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Profesorul între responsabilitate și eficiență

Prof. Axene Elena Debora

Școala Gimnazială Nr.1 Bălășești Județul Galați

"Ce îmi puteți spune mai mult decât am citit pe google"? Așa m-a surprins un elev atunci când
am încercat să îl conving că trebuie să fie atent la lecție. Nu am avut un răspuns gata pregătit să îl dau
elevului meu. Îmi amintesc, totuși, că această întrebare m-a determinat să meditez asupra rolului și
responsabilităților pe care educatorul/ profesorul modern le are în epoca Internetului,
într-o școală obișnuită, unde se pune accent pe predare, unde acesta încearcă frenetic să pună în aplicare
curriculumul, și cu toate acestea, dorește să înțeleagă care este rolul său în școală. Profesor - educator,
prietenul elevilor, mentor?

Nevoia de a obține mult mai multe cunoștințe decât în trecut înseamnă că rolul profesorului este
mult mai complex decât în trecut. Nu mai este suficient să transmitem "informații" minților tinere, ei
sunt disperați, trebuie să primească "Instruire" .

Din acest motiv, noul rol al profesorului este transformat dintr-un păstrător absolut de
cunoștințe într-un ghid proactiv, astfel încât elevul să devină din receptor pasiv de informații un
constructor activ al cunoașterii.

Această sarcină depășește cu mult puterea profesorului simplu. De fapt, ca educator, el este
chemat să promoveze "formarea integrală a omului", care include dezvoltarea tuturor facultăților
elevului,pregătirea pentru viața profesională, formarea profilului său etic și social,educația religioasă.

Profesorul "educă" persoana printr-o modalitate specifică: abordează critic cultura umanistă și
științifică; el devine educator atunci când nu se limitează la prezentarea către elevi a unei serii de valori,
cu conținut abstract, dar dezvoltă la elevi simțul responsabilității, căutarea sinceră și continuă a
cunoștințelor, critica echilibrată, solidaritatea și altruismul, sensibilitate față de justiție, simțul datoriei și
angajamentul zilnic, conștiința de a fi un factor pozitiv al schimbării într-o societate în continuă
schimbare.

Personalitatea profesorului, pregătirea și aptitudinile sale profesionale, autoritatea și atitudinea
acestuia joacă un rol decisiv în procesul de educație și predare la școală. Profesorul este organizatorul,
managerul și supraveghetorul acestui proces. Sarcina primordială a profesorului este să pregătească
generațiile în creștere pentru a lucra și a trăi în societate. O persoană care părăsește școala trebuie să fie
dotată cu un set specific de cunoștințe și abilități.

În cadrul acestei sarcini, profesorul acționează ca persoana care conduce și organizează procesul
de predare-învățare-evaluare la școală ca ,,gardian’’ al copiilor. Realizarea acestor sarcini necesită ca
profesorul să aibă un nivel adecvat de educație, o preocupare constantă pentru propria sa dezvoltare
intelectuală.

Profesia unui profesor impune cerințe mari - profesorul este sub control constant, fiecare
poticnire este imediat percepută și comentată. Deci, trebuie să fie deosebit de atent, mai ales că
judecătorii - și cei mai stricți - sunt elevii pe care îi educă. Poate pierde cu ușurință respectul și
încrederea lor, dar este foarte dificil să le recâștige.
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Profesorul se confruntă cu unele paradoxuri în munca sa. Pe de o parte, are sarcina de a dota
elevul cu cunoștințe, aptitudini, abilități, competențe și, pe de altă parte, trebuie să aibă grijă de
independența elevului, astfel încât el/ea să aibă propriile opinii asupra lumii. Profesorul trebuie să
transmită ceea ce crede el, ceea ce este convins că are o dimensiune universală. În același timp, trebuie să
îi acorde elevului dreptul de a respinge sau de a accepta valorile transferate. Neutralitatea învățăturii este,
după cum știți, o ficțiune. Profesorul este asemeni unui mediator care încearcă să găsească puncte
comune între cunoștințele care se regăsesc în manuale și nevoile și așteptările elevilor.

Sistemul educațional modern, cere profesorilor să fie nu numai mediatori, ci, de asemenea, să
aibă, printre alte caracteristici, capacitatea de a comunica eficient cu alte persoane, în domeniul
aptitudinilor psiho-pedagogice, sensibilitate, atitudine pozitivă și dorința de a comunica.

Rolul profesorului în școlile de astăzi trebuie să se bazeze, de asemenea pe relația cu elevul, care
trebuie să aibă la bază respectul și stima reciprocă. Profesorul, prin urmare, în relația cu elevul trebuie să
fie el însuși și să-și exprime sentimentele fără ezitare.

Pentru a fi eficientă metoda de predare, este necesar ca profesorul să fie dispus să se întrebe în
mod constant, să-și reevalueze metodele de predare și să facă o anamneză sinceră a muncii sale și a
rezultatelor obținute.

De asemenea, trebuie să fie capabil să creeze un climat de încredere și să stabilească un tip de
relație empatică, învățând să asculte elevul. Trebuie să intre într-o relație cu elevul.

Relațiile dintre profesori și elevi sunt, de fapt, fundamentale pentru dezvoltarea copiilor ,
deoarece îi ajută să dezvolte diferite abilități ( dezvoltarea emoțională, motivația, atenția, stima de
sine ...).

Profesorul modern trebuie să știe cum să construiască o relație eficientă cu elevii, ținând cont
atât de dezvoltarea lor emoțională, cât și de cea cognitivă.

Profesorul/Educatorul este responsabil pentru acțiunile sale, comportamentul său adecvat este o
expresie a respectului față de elevi. El nu întârzie, ceea ce este un semnal că nu vrea ca elevii să întârzie,
este întotdeauna bine pregătit, ceea ce face ca elevii să vină la ore cu o anumită cunoaștere. El vede elevii,
se apropie de fiecare copil, caută talentul și calitățile pozitive în fiecare și încearcă să aibă grĳă de
dezvoltarea lor. Toată lumea are un talent, este suficient să-l găsească și să-l dezvolte cu pricepere. O
metodă importantă de educație este de a-i face conștienți pe elevi că fiecare este liber și își
administrează propria viață. Părinții și profesorii sunt doar "paznici" temporari, nu hotărăsc pentru elevi.
Ei trebuie să fie responsabili pentru acțiunile lor. Atunci când comportamentele patologice apar în
rândul tinerilor, trebuie să învețe să evalueze corect situația și să privească întregul eveniment cu
"ochiul lor sobru". Trebuie să caute cauzele și să îndepărteze răul în mugur. După cum a spus Ioan Paul
al II-lea, mass-media arată mult mai des comportamente greșite decât un comportament bun. Numai un
profesor care își recunoaște greșelile poate câștiga încrederea tinerilor, ajutându-i să învețe cum să fie
buni, drepți și înțelegători. Un lucru important este atmosfera care predomină în clasă. Omul optimist,
vesel, se deschide, este sensibil la valori pozitive. Nu-i este teamă să vorbească pentru că știe că nu va fi
ridiculizat. Acest lucru este cel mai important în cazul copiilor și adolescenților. Când un profesor se
apropie de elevi cu optimism și bunătate, este mai ușor să-i transmită cunoștințele. Este mai ușor să
lucrezi cu o persoană plină de bucurie.

