradiție francofonă, care face parte
integrantă din patrimoniul său cultural, după cum reiese din participarea sa foarte activă la organismele
Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) și proporția persoanelor francofone care ating, în
această țară, rata excepțională de 31%.

Dacă România este considerată o insulă a latinității la porțile Orientului, această
realitate nu rezultă nici din proximitatea geografică, nici dintr-o francofonie suferită sau impusă. Într-
adevăr, franceza reprezintă o adevărată limbă a inimii în România. Franța nu apare ca un simplu aliat, ci
ca "sora mai mare și iubită"

Guy de Maupassant a scris deja "limba franceză, de altfel, este apă pură pe care scriitorii
manierați nu au fost niciodată capabili și nu o pot deranja niciodată. (...) Natura acestui limbaj trebuie să
fie clară, logică și nervoasă. Nu se lasă slăbită, ascunsă sau coruptă. »

Exact asta reiese din raportul publicat de Observatoire de la francophonie în 2018. –
Acesta din urmă raportează, ca o dată la 4 ani, sinteza evoluțiilor limbii franceze în lume. În special,
aceasta permite evidențierea acțiunilor întreprinse de francofonie, dar și raportarea cu privire la
răspândirea limbii franceze în general.
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După cum a raportat secretarul general al Francofoniei, Michäelle Jean, "această ediție ne
aduce demonstrarea relevanței ambițiilor noastre, a angajamentelor noastre și a legitimității
Francofoniei de a le conduce alături de statele sale membre și de guverne".

Franceză pentru a cuceri

Unul dintre cele mai mari atuuri atunci când înveți limba franceză este că această limbă
este prezentă pe cele 5 continente. În spatele limbii engleze, franceza este a 2-a cea mai învățată limbă
străină și a 9-a cea mai vorbită limbă din lume. Cum engleza este deja omniprezentă în mediul
profesional, franceza aduce un plus pe un CV. Într-adevăr, stăpânirea limbii molière într-o
multinațională este, fără îndoială, un atu. În lumea afacerilor, piața africană este una dintre cele mai
râvnite în prezent, iar comunicarea fluenta în limba franceză deschide mult mai multe uși decât engleza,
cele două limbi devenind complementare pentru a reuși oriunde în lume.

Oportunități mari datorită limbii franceze

Acest lucru nu va fi scăpat de nimeni, limba franceză este de a lua loc mai mult și mai
mult în afaceri. Pentru ce? Pur și simplu pentru că există piețe care trebuie luate în lume, în special în
Africa, având în vedere creșterea populației continentului și dezvoltarea sa. Comerțul internațional se
înmulțește și datorită internetului, revoluției telecomunicațiilor și globalizării care câștigă teren. În acest
context, țările francofone reprezintă oportunități enorme pentru marile companii multinaționale.
Franceza este acum limba oficială a 75 de țări și aproape 280 de milioane de oameni din întreaga lume
vorbesc această limbă. Oportunitățile sunt, prin urmare, colosale.

Franceza, o limbă cool

Aproape 70 de milioane de vizitatori vin în Franța în fiecare an. Entuziasmul pentru
limba franceză este în creștere doar în lume, în ciuda asprimea învățării sale, în special gramatica ei. Un
alt atu care poate face din franceză o limbă atractivă este faptul că este limba oficială a marilor
organizații internaționale, cum ar fi ONU, Uniunea Europeană, UNESCO, NATO sau Comitetul
Olimpic Internațional pentru a numi doar cele mai cunoscute. A vorbi franceza înseamnă a te face
înțeles de întreaga lume. Franceza este, de asemenea, limba culturii, iubirii și spiritului. Învățarea limbii
Voltaire este o călătorie culturală în lumea modei, gastronomiei, dar și a artelor și științei. Franceza este,
de asemenea, o referință în predare și lingvistică.

Franceza în centrul atenției în educație

Deloc surprinzător, tinerii din întreaga lume învață limba franceză. Pentru a accesa piața
africană foarte dinamică, chinezii nu au găsit mai bine decât să învețe limba franceză. Avantajul pe care
îl percep acești cursanți nu este nimic mai mult și nimic mai puțin decât mĳloacele de a avea acces la
lumea ocupării forței de muncă, a afacerilor și a culturii. De asemenea, trebuie remarcat faptul că
franceza este a treia cea mai utilizată limbă de pe Internet.
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În zilele noastre, elevii nu mai învață doar limba franceză, ci învață alte materii non-
lingvistice în limba franceză. La fel ca istoria, știința sau matematica predate în limba Molière,
instituțiile bilingve sunt din ce în ce mai răspândite în întreaga lume pentru a consolida învățarea limbii
franceze. Apoi este urmată programa școlară națională, dar unele materii sunt predate în limba franceză.
Acest tip de învățare permite o privire diferită asupra lumii.

Franceză pentru o viziune diferită asupra lumii

Învățarea limbii franceze înseamnă deschiderea către lume și a o vedea într-un mod
diferit. Este un limbaj al viitorului și al culturii în era comunicării digitale și de masă. Pentru a promova
dezvoltarea sa, Institutul Français înființează un proiect în acest an: este o rețea socială profesională
pentru profesorii din întreaga lume, pentru a-și împărtăși expertiza.
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -

MĲLOC DE CONSERVARE A

TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR LOCALE

Prof.înv.primar: Stoica Ramona- Lenuța
Școala Primară Gherghești- județul Vaslui

Activitățile extrașcolare și personalitatea elevului:

Mediul învățării școlare trebuie să fie suficient stimulativ și diversificat, spre a oferi fiecărui
elev o motivație susținută. Activitatea extracurriculară se deosebește de activitatea școlară prin
caracterul ei opțional, benevol, pluridisciplinar, prin varietatea formelor și conținuturilor, prin
utilizarea unor forme specificee de evaluare a rezultatelor și prin raporturile și mai accentuate de
colaborare, de apropiere, de încredere între educatori și elevi. Socotim eficientă numai acea activitate
extracurriculară pentru care s-au stabilit obiective precise. Din respect față de copii și față de noi înșine,
nu trebuie să desfășurăm o activitate la întâmplare, iar comportamentul nostru moral, profesional și
verbal trebuie să fie dătător de optimism, de frumos și bine în viață. Prin activitățile de acest tip trebuie
să le inspirăm copiilor pasiune și seriozitate la învățătură.În cadrul acestor activități, elevii sunt mai
sinceri, mai spontani, se manifestă fără rigiditatea și reținerea din cadrul orelor de clasă, urmăresc cu
mai mult interes acțiunea spre a imita eventual modelul privit de ei ca perfect- acela al cadrului didactic,
cu condiția ca acesta să rămână același, exigent cu sine și cu elevii, înțelegător cu trăirile vârstei lor,
prieten deschis și înțelept ca și în timpul orelor de curs. De aceea, activitățile cu școlarii, la nivelul școlii
noatre , le-am organizat în așa fel încât să permită elevilor să exploreze și să folosească legăturile
interdisciplinare și instrumentele intelectuale și emoțional-efective proprii unei educații integrale.
Aceste tipuri de activități au cuprins excursii, vizite, concursuri, programe artistice susținute de elevi,
spectacole de teatru .

Factorii implicați în realizarea activităților extrașcolare:

În realizarea activităților extrașcolare am antrenat întotdeauna cei trei factori implicați în actul
educațional:

Elevii, prin responsabilitățile asumate atât individual, cât și în grup precum și familiile, prin
susținere morală, financiară și de cele mai multe ori prin implicare chiar în organizarea activităților;

Școala , prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, finalizarea
activității întreprinse;
Comunitatea locală: primărie – asigurarea mĳloacelor de transport și premierea elevilor și biserică –
desfășurarea unor activități în parteneriat cu Parohia ,, Sfinții Mihail și Gavriil.
Exemple de bune practici:

Una din cele mai plăcute modalități de desfășurare a activităților extracurricularee sunt serbările
școlare.Serbările școlare presupun o comunicare prin cooperare, precum și o abordare pozitivă și
democratică a relațiilor educative. De asemenea, are o importanță deosebită pentru educația copiilor,
este izvor de bucurii și satisfacții, reușita ei fiind determinată de evenimentul căruia îi este destinată și de
scopul urmărit. Incontestabil, serbările școlare contribuie la îmbunătățirea vieții afective a copiiilor,
rămânând peste ani momente de neuitat. Prin activitățile extrașcolare prezentate atât în cadrul școlii,
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cât și la nivel de comună cu diferite ocazii, la biserica din sat, la Biblioteca Stroe. Belloescu- Bârlad am
descoperit și cultivat talentele copiilor, calitățile de ritm, grație , armonie, mișcare găsind pentru fiecare
copil rolul potrivit și locul potrivit într-o anumită formație.

Concluzii:

Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi temperează
pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Cadrul
didactic are posibilitatea să-și cunoască elevii, să-i dirĳeze , să le influențeze dezvoltarea , să realizeze
mai ușor și mai frumos obiectivul principal al învățământul primar- pregătirea copilului copilului
pentru viață.
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Activități extrașcolare:

Plimbarea-excursie în ciclul achizițiilor fundamentale

Prof. Înv. primar Suciu Adela

Colegiul Național Bănățean, Timișoara

Ciclul achizițiilor fundamentale este perioada școlară în care copiii se familiarizează cu clasa, cu
învățătoarea, cu colegii și întregul ansamblu care definește mediul școlar. Activitățile extrașcolare au un
rol fundamental în stabilirea și dezvoltarea relațiilor inter-umane din acest mediu, dar și în descoperirea
propriilor emoții ce apar în acest mediu. Aceste activități sprĳină și completează activitățile școlare de zi
cu zi, implicând toți membrii actului educațional: cadru didactic – elevi – părinți – comunitate.

Clasa pregătitoare – deschide drumul în viața de școlar. Prima ”ieșire - plimbare” făcută de
copilașii din clasa pregătitoare este una scurtă, dar foarte importantă: plimbarea prin corpul de clădire în
care se află clasa, respectiv prin școală. Ei descoperă un nou spațiu, care în câteva zile va deveni un
spațiu familiar, exersând astfel orientarea la stânga, la dreapta, înainte, înapoi. O plimbare asemănătoare
se realizează în curtea școlii și în jurul școlii. Aceste mici ieșiri nu au doar rolul descoperirii spațiului, ci
ele oferă cadrului didactic informații noi despre elevii din clasă: cum socializează, atenția, adaptabilitatea
la nou, ”cei șapte ani de acasă”...

Un alt scop al micilor excursii este cel al descoperirilor legate de diverse teme studiate sau
apărute în clasă. De exemplu: mergem în parc și descoperim anumite tipuri de plante, dar și cum să le
îngrĳim, cum să păstrăm planeta sănătoasă. Sau: mergem în vizită la cabinetul medical, la consilierul
școlar sau cabinetul stomatologic și vorbind cu medicul specialist, primim o confirmare a ceea ce am
discutat în clasă. Copiilor le va fi mult mai ușor să descopere și să respecte anumite reguli, atât acasă, cât
mai ales în școală. Cadrul didactic nu realizează doar o simplă ieșire cu elevii, în care le arată copiilor un
mediu și niște instrumente. Învățătoarea identifică anumite comportamente, anumite lipsuri ale copiilor,
dar și talente, aptitudini și abilități sociale și emoționale. Aceste informații, adunate în clasa pregătitoare,
sunt mult mai importante pentru învățătoare decât achiziționarea unor cunoștințe din partea elevilor.
Ieșirile cu copiii leagă grupul, copiii se cunosc și socializează mai ușor, învață să fie empatici, să se ajute
unii pe alții și să se cunoască și înțeleagă pe sine.

Începând cu clasa I, micile ieșiri, plimbări, se definesc mai bine din punct de vedere al unor
obiective de cunoaștere. Putem să ieșim la teatru, spectacole diverse, târguri de carte, să vizităm orașul,
să ne plimbăm cu vaporașul... toate acestea pentru a conștientiza anumite lucruri despre orașul în care
locuim, despre evenimentele cultural-artistice ce au loc în jurul nostru. Este perioada în care dezvoltăm
latura artistică a copiilor, putem începe activitățile de voluntariat, în care să ajutăm alți copii, să curățăm
mediul înconjurător, să alergăm pentru o cauză nobilă. Tot acum putem ieși din oraș: să plecăm spre
diverse atracții din jurul reședinței: o pădure, o moară, o fermă, un lac sau un castel. Planul excursiei va
fi bine stabilit, iar copiii vor putea completa, cu imagini, un mic jurnal al excursiei.
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În clasa a II-a ieșirile pot avea obiective și mai clare, mai concrete. De exemplu: vizităm o
brutărie și învățăm pașii de realizare a produselor de patiserie, învățăm despre ingredinte și
instrumentele folosite, despre programul de lucru al oamenilor, despre parcursul ”financiar” al pâinii.
Mergem la ferma de struți și nu doar că ne minunăm că sunt niște păsări deosebite, ci descoperim și
câte kilograme are struțul, la ce temperaturi trăiește, câte ouă face pe săptămână, cum arată puii etc.
Vizitarea Bibliotecii municipale îi introduce pe copii în universul cărții: dacă biblioteca școlii pune la
dispoziție mai puține cărți, biblioteca orașului e plină de fascinație, de magie, cu cărți de aventură,
științifice, enciclopedii, dar și cărți mai vechi, chiar și o zonă de restaurare a cărților. Copiii descoperă
liniștea specifică unei biblioteci mari, cu miros de lectură și excursie în paginile fascinante ale cărților.

În planificarea acestor ”mici” ieșiri, cadrul didactic trebuie să țină cont de mai multe: siguranța
copiilor, starea vremii, tematica interesantă și atractivă pentru copii, utilitatea excursiei, resursele
materiale și umane implicate, realizarea unui jurnal de excursie – plimbare etc. Orice ieșire, mai scurtă
sau mai lungă ca durată, trebuie adusă la cunoștința părinților, dar și a conducerii școlii. Unele ieșiri
necesită un sprĳin financiar din partea familiei. Dacă un copil din clasă nu își permite, cadrul didactic
trebuie să renunțe la ieșirea respectivă sau să găsească o soluție de a ajuta copilul în cauză.

Realizarea unui Jurnal de excursie este foarte importantă, deoarece excursia – plimbare nu se
finalizează cu ajungerea înapoi la școală. Elevii nu rămân doar cu anumite informații; e nevoie să
conștientizeze anumite comportamente și urmările lor, anumite emoții și sentimente. Din aceste jurnale,
cadrul didactic poate aduna alte informații despre dezvoltarea socio-emoțională a elevilor, poate
identifica cauze sau efecte ale unor probleme apărute între copii în clasă.

În concluzie, excursia-plimbare este foarte importantă în viața școlarului mic. Ea este o sursă de
informații și pentru cadrul didactic și pentru elevi, chiar și pentru părinți. Aceștia își descoperă copilul
într-o altă situație de viață. Un număr potrivit și diversitatea acestor ieșiri cu copiii sprĳină actul
educațional și dezvoltă socio-emoțional elevii.
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Proiect național“ECO GRĂDINIŢA”

Copiii, prietenii naturii

Prof. înv. preșcolar Szabó Ildikó Mária

Grădinița cu p.p. “Căsuța Fermecată”, Gherla

Argument

“Natura este arta lui Dumnezeu cel Veșnic.”

Dante Alighieri

Ocrotirea naturii, păstrarea și protejarea mediului în care trăim trebuie să fie o preocupare

majoră a tuturor, părinți și dascăli deopotrivă, care au datoria și posibilitatea de a forma viitorii adulți în

spiritul respectului pentru mediul ambiant.

Ne punem întrebarea firească: De ce este nevoie să facem educație pentru mediu? Răspunsul îl

găsim numai dacă privim cu atenție în jurul nostru și încercăm să înțelegem pericolele care ne pândesc

din cauza omului care, cu îndrăzneala și puterile sale nemărginite, a adus Terra la marginea prăpastiei,

smulgându-i tot ce s-a putut și dându-i înapoi prea puțin, uitând că este și el o parte inseparabilă a

naturii.

Pentru a fi prieten cu natura trebuie să ai o gândire și comportament ecologic, trebuie să știi ce

este bine să faci în relația ta cu natura. Acest comportament ecologic se formează încă din copilărie.

Educația copiilor începe în acest sens din familie și grădiniță și se continuă sistematic în școală. Educația

ecologică are semnificația deprinderii unui anumit mod de viață.

Ca să respecte mediul înconjurător, copiii au nevoie de activități în natură care să le trezească interesul.

Cu siguranţă că este dificil ca educatorii să realizeze educaţia pentru mediu a copiilor în prezenţa

unor modele puţine, într-un sistem care promovează insuficient valorile referitoare la mediu, cu resurse

financiare şi materiale puţine, dar ethosul celor cu har, dăruiţi cu trup şi suflet copiilor și profesiei poate

constitui acea resursă care generează puterea de a străbate acest drum al vieţii spre o dezvoltare durabilă,

într-o societate bazată pe cunoaştere.
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SCOP:

� Implicarea copiilor în diverse activităti de protectie a mediului;

� Formarea unui comportament responsabil fată de natură;

� Sensibilizarea, conștientizarea și implicarea elevilor în activităti de protecție a mediului din

comunitate;

OBIECTIVE:

� Dezvoltarea unei conștiințe ecologice teoretice necesară transpunerii ei în practici ecologice și

formarea unei atitudini pozitive față de natură prin activități artistice, plastice;

� Sistematizarea deprinderilor de plantare și ocrotire a florilor, a spațiilor verzi din curtea

grădiniței și vecinătatea acesteia;

� Verificarea achizițiilor referitoare la sănătatea mediului, desfășurarea unor activități practice de

ecologizare a mediului local;

RESURSE:

UMANE:

� Preşcolarii

� Cadrele didactice din grădiniţă

� Părinţii copiilor

� Specialişti în domeniu

� Reprezentanţi ai comunității.

MATERIALE:

� materiale necesare amenajării şi întreţinerii unor spaţii verzi;

� unelte de grădinărit;

� răsaduri de flori;

� ghivece, plante de interior, etc.

� cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete;

� aparate foto, casetofoane, tablă, flip-chart;

� computer, imprimantă;
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� hârtie A4, xerox, scotch, markere, carioca.

PERIOADADERULĂRII:Noiembrie 2021– Aprilie 2022

MEDIATIZARE:

� Expoziţii cu lucrări ale copiilor;

� Întocmirea unui album cu fotografii realizate pe parcursul derulării proiectului;

� Invitarea părinţilor şi a specialiştilor la activităţi;

� Mediatizare în presa locală;

� Prezentarea proiectului/ rezultatelor proiectului în cadrul comisiei metodice.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

NR.

CRT. LUNA TITLUL ACTIVITĂŢII MODALITATEA DE REALIZARE

1 Noiembrie ,,Natura, prietena mea” Desfășurarea unor jocuri și activități în

natură.

2 Decembrie ,,Natura ne oferă jucării” Realizarea unor ornamente de

Crăciun, obiecte de decor.

3 Ianuarie ,,Imnul ecologiștilor” Învățare cântec.

4 Februarie ,,Hrănirea păsărilor pe timpul

iernii”

Hrănirea păsărilor pe timpul iernii,

modalități de confecționare a căsuțelor

și hrănitorilor.

5 Martie ,,Mărțișoare ecologice” Confecţionarea mărțișoarelor din

materiale din natură.

6 Aprilie ,,Iubește natura” Plantarea florilor în curtea grădiniței și

îngrĳirea spațiilor verzi.
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Retrospectiv

Profesor Tărniceriu Daniela Olga,

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Iași

Când un profesor este în criză de idei, scrie despre școală. Despre școala în care a primit primele
învățături sau despre cea pe care o slujește încă. Probabil, banal. Desigur, previzibil. Cu certitudine,
desuet! Cu toate astea, autentic!

Ce poți să scrii despre școala de la marginea dulcelui Târg al Ieșilor, în care ai ajuns imediat ce ai
ieșit de pe băncile facultății? Despre clădirea cu care habar n-aveai c-ai să-ți împletești destinul pentru
atâta amar de vreme? Despre primul loc de muncă (și, fără îndoială, ultimul!)?

Cum să nu te cuprindă dorul de zâmbet al unei grele melancolii, când vorbești despre locul
binecuvântat, din dealul Nicolinei și de la poalele Cetățuii - derdeluș de vise cu Moș Crăciun, iarna;
ciripit gureș de glasuri școlărești, când bate gongul primilor muguri; noian de frunze arămii – lacrimi de
bucurie pe obrajii școlarilor, toamna; mireasmă dulce, de cireșe la urechi și de vacanță bronzată de vise,
vara...

Un loc de inimă curată, în care simți, de aproape 31 de ani, un nod răsucit în stomac,
apropiindu-te zilnic de altarul în care ai împărtășit prichindeilor, din 1991 toamna, primele învățături.
Un loc ce a devenit o poveste scrisă cu adâncă venerație, urmând linia timpului, din clasă în clasă, dar
care așteaptă să fie citită iar și iar, silabă cu silabă, trăită fiind. Un loc al paradoxurilor, ce ți-a oferit
aventuri intelectuale și sufletești - amărăciuni sau satisfacții (Uite cum fiecare lucru poate semnifica, în
egală măsură, dar din perspective diferite, și opusul său!).

Ce să scrii despre școala de care nu te-ai putut lăsa, în ciuda atâtor tentații, atâtor dezamăgiri,
intuind, probabil, un semn divin, în așezarea ei, la egală distanță de cele două biserici din cartier?

Ce poți scrie despre școala în care ai slujit cu tragere de inimă, când erai Albă-ca-Zăpada între
pitici, apoi cu pasiune, când timpul te-a făcut, cu dărnicie, mamă pentru atâția copii, și în prezent, cu
înțelepciune și mai multă pricepere, când timpul începe să nu mai aibă răbdare și mângâi cu privirea
atâția nepoți, prin bănci?..

Ce să scrii despre școală? Despre primul recensământ eșuat, când ai fugit mâncând pământul,
văzând cum, într-un apartament de bloc, în mĳlocul sufrageriei, se făcea focul la pirostrii, cu parchetul
smuls de pe jos...

Despre clasa selectată, cu elevi repetenți – unul și unul! - pe care abia-i învățai să priceapă slovele,
dar care te tratau cu respect, pentru că-i tratai omenește?

De primul premiu la olimpiadă, pentru care ai sacrificat nu știu câte weekenduri și energie și
timpul familiei tale... Despre mama unei fetițe care voia să te reclame, pentru că ai molipsit-o de
pasiunea cititului, nemaiavând timp să se ocupe de frații mai mici... Sau despre familia care te-a
binecuvântat, că i-ai învățat carte, întâi pe părinți, apoi, rând pe rând, pe cei trei copii...

Sau despre primul Crăciun, când nu mai aveai loc în casă, de-atâția elevi veniți cu colinda...
Primul mărțișor (când nu era considerat mită!), primul salariu de dascăl – ,,Punguța cu doi bani” –
compensat de dragostea elevilor tăi, neprețuită...
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Despre faptul că unii școlari hulesc sau iau în deșert învățătura? Sau despre revenirea perpetuă a
celor ce au absolvit și care te privesc cu recunoștință, uneori cu venerație, prețuindu-te mai mult in
absentia sau prin comparație... și înțelegând, în cele din urmă, să nu arunce cu pietre în fântâna din care
au băut?...

Să scrii despre perioada (cu mască) a pandemiei, când școala a evoluat (oare chiar e o evoluție?)
de la abordările tradiționale, (firește, anacronice!), la controversata abordare online, care te-a
depersonalizat și te-a făcut profesor virtual, într-o realitate virtuală comodă, dar atât de lipsită de emoție,
de suflet, în definitiv...

De 31 de ani, sună clopoțelul, însoțind câte un răsărit dinspre Cetățuia, la școala ta! După atâtea
răsărituri, aștepți încă provocarea unui nou început și provocările altei generații de elevi (ultima...)
chemați la școală de același clopoțel (Uite că sunetul clopoțelului nu e desuet, acum, e vintage!).

Are rost să mai spui că școala asta – dulce povară! - ți-a dat șansa de a cunoaște niște oameni
adevărați, care au reușit să rămână imuni la răutatea vremurilor și la răutățile lumii?

Despre colegii tăi, mulți la început, din ce în ce mai puțini, pe urmă, neobosiți slujitori pe altarul
cunoașterii, modești, cei mai mulți cu har, supuși, adesea, la adevărate cazne, dar răbdători și drepți în
fața comunității, și-a copiilor, și-a destinului? Ori despre cei care au plecat într-o lume mai bună, să-i
învețe pe îngeri poezii de Eminescu?

Așadar, ce poți să urezi tu - care ai făurit destine în școală, de trei decenii - oamenilor și
spiritului ei?

Peste câțiva ani (nu mulți!) vei preda ștafeta. Ai deja sentimentul unei pierderi, după ce, ani la
rând, ai avut sentimentul inutilității sau al neputinței și ai trăit, adesea, experiența de a fi iubită și, în
egală măsură, contestată… Te-ai descurcat totuși, fără ostentație, cu o infinită grație și având mereu tăria
unui zâmbet hâtru, în ciuda atâtor frustrări disimulate…

Nimeni nu este de neînlocuit! (într-o bună zi, ajungi chiar să crezi că tu ai inventat ideea!). Sper
doar că cei tineri nu vor fi ancorați în dogme sau clișee. Vor fi riguroși, dar creativi, vor fi inspirați, vor
facilita conținuturi, spunând povești, vor ști cum și cât să se joace de-a școala, înlăturând impresia de
constrângere în fața învățării. Este un algoritm cu care nu vor da greș.

Antoine de Saint-Exupery spunea că nu vedem cu adevărat decât cu inima. Esențialul scapă
privirii. Personalizând aserțiunea, să fii dascăl înseamnă să treci dincolo de ce e evident, să sondezi, să
explorezi suflete, fără să ai aerul că o faci, să sădești acolo, adânc, însăși esența bunătății, nu doar
informații bune, într-o poveste frumoasă, fără de sfârșit, care ne însoțește toată viața, continuă și când
devenim amintiri, și care se numește Școală. Semnează un dascăl mereu în slujba ei.
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Agresivitatea la copii. Care sunt cauzele și cum o poți diminua?

Prof. înv. primar, Teișanu Ecaterina
Școala Gimnazială „Geo Bogza” - Bălan

Tendința către agresivitate este înnăscută. Comportamentul agresiv, fizic sau verbal, nu este acceptat
în societate. În schimb, sunt valorizate alte soluții de rezolvare a conflictelor, precum: empatia,
autocontrolul, respectarea normelor de conviețuire în grup...Agresivitatea este o interacțiune socială
directă, lansată cu ideea de a provoca neplăceri unei alte persoane. Agresivitatea se definește ca trăsătură
de personalitate sau ca temperament dificil .Ea poate fi moștenită sau dobândită de-a lungul timpului, și
cel mai ades generează probleme. Agresivitatea umană poate fi directă(lovire, violență fizică sau verbală,
țipăt, insultă)sau indirectă (tachinare, răspândirea unor zvonuri, intimidare...).