În concluzie, rolul profesorului a suferit numeroase modificări de-a lungul anilor - acum nu este
numai să învețe copii, ci și să îi educe și să-i ajute să se integreze în viața socială. Dezvoltă spiritul
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pasiunii și lărgește orizonturile elevilor. Relația dintre elevi/ profesori este cu siguranță o relație
complexă și delicată, dar poate aduce multe beneficii atât elevilor, cât și profesorilor; acesta este motivul
pentru care fiecare profesor ar trebui să facă tot posibilul pentru a face această relație eficientă.

Bibliografie:
Cucoş C. „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti
Tribuna Învățământului http://www.tribunainvatamantului.ro/personalitatea-si-rolurile-

profesorului-modern/
Iucu, R.B.,Managementul si gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iasi, 2000
http://psiho-peda8.blogspot.com/2013/05/influenta-profesorului-asupra-elevilor.html
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ DE TIP ȘCOLAR

Prof. BADEA CAMELIA GEORGINA
Școala Gimnazială Nr. 16 ”M.I. Dobrogianu”

Deși educația interculturală a apărut inițial ca fiind o posibilă soluție în raport cu dificultățile
apărute în procesul școlarizării copiilor imigranți, în prezent aceasta a depășit cu mult cadrele
respectivului context devenind o necesitate stringenta ceruta de actualul context european. In prezent a
devenit evident faptul că, (cf. Dassen, P., Perregaux, Rey, M., 1999, p. 38-39), educația interculturală nu
este o educație compensatorie pentru străini, nu este o nouă disciplină școlară și nu se identifică cu
cursurile de limbă și cultură de origine pentru elevii imigranți.

Educația interculturală nu este o nouă disciplină școlară deoarece, așa după cum precizează
autorii citați anterior, educatorul care practică o pedagogie de tip intercultural va promova, la toate
obiectele de studiu, o atitudine deschisă înspre valorizarea diferențelor culturale, evitând stereotipiile și
va profita de prezența elevilor de origini diferite pentru a revaloriza cultura lor de origine în contextul
culturii de adopție și pentru a-i sensibiliza pe ceilalți elevi la tot ceea ce înseamnă și reprezintă
diversitatea culturală.

Educația interculturală nu se confundă, potrivit opiniei acelorași autori, cu cursurile de limbă și
cultură de origine a elevilor aparținând comunităților minoritare deoarece simpla promovare a acestora,
chiar dacă asigură conservarea identității culturale a respectivelor comunități, nu conduce și la necesara
permeabilizare a granițelor ce separă cultura majoritară de culturile comunităților minoritare.

Mișcarea interculturală este concentrată pe asigurarea egalității șanselor educaționale și pe
echitatea între diversele grupuri socio-culturale, urmărindu-se încorporarea și valorificarea prin
educație a diversității culturale existente, fără ca aceasta să însemne diminuarea atenției acordate culturii
majoritare sau coborârea standardelor de excelență academică ale școlii ca instituție.

Curriculumul intercultural, în calitatea sa de dimensiune a educației interculturale, presupune
valorificarea prin intermediul conținuturilor instructiv-formative vehiculate a valorilor, istoriei și
contribuției diferitelor comunități culturale, religioase, etnice la devenirea și dezvoltarea societății și
culturii de adopție. El se implementeaza permanent, in cadrul fiecarei lectii sau activitati desfasurate.

Ținând cont de aceste aspecte, am încercat, de-a lungul ciclului primar o structurare a acțiunilor
ce au ca scop educația interculturală :

Nivelul 1: Atașarea în mod discret a unor elemente culturale diferite, modele ficționale
(personaje de roman sau poveste) și trimiteri la evenimente culturale;

Nivelul 2: Imbogățirea sistematică a conținuturilor prin adăugarea de noi secvențe de conținut,
noi concepte, teme sau perspective teoretice specifice altor culturi;

Nivelul 3: Abordarea unor teme din perspectiva diverselor comunități culturale;
Nivelul 4: Abordarea acțională a unor situații conflictuale sau potențial conflictuale, elevii

propunând variante pentru rezolvarea unor probleme socio-culturale acute, legate de diversitatea
culturală, etnică, rasială sau religioasă, sau actionând spre facilitarea soluționării acestor probleme.
Desfasurarea diferitelor activitati in cadrul SNAC, in cadrul unor parteneriate cu institutii
culturale(biserica, Centrul cultural-educativ Theodor Burada, Biblioteca judeteana Constanta).
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În acest context o atenție deosebită am acordat elementelor curriculumului ascuns, respectiv
acelor cunoștințe, teorii sau atitudini care apar ca derivate ale curriculumului explicit si care pot
determina efecte contrare politicii educaționale de tip intercultural.

Procesul educației interculturale se referă la utilizarea variatelor situații instructiv-formative
pentru a dezvolta capacitatea elevilor de a întelege diferitele culturi, de a accepta și aprecia diferențele
care apar între indivizii apartinând diverselor comunități culturale. Similitudinile și diferențele existente
între diverse culturi vor fi prezentate elevilor de o manieră care să conducă la posibilitatea apariției
dialogului intercultural autentic. O asemenea activitate a fost redactarea unei scrisori catre prietenul
ucrainian, care facea parte din comunitatea situata in apropierea scolii, copii pe care i-au cunoscut la
locurile de joaca din cartier sau in parcul din apropierea scolii.

Angajamentul intercultural urmărește transpunerea constantă a filosofiei interculturale în
comportamentul intercultural efectiv. Simpla cunoaștere a principiilor interculturalismului și a
reglementarilor legale în vigoare, deși importante, nu sunt suficiente pentru a asigura manifestarea unor
raporturi și relatii corecte între majoritate și comunitățile culturale, etnice, religioase sau rasiale
minoritare. Datorită acestui fapt, educația interculturală este chemată să asigure angajarea progresivă și
sistematică a elevilor în activități practice concrete de valorizare adecvată a diferențelor culturale
existente la nivelul societății.

In esență, demersurile subsumate educației interculturale vizează stabilirea unor raporturi
echitabile, fundamente pe valorile democrației, între majoritate și diversele comunități minoritare,
urmărindu-se eliminarea fenomenelor de etichetare stereotipă negativă, de marginalizare sau
discriminare.

Din această perspectivă, profesorii trebuie să ajute elevii în înțelegerea exactă a conținutului
conceptului discriminare și a consecințelor nefaste ale comportamentelor de tip discriminativ.
Literatura de specialitate consideră discriminarea ca fiind tratarea favorabilă (discriminare pozitivă) sau
nefavorabilă (discriminare negativă) a unei categorii de persoane, atitudine care nu are legătură cu
caracteristicile obiective sau activitatea reală a acestora.

Originea unor astfel de comportamente discriminatorii este legată de receptarea subiectivă și
distorsionată a realității datorită existenței anumitor stereotipii. Stereotipiile sunt definite ca
generalizări nepermise ale unor experiente concrete prin prisma reprezentărilor colective ale grupului
de apartenență, rezultând astfel ansambluri de prejudecăți cu privire la caracteristicile pozitive sau
negative ale unei anumite comunități culturale. Prejudecățile astfel formate sunt relativ constante în
timp și puțin sensibile la experiențele concrete care le contrazic, astfel încțt subiectul va fi receptiv doar
la acele aspecte sau manifestări care sunt conforme cu prejudecata sau stereotipia deja asumată.

Strâns legată de existența prejudecatilor, discriminarea negativă poate îmbrăca forme diferite,
oscilând între evitarea cu caracter pasiv, verbalizarea negativă și discriminarea activă care poate
degenera în acte de violență. Indiferent de forma în care se produce, discriminarea reprezintă un
fenomen negativ și are invariabil drept consecință marginalizarea unei anumite comunități sau a unui
întreg segment al societății.

Educația interculturală de tip școlar se va axa, din această perspectivă, pe ajutarea elevilor în
conștientizarea mecanismelor care conduc la apariția stereotipiilor și a prejudecăților, pe demonstrarea
practică, prin intermediul exemplelor, a lipsei de temei a anumitor prejudecăți și pe favorizarea formării
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unor atitudini pozitive în raport cu diversitatea culturală, etnică, religioasă sau rasială ce caracterizează
societatea.

Repertoriul strategiilor și mĳloacelor aflate la dispozitia profesorului dispus să practice o
pedagogie interculturală este deosebit de variat. Am inclus permanent în demersul didactic elemente ca:

- Îmbogățirea lecțiilor cu date și informații despre cultura și istoria diverselor comunități care
constituie prezentul societății în care trăim, insistând pe dimensiunile de convergență ale
acestora;

- Prezentarea identității etnice, rasiale sau religioase a unor personalități remarcabile din
cultura natională sau universală;

- Facilitarea producerii de relații interpersonale pozitive între elevi și colegii lor de etnie sau
religie prin desfășurarea de activități în echipă;

- Prezentarea unor fragmente din filme artistice sau documentare, a unor opere de artă sau a
unor creații literare care prezintă valențe instructiv-educative de tip intercultural.

Educația interculturală nu este o simplă orientare pedagogică la modă ci o soluție viabilă pe care
școala o poate oferi societăților care au optat pentru democrație in contextul realitatii actuale și este de
dorit ca aceasta să fie o abordare permanenta.

BIBLIOGRAFIE

ANTONESEI, Liviu, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 1991
BUNESCU, Gheorghe, Şcoala şi valorile morale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998
COZMA, Teodor (coord.), O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Editura Polirom, Iaşi, 2001
CUCOŞ, Constantin, Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom, Iaşi, 2000
DASEN, Pierre, PERREGAUX, Christiane, REY, Micheline, Educaţia interculturală. Experienţe, politici,

strategii, Iaşi, Editura Polirom, 1999



12

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 14, SEPTEMBRIE 2022

Portofoliul şi proiectulmetode de evaluare eficientǎ a

limbajului la preşcolari

Prof.ȋnv.preşc.Bugeanu Nicoleta
GPN Năsturel Constanţa

Evaluarea este definită ca activitate prin care se înregistrează, se prelucrează şi se interpretează

informaţii despre calitatea rezultatelor şcolare şi a procesului care a condus la aceste rezultate, dar şi

despre evoluţia posibilă a procesului didactic în vederea perfecţionării lui şi a maximizării rezultatelor

şcolare. Utilizarea metodelor alternative de evaluare va contribui la stabilirea cu mai mare precizie a

progresului realizat de prescolari pe parcursul frecventării grădiniţei, drept rezultat acestia vor

înregistra performanţe ridicate la probele de dezvoltare intelectuală.

Cu alte cuvinte, în procesul instructiv educativ, evaluarea reprezintă mecanismul fundamental al

conexiunii inverse şi-i conferă demersului didactic un caracter reglabil şi autoreglabil.

Metode alternative de evaluare a rezultatelor copiilor sunt o multitudine,ȋnsă eu enumăr doar

câteva:observarea directă,verificarea orală, examinarea prin probe scrise,examinarea prin probe

practice,testele(probe)scrise sau orale, proiectul, portofoliul.

Proiectul:

-este o formă de evaluare puternic motivantă pentru copil pentru că vizează atât aspecte teoretice cât şi

practice.

-permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării prin implicarea copiilor in joc.

-se poate aplica cu succes atât în evaluări de tip sumativ cât şi în evaluări formative.

-având o desfăşurare pe durate mai mari de timp, în procesul de evaluare şi de autoevaluare pot fi luate

în considerare atât produsul final, cât şi desfăşurarea procesului învăţării care a condus la acel produs.

-stimulează şi satisface curiozitatea firească a copilului, implicându-l în propriul proces de dezvoltare

Portofoliul:

-este o modalitate de evaluare pe o perioadă mai lungă, care reflectă progresul copilului pe multiple

planuri.

-este „cartea de vizită” a copilului, urmărindu-i progresele de la un semestru la altul, de la un an la altul.
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-prin complexitatea şi bogăţia informaţiei pe care o furnizează, portofoliul poate constitui partea

integrantă a unei evaluări sumative.

-stimulează creativitatea, ingeniozitatea, implicarea personală a copilului în activitatea de învăţare,

dezvoltă motivaţia intrinsecă a acestuia şi oferă date esenţiale despre personalitatea elevului ca

individualitate în cadrul grupului.

Am derulat un proiect :”Cartea prietena copiilor”şi am urmărit obiective precum:

1. Valenţele formative ale jocului în dezvoltarea limbajului copiilor pe toată perioada de evaluare;

2. Utilizarea unor instrumente de evaluare prin metoda proiectului şi portofoliului care să dovedească

gradul de implicare a preşcolarilor în joc,socializarea şi colaborarea cu ceilalţi participanţi

3. Construirea unor probe cu valoare diagnostică dar şi formativă referitoare la dezvoltarea limbajului

copiilor de vârstă preşcolară.