Cauze ale comportamentului agresiv :
• Starea de sănătate fizică, mentală - afecțiuni neurologice, retard;

-traume emoționale - divorț, moarte;
-tulburări de comportament - ADHD;

• Relația cu familia și ceilalți - imitarea unui comportament agresiv ( bătaia, pedeapsa fizică );
-gelozia fraternă;
-violența domestică;
-schimbări majore în familie;

• Mediul de viață - expunerea la emisiuni agresive;
- căldura - temperatura ridicată;
- aglomerația (mĳloace de transport în comun. spații de locuit mult prea mici)

Simptome ale agresivității - furie, proastă dispoziție, probleme de atenție, abilități slabe de
comunicare, probleme cu scrierea /citirea cuvintelor, afectarea gândirii, confuzie, izolare...

Cum se manifestă?-prin țipete, insulte ,gesturi de amenințare, abuz emoțional...
Ce poți să faci dacă prietenul tău este un „bully / agresor „?

• Spune-i ceva, implicarea în sine, descurajează bullyngul.
• Fă ceva pentru a-i distrage atenția.
• Ajută-l să iasă din această situație, fără să se simtă umilit în mod public.
• Fii un exemplu pozitiv pentru el.
• Vorbește-i despre riscurile bullyng-ului.
• Limitează-ți timpul petrecut cu el până când își schimbă comportamentul.

Victimele pot suferi răni emoționale-depresive, atac de panică, coșmaruri...
Cum poți gestiona furia?-respiră profund, fă sport, ia o pauză, folosește umorul...
Sugestii pentru părinții care se confruntă cu momente de agresivitate din partea copiilor lor :

• Reacționați imediat ce copilul are un comportament agresiv.
• Păstrați-vă calmul!
• Discutați cu el/ea...despre emoțiile prin care a trecut, ce a simțit.
• Fiți ferm și blând!
• Apreciați comportamentele pozitive.
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• Încercați să recunoașteți factorii care declanșează agresivitatea, pentru a-l putea
evita.

În spatele agresivității se ascunde sentimentul de teamă, pe care copilul îl percepe ca fiind un pericol,
ce-i amenință existența. Pentru a face față situației va alege între cele două strategii :luptă sau fugă.
Agresivitatea este rezultatul primei opțiuni, în cea de-a doua situație copilul recurgând la izolare.

Bullyng-ul din școli, este o prelungire a agresivității din familie și societate, poate îmbrăca forme
diferite: hărțuirea verbală, porecle, excluderea dintr-un grup, intimidarea fizică, enunțarea minciunilor
și răspândirea zvonurilor false, confiscarea obiectelor personale/banilor, cyber-bullyng-prin telefon
mobil/Internet.

Discutați cu copilul despre prietenie și hărțuire (dacă părinții îndrăznesc să vorbească despre acest
subiect, copiii se vor deschide și vor povesti ce li s-a întâmplat ).

Monitorizați activitatea în mediul online al copilului prin :
• Stabilim limită de timp.
• Verificăm ceea ce urmărește pe rețelele de socializare.
• Descărcăm programe de filtrare și control parental.

„Unirea face puterea” - Învățați copiii să ceară ajutor!!!!! De aceea merită să vorbești cu copilul,
despre ce ar face el, pentru altcineva. De exemplu, dacă vă spune că cineva este hărțuit în școală, vorbiți
despre ce poate simți victima.

Agresivitatea nu trebuie privită ca un lucru bun sau rău, ci ca pe un semnal de alarmă pe care îl trage
copilul asupra unor carențe emoționale pe care le are. Este o formă de manifestare a unor emoții, de
testare a unor limite, ale sale și ale celorlalți.

Cea mai simplă cale de a-l învăța pe copil este prin puterea exemplului personal.
Povești terapeutice:

• „Rățușca Lina cea năzdrăvană”
• „Comportamente nepotrivite”
• „Ursuleții Duma și Dora”
• „Arici Pogonici”
• „Îmbrâncitul nu e deloc amuzant”
• „Steluța în căutarea magiei tale”

Bibliografie:
1. Cosmovici A, Iacob L-Psihologia școlară-E.D.P.-1997
2. Francoise Dolto - Când apare copilul-Editura Trei
3. Berger A-Copilul dificil-E.D.P.-București,1978
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STUDIU DE CAZ-TULBURĂRI DE LIMBAJ

Autor: ȚERBEA MARIA FLAVIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR IOAN SAVA” ALȚÎNA, JUD.SIBIU

1.Date de identitate

Numele și prenumele: G.D.
Vârsta:8 ani
Sex: masculin
Clasa a-II-a

2.Definirea problemei

A frecventat grădinița ,dar cu dese perioade de absenteism. În clasa pregătitoare și clasa I a lipsit destul
de mult din cauze medicale și nu numai.
Nivelul de dezvoltare al limbajului este sub normalul specific vârstei lui. Vocabularul este sărac, limbajul
este greoi, inexpresiv.

Diagnosticul logopedic este-dislalie polimorfă, iar sunetele afectate sunt C,G,F,V,R.
Aparatul fono-articulator este dezvoltat normal.
Prezintă lacune în exprimare, iar limbajul comportă distorsiuni, atât în exprimare, cât și în stabilirea
corectitudinii gramaticale.

Date familiale:

Familia este organizată din părinți, care trăiesc în concubinaj și 3 copii cu vârste cuprinse între 5 și 8
ani.
Nici unul dintre părinți nu lucrează. Singurele venituri sunt alocațiile copiilor, ajutorul social și diverse
ajutoare materiale primite de la asociații caritabile.
Relații familiale:

Conflicte frecvente între părinți. Nu sunt favorabile dezvoltării copilului. Părinții sunt dezinteresați
de soarta copilului.

Date despre starea sănătății:

Nu este înregistrat cu nicio boală.
Dezvoltare fizică:

Dezvoltare normală pentru vârsta lui.
Preachiziții:

-schemă corporală-în curs de achiziție
-lateralitate- este stabilită
-structuri perceptiv motrice de formă, culoare și dimensiuni-identifică forme geometrice, culorile toate
și dimensiunile diferite ale obiectelor
-motricitate generală-relativ bună
-motricitate fină-slab dezvoltată
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-altele-preachiziții temporale -puțin însușite

Limbaj și comunicare:
-construiește propoziții simple
-reacționează la comenzi verbale
-este introvertit ,nu comunică foarte mult cu cei din jurul său, doar dacă este solicitat

Imaginație:
-săracă, reproductivă:
-este foarte emotiv, nesigur ,nu are încredere în forțele proprii, nu își poate manifesta, exterioriza
emoțiile, instabil emoțional, fapt care îi afectează atenția și concentrarea.
Temperament:
-melancolic
Relațiile în grupul de elevi:

Este destul de retras, nu inițiază jocuri, participă doar dacă este solicitat, are in general
comportamente pozitive, pro-sociale, nu ii deranjează, jignește pe ceilalți. Nu prea are încredere în
ceilalți ,dar se bucură când vede că este apreciat, lăudat de colegi.

3.Nevoi specifice

Terapia logopedică:
Se stabilește împreună cu părinții un plan de sesiuni de recuperare, prin corectarea și dezvoltarea

comunicării orale pentru o exprimare mai clară
În cadrul familiei

Consilierea familiei(programul părinte-copil)

Mama participă la toate ședințele de logopedie, învață și ea exercițiile, pe care trebuie să le repete cu
copilul acasă. Se va pune accent pe corectarea permanentă a vorbirii copilului.
În cadrul școlii:

-dezvoltarea auzului fonematic
-poziția corectă a limbii și a aparatului fonoarticulator
-dezvoltarea atenției

4.Obiective:
-favorizarea integrării în grup
-dezvoltarea încrederii în forțele proprii
-modificarea atitudinii părinților în raport cu copilul
- îmbogățirea vocabularului
-corectarea tulburărilor de vorbire

5.Plan de acțiune

-emiterea sunetelor prin demonstrație și imitație
-poziționarea corectă a organelor fonoarticulatorii
-pronunțarea corectă a unor grupuri de silabe directe și inverse
-recitarea unor poezii care conțin sunetele vizate
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-învățarea unor cântece care stimulează pronunțarea corectă a sunetelor
Concluzii:

După trei luni de lucru, copilul a început să pronunțe corect atât la școală ,cât și în familie, sunetele C și
G, asta înseamnă că s-a terminat perioada de învățare și începe perioada de automatizare a sunetelor. În
această etapă se vor face exerciții frecvente, pentru că fără automatizare există riscul ca tulburarea să
reapară.

JOC DIDACTIC UTILIZAT ÎN TERAPIA LOGOPEDICĂ DE LA CLASĂ

SCOPUL JOCULUI-dezvoltarea vocabularului, a limbajului expresiv, dezvoltarea atenției
SARCINA DIDACTICĂ-să răspundă la o întrebare de-a colegului pe o temă dată, să arunce mingea
altcuiva și să ii adreseze acestuia altă întrebare
CONȚINUTUL JOCULUI-joc în cerc cu aruncarea și prinderea mingii, formulare de întrebări și
răspunsuri
REGULI DE JOC

-să prindă mingea
-să răspundă corect și în propoziție la o întrebare pe o temă dată
-să arunce mingea altui coleg
-să îi adreseze acestuia o altă întrebare despre aceeași temă
ELEMENTE DE JOC-joc cu mișcare ,activitate de comunicare în limba română, activitate de dezvoltare
personală
MATERIALE DIDACTICE-minge
RESURSE TEMPORALE-15-20 minute
RESURSE UMANE-grupul de elevi al clasei a -II-a
LOCUL DE DESFĂȘURARE-sala de clasă
OBIECTIVELE OPERAȚIONALE-să respecte regulile jocului
-să nu repete întrebările adresate deja
-să formuleze întrebări clare și pe tema dată
-să răspundă în propoziții corecte și complete
DESFĂȘURAREA JOCULUI

-jocul se numește R.A.I.-răspunde-aruncă-întreabă
-elevii formează un cerc
-primul elev aruncă mingea altuia și îi adresează o întrebare despre o temă anume-ex. o poveste, Scufița
Roșie-Cum se numește fetița din poveste?
-celălalt trebuie să prindă mingea și să răspundă corect la întrebare-Fetița din poveste se numește Scufița
Roșie.
-el trebuie să arunce la rândul lui mingea altui coleg și să îi adreseze altă întrebare-Unde mergea ea?
-jocul continuă tot așa, până vine rândul fiecăruia de 2-3 ori
BIBLIOGRAFIE

Didactica psihopedagogiei speciale-Adrian Rosan, 2012
Psihopedagogie specială-Emil Verza- Editura Didactică și Pedagogică-București,1994
Psihopedagogia copiilor cu cerințe speciale-Strategii diferențiate și incluzive în educație-Editura
Polirom
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Metode şi tehnici de evaluare în ciclul primar

Autor: Timofte Marilena Dumitra
Profesor ȋnvăţământ primar, Şcoala Gimnazială Cezar Bolliac, Bucureşti

Una din cele trei componente ale procesului educaţional şi anume evaluarea este adesea neglĳată. Se
uită faptul că procesul de instruire depinde în mare măsură de modul în care este proiectată evaluarea.

În literatura de specialitate, evaluarea este privită ca un act didactic complex, care asigură atât
evidenţierea calităţii cunoştinţelor dobândite de elevi în actul învăţării, cât şi valoarea acestora la un
moment dat. Activităţile de evaluare nu ar trebui să se limiteze doar la constatarea efectelor actului didactic,
ci să urmărească realizarea unei diagnoze asupra rezultatelor şi a procesului, efidenţiind atât aspectele
pozitive, cât şi aspectele critice ce urmează a fi remediate ulterior. În acest scop, a fost introdus la nivel
naţional un sistem de evaluare a competenţelor elevilor începând cu ciclul primar. Metodologia de evaluare
este un domeniu de maximă actualitate ca urmare a caracterului său de generalitate şi importanţă în
contextul reformei învăţământului românesc.

Esenţa preocupărilor în domeniul evaluării în ciclul primar constă în aceea că se doreşte ca evaluarea
să devină o activitate pusă în slujba învăţării eficiente care să permită un feed-back permanent asupra
acţiunii educaţionale cotidiene în raport cu intenţiile sau proiectele învăţământului românesc în ansamblu.

În cadrul procesului de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente
importante care se află într-o stânsă legătură ceea ce înseamnă că reforma sistemului educaţional românesc
poate fi concepută doar prin reforma sitemului de evaluare a progresului şcolar. Ȋn acest sens, metodele şi
tehnicile de evaluare în ciclul primar reprezintă un aspect important ce trebuie privit din perspectiva unei
schimbări mult mai ample la nivelul sistemului educaţional. Chiar dacă, din perspectivă teoretică, schimbarea
procesului evaluativ poate crea modificări şi la nivelul procesului de predare şi învăţare, aceasta pentru că
evaluarea modernă se asociază preocupării faţă de măsurarea şi aprecierea valorii rezultatelor învăţării, dar şi
proceselor de învăţare şi de predare care le explică. Aşadar scopul evaluarii este acela de a adopta unele
decizii şi măsuri adecvate ameliorării şi optimizării proceselor de predare şi învăţare.

Esenţa preocupărilor în practica curentă evaluativă la clasă în ciclul primar constă în aceea că se
doreşte ca evaluarea să devină o activitate pusă în slujba învăţării eficiente care să permită un feed-back
permanent şi cât mai obiectiv asupra acţiunii educaţionale cotidiene în raport cu intenţiile sau proiectele
învăţământului românesc în ansamblu şi, mai ales, în context internaţional.