Pe baza acestor obiective am ajuns la următoarea concluzie şi pe baza cercetarii am emis o

ipoteză:“ Copiii care sunt cuprinşi într-un proiect educaţional și participă la joc într-un mod activ vor înregistra

performanţe ridicate la probele de evaluare a dezvoltării limbajului datorita folosirii adecvate de către educatoare,

a unor metode moderne de evaluare”

Evaluarea limbajului prin intermediul metodei proiectului, a portofoliului ce are ca formă de

desfăşurare jocul este o activitate care asigură în cel mai înalt grad desfăşurarea de către preşcolari a

acţiunilor obiectuale, în mod independent şi care stimulează descoperirea prin efort direct şi personal a

unor legături între obiecte, a unor cauze şi efecte.

În acest context, putem afirma că evaluarea performanţelor în învăţare ale copiilor de vârstă preşcolară

se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire, având în vedere faptul că

achiziţionarea de cunoştinţe nu reprezintă un scop în sine în acestă etapă de vârstă.

Bibliografie:

-Georgescu E, Priorităţi în formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar, în „Revista

Învăţământul Preşcolar”, nr.3-4, 2001

-Golu,P., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,2000
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ELEMENTE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

LANIVEL PREŞCOLAR

Prof.înv.preșc.CHIPĂILĂ MONICA-GEORGIANA

GPN ,,NĂSTUREL,, CONSTANTA

Motto: „Să călcăm uşor pe Pământ spre a nu-l zgudui fatal”

(L. R Brown)

I. CE ÎNSEAMNĂ EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

Deşi termenul de ecologie este de fapt o ştiinţă care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre vieţuitoare şi

mediul lor de viaţă, acest termen a luat o tentă spre protecţia mediului. Educaţia ecologică înseamnă formarea

unor mentalităţi şi modelarea acestora astfel încât să se promoveze importanţa şi necesitatea protecţiei mediului

pentru om şi viitorul planetei, înseamnă a-i face pe copii să-şi însuşească prin experienţa personală, un sistem de

valori care să le dea posibilitatea să se integreze conştient şi moral într-o lume în continuă preschimbare şi

evoluţie.

II. ESTE NECESARĂ EDUCAŢIA ECOLOGICĂ?

În ultima perioadă de timp, omul cu puterile sale nemărginite a contribuit la degradarea continuă a

mediului înconjurător aducând planeta Pământ pe marginea prăpastiei. Deteriorarea mediului înconjurător

continuă sub ochii noştri şi constituie un element major al crizei de civilizaţie. Aproape toate fabricile, uzinele,

unităţile care produc bunuri de larg consum, transporturile, mecanizarea, contribuie la poluarea mediului, a

atmosferei prin gazele emanate, a apelor, a solului.

Substanţele nocive se răspândesc în atmosferă, pădurile sunt defrişate necontrolat, poluarea continuă ducând la

apariţia găurilor în stratul de ozon şi la apariţia efectului de seră care constituie o ameninţare serioasă a vieţii pe

pământ.
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Iată de ce trebuie conştientizată necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii vieţii pe pământ în cele mai

variate forme ale sale. În acest context educatorilor le revine obligaţia de a-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să

iubească natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze, de a le dezvolta şi forma o conştiinţă ecologică.

III. CE URMĂRIM PRINEDUCAŢIA ECOLOGICĂ?

Prin acţiunile organizate trebuie să se urmărească sprĳinirea copilului preşcolar pentru a dobândi

cunoştinţe, capacităţi şi atitudini. În mod organizat acestea se pot realiza în cadrul lecţiilor de „Cunoaştere a

mediului înconjurător” şi „Educaţie pentru societate”. Astfel Programa prevede „ dezvoltarea capacităţii de cunoaştere

şi înţelegere a mediului înconjurător, formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrĳire şi ocrotire a acestuia,

educarea unei atitudini pozitive faţă de mediu”. Aceste două mari obiective se realizează treptat atât în cadrul

lecţiilor obligatorii cât şi ocazional in cadrul vizitelor, excursiilor, observărilor neorganizate, evenimente

neaşteptate.

Primii paşi spre un comportament de acest gen trebuie să aibă drept suport obiective accesibile şi posibil de

realizat, asociate unor conţinuturi, strategii didactice şi tematici adaptate vârstei şi nevoilor copiilor. Astfel de

obiective ar fi:

� „Să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor organelor de

simţ”;

� „Să analizeze/compare reacţii ale plantelor, animalelor şi omului în diferite situaţii sub influenţa

factorilor de mediu”;

� „Să participe alături de adulţi la acţiuni practice de îngrĳire ocrotire şi protejare a mediului”;

� „Să-şi asume responsabilităţi de îngrĳire şi ocrotire a mediului”;

� „Să motiveze necesitatea protecţiei mediului de către om””;

� Să manifeste capacităţii de a ocroti şi respecta natura

� Să fie conştienţi de necesitatea de a economisi apa, energia electrică, hârtia şi toate resursele naturale;

� Să manifeste sentimente de dragoste faţă de mediul în care trăieşte şi chiar de întreg pământul care ne

ţine şi ne hrăneşte;
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� Să-şi însuşească reguli de ocrotire a naturii şi a mediului înconjurător;

� Să viziteze împreuna cu grupa parcuri, rezervaţii naturale, muzee de profil.

IV. CUMREALIZĂM EDUCAŢIA ECOLOGICĂ?

Deosebit de eficiente sunt observările organizate sau întâmplătoare asupra mediului înconjurător, jocurile

distractive, povestirile cu temă adecvată, plimbările, excursiile, vizitele la muzee, convorbiri organizate, mici experimente la

colţul viu, realizarea de lucrări in cadrul activităţilor practice sau artistico-plastice.

Modalităţi prin care putem realiza o educaţie ecologică sunt multiple: în toate activităţile de observare a

unor plante sau animale pe lângă cunoaşterea în sine am orientat activitatea şi spre sensibilizarea copiilor în a le

îngriji şi ocroti.

Imaginile sugestive însoţite de explicaţiile educatoarei atrag atenţia copiilor care reţin

mai uşor mesajul pe care educatoarea doreşte să-l transmită.. Copiii compară cele două imagini din care se poate

vedea cum un colţ de natură verde, viu, frumos, poate deveni uscat, degradat nociv ca urmare a acţiunii

degradante a omului asupra mediului înconjurător.

În activităţile practice de îngrĳire a plantelor din sala de grupă copii au avut posibilitatea să-şi verifice

direct cunoştinţele, să-şi însuşească deprinderi practice, să se bucure de frumuseţea naturii, conştienţi fiind că de

munca lor depinde dezvoltarea plantelor.

Prin convorbirile „Pădurea – prietena mea”, „În excursie la munte”, „Iarna în pădure”, putem arăta copiilor

grĳa permanentă a oamenilor pentru natură şi animalele pădurii.

Jocurile de rol „de-a grădinarii”, „de-a pădurarii”, „de-a florăresele” dau copiilor posibilitatea să aplice

cunoştinţele şi aptitudinile pe care le au, manifestând atitudinea critică faţă de cei care încearcă să distrugă natura.

Actvităţile desfăşurate la colţul viu sunt atractive şi stimulează un comportament adecvat, cultivă dragostea

pentru frumos, pentru natură, îi învaţă să preţuiască să menţină curat mediul ambiant

Ca o nouate,menita sa le dezvolte elevilor iubirea si ocrotirea fata de natura si planeta,de anul acesta,s-a

introdus in programa ,,Săptămâna verde,, .
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Pentru a forma atitudini pozitive faţă de mediu, educatoarea poate orienta copiii pentru păstrarea curăţeniei

în curtea grădiniţei şi parcul de joacă, menţinerea integrităţii arborilor şi florilor, întreţinerea unor spaţii verzi,

plantarea de pomi şi flori şi îngrĳirea lor.

BIBLIOGRAFIE:

1. BÂNDIU C, „Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologica”, Editura Ceres Bucureşti, 1989

2. Tufescu M, „Ecologia şi activitatea umană”, Editura Albatros, Bucuresti, 1981
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LUMEAMINUNATĂA CĂRȚILOR DE POVEȘTI

MOTTO: “Toti copiii devin adulti la un moment dat, cu exceptia unuia. Acela este fiecare dintre noi. Vesnic tanar, cititorul

de literatura pentru copii este in postura lui Peter Pan, a lui Dorian Gray care traiesc sentimente contradictorii ale unui

adult cu gandul la copilarie.”

Lector.Univ.Dr.FLORIN CIOBAN

GPN ,,NĂSTUREL,, CONSTANTA

Prof.înv.preșc.CHIPĂILĂ MONICA-GEORGIANA

Ce dar mai minunat se poate oferi unui copil decat acela al dragostei de carte? Cuvintele dintr-o

carte, potrivite cu talent, ne ajuta sa intelegem mai bine timpul in care traim, sa descoperim si sa ne

imaginam lumi trecute, prezente sau viitoare, ne pot da raspunsuri la intrebari, ne indeamna sa gandim

mai mult, ne imbogatesc mintea si sufletul.

Copiii iubesc cartile, chiar si cei mai mici dintre ei.Urmarind fetele copiilor cand le citim ceva

sau cand se uita singuri la carti, se poate observa pe chipul lor curiozitatea, bucuria si uimirea .

Nu exista nicio indoiala ca acei copii care traiesc experienta cartilor mai intai in familie, apoi in

gradinita, invata mult mai usor in primii ani de scoala. Cand copiilor li se citeste regulat, cand se uita

singuri in carti, asculta casete inregistrate, povestesc si “scriu” povesti nascocite de ei, atunci isi dezvolta

interesul pentru citit, care devine motivatie pentru invatatura.

Gradinita este pentru multi copii locul primei intalniri cu lumea minunata a cartilor. Tot aici, se

manifesta, se inregistreaza si sunt incurajate, stimulate, primele experiente ale copilului in domeniul

cititului si scrisului. Fara a stabili un program rigid , educatoarea gaseste destule momente in timpul

jocurilor si activitatilor alese, al activitatilor de invatare dirĳata sau optionale, cand poate face apropierea

copilului de carte .
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Reflectand asupra modului in care este sprĳinita dezvoltarea copiilor prin diverse experiente cu

carti, am avut in vedere urmatoarele obiective:

� Se dezvolta o intelegere a simbolurilor( litere care reprezinta cuvantul vorbit);

� Se imbogateste vocabularul;

� Se imbogatesc cunostintele despre lume;

� Se dezvolta cursivitatea si coerenta exprimarii prin stabilirea de legaturi intre evenimente,

capacitatea de a reda o succesiune de evenimente intr-o poveste;

� Se consolideaza deprinderile de ascultat si de exprimare;

� Se dezvolta capacitatea de adaptare prin antrenarea intr-o activitate relaxanta;

� Se dezvolta imaginatia;

� Se cultiva relaxarea

� Se invata respectul fata de carte.

Aceasta lume minunata a cartilor o intalnim la sectorul BIBLIOTECA care este amenajat intr-un

loc cat mai primitor si relaxant, pentru a atrage copiii si a-i determina sa-si doreasca sa petreaca cat mai

mult timp in acest loc. Peretii din dreptul bibliotecii sunt decorati cu scenete din povesti, fotografii

reprezentand copiii in timpul activitatilor. Cartile sunt expuse pe etajere adaptate inaltimii copiilor,

astfel incat acestia sa le poata vedea bine, sa-si aleaga singuri cartea dorita. Pentru a mentine permanent

interesul copiilor, cartile sunt schimbate cat mai des in functie de tema zilei.

Langa biblioteca exista o masuta cu hartie alba si colorata, carioca, creioane colorate, foarfeci, lipici,

astfel incat copiii sa-si poata crea propriile lor “ carti”.

Dupa cum am observant, copiii prefera sa “lectureze” cartile de povesti. Aceasta pentru ca ele

apeleaza la imaginatia fara granite a copiilor. Tocmai de aceea copiii asculta si apoi “citesc” povestile. Ei

se identifica, pe plan imaginar, cu eroul din poveste.

Asadar, din lectura basmelor copiii isi insusesc , treptat, o mare bogatie de invataminte ce izvorasc

din intelepciunea populara. Producand o impresie adanca asupra gandirii si sensibilitatii copiilor, prin

morala lor clara, pozitiva si usor de inteles, creatiile de acest gen contribuie la dezvoltarea celor mai

bune trasaturi de caracter.
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“Citind” basme , copiii isi formeaza reprezentari si notiuni despre dreptate, cinste, curaj, vitejie,

perseverenta, harnicie. Ei sunt captati de dinamica actiunii, de perspectiva ampla pe care le-o deschide

miraculosul din basm, fiind influentati de frumusetea morala a personajelor. Desfasurarea succesiva si

trepidanta a peripetiilor le dezvolta atentia si memoria, imaginatia si spiritul de observatie. De asemenea,

ei isi dau seama, treptat, de consecintele nefaste ale minciunii si lasitatii, prostiei si ingamfarii

Copilul care a ascultat o poveste frumoasa nu a ramas identic cu cel dinaintea actului lecturii.