În contextul actual, se consideră evaluarea o modalitate de măsurare a rezultatelor elevilor, prin
intermediul evaluării putându-se obţine informaţii cu privire la procesul instructiv-educativ şi mai puţin, că
a evalua înseamnă a aprecia în mod subiectiv activitatea elevului. Această perspectivă arată încă o dată că
rolul metodelor şi tehnicilor de evaluare formativă este de a oferi un feed-back permanent cu privire la
activitatea instructiv-educativă a şcolarilor. Ceea ce înseamnă că prin utilizarea metodelor şi tehnicilor de
evaluare formativă are loc optimizarea învăţării, prin identificarea în timp util a dificultăţilor de învăţare a
elevilor, reglându-se din mers nivelul de competenţă relevat de performanţele şcolare ale elevilor. În planul
performanţelor şcolare, evaluarea formativă, prin metodele şi tehnicile de evaluare formativă, reflectă
rezultatele obţinute în timp real, putându-se oferi sprĳin permanent elevilor.

În practica evaluativă la clasă am remarcat în mod evident complementaritatea metodelor şi
tehnicilor de evaluare, ceea ce reprezintă o valoare adăugată acestora prin faptul că se îmbină permanent în
actul învăţării. Un loc semnificativ îl ocupă metodele şi tehnicile de evaluare de tip tradiţional, reprezentate
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de aplicaţiile practice, lucrările scrise, acestea având un grad mai sporit de eficienţă şi examinările orale.
Metodele, tehnicile şi instrumentele de evaluare alternative având şi ele cu un grad ridicat de eficienţă.
Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevului şi proiectul, le consider ca având un grad
sporit de eficienţă în practica evaluativă curentă la clasă.

O bună cunoaştere şi utilizare a celor mai eficiente metode şi tehnici de evaluare formativă
contribuie la optimizarea de către profesor a practicilor evaluative curente la clasă. Aceasta pentru că cel mai
important avantaj al metodelor de evaluare formativă este că aceastea oferă un feed-back rapid, reglând din
mers procesul instructiv-educativ. În egală măsură, un alt avantaj al metodelor sau tehnicilor de evaluare
formativă este faptul că acestea pot fi aplicabile oricărei categorii de disciplină, cât şi faptul că aceasta oferă
informaţii privind competenţele şcolarilor în timp real. Un alt avantaj al utilizării metode şi tehnici de
evaluare formativă este că acestea dezvoltă abilităţi cognitive şi sociale elevilor. De asemenea, metodele şi
tehnicile de evaluare formativă dezvoltă deprinderi de muncă intependentă, motivează elevii pentru
învăţarea ulterioară, îi ajută să dezvolte strategii de rezolvare a sarcinilor şi stimulează învăţarea prin
explorare, cu efecte benefice asupra creativităţii şi a dezvoltării imaginaţiei. Utilizarea coerentă şi sistematică
a acestor metode permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării.

Alături de aceste avantaje e necesar să amintim şi de anumite limite în utilizarea metodelor şi
tehnicilor de evaluare formativă în mod frecvent de către cadrele didactice la clasă. Cea mai mare dificultate
în a aplica cu succes a metodelor şi tehnicilor de evaluare formativă o reprezintă numărul mare de elevi la
clasă. O altă mare dificultate este considerată lipsa unei baze materiale adecvate, care reprezintă un
impediment în a utiliza sistematic metodele şi tehnicile de evaluare formativă în practica evaluativă curentă
la clasă. De asemenea, timpul limitat din cadrul unei lecţii este un alt inconvenient, ceea ce arată caracterul
cronofob al acestor metode evaluative. Resursele curriculare constituie şi ele o limitare în utilizarea eficientă
a metodelor şi tehnicilor de evaluare. Slaba proiectare a unităţilor de învăţare şi nedocumentarea ştiinţifică
reprezintă o mare dificultate în a aplica aceste metode în practica evaluativă curentă la clasă.

Pentru a îmbunătăţi condiţiile optime şi soluţiile practice de utilizare sistematică şi coerentă a
metodelor şi tehnicilor de evaluare formativă în practica evaluativă la clasă este necesară reactualizarea
competenţei didactice pe tema metodelor şi tehnicilor de evaluare, prin activităţi de formare continuă cu
privire la domeniul evaluării şcolare. Aceste activităţi cu aplicaţii practice, sesiuni de formare în sistem e-
learning şi modele de bună practică sunt de preferat, alături de sesiuni teoretice, cercuri pedagogice,
activităţi din cadrul Comisiei Metodice şi a documentării ştiinţifice. Participarea cât mai des la acest gen de
activităţi poate constitui o modalitate de perfecţionare continuă din punct de vedere metodic şi, în felul
acesta, o îmbunătăţire a condiţiilor optime şi a soluţiilor practice de utilizare sistematică şi coerentă a
metodelor şi tehnicilor de evaluare în practica evaluativă continuă la clasă.

Bibliografie:
1. Cucoş, C.(2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Editura Polirom;
2. Dumitru, V.(2005). Evaluarea în procesul instructiv-educativ. Bucureşti: Editura Didactică şi

Pedagogică;
3. Manolescu, M. (2010). Teoria şi metodologia evaluării. Bucureşti: Editura Universitară;
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Bucuria de a învăța altfel

Prof. înv. primar Țone Ionela

Școala Gimnazială Nr. 7 Giurgiu

În ultimii doi ani școlari am încercat să integrez tot mai des tehnologia în viața elevilor mei. Am

conștientizat faptul că pentru a-i ține aproape de școală, pentru a le menține treaz interesul pentru

învățătură, pentru a-i face parteneri, pentru a-i implica activ în propria lor formare, trebuia ca eu să

adaptez total întregul demers didactic la ritmul vieții lor, la nevoile, la dorințele și preocupările lor.

Astfel, am decis ca laptopul, tabla inteligentă și mai apoi telefoanele mobile și tabletele să ne devină

treptat prieteni de nădejde.

Pentru a fi cât mai pregătită în acest sens, am urmat cursuri de formare care să mă ajute în

pregătirea mea profesională pe acest domeniu, de asemenea, am participat la workshop-uri și conferințe,

am vizionat tutoriale care mi-au facilitat folosirea diverselor platforme și aplicații. Pot spune că

pandemia nu ne-a prins nepregătiți, pentru că noi deja foloseam tehnologia în scop educațional, la un alt

nivel. Făcând ca totul să pară o joacă, elevii își conturau și consolidau de fapt abilitățile digitale, își

puneau în valoare spiritul creativ, spiritul artistic și inovator, deveneau mai buni, mai empatici, se

bucurau de reușitele personale sau ale echipei din care făceau parte, experimentau calitatea de învățăcel

sau mai cu seamă pe cea de profesor, atunci când, solicitați fiind, îi ajutau pe colegii mai mici să deprindă

tainele tehnologiei, își educau răbdarea așteptând ca și materialul realizat de ei să fie prezentat, își

dezvoltau gândirea și spiritul critic prin observațiile obiective pe care le făceau, prin soluțiile pe care le

găseau la problemele identificate. Am folosit tehnologia în diverse momente ale lecției, atât în sala de

clasă din școală, cât și în sala de clasă de acasă, pentru captarea atenției, pentru etapa de fixare, în etapa

de evaluare, pentru redactarea unor teme fie individuale, fie de echipă, folosind aplicații și platforme ca:

Chater Pix Kids, Word Cloud, Canva, Quiver, Mentimeter, Google Forms, Sway, Jamboard, Kahoot,

Bookcreator, Learning apps, Toytheater, Gynzy, Mindmaps, Wordwall, Whiteboard.fi, Stop Motion etc.

Copiii au fost încântați de acest nou mod de desfășurare a orelor în care am integrat cu măsură

tehnologia, precum și de modalitatea inedită de rezolvare a unor teme.



382

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

Scopul activității de introducere a tehnologiei în activitatea de la clasă a fost dezvoltarea treptată

a competențelor din profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a.

Obiectivele acestei activități au fost:

Dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor;

Dezvoltarea ablităților de comunicare, atât în limba română, cât și într-o limbă străină;

Dezvoltarea spiritului de colaborare în cadrul grupului;

Dezvoltarea gândirii critice, logice, matematice;

Dezvoltarea competențelor de evaluare și autoevaluare;

Dezvoltarea inteligenței emoționale;

Implicarea familiei în activitățile didactice ale copilului;

„Bucuria de a învăța altfel” a venit din nenumărate părți: din sclipirea atâtor ochișori care îmi

confirmau că fac ceea ce trebuie, dar mai cu seamă, ceea ce le place, din mulțumirea că elevii mei au

ajuns discipoli pentru alți colegi din școală, din feedbackul părinților care mi-au spus că anumite

aplicații le-au folosit după ce au aflat despre ele de la propriul copil, din mulțumirile profesoarei de

informatică de la Clubul Elevilor care mi-a confirmat măiestria abilităților digitale ale elevilor care

frecventează acest cerc.

Toate cele mai sus menționate mi-au demonstrat că decizia de a introduce tehnologia în viața

școlii a fost una înțeleaptă prin faptul că: am obținut efectul multiplicativ al informației și al abilităților

deținute de către elevi, că am reușit să valorizez nenumăratele contexte de învățare apărute pe parcurs,

putându-ne astfel desprinde de manual, că ne-am putut îndrepta atenția spre acele discipline care

promovează disciplinele STEAM, că elevii mai puțin activi și implicați la orele desfășurate în mod

tradițional s-au mobilizat exemplar în rezolvarea provocărilor date, că și elevul cu CES a fost antrenat

alături de mama lui în această „altfel” de învățare, bucurându-se și el de atenția și respectul colegilor care

i-au apreciat munca, că elevii aflați în risc au fost atrași și ei să se implice, promovând astfel clasa.

Nu am făcut din folosirea tehnologiei un scop în sine, ci m-am folosit de ea pentru a atinge

obiective pe care nu le-aș fi putut obține printr-o predare tradițională. Lucrând în acest mod elevii mei

și-au dezvoltat cele opt competențe cheie prezentate în profilul de formare al absolventului de clasa a

IV-a.
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PLANDE INTERVENȚIE BAZAT PE TEHNICI INOVATIVE

DE EDUCAȚIE

Nume și prenume: TRIF ELENA DIANA
Instituția Școlară: CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ SIMERIA

Structura planului de intervenție:

1. Date despre subiect:

- Inițialele numelui și prenumelui: M.A.D
- Vârsta cronologică: 14 ani
- Sexul - f
- Ciclul de învățământ: gimnazial
- Date familiale de bază
M.A.D este elevă în clasa a VIII-a, învățământ special, are vârsta de 14 ani și provine dintr-o familie
disfuncțională în care sunt prezente conflictele deschise și violențele verbale, familia fiind formată din 4
membrii. Mai mult, conflictele dintre părinți sunt accentuate și de implicarea bunicii paterne în relația
de cuplu a părinților.

2. Date despre problema identificată ( operaționalizat):

M.A.D este retrasă, dezinteresată total de ceea ce se întâmplă la clasă, se autoizolează refuzând adesea
colaborarea cu profesorul și colegii. Uneori ,,izbucnește, se descarcă,, moment în care redă, verbal,
secvențe ale momentelor violente din mediul familial și își manifestă suferința (plângând) față de
restricțiile ce îi sunt impuse de către mamă, vizavi de relația fetei cu bunica paternă de care fata este
profund atașată. Uneori manifestă furie și împotriva profesorului, simțindu-se ,,deranjată,, de acesta.
Adesea aduce cuvinte jignitoare la adresa mamei, dorindu-și ca aceasta să dispară din viața ei.

3. Date despre cauze:

- Individuale – retard psihic, epilepsie simptomatică, tulburare dezintegrativă a copilăriei, tulburare
psihotică.
- Relaționale: între M.A.D și mama care o restricționează să ia contact cu bunica paternă.
- Dependente de context : probleme familiale

4. Stabilirea obiectivelor:

- pe termen lung: dezvoltarea încrederii față de persoanele de la clasă; dezvoltarea percepției că școala
reprezintă un mediu securizant pentru ea.
- pe termen scurt: identificarea, exteriorizarea și formularea problemei de către copil; restructurarea
cognitivă a situației.

5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative
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Tehnica Scenariul unei emisiuni TV (Loretta Gallo-Lopez)

6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului

Această tehnică ajută la dezvoltarea încrederii în adult; identificarea și exteriorizarea problemei; precum
și la distanțare emoțională față de problemă, respectiv reducerea naturii amenințătoare a evenimentelor
traumatice. O dată identificată problema, începe mobilizarea pentru lupta împotriva acesteia.
Dezinteresul față de activitățile de la clasă și autoizolarea sunt rezultate ale neînțelegerilor din familie
care îi revin obsesiv în minte, ele devenind preocupările prioritare ale acestei fete neîncrezătoare și care
îi acaparează atenția în totalitate. Episoadele de furie sunt cauza comportamentelor agresive din familie.
Restructurarea cognitivă:
Folosind tehnica celor 6 pătrate egale în care se desenează câte un cadran TV, profesorul îi va spune
elevei că vor realiza povestea unei emisiuni TV imaginare. Eleva va da emisiunii un titlu, trecându-se
deja la completarea pătratelor. Deoarece elevei îi place să deseneze, vom uza de acest lucru pe tot
parcursul desfășurării emisiunii. Se stabilește tema emisiunii, eleva, ajutată de profesor, dezvoltând o
poveste despre un personaj imaginar aflat în aceeași situație dificilă ca a elevei în cauză. Deoarece eleva
are dificultăți de scriere, profesorul va ajuta și în acest sens. Când povestea va fi gata, profesorul se va
focaliza pe răspunsul emoțional al elevei, la poveste.
De asemenea eleva este rugată să deseneze personajul din povestea emisiunii TV, nemulțumit de
situația în care se află, apoi va trebui să îl ajute să ia decizia corectă.