Gandirea, simtirea si vointa lui sunt usor modificate, pentru ca el traieste, adeseori inconstient, emotii si

procese mintale determinate de straduinta eroului din basm de a trece piedicile ivite in cale.

Identificandu-se imaginar cu eroul, copilul ii adopta telurile, participa la lupta si actiunea epica; traieste,

dupa imprejurari, cand sentimente de depresie, regret, revolta sau suferinta, in situatiile in care eroul

este temporar infrant, cand, la polul opus, sentimentele de satisfactie , atunci cand eroul triumfa.

Copiii, aflati la o varsta frageda, nu au limpezite notiunile de bine si de rau, de aceea este nevoie in

copilarie de haina plina de vraja si de mister a povestilor. Ele starnesc dorinta copiilor de a se asemui cu

cei buni si totodata teama de capcanele in care cad cei rai, datorita rautatii lor.
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PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ADAPTATĂ PENTRU CLASAA IV-A

LIMBA ŞI LITERATURAROMÂNĂ

Prof. URZICA ELENA

Școala Gimnazială Canuta Ionescu

SCOALA GIMNAZIALA VALEA CUCULUI-COMUNA IORDACHEANU

I. OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
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OBIECTIVEDEREFERINŢĂ ŞIEXEMPLEDEACTIVITĂŢIDEÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi

capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:

1.1. să sesizeze legătura logică dintre
secvenţele unui mesaj oral (raporturi
cauză-efect etc.)

- formulare de răspunsuri la întrebări pentru sesizarea
raporturilor logice de tipul: din ce cauză? cu ce condiţie?;

- exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de
detaliu din mesajul comunicat/receptat;

1. 2. să identifice sensul unui cuvânt
necunoscut

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin
raportare la contextul în care apare;

- exerciţii de înlocuire a cuvântului necunoscut prin sinonime,
antonime;

1.3. să sesizeze structurile gramaticale
(morfologice şi sintactice) corecte sau
incorecte dintr-un mesaj ascultat

- exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale
(morfologice şi sintactice) corecte de cele incorecte în fluxul
enunţului etc.;

1.4. să recepteze corect mesajul în funcţie
de condiţiile comunicării

- exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi din textele
literare;

- exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de
comunicare;

- exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică
înţelegerea mesajului (voce slabă, zgomotul, pronunţarea
incorectă, neatenţia);

- exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu
cele nonverbale (gesturi, mimică) în comunicare etc.;

1.5. să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de
partenerul de dialog

- activităţi de grup pe teme diferite;
- jocuri de rol, dramatizări.

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi

capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:

2.1. să povestească scurte întâmplări din
experienţa proprie

- exerciţii de identificare a elementelor semnificative ce
trebuie transmise prin mesaj;

- exerciţii de reformulare a unui mesaj;
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi

capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:

2.2 să rostească mesaje, utilizând
pronunţarea şi intonaţia adecvată

- exerciţii de dicţie şi de ortoepie;
- jocuri de cuvinte;
- exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de

accentuare;
- exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a vitezei proprii

de a vorbi;
- exerciţii de recitare a unor poezii;

2.3. să redea prin cuvinte proprii
conţinutul unui text citit sau al unui
mesaj audiat

- exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea
indirectă;

- exerciţii de utilizare în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale
noi;

- povestirea orală a unor texte literare/nonliterare citite sau
mesaje audiate;

2.4 să-şi adapteze vorbirea la diferite
situaţii de comunicare

- exerciţii de dialog cu persoane diferite;
- exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu

parteneri diverşi (părinţi, profesori, colegi, vecini etc), pe
teme diverse;

- exerciţii de adaptare a elementelor de comunicare
nonverbală la comunicarea verbală în situaţie de dialog etc.;

- simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri telefonice,
dialoguri formale şi informale de diverse tipuri) în cadrul
cărora elevii să realizeze acte de vorbire precum: utilizarea
formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de
solicitare; formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
povestirea unor fapte şi întâmplări;

- exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului prin
propoziţii afirmative/negative;

2.5. să integreze adecvat, în exprimarea
orală proprie, elementele de
construcţie a comunicării studiate

- exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a
propoziţiilor dezvoltate;

- exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii
dezvoltate şi invers;

- exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale;
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi

capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:

2.6. să manifeste independenţă în situaţiile
de comunicare

- exersarea actelor de vorbire: utilizarea formelor de salut, de
prezentare, de permisiune, de solicitare, formularea unor
întrebări sau a unor răspunsuri, povestirea unor fapte şi
întâmplări, exprimarea acordului sau dezacordului în
legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane;

- exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a
curajului de a interveni în actul comunicării;

- exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un
fapt cunoscut etc.

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

3.1 să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc
un text

- exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul
transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte;

- exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu
ilustraţiile corespunzătoare;

- exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea

3.2. să desprindă informaţii de detaliu
dintr-un text citit (literar-nonliterar)

- exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate;
- exerciţii în care se solicită completarea unor enunţuri

lacunare cu informaţii de detaliu desprinse din textul suport;
- exerciţii de ordonare într-o succesiune logică a întâmplărilor

prezentate într-un text citit;
- exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali

ai acţiunii;
- selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale

personajelor;
- grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici;
- exerciţii de discutare a textelor narative citite, în funcţie de

următorii parametri: “cine” (personajele), „ce face?”
(acţiunea), „când”, “unde” (plasarea acţiunii în timp şi spaţiu),
“cum” (modul de desfăşurare a acţiunii);

3.3 să citească corect, în ritm propriu texte
cunoscute

- exerciţii de marcare prin intonaţie a punctului, semnului
întrebării şi semnului exclamării;

- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate
în textele citite;

3.4 să citească în ritm propriu un scurt text
necunoscut

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere;
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

3.5. să identifice secvenţele narative,
dialogate şi descriptive dintr-un text

- exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau
a obiectului descris;

- exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text
narativ;

- exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară a
trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale personajelor;

3.6. să recunoască în textele studiate
elementele de construcţie a
comunicării învăţate

- exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele
dezvoltate;

- exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat
(fără terminologie);

3.7. să manifeste interes şi iniţiativă pentru
lectura unor texte variate literare sau
nonliterare

- activităţi de alegere a lecturii în funcţie de gusturi;
- lectura unor articole din revistele pentru copii;
- vizite la biblioteca şcolii, săli de lectură etc.
- conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea

răspunsuri referitoare la un text citit etc.

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi

capabil să:

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:

4.1 să aplice reguli de ortografie şi de
punctuaţie

- copieri, transcrieri selective, dictări de cuvinte sau propoziţii;
- exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de

scriere, de compunere de propoziţii;
- exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor şi a

liniuţei de despărţire în silabe în scrierea cuvintelor care nu
încap la sfârşitul rândului;

- exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie (punctul, linia de
dialog, virgula în enumerare şi pentru vocativ, semnul întrebării,
semnul exclamării, ghilimelele în citarea de titluri de texte sau
nume de reviste, citarea cuvintelor unei persoane sau citarea
fragmentelor unor texte);

- jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie şi de
punctuaţie;

4.2 să alcătuiască propoziţii pornind de la
conţinutul unui text literar

- exerciţii de formulare a unor propoziţii;

- exerciţii de ordonare logică a propoziţiilor.

4.3. să formuleze propoziţii, adaptându-le
destinaţiei şi scopului comunicării

- exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative şi
enunţiative (propriu-zise şi exclamative);

- exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu
destinaţie specifică: biletul;
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

4.4 să utilizeze corect, în propoziţiile
alcătuite, elementele de construcţie a
comunicării

- exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect (fără
terminologie);

- exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare;
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi a

propoziţiilor dezvoltate;
4.5 să aşeze corect în pagină propoziţiile

scrise
- exerciţii de aşezare corectă a propoziţiilor în pagină;
- exerciţii de copiere şi transcriere a unor cuvinte sau

propoziţii.

4.6. să manifeste interes şi spirit critic faţă
de redactarea propoziţiilor

- exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere
proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a
propoziţiilor
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CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Formarea capacităţii de lectură/citire

� Cartea (actualizare). Rolul ilustraţiilor1.
� Textul literar

Textul narativ (actualizare). Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ. Recunoaşterea

determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. Personajul literar - trăsături fizice, trăsături

morale.

Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul.

� Textul nonliterar: afişul, articole din reviste pentru copii.
Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot utiliza texte literare,

în proză sau în versuri, sau texte nonliterare, de mică întindere, până la 250-300 de cuvinte. Gradul Aceştia vor avea libertatea de a

decide cu privire la structurarea şi configurarea unităţilor de conţinut din programă, tratarea didactică originală a noţiunilor din

programă.

2. Formarea capacităţii de comunicare

� Comunicare orală

Componentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunicării.

Adaptarea la particularităţile interlocutorului (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un
text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. Factorii

perturbatori ai comunicării.

Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative (actualizare).
Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente de comunicare nonverbală
(gesturi, mimică) (actualizare).

Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de
vorbire:

� utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare;
� formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
� povestirea unor fapte şi întâmplări;
� exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.

� Comunicare scrisă

Ortografia şi punctuaţia.

Scrierea corectă a cuvintelor.

Contexte de realizare

a) Copierea şi transcrierea unor cuvinte şi propoziţii.

b) Scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii.

c) Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Biletul.

3. Elemente de construcţie a comunicării

� Lexicul.
Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus
(actualizare).

� Noţiuni de fonetică (actualizare). Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare).

1 Ceea ce apare cu scris îngroşat reprezintă o noţiune nouă.
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PROFESORUL DE AZI INSTRUIESTE ADULTUL DEMAINE!

Educator- GLOMNICU ANDRA-ELENA
GRADINITA P.P. COMENIUS CONSTANTA

Misiunea cadrelor didactice este înaltă, nobilă. Dascălii

transmit generaţiilor tinere, în mod organizat şi planificat,

valorile culturale create de generaţiile trecute, le îndrumă paşii în

vastul domeniu al ştiinţelor, veghează asupra formării

personalităţii lor, asupra orientării lor şcolare şi profesionale.

S-a crezut că introducerea mĳloacelor moderne de învăţământ

(mĳloace audio-vizuale, manuale programate, maşini de instruire,

televiziune, internet) ar duce la diminuarea rolului învăţătorului – profesorului. n realitate, aşa cum

observă chiar unul din creatorii instruirii programate, B.F.Skinner, folosirea în şcoală a acestor mĳloace

„amplifică rolul dascălului ca fiinţă umană”.

Se poate spune ca profesorul ori cadrul didactic, nu poate fi inlocuit de o masinarie, ori un

calculator, caci el este singurul care poate intelege particularitatile emotionale, psihice si de caracter ale

elevului cu care lucreaza.

Acesta nu numai ca informeaza copilul si lucreaza cu el in functie de programa scolara, ci mai degraba

construieste si formeaza adultul de maine. Iar adultul de maine este societatea de maine.

Drept urmare putem spune ca profesorii si cadrele didactice au un rol deosebit de important in

societate, pentru ca ei sunt cei ce formeaza viitorii adulti.

Succesul în munca instructiv-educativă depinde in cea mai mare
măsură de cadrele didactice, de competenţa şi dragostea lor pentru
profesie. Nici planurile de învăţământ, nici programele scolare, nici
manualele, nici baza materială a şcolii nu pot avea asupra elevului o
influenţă care să se poată compara cu aceea a cadrelor didactice.
Educatorul creează condiţiile necesare de muncă, organizează şi
conduce activitatea elevului, prin care dispozitiile lui se dezvoltă
necontenit şi se transformă în calităţi.

Prin munca metodică şi perseverentă a învăţătorului şi a
profesorilor copiii ajung să aibă un orizont larg de cunoştinţe
despre natură şi societate, ceea ce îi ajută să înţelegă mai adânc
obiectele şi fenomenele cu care vin în contact, să interpreteze mai
corect evenimentele la care participă, să-şi dea seama mai bine de
rostul lor în viaţă.

Tot atât de puternică este şi influenţa pe care o exercită
cadrul didactic asupra dezvoltării memoriei, imaginţiei, gândirii, spiritului de observaţie al elevilor.
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Procesel psihice se dezvoltă prin exercitarea lor, prin activităţi corespunzătoare. Profesorul ajută pe
fiecare elev să facă progrese, îl stimulează, îl îndrumă şi îl corectează, încât capacităţile lui psihice să

treacă treptat de la stadii inferioare la stadii
superioare.

Modul în care profesorul exercită
fiecare rol depinde de calitățile și personalitatea
lui. Activitatea profesională a unui cadru didactic
nu se rezumă în cadrul școlii, ea continuă și în
afara ei. Educația formală din școală este
completată de educația nonformală și informală
în cadrul activităților extrașcolare sau cultural-
educative.

Corolarul conținutului social al
acestei profesii constă în participarea la
evenimentele și frământările social-culturale ale

timpului în care trăiește și ale poporului său. Profesorul apare ca pedagog social, animat de grĳa pentru
ridicarea gradului de cultură al națiunii sale. Cele două laturi ale activității sale, școlară și extrașcolară, se
întregesc și se completează reciproc, imprimând acestei profesiuni un rol important în progresul general
al patriei în care trăiește și activează.