7. Modalități de evaluare a reușitei intervenției

M.A.D este mai încrezătoare în adultul de la clasă?
Reușește să se reintegreze în grupul clasei și să devină mai activă la ore și activități?
Poate să compare exercițiul în care a reușit să definească problema, cu situația personală?
Și-a format mecanisme de gestionare a emoțiile corespunzătoare?
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Educația ecologică, educație pentru viață

Înv. Tudorache Daniela
Școala Gimnazială Unirea, jud. Brăila

“Educația copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului față de mediul natural” (Art.29,
Convenția cu privire la Drepturile Copilului)

Continuitatea vieții pe Terra are ca unică premisă corelarea intereselor umanității în conformitate
cu legile naturii. Protecția mediului depinde numai de acțiunile oamenilor față de acesta. Fără o educație
ecologică, orice acțiune de ocrotire a mediului înconjurător este sortită eșecului.

Educatia ecologică se poate realiza în mod deosebit prin școală și mass-media, având motivație logică.
Educația ecologică se bazează pe conștientizarea care are ca unic țel protejarea naturii, de a o face să-și
păstreze sănătatea de care depinde, implicit, sănătatea noastră, a oamenilor. Vindecarea naturii de poluanții
de tot felul existenți în atmosferă, sol și apă, nu se poate face fără conștientizare și fără o pregătire ecologică
efectivă a noastră, a tuturor.

În școala românească, educația ecologică are statutul de disciplină opțională. Acest lucru înseamnă că
cei mici deprind noțiunile despre mediu și poluare fie de acasă, fie de la cadre didactice, prin activitățile
extracurriculare realizate la nivelul clasei sau al școlii. În alte situații, elevii vin în contact cu educația
ecologică prin programe și acțiuni organizate în instituțiile de învățământ de către ONG-uri.

Educația ecologică începe, sau ar trebui să înceapă, din fragedă copilărie. Ea contribuie la formarea
unei conștiințe ecologice și a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă un comportament atent și
corect față de aceasta. Un moment prielnic poate fi momentul în care copilul poate face diferența între ”bun”
și ”rău”, prin ”rău” înțelegând inclusiv mizerie, gunoi, suferință. Atunci când copiii înțeleg că
Pământul ”suferă” când aruncăm gunoaie la întâmplare, ecoeducația începe. Fiind în formare, cei mici adoptă
mult mai ușor comportamente pozitive față de mediul înconjurător, dacă aceste comportamente se manifestă
la adulții din preajma lor. Este cunoscut faptul că un copil învață cel mai bine ceea ce vede în jurul lui, nu
ceea ce aude. Așadar, comportamentele dobândite prin ”copiere”, imitare vor fi păstrate, cel mai probabil, de-
a lungul întregii vieți.

În cadrul lecțiilor, în funcție de caz, este necesar a se aborda probleme de ecologie care să contribuie
gradat la formarea conștiinței ecologice.

Valențele informaționale și corelative sunt multiple. Ele devin eficiente dacă au constanță și
atractivitate.

Obiectivele educației ecologice vizează în egală măsură cunoștințele, achiziția de atitudini,
clarificarea valorilor și demersul practic. În perspectivă școlară, elevul trebuie ajutat:

� să înțeleagă că omul este inseparabil de mediul său și că efectele negative ale acțiunilor sale au
consecințe asupra mediului;

� să obțină cunoștinte de bază necesare soluționării problemelor mediului său imediat;
� să judece responsabilitățile individuale și colective, să se angajeze în obținerea cooperării pe linia

rezolvării unor probleme;
� să dezvolte instrumente de analiză, reflecție și acțiune pentru a înțelege, preveni și corecta

neajunsurile provocate mediului.
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Pe planul comportamentului se urmărește dezvoltarea cunoștințelor, problemelor și atitudinilor care
țin cont de valorile sociale.

Pentru ca educația ecologică să-și atingă scopul, este necesar ca acțiunile pe care le sugerează elevului
să se desfășoare în jurul acestuia - în familie, în școală, în clasă, în comunitatea în care trăiește.

În acest an școlar, elevii clasei pregătitoare pe care am îndrumat-o au desfășurat o activitate de
plantare de pomi fructiferi, în colaborare cu colegii mai mari, elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială
Unirea, structura Școala Gimnazială Valea Cânepii. În egală măsură am avut parte de tot sprĳinul și toată
susținerea părinților și a bunicilor, dar și a doamnei primar. Pomii fructiferi plantați au fost donați de către
familiile elevilor și de o persoană care a dorit să-și păstreze anonimatul.

De asemenea, elevii au continuat să îngrĳească pomii, udându-i periodic, uneori având și sprĳinul
părinților, alteori doar singuri.

În timpul acestei activități, precum și în cele de întreținere, copiii au radiat de bucurie fiindcă erau
lăsați să participe liber, așa cum doreau ei. Fiecare și-a adus contribuția după propriile puteri, fiind un
adevărat magnet de entuziasm și energie.

Contrar opiniei unor adulți care prevedeau doar timp și energie pierdute, fără nicio șansă de reușită,
micii mei școlari au plantat sămânța încrederii că se pot face lucruri mari cu oameni mici, că putem fi un
exemplu pozitiv, influențându-i pe cei din jurul nostru, indiferent de vârstă. Și, cel mai important, au sădit
încrederea în sufletul lor că și ei pot face lucruri de oameni mari.

Eficiența educației asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra
comportamentului viitorului cetățean, ramânând însă în vigoare și obligația de a avea o utilitate imediată
(prin aplicațiile practice, prin intervenția elevului, situații concrete). Educația ecologică trebuie să arate că
succesul nu se poate obține fără o îmbinare judicioasă a principiilor generale și a datelor pertinente
referitoare la ceea ce este particular într-o situație concretă.

De ce contează atât de mult educația ecologică? Deoarece grĳa față de natură se va revărsa și în alte
comportamente ale copilului: grĳa față de spațiul personal - propria cameră, clasă, bancă, dulap etc. Un copil
care deprinde de timpuriu noțiuni de ecologie, va deveni un adolescent, apoi un adult responsabil.

În concluzie, școala are menirea de a organiza și desfășura o vie și susținută activitate privind educația
ecologică și protecția mediului, iar elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, pot și trebuie să formeze
apărătorii naturii. Adevărata educație ecologică își va atinge scopul numai atunci când va reuși ca elevii de azi
– cetățenii de mâine - să fie convinși de necesitatea ocrotirii naturii și să devină factori activi în acțiunea de
conciliere a omului cu natura.“Natura este arta lui Dumnzeu cel Veşnic ” spunea Dante Alighieri. Şi de felul
cum protejăm această artă pe care am primit-o gratis, aşa o vom avea.

Bibliografie:
1. Antonescu, Liliana, (2007), Argument, la Ghidul metodologic pentru cadrele didactice, Educaţie ecologică şi de
protecţie a mediului, învăţământ preşcolar, coord. Maria Ivănescu M.E.C.T., Bucureşti
2. Nedelcu, G. şi Nedelcu, M., (2003), Educaţia ecologică şi voluntariatul în protecţia mediului, Ed. Treira, Oradea
3. Pană C., (2000), Salvaţi Planeta Pământ. Fundaţia Terra Mileniul III. București
4. Toma, Cristina, Zamfir, Lia, (2003), Educaţia pentru mediu în sistemul educaţional preuniversitar din România,
în Prietenii pământului, Galaţi
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EDUCAȚIA ÎN AER LIBER APREȘCOLARULUI

Autor-Zaiț Paula
Profesor învățământ preșcolar -Școala Gimnazială Jurilovca

Prin definiție, educația în aer liber (Outdoor Education) constituie un model organizat de învățământ
adresat preșcolarilor pentru avantajele sale în ceea ce privește educația ecologică și experiențială în
contextul unui spațiu în aer liber. În general, aceasta forma educațională este considerată importantă
pentru relația dezvoltată progresiv cu mediul înconjurator. Natura impresionează copilul încă de la
început, provocând bucurie prin ritmul, formele, cromatica si dinamica ei.

Acest mod interdisciplinar de explorare a mediului poate fi desfășurat prin ateliere de creaţie,
activităţi sportive, excursii, jocuri diverse, acţiuni practice gospodărești etc.

În primul rand, mișcarea este o parte integrantă a activităților în aer liber. Aceasta animă preșcolarul,
determinând un tonus fizic și un psihic echilibrat. În plus, sportul îmbunătățește spiritul de echipă al
grupei de preșcolari, dar și orientarea individuala in spațiu.

Mai mult, aceasta metoda nonconformista capătă popularitate prin familiarizarea preșcolarului cu
ciclul naturii. Flora si fauna sunt elemente fundamentale care aduc un nou echilibru interior, dar și care
trezesc curiozitatea copiilor în a înțelege fenomenele naturii. Valorizarea acestor doua concepte
îmbogațesc experiența preșcolarului și, concomitent, schimbă paradigma în ceea ce privește educația.

De asemenea, crearea unui asemenea spațiu stimulează creativitatea copiilor. Implementarea
programului în aer liber aduce cu sine interacțiunea cu nenumărate concepte care pot fi aduse în
activitățile educaționale clasice. De exemplu, observarea animalelor în habitatul lor natural ajută la
înțelegerea poveștilor și cântecelor în care exista vietati personificate.

În plus, interacțiunea cu natura în cadrul educației Outdoor transforma personalitatea preșcolarilor
odată expuși acestui cadru. În acest sens, se promovează reglarea emoțională pozitivă care mai departe
conduce la apariția și fundamentarea comportamentelor sanogene. Mediată prin cadrele didactice,
educația în aer liber are toata forța de a sensibiliza copilul și de a-l emoționa într-un sens pozitiv.

Merită menționată și necesitatea educației Outdoor dintr-o perspectiva holistica. Varietatea naturii
îmbina conceptele clasice educaționale cu echilibrul și liniștea naturii ce ramâne la baza acestei teorii. În
mod cert, aceasta legătură va invita și noi oportunități de învățare stimulate de elementele prezente in
natura. Demersul instructiv-educativ va dobândi noi valențe specifice educației durabile pentru viața.

Educația outdoor aduce în discuție și noțiunea de pauza și relaxare, idei care se pierd pe măsura ce
copiii cresc și doresc să se dezvolte intelectual. Dar lansarea acestui proiect instaurează și sedimenteaza
aceste două noțiuni vitale unei creșteri sănătoase și, în cele din urma, unei asumări ale unor
comportamente sănătoase. Citându-o pe M. Montesori: „Adeseori, liniştea ne ajută să aflăm poate ceea
ce nu ştiam pe deplin şi anume că avem o viaţă interioară. Copiii îşi dau seama de acest lucru prin
intermediul liniştii”.

Exemple de activități posibile din arealul educației outdoor sunt greblarea nisipului, frământarea
nisipului , construcţii plane pe urmele lăsate de greblă, afundarea în nisip a pietrelor, colorarea unei
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mandale florale create special pentru copii, îmbrăţişarea unui copac, admirarea unui vaze cu flori
multicolore, ascultarea la căşti a unor înregistrări cu sunete din natura etc.

Educația în aer liber nu trebuie să aibă un caracter sezonier, în funcție de condițiile climatice de la
acea perioada. Cadrul didactic poate amenaja o sală specială care sa simuleze condițiile naturii și care sa
simbolizeze elementele care aduc pacea și relaxarea. Astfel, preșcolarii vor avea parte de o alternanță
dintre activitățile la care participă și destindere.

În concluzie, exista o multitudine de aspecte ce susțin liantul între ambientul educațional și natura
pentru succesul demersului educativ. Un joc al imaginației, un moment de pauza, un exercițiu cognitiv,
educația outdoor se poate metamorfoza în tot ceea ce își propune cadrul didactic pentru atingerea
potențialului maxim de asimilare, schimbare și adaptare ale copiilor.

Bibliografie:
� https://www.didactic.ro/materiale-didactice/referat-educatia-outdoor-in-gradinita
� https://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/RED/2020/invatamante_prescolar/activtati_outdor/I

mportanta_activitatilor_outdoor_Handruc_Marinela.pdf
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Problem solving

Aplicaţii ale teoriei grafurilor în rezolvarea unor probleme

prof. Petrișan Luminița

Colegiul Național „M. Eminescu” – Buzău

Problema 1. Schimbă caii !

Doi cai negri se află aşezaţi în colţurile de jos ale unei table de şah de tipul 3� 3 , şi doi cai albi se
află în colţurile de sus. Caii albi trebuie schimbaţi cu caii negri prin mişcări corecte pe spaţii libere.
Se cere numărul minim de mişcări necesare.

Soluţie

Numerotăm câmpurile tablei de şah de la 1 la 9 şi construim un graf (neorientat) cu 9 vârfuri care
sunt conectate printr-o muchie dacă şi numai dacă un cal se poate deplasa pe tabla de şah de la un
vârf la celălalt. Se obţine graful din figură, unde am marcat şi poziţia iniţială a celor 4 cai.
Schimbarea poziţiei cailor albi cu cei negri se poate realiza doar dacă îi deplasăm (într-un sens sau
altul) pe ciclul format de cele 8 vârfuri accesibile: [1,8,3,4,9,2,7]. Fiecare cal va trebui să execute
minimum 4 mişcări, deci numărul minim de mişcări necesare este 16.
Un exemplu de rezolvare folosind 16 mișcări este următorul:

1 → 6, 7 → 2, 9 → 4, 3 → 8
6 → 7, 2 → 9, 4 → 3, 8 → 1
1 → 6, 7 → 2, 9 → 4, 3 → 8
6 → 7, 2 → 9, 4 → 3, 8 → 1 ■

1

2

3 6

5

4 7

8

9

1

6 9

4

3

27

8

5
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Problema 2. Nu toţi caii se pot schimba !

Doi cai negri se află aşezaţi în 2 colţuri diagonal opuse ale unei table de şah de tipul 3� 3 , şi doi cai
albi se află în celelalte 2 colţuri. Demonstraţi că orice succesiune de mişcări corecte pe spaţii libere
nu reuşeşte să schimbe poziţia unui singur cal alb cu a unuia negru.

Soluţie

Procedăm la fel ca în problema precedentă.

Se observă că în poziţia iniţială caii albi şi cei negri sunt aşezaţi alternativ pe ciclul [1,8,3,4,9,2,7].
Orice succesiune de mişcări corecte pe vârfurile libere va conserva această poziţionare alternativă.
Oricare dintre poziţiile finale dorite are caii albi şi respectiv cei negri alăturaţi 2 câte 2, ceea ce face
imposibilă obţinerea unei asemenea poziţii plecând de la poziţia iniţială. ■

1

2

3 6

5

4 7

8

9

1

2

3 6

5

4 7

8

9

Poziţia iniţială Una dintre poziţiile finale

1

6 9

4

3

27

8

5

Poziţia iniţială Una dintre poziţiile finale

Poziţia iniţială Una dintre poziţiile finale

1

6 9

4

3

27

8

5
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Problema 3. 3 case – 3 fântâni

Este posibil să construim pe un teren plan 3 case şi 3 fântâni în aşa fel încât fiecare casă să fie legată de
fiecare fântână printr-o potecă (nu neapărat în linie dreaptă) cu condiţia că potecile nu au alte puncte în
comun în afara punctelor de plecare şi de sosire?

Soluţie

În limbajul teoriei grafurilor problema revine la planaritatea unui graf bipartit cu 6n � vârfuri şi 9m �
muchii în care fiecare nod are gradul 3.

Presupunem prin absurd că acest graf este planar. Aplicând formula lui Euler ( 2n −m � f � ), rezultă că
numărul de feţe (inclusiv faţa exterioară) este 5f � . Pentru un graf planar arbitrar se poate demonstra
inegalitatea 3 f ≤ 2m , folosind ca argument faptul că fiecare faţă este mărginită de cel puţin 3
muchii şi ţinând cont de faptul că însumarea muchiilor fiecărei feţe conduce la obţinerea dublului
numărului de muchii (fiecare muchie este numărată de două ori). Dar această inegalitate este
adevărată în cazul nostru (3 5 2 9≤ ). Se poate obţine însă o inegalitate mai strânsă decât în cazul
general: Fiecare faţă are un număr par de muchii, deoarece casele şi fântânile alternează pe frontiera
unei feţe (nu există muchii care să conecteze două case şi nici muchii care să conecteze două
fântâni). Deci fiecare faţă are în graful nostru cel puţin 4 muchii, de unde 4 f ≤ 2m ⇔ 2 f ≤m , ceea
ce este fals ( 2 5 9� ). Contradicţia obţinută conduce la concluzia că graful nu este planar, deci
răspunsul final este negativ. ■

Bibliografie

1. D. Fomin, S. Genkin, I. Itellberg, Mathematical Circles (Russian Experience), Universities
Press (India), 1998

2. J. P. D'Angelo, D. B. West, Mathematical thinking: problem-solving and proofs, 2nd ed.,
Prentice-Hall , 2000
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Problem solving

Probleme rezolvate folosind Principiul cutiei

prof. Petrișan Luminița

Colegiul Național „M. Eminescu” – Buzău

Problema 1. Determinați cel mai mic număr n de puncte laticeale distincte în plan pentru care are
loc următoarea proprietate: Există cel puțin un segment care unește două dintre cele n puncte care
conține în interior cel puțin un punct laticeal (nu neapărat dintre cele n considerate inițial).

Soluție
Considerând punctele 1 �0,0�A , 2 �1,0�A , 3 �1,1�A și 4 �0,1�A , toate cele 6 segmente care se formează
nu trec prin niciun punct laticeal. Deci 5n ≥ . Demonstrăm că numărul 5n � îndeplinește cerința.
Fiecare coordonată a fiecărui punct dintre cele 5 este număr par sau impar. Sunt posibile 4 situații
(„cutii”): (par, par), (par, impar), (impar, par), (impar, impar). Folosind principiul cutiei, rezultă că
cel puțin două dintre cele 5 puncte – să le notăm i � i , i �A x y și Aj �x j , y j � – se găsesc în aceeași

„cutie”, deci coordonatele xi și x j au aceeași paritate, și analog yi și y j . Pentru aceste două

puncte, mĳlocul segmentului care le unește – ,
2 2

xi � x j yi � y jM – are ambele coordonate întregi.

Deci segmentul i jA A conține în interior punctul laticeal M.■

Problema 2. Determinați cel mai mic număr n de puncte laticeale în plan, oricare 3 necoliniare,
pentru care are loc următoarea proprietate: Există cel puțin un triunghi determinat de 3 dintre cele n
puncte pentru care centrul de greutate este punct laticeal (nu neapărat dintre cele n considerate
inițial).

Soluție
Folosind clase de resturi modulo 3, se demonstrează că 19n � .

Demonstrăm că numărul 19n � îndeplinește cerința. Fiecare coordonată a fiecărui punct dintre cele
19, prin împărțire la 3 dă restul 0, 1 sau 2. Sunt posibile 9 situații („cutii”): (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1,
0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2). Folosind principiul cutiei (extins), rezultă că cel puțin 3 dintre
cele 19 9 2 1� � puncte – să le notăm i � i , i �A x y , Aj �x j , y j � și k � k , k �A x y – se găsesc în aceeași

„cutie”, deci coordonatele xi , x j și xk dau acelși rest la împărțirea la 3, și analog yi , y j și yk .

Centrul de greutate al i j kA A A∆ , punctul ,
3 3

xi � x j � xk yi � y j � ykG , are ambele coordonate

întregi, deci este punct laticeal.■
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Problema 3. Determinați cel mai mic număr n de puncte laticeale în plan, oricare 3 necoliniare,
pentru care are loc următoarea proprietate: Există cel puțin un triunghi determinat de 3 dintre cele n
puncte care conține în interior cel puțin un punct laticeal (nu neapărat dintre cele n considerate
inițial).

Soluție
Considerând punctele 1 �0,0�A , 2 �1,0�A , 3 �1,1�A și 4 �0,1�A , toate cele 4 triunghiuri care se
formează nu conțin în interior niciun punct laticeal. Deci 5n ≥ . Demonstrăm că numărul 5n �
îndeplinește cerința. Fie � �1, 2 , 3, 4 , 5M � A A A A A o mulțime care conține 5 puncte laticeale în plan,
luate arbitrar. Considerăm închiderea convexă P a acestei mulțimi, care este o suprafață poligonală
convexă cu cel mult 5 vârfuri. (Pentru o mulțime M de puncte din plan, închiderea convexă este cea
mai mică mulțime convexă de puncte din plan care conține pe M). Dacă P este suprafață
triunghiulară, ea este determinată de trei dintre cele 5 puncte laticeale considerate (de exemplu

� 1 2 3 �A A A�P ) și conține în interior punctele laticeale 4 , 5A A . Condiția din enunț care precizează că
oricare 3 puncte dintre cele 5 sunt necoliniare interzice plasarea punctelor 4 , 5A A pe frontiera
suprafeței P . Dacă P este suprafață patrulateră, ea este determinată de 4 dintre cele 5 puncte
laticeale considerate (de exemplu � 1 2 3 4�A A A A�P ) și conține în interior punctul laticeal 5A .

Dacă trasăm diagonala � 1 3 �A A , punctul 5A nu aparține acesteia, deoarece oricare 3 puncte dintre
cele 5 sunt necoliniare. Deci 5A aparține interiorului unuia dintre triunghiurile 1 2 3A A A sau 1 4 3A A A .
Rămâne de analizat cazul în care � 1 2 3 4 5�A A A A A�P (suprafață pentagonală convexă). Demonstrăm
într-o primă etapă faptul că P conține în interior cel puțin un punct laticeal (diferit de cele 5
considerate inițial).
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Putem presupune, fără a restrânge generalitatea, că pe frontiera lui P nu se găsesc alte puncte
laticeale în afara celor 5 vârfuri. Într-adevăr, în cazul contrar, putem micșora suprafața P pas cu
pas, (un număr finit de pași), până reușim să ajungem în situația dorită. Dacă suprafața micșorată
conține în interior cel puțin un punct laticeal, atunci și suprafața P satisface această proprietate.
Pentru simplitate notăm cu � 1 2 3 4 5�A A A A A�P suprafața pentagonală convexă eventual micșorată,
care nu are pe frontieră alte puncte laticeale în afara celor 5 vârfuri. Presupunem (prin absurd) că
P nu conține în interior niciun punct laticeal. Atunci toate cele 10 triunghiuri i j kA A A nu conțin
puncte laticeale nici pe frontieră (exceptând vârfurile), nici în interior. Teorema lui Pick afirmă că
dacă S este aria unui poligon simplu cu vârfuri în puncte laticeale, i este numărul punctelor
laticeale din interior și b este numărul punctelor laticeale de pe frontieră, inclusiv vârfurile, atunci

1
2
bS � i � − . Conform acestei teoreme, aria fiecăruia dintre aceste 10 triunghiuri va fi egală cu 1

2
.

Triunghiurile 1 2 3A A A , 1 2 4A A A și 1 2 5A A A au aceeași bază � 1 2 �A A , deci punctele 3A , 4A și 5A sunt
egal depărtate de dreapta 1 2A A , de aceeași parte a dreptei. Rezultă coliniaritatea celor 3 puncte, în
contradicție cu ipoteza. Presupunerea făcută fiind falsă, deducem că P conține în interior cel puțin
un punct laticeal.
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În a doua etapă demonstrăm că acest punct laticeal interior lui P , să-l notăm B, este situat în
interiorul a cel puțin unul dintre cele 10 triunghiuri i j kA A A .

Fiind situat în interior, acest punct nu poate aparține simultan la două diagonale care pleacă din
același vârf, cum ar fi � 1 3 �A A și � 1 4 �A A . Să presupunem că � 1 4 �B A A . Dacă B este în interiorul
triunghiului 1 4 5A A A nu mai avem ce demonstra. Să presupunem că B este în interiorul patrulaterului

1 2 3 4A A A A . Dacă B nu este la intersecția diagonalelor acestui patrulater, atunci se găsește în
interiorul unuia dintre cele 4 triunghiuri determinate de acest patrulater. Să presupunem că
� 1 3 � � 2 4 � � �A A ∩ A A � B . Punctele 5A , B și 3A nu pot fi coliniare (în caz contrar 5A , 1A și 3A ar fi

coliniare, în contradicție cu ipoteza). Deci � 5 3 �B A A . Analog se demonstrează că � 5 2 �B A A .
Rezultă că B este în interiorul unuia dintre triunghiurile 5 4 3A A A , 5 3 2A A A sau 5 2 1A A A , ceea ce
încheie demonstrația.■

Bibliografie

A. Engel, Problem-Solving Strategies, Springer-Verlag, 1998
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Problem solving

Probleme de colorare a punctelor din plan

prof. Petrișan Luminița Colegiul Național
„M. Eminescu” – Buzău

Problemele privitoare la colorarea punctelor din plan sau din spaţiu, precum şi multe alte probleme
de raţionament care pot fi rezolvate folosind colorarea reprezintă unul dintre cele mai frumoase
capitole de „problem solving”, care necesită însă multă ingeniozitate şi antrenament specific.

În cele ce urmează voi prezenta câteva tipuri reprezentative de astfel de probleme, care şi-ar merita
un loc rezervat în curriculum-ul matematic obligatoriu.

Problema 1. Toate punctele planului sunt colorate cu 2 culori (roşu şi albastru). Demonstraţi că,
fiind dată o distanţă d, există cel puţin 2 puncte de aceeaşi culoare situate la distanţa d unul de
celălalt.

Soluţie

Considerăm un △ABC echilateral de latură d. Dacă A şi B au aceeaşi culoare, problema este
rezolvată.

A A

B C B C

În caz contrar, fie A de exemplu roşu şi B albastru. Dacă C este roşu, punctele A şi C rezolvă
problema, iar dacă C este albastru punctele B şi C rezolvă problema.

A A

B C B C

Problema 2. Toate punctele planului sunt colorate cu 2 culori (roşu şi albastru). Demonstraţi că
există cel puţin un triunghi echilateral cu toate vârfurile de aceeaşi culoare.

Soluţie

Considerăm hexagonul regulat ABCDEF de centru O şi punctul G simetricul lui O faţă de EF. Fie O
de exemplu roşu. Dintre vârfurile hexagonului cel puţin unul este roşu, altfel există un triunghi
echilateral albastru şi problema este rezolvată. Presupunem că punctul A este roşu.
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G

F E

O
A D

B C

Atunci punctele B şi F sunt albastre, altfel se formează un triunghi echilateral roşu: △AOB sau
△AOF . Dar B şi F fiind albastre, rezultă că D este roşu, altfel triunghiul echilateral△BFD este
albastru. Punctele O şi D fiind roşii, rezultă că E şi C sunt albastre, altfel se formează un triunghi
echilateral roşu:△ODE sau△ODC .
Problema este acum rezolvată, deoarece dacă G este roşu se formează triunghiul echilateral△AGD roşu,
iar în caz contrar se formează triunghiul echilateral△FGE albastru.

Problema 3. Toate punctele planului sunt colorate cu 3 culori (roşu, verde şi albastru). Demonstraţi
că, fiind dată o distanţă d, există cel puţin 2 puncte de aceeaşi culoare situate la distanţa d unul de
celălalt.

Soluţie

Considerăm un pentagon ABCDE şi punctele F şi G în interior astfel încât toate segmentele din
figură au lungimea d. (Figura se poate construi plecând de la rombul ABCF obţinut prin alăturarea a
două triunghiuri echilaterale, pe care îl rotim în jurul punctului A astfel încât în cercul de centru A şi
rază AC coarda [CD] să aibă lungimea d).
Fie A de exemplu roşu şi atunci B şi F au culori diferite între ele şi diferite de roşu, altfel problema
este rezolvată. Punctul C este atunci tot roşu, altfel culoarea lui coincide cu cea a lui B sau cu cea a
lui BC, ceea ce rezolvă problema.

A

B E

G F

C D

În mod analog, raţionând în rombul AGDE , se demonstrează că punctul D este roşu. Dar C şi D
sunt ambele roşii, la distanţă d, deci problema este rezolvată.
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Problema 4. Există o colorare a planului cu 3 culori astfel încât orice dreaptă să fie bi-cromatică
(adică să conţină doar puncte colorate cu două culori)?

Soluţie

Răspunsul este afirmativ şi se poate obţine astfel: Se ia un punct O care se colorează cu roşu. Pentru
orice dreaptă care trece prin O se colorează tote punctele ei, cu excepţia lui O, fie cu verde, fie cu
albastru. Toate aceste drepte vor fi deci bi-cromatice. Toate dreptele care nu trec prin O vor conţine
însă doar puncte verzi şi albastre, fiind deasemenea bi-cromatice.

Bibliografie

1. A. Engel, Problem-Solving Strategies, Springer-Verlag, 1998
2. A. Soifer, Geometric Etudes in Combinatorial Mathematics, Springer, 2010
3. R. B. J. T. Allenby, A. Slomson, How to Count: An Introduction to Combinatorics, CRC Press,

2011
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Proiect didactic

,,O poveste să-ți mai spun!’’
Bordeiu Ancuța

Grădinița cu Program Prelungit „Neghiniță” –Cluj-Napoca

NIVELUL/GRUPA: 3 - 4 ani, I, Grupa mică ,,Greierași’’

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Ce și cum vreau să fiu?’’

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, În lumea poveștilor’’

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, O poveste să-ți mai spun!’’

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE (ADP + ALA I + ADE

+ ALA II ) :

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Rutine: Primirea copiilor, micul dejun (deprinderi specifice), ,,Singurel îmi fac ordine
la locul de joacă!”, ,,Ne pregătim pentru activități”
Joc liber: ,Jucăriile prietenele mele,, -jocuri la
alegere a copiilor cu jucăriile din cutia fiecăruia
Întâlnirea de dimineață ,,Dacă aș fi un personaj,
aș vrea să fiu….pentru că….,,
” Tranziții: “Sunt Scufița Roșie”

“Câte unul pe cărare ”
“Sala noastră e curată noi o aranjăm în dată”

“Bat din palme clap ,clap, clap”
Momentul de mișcare: “Gimnastica de înviorare ”-exerciții motrice

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I (ALA I) :

Joc de rol: ,,Mâncare pentru bunica ”

Artă: ,, Copacul înflorit,, - dactilopictură

Joc de masă: ,,Gardul căsuței” - mozaic

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):

Domeniul Limbă și Comunicare ( DLC ): “Scufița Roșie ” – povestirea
educatoarei

Domeniul Om și Societate ( DOS ) – „Măști fermecate” – lipire

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II (ALA II):

Joc cu text și cânt: „ Carnavalul personajelor din povești ”- joc distractiv
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Activitate integrată

O poveste să-ți mai spun!

Activități pe domenii experiențiale

Domeniul Limbă și comunicare (DLC);Educarea limbajului
Povestirea educatoarei ,, Scufița Roșie,, de Frații Grimm

Domeniul Om și Societate (DOS) ;Activitate practică-
,, Masca fermecată’’- lipire

Jocuri și activități liber alese (ALA)

Joc de rol: ,, Mâncare pentru bunica’’
Artă:- ,,Copacul înflorit,,
Joc de masă: ,,Gardul căsuței’’

Joc distractiv: ,, Carnavalul poveștilor’’

Activități de dezvoltare personală (ADP)

Rutine : Primirea copiilor , mic dejun ( deprinderi specifice),
,,Singurel îmi fac ordine la locul de joacă!’’
,, Ne pregătim pentru activități’’

Întâlnirea de dimineață : ,,Povestea preferată este....’’

Tranziții : ,, Sunt Scufița Roșie”
,,Câte unul pe cărare’’
,,Bat din palme clap,clap,clap’’
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MĲLOACE DE REALIZARE: activitate integrată (de o zi) cu secvențe de
povestirea educatoarei și activitate practică -lipire
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderii de a asculta o poveste, de a reda ideile
principale ale acesteia, precum și îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte și exersarea unei
deprinderi practice însușite.

DOMENII ALE DEZVOLTĂRII :

A. Dezvoltare fizică, a sănătății și a igienei corporale

B. Dezvoltare socio- emoțională

C. Capacități si aptitudini

D. Dezvoltarea limbajului

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :

A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
B.1.Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
B.2.Comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității
C.1. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
C.2. Activare și manifestare a potențialului creativ
D.1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII

INTEGRATE:

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activității diversificate , specifice vârstei
A.1.3. Utilizează mâinile și a degetele pentru realizarea de activităţi variate
A.2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore,melodii.
B.2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale în
contexte familiare
C.2.2. Integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative
D.1.1. Exersează, cu sprĳin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receptivă)
D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
E.1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat.
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

B.1.3. Inițițiază/participă la interacţiuni pozitive
cu

copii de vârstă apropiată

B.2.2. Își însușește și respectă reguli;
înțelege efectele acestora în planul relațiilor
sociale în contexte familiare.

O1. Preșcolarul va fi capabil să participe
activ la activități prin crearea
de interacțiuni pozitive cu ceilalți
copii și rspectarea unor reguli stabilite.

A.2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm,
cadență, pauză, semnale sonore,melodii.

O.2. Preșcolarul va fi capabil să asocieze
mișcările corpului cu versurile
cântecelor
utilizate ca tranziții.

D.1.1.Exersează, cu sprĳin, ascultarea activă a
unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receptivă)

D.2.1.Demonstrează capacitate de comunicare
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
emoții proprii.

E.1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor
fenomene/relaţii din mediul
apropiat

O3. Preșcolarul va fi capabil să exerseze
ascultarea activă a mesajului prin
povestea „ Scufița Roșie” în vederea
înțelegerii lui.

O4.Preșcolarul va fi capabil să identifice
personajele din povestea „ Scufița
Roșie”, pe baza imaginilor.

A.1.3. Utilizează mâinile și a degetele
pentru realizarea de activităţi variate

C.2.2. Integrează ajutorul primit pentru
realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți

O6. Preșcolarul va fi capabil să
demonstreze creativitate în activitate
prin lipirea biluțelor plușate pe
ochișorii în formă de mască.
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C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități
artistico – plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative

STRATEGII DIDACTICE:

Metode didactice: conversația, povestirea, explicația, demonstrația, turul galeriei,
analiza produselor activității

Resurse materiale: calendarul naturii, poză cu fiecare copil, tablă magnetică, păpușa
Ana ,paletar de culori, șervețele umede și uscate, fișe cu copaci, mozaic, vase de bucătărie,
legume și fructe de plastic, siluete cu fiecare personaj din poveste, cadrul pentru
reprezentarea poveștii, planșe cu imagini din poveste, model mască, șablon mască, lipici,
biluțe plușate colorate.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Locul desfășurării: sala de grupă

DURATA: O zi (tura I )

Evaluare: ținând cont de faptul că, proiectarea activității s-a axat pe comportamente,
pe parcursul activității integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte:

- ascultarea activă și păstrarea liniștii în timpul povestirii educatoarei;

- identificarea corectă a momentelor din povestea „Scufița Roșie”;

- numărul de personaje identificate de copii;

- abilitățile copiilor în realizarea activității practice de lipire a biluțelor plușate pe mască

.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

Chiş, O., Glava, A., Tătaru, L. (2014), Piramida cunoaşterii: repere metodice în aplicarea
curriculumului, Editura Diamant, Piteşti, judeţul Argeş;
*** Ministerul Educației Naționale (2019). Învățământul preșcolar în mileniul III, Editura

Reprograph, Craiova

***Curriculum pentru educație timpurie 2019
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII

1. Moment organizatoric

Se vor asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a activității: aerisirea sălii de
grupă, pregătirea materialului didactic necesar, aranjarea mobilierului și asigurarea unei
atmosfere propice desfășurării activității.

Activitățile de dezvoltare personală

Rutine: Primirea copiilor la grădiniță, micul dejun.

Deprinderi specifice : „Facem ordine la locul de joacă” , „ Ne pregătim pentru activități ”

Jocul liber : La alegerea preșcolarilor cu jucăriile din cutia fiecăruia.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ

Activitatea zilei va începe cu întâlnirea de dimineață, copiii vor fi așezați pe scăunele
în semicerc, iar educatoarea va fi în fața lor.

„ A-nceput o nouă zi,
Bine ați venit ,copii!

Sunteți veseli , sănătoși
Dar...la fel de curioși?

Bună dimineața, copii frumoși!
Să ne salutăm voioși!

Salutul – Educatoarea le va transmite copiilor un salut, însoțit de o apreciere ” Bună
dimineață dragi mei Greierași cuminți și frumoși, mă bucur că suntem și azi împreună la
grădiniță, și astăzi vom descoperi lucruri minunate, ne vom juca și vom învăța lucruri
interesante.”

Copiii se vor saluta unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu glas tare, folosind formula

de salut „ Bună dimineața!” și numele colegului pe care îl salută.

După salut se va realiza prezența, astfel se vor identifica copiii care sunt prezenți și cei
care sunt absenți, așezându-se pozele copiilor în rubrica potrivită.

Calendarul naturii va fi reactualizat, amintind în ce zi suntem, în ce lună și în
ce anotimp, marcând și schimbările meteo și cum ne îmbrăcăm. Educatoarea va adresa
întrebări: Ce zi este azi? Dacă azi este miercuri, ce zi a fost ieri, dar mâine ce zi va fi? În ce
anotimp ne aflăm? Cum este vremea afară? Cum ne-am îmbrăcat azi?
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Momentul de mișcare: este realizat pe versurile „ Dacă vreau să cresc voinic ” .

Fac gimnastică de mic,
Merg în pas alergător,
Stau apoi într-un picior,
Mă opresc, respir ușor
Întind brațele și zbor .
Toată lumea e a mea,
Când mă așez jos la podea.
Ăsta-i doar un început,
Ia priviți cât am crescut. ”

Împărtășirea se va face printr-o mică discuție referitoare la tema săptămânii : „În
lumea poveștilor”.

Fiecare copil va avea posibilitatea să își exprime gândurile, sentimentele simțite în
acea dimineață precum și care este povestea preferată.

2.Captarea atenției

După împărtășire educatoarea le va spune copiilor că pe la grupa lor a trecut cineva. (

noutatea zilei ).

„Dragi copii, după cum vedeți păpușica Ana a sosit la noi în grupă, și dorește să fim
prietenii ei . Ea a venit pregătită să ne spună o poveste a unei fetițe care nu a ascultat sfatul
mamei . De asemenea, ne roagă să lucrăm la masuțe : artă, joc de rol și joc de masă, apoi
este pregătită cu o poveste la care va trebui să fim foarte atenți, iar la finalul zilei îi vom
pregăti noi o supriză păpușii ,vom organiza o petrecere cu măști fermecate .” Pentru
trecerea la centrele de interes, educatoarea le va transmite copiilor ceea ce au de realizat la
fiecare măsuță, iar pe cântecelul „ Bat din palme clap clap clap, din picioare trap trap trap,
ne învârtim ne răsucim și la centre noi pornim ” copiii se vor îndreapta spre centrul ales.

Copiii vor lucra la măsuțe:

➢ JOC DE ROL : „ Mâncare pentru bunica”
– Preșcolarii din cadrul acestui centru vor avea pe mesele de lucru, farfurioare,
tacâmuri ,castroane, fructe și legume din plastic. Aceștia vor prepara o mâncare delicioasă
pentru bunica.
➢ ARTĂ : „ Copacul înflorit ”
– Preșcolarii vor avea puse la dispoziție pe mesele de lucru fișe cu conturul copacului și paletar
de culori pentru dactilopictură, șervețele umede și uscate. Aceștia vor identifica culorile
necesare pentru realizarea copăcelului prin tehnica dactilopicturii.
➢ JOC DE MASĂ : „ Gardul căsuței ”
– Preșcolarii vor avea puse la dispoziție următoarele materiale: tăblițe pentru mozaic,
cuișoare, boluri. Aceștia vor realiza floricele colorate din piesele de mozaic.
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Educatoarea va supraveghea activitățile din toate centrele și se va implica în
desfășurarea acestora.

Copiii vor vizualiza fiecare centru coordonați de educatoare, iar la final se vor face
aprecieri verbale individuale și colective, asupra modului de desfășurare a activității pe centre
și asupra rezultatelor.

După încheierea activităților pe centre, copiii se vor îndreapta spre baie, pe versurile

tranziției:

„Unu-doi, unu-doi,
Către baie mergem noi

Unu-doi, unu-doi
Păpușă Veronica uită-te

la noi!”

Rutină: consolidarea deprinderilor igienico- sanitare.

Pe tranziția „Sunt Scufița Roșie” copiii vor intra în sala de grupă, se vor așeza pe
scăunele, iar educatoarea se va așeza în fața lor, pentru a o putea vedea cu toții.

3 . Dirĳarea învățării

Domeniul limbă și comunicare – „ Scufița Roșie” – povestirea educatoarei

Păpușa Ana este plină de energie deoarece până ei au lucrat la centre ea s-a odihnit,
iar acum este pregătită să îi învețe multe lucruri interesante.

Veronica le va transmite copiilor că povestea pe care dorește să le-o spună se
numește „Scufița Roșie” și pentru a auzi întâmplarea pe care a pățit-o are nevoie ca ei
să fie liniștiți și să asculte povestea în liniște.

Păpușa Ana se va așeaza lângă educatoare, când le va spune copiilor:
„ Dragii mei, după cum vedeți eu sunt prezentă aici la voi ca să vă povestesc ce a pățit

prietena mea Scufița Roșie dacă nu a ascultat sfatul mamei . Am să vă spun ce s-a
întâmplat, că eu sunt tare supărată pe copiii care nu ascultă de părinți.”

Educatoarea va începe să spună povestea ( Anexa 1 ) folosindu-se de intonația
adecvată, tonalitatea potrivită, de modularea vocii, astfel, va putea imita personajele din
poveste, menținând atenția copiilor. De asemenea, educatoarea va avea o mimică și gestică
adecvată situațiilor. Explicarea cuvintelor necunoscute ,( scufiță=catifea de culoare roșie,
căciuliță; lighioană=animal sălbatic; șiret= prefăcut; horcăit= sforăit) se va realiza în context ,
folosind sinonime și expresii echivalente cunoscute de copii, fără a întrerupe firul povestirii.

Educatoarea va spune povestea folosindu-se de marionetele specifice, prezentate
la momentul potrivit în cadrul poveștii.
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1. Într-o zi mama o trimite pe Scufița Roșie la bunica cu de mâncare că era foarte
bolnavă și îi spune să aibă grĳă pe drum și să nu vorbească cu nimeni.

2.În drum spre bunica Scufița Roșie se întâlnește cu lupul care o întreabă unde merge
și îi sugerează fetiței să îi culeagă bunicii câteva flori.

3.Lupul viclean ajunge la casa bunicii , o mănâncă și se așează în pat în locul ei.
4.Scufița Roșie ajunge la casa bunicii , găsește ușă deschisă și pe ea în pat ,fiind

surprinsă de cum arata începe să îi pună intrebări.
5.Lupul lacom o mănâncă și pe Scufiță și pe urmă adoarme.
6.Pe lângă casa bunicii trece vânătorul care auzind sforăitul lupului intră în casă să

vadă ce se petrece. Îl vede pe lup și se hotărăște să îi taie burta și le scoate pe bunică și pe
Scufiță din burta lupului.

7. Cei trei pun pietre în burta lupului și i-o coase la loc, lupul când se trezește cade jos
cât era de greu.

După finalizarea povestirii educatoarea va întreba copiii care a fost titlul poveștii pe
care au ascultat-o.

4. Obținerea performanței

Fixarea conținutului povestirii se va realiza cu ajutorul unor planșe cu
imagini reprezentative din poveste și prin intermediul întrebărilor ajutătoare adresate
de către educatoare:

- Unde o trimite mama pe Scufiță? ( la bunica)

- Cu cine se întâlnește Scufița? ( cu lupul )

- Ce îi spune lupul să facă? ( să adune flori )

- Ce face lupul după ce ajunge la bunica? ( o mănâncă )

- Pe cine mai mănâncă lupul? ( pe Scufiță )

- Cine trecea pe langă casa bunicii? ( vânătorul )

- Ce îi face vânătorul lupului? ( îi taie burta )
- Pe cine scoate vânătorul din burta lupului ( pe bunică și pe Scufiță)

Educatoarea le va cere copiilor să precizeze personajele povestirii, având ca
ajutor imaginile din poveste. Răspunsurile copiilor vor fi apreciate cu aplauze.
Copiii vor imita glasul lupului care s-a trezit cu burta plină de pietre . ( Au, au, au )

Morală: Să ascultăm întotdeauna sfaturile mamei.
Să nu vorbim cu persoane pe care nu le cunoaștem.

Educatoarea le va acorda copiilor aprecieri verbale, iar pe tranziția „ Câte
unul pe cărare/ mergem în pădurea mare/În pădure păsărele cântă sus pe rămurele/Uite
sus și uite jos, totu-i vesel și frumos/Fiecare în fel și chip, cip cirip și cip cip cip” copilașii
vor ieși din grupă pentru a merge la baie.

Rutină: consolidarea deprinderilor igienico- sanitare.

Momentele povestirii sunt :
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5. Asigurarea retenției și a transferului

Domeniul om și societate -activitate practică : „Masca fermecată” – lipire

Pe tranziția „ Câte unul pe cărare ”- copiii se vor întoarce în sala de grupă și se vor
așeza la măsute.

„Dragii mei, până la urmă Păpușa Ana a rămas plăcut surprinsă de modul în care
ați spus povestea haideți să îi facem o supriză și să îi decorăm o mască fermecată cu care
să poată merge la carnaval . Cu ajutorul vostru vom realiza masca pentru carnaval.
Sarcina voastră este de a lipi biluțe plușate pe masca pusă la dispoziție.” Copiii împreună
cu educatoarea vor intui materialele de lucru care se vor afla pe masă : lipici, biluțe de
pluș , mască.

Educatoarea le prezintă copiilor masca model : „Acesta este masca pe care eu am
realizat-o, vă place? ( Da ) Atunci fiți atenți la mine pentru a vă explica cum o să relizați
și voi pe a voastră” .

Educatoarea va explica și demonstra modul de realizare a măștii: „ vom aplica
lipici pe conturul măști și se vor așeza biluțe pufoase, până când masca va fi acoperită în
întregime de biluțe colorate” După ce s-a demonstrat modul de realizare a măști vor
avea loc exerciții pentru încălzirea muschilor mici ai mâinii.

„ Ploaia cade ne-ncetat
Vârful degetelor bat
Iar apoi le răsfirăm
Și la pian noi cântăm!,,

Copiii vor începe să lucreze sub supravegherea educatoarei. Educatoarea va
merge pe la fiecare copil pentru a se asigura că respectă sarcina de lucru și pentru a oferi
sprĳin acolo unde este necesar.

După ce au realizat măștile , le vor așeza pe măsuța pregătită , pentru ca Păpușa
Ana să poată vedea ce măști frumoase au realizat copii pentru ea. Împreună cu
educatoarea, Ana va face aprecieri verbale individuale și colective și la final va face o
vrajă prin care va apărea o mulțime de bănuți de ciocolată, cu care îi va răsplătii pe copii
pentru munca depusă azi.

ALA II – La finalul zilei, se realizează un joc distractiv numit : „Carnavalul poveștilor”.

Copiii formează un cerc în jurul unui educatoarei care o are în mană pe
Ana, își vor pune pe față măștile fermecate pe care le-au realizat și se vor
transforma în personajul preferat din poveștile știute, copiii fiind deja costumați
în ținute de carnaval, se va porni muzica și carnavalul va începe.

Momentul de lectură :- ,,Lupul și veverița ,, de Lev Tolstoi
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6. Încheierea activității

La finalul jocului educatoarea le va adresa aprecieri verbale copiilor, vor forma
rândul

și vor ieși afară din sala de grupă, pentru a merge la baie și pentru a se pregăti de prânz, pe

tranziția :

„Sunt Scufița Roșie , veselă fetiță
Am pornit la bunicuța

colo-n poeniță”

Rutină: consolidarea deprinderilor igienico- sanitar
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Proiect tematic- Transfrontalier

ZIUANAȚIONALĂ A ROMĂNIEI

Prof. înv primar, Manuela Sorohan

Școala Gimnazială Nr.13 Botoșani

Competențele

Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a sentimentelor
patriotice, precum şi stimularea curiozității pentru investigarea acestui
aspect.
Utilizarea de către copii a unui limbaj adecvat.

OBIECTIVELE:

� Să conștientizeze importanța zilei de 1 decembrie;

� Să exprime impresiile și trăirile proprii despre această temă prin
activități artistico-plastice, practice și muzicale;

� Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor...

METODE DIDACTICE: observația, conversația, explicația, demonstrația,
exercițiul, problematizarea, jocul didactic, descoperirea, brainstorming-ul
de grup și individual.



411

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 13, IULIE 2022

DESFĂȘURAREA

Salutul: Elevii dinMoldova și Botoșani / România

Interpretare/ Audiție : „Imnul României”-elevii cl -2 sau (toții)

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarta,

La care să se-închine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalță-ți lata frunte și caută-n girul de tine,

Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;

Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,

Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii!

Cuvânt de felicitare – învățătorul, Primarul

� Recită,Adelina R Cl. 2 B
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� Recital -Maxim B ,dansul tricolor cl-2B

� Activitate în comun, răspundem la întrebării.

Elevii dinMoldova și Botoșani / România
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� Recitarea poezie :Denis I ,Cl.2B

� j.d Confecționare: „ Stegulețe ”- împreună - individual

� Cântecul ,,Cântă cucul în Bucovina,,- formația ,,Cenușari,,
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� Recital de poezie-Nicoleta C, Cl 2B

� Dans – cântec, Hora, cl 2B

Lucru in grup-toții - individual

� Cântecul,,Cât trăim pe acest Pământ,,-toți copii
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� Recital de poezie, elevii cl -2.Ilaria,Denis,Avraam

�
Cântă -Lavinia și Denis ,,Mi-a pusmama zestre nouă,,

Familiarizarea pe elevii cu portul Românesc și din Republica Moldova

Expoziție de desene
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Bilet nr. 1

1. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

a) Arătați că ( )
b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația

2. a) Arătați că ∫
b) Se consideră funcția ( ) . Determinați

primitiva a funcției pentru care ( )

Președinte, Membri comisiei.

Bilet nr. 2

1. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

a) Arătați că este elementul neutru al legii de compoziție

b) Determinați numărul real pentru care ( )

2. Se consideră funcția ( ) ( )

a) Calculați ∫ ( ( ))
b) Determinați primitiva ( ) a funcției pentru care

( )

Președinte, Membri comisiei,

Bilet nr. 3

1) Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție
( )

a) Arătați că , pentru orice număr real

b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația
2) a) Arătați că ∫ ( )

b) Calculați ∫

Director, Membri comisiei,

Bilet nr. 4

1. a) Să se determine elementul neutru al legii de compoziție

, definite pe ℝ.
b) Să se rezolve în inelul ecuația

2. Se consideră funcțiile ( ) și ( ) ( )

a) Să se verifice că funcția este o primitivă a funcției
b) Calculați ∫ ( )

Director, Membri comisiei,

Șugaru Daniela

Liceul Teoretic ,,Henri Coandă’’ Bacău

Bilete oral pentru examenul de corĳență clasa a 12-a
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Bilet nr. 5

1. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție

( )

a) Verificați dacă elementul neutru al legii de compoziție este

b) Determinați simetricul elementului în raport cu ,,* “.
2. Se consideră funcția ( ) √

a) Calculați ∫ ( ) .
b) Calculați ∫ ( )

Președinte , Membri comisiei,

Bilet nr. 6

1. Pe ℝ se consideră legea de compoziție asociativă

a) Calculați
b) Rezolvați în ℝ ecuația

2. Se consideră funcția ( )
a) Calculați mulțimea primitivelor funcției
b) Calculați ∫ ( ) .

Președinte, Membri comisiei,

Bilet nr. 7

1. Pe mulțimea ℝ se consideră legea de compoziție

a) Arătați că legea de compoziție ,,* “ este asociativă.
b) Rezolvați în ℝ ecuația ( )

2. Se consideră ∫ , pentru orice .
a) Calculați
b) Calculați

Președinte, Membri comisiei,

Bilet nr. 8

3. Pe mulțimea ℝ se consideră legea de compoziție

a) Arătați că , pentru orice
b) Rezolvați în ℝ ecuația ( )

4. Se consideră funcția ( )
a) Să se verifice dacă ( ) este o primitivă a

funcției
b) Calculați ∫ ( )

Președinte, Membri comisiei,
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Bilet nr. 9

1. Pe mulțimea ℝ se consideră legea de compoziție

a) Calculați ( ).
b) Arătați că este elementul neutru al legii de compoziție ,,

* “.
2. Se consideră funcția ( )

a) Arătați că ∫ ( )

b) Calculați ∫ ( )

Președinte, Membri comisiei,

Bilet nr. 10

1. Pe mulțimea ℝ se consideră legea de compoziție

a) Arătați că legea de compoziție ,,* “ este comutativă.
b) Rezolvați în ℝ ecuația pentru orice

2. Se consideră funcția ( )
a) Calculați ∫ ( )
b) Arătați că funcția ( ) este o primitivă a

funcției

Președinte, Membri comisiei,