Profesorul este cel care stimulează și orientează curiozitatea naturală și interesul spontan al
elevilor pentru descoperire, îndrumă și încurajează experimentarea și cercetarea, culegerea și
organizarea datelor, integrarea cunoștințelor, studiul aplicabilității lor, tot odată lăsând elevilor
independență în activitate, libertate de exprimare a faptului real sau de analiză critică a unui text,
operativitate și rapiditate în reacții și deplina responsabilitate pentru ceea ce întreprind.

Atunci când este cazul, profesorul poate interveni cu explicații, lămuriri, exemple facile,
răspunde la întrebările elevilor, îi îndrumă în toate aspectele activității lor, sensibil, fără a știrbi din
gradul de autonomie sau semiautonomie al elevilor. Profesiunea didactică nu se limitează la transmiterea
de cunoștințe. Dascălul nu este doar o sursă de informații, este un educator în toată complexitatea
acestui concept.

Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică rămâne însă una din coordínatele de
bază ale misiunii sale:

- planifică și susține activitatea didactică;
- organizează și desfășoară activitatea instructiv-educativă a elevilor;
- dirĳează activitatea de învățare a elevilor; - transmite elevilor un sistem de cunoștințe trainice

din domeniul specialității lui;
- corelează informațiile din domeniul lui de specialitate cu informațiile din domenii diferite;
- formează priceperi și deprinderi de muncă elevilor, competențe;
- evaluează cunoștințele, deprinderile, aptitudinile, competențele elevilor;
- modelează personalitatea elevilor pe diverse laturi- intelectual, moral, estetic, fizic,

tehnicaplicativ, spiritual;
- dezvoltă capacități psihice ale elevilor
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– inteligența, memoria, creativitatea, imaginația, inteligența emoțională, încrederea și respectul
de sine; - descoperă și dezvoltă potențialul fiecărui copil;

- menține un climat propice procesului instructiv-educativ ;
- consiliază și orientează elevilor, corelând interesele cu talentele lor.

Bibliografie:

„Tratat de pedagogie şcolară”…Ioan Nicola …ed.Aramis

“Pedagogia generală”..Victor Ţîrcovnicu… Editura Facla.

. Cerghit I. Metode de învățământ. București: Didactică și Pedagogică, 1976. 2.

Cristea M. Sistemul educațional și personalitatea. București: Didactică și Pedagogică, 1994. 3. Dancsuly

A., Salade D., Ionescu M. Pedagogia, curs, parte I, lito. Cluj-Napoca: U.B.B. 4. Holban I. Orientarea

școlară, Junimea, 1975.
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Instrumente şi bunepractici care sprijină cultivarea

bucuriei de a învăţa a copilului preşcolar

Ed. Holban Iuliana

Grădiniţa p.n. ”Năsturel”Constanţa

Învăţământul preşcolar constituie prima treaptă de şcolarizare şi-l pregăteşte pe copil pentru

învăţământul primar.

Vârsta preşcolară este o perioadă de evoluţie spectaculoasă a conduitei ludice; evoluţie ce nu se mai

găseşte în nicio altă perioadă a vieţii. Bogăţia conduitei ludice este datorată nu numai dezvoltării şi

maturizării psihofizice, ci şi posibilităţilor de relaţionare şi a experienţelor acumulate odată cu intrarea

copilului în grădiniţă. Adaptarea la noul mediu va fi de lungă durată, cu progrese şi regrese, cu eforturi

perseverente şi de durată, atât din partea copilului însuşi, cât şi a adulţilor care-l susţin. În grădiniţă, copilul

îşi continuă construirea propriei identităţi. Crescând, copilul începe să relaţioneze cu cei de-o seamă, trecând

de la „jocul în paralel", la cel „împreună cu" ceilalţi copii, câştigându-şi şi consolidându-şi imaginea de sine.

La preşcolar, învăţarea apare combinată cu jocul. Bazată pe asimilarea şi sedimentarea cunoştinţelor,

învăţarea conduce la elaborarea unor comportamente noi care satisfac mai bine necesităţile adaptative ale

copilului. In preşcolaritate sunt întâlnite învăţarea socială şi învăţarea didactică.

Învăţarea socială se realizează ca urmare a contactelor interpersonale ale copiilor, cu adulţii sau cu

cei de-o seamă, cu şi în situaţii de viaţă diverse. Oferă prilejul de a asimila o serie de experienţe socioumane,

semnificaţii şi valori sociale, stiluri comportamentale, roluri şi comportamente, modalităţi de adaptare,

acomodare şi armonizare interpersonală. Activitatea de joc a copiilor cere cooperare. De aceea, copilul este

nevoit să înveţe să stabilească uşor contacte interpersonale, să respecte tovarăşii de joc, să-şi inhibe anumite

comportamente agresive, să se acomodeze relativ uşor la noile situaţii, să-şi coordoneze eforturile cu ale

celorlalţi în vederea atingerii scopurilor fixate, să contribuie constructiv prin informaţie, opinii, aprecieri

la desfăşurarea activităţii. Pentru că învăţarea socială este o învăţare participativă, copilul îşi însuşeşte

toate aceste comportamente participând efectiv în diverse situaţii, la diverse activităţi, pentru că orice

situaţie, orice eveniment, orice activitate este furnizoare de experienţă socială. Preşcolarul are nevoie de

ceilalţi. Are trebuinţe psihosociale-nevoia de acceptare şi apreciere a lui de către grup, are nevoie de statut

în cadrul grupului, de participare, de reprocitate relaţională, de integrare în grup, în intercunoaştere,
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sociabilitate şi comunicativitate. Trăind în colectivitate, prin intermediul cuvântului, al simbolurilor şi al

gesturilor, copilul achiziţionează cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, în mod spontan, neorganizat.

Copilul observă comportamentul altuia, îl învaţă implicându-se şi participând direct la diferitele

tipuri de activităţi sociale. Ca factori întăritori ai comportamentelor sunt folosiţi aprobarea şi

dezaprobarea, recompense sau sancţiuni morale, recunoaştere, acceptare, promovarea în grup sau

dimpotrivă: blamarea, critica, marginalizarea, respingerea de către grup.

Învăţarea didactică, presupunând organizarea activităţilor copiilor, desfăşurarea acestora după

programe obligatorii şi riguroase, capătă un caracter dirĳat, organizat şi sistematic. Cunoştinţele transmise,

formarea deprinderilor şi dezvoltarea intereselor suferă transformări şi restructurări convertindu-se în joc

didactic cu conţinut şi finalitate instructiv-educativă. Experienţa nemĳlocită a copilului începe să fie

reglată şi organizată de adult pe cale verbală.

Bruner preciza că de fapt „instrucţia organizează condiţiile învăţării să o uşureze, să accelereze

apariţia comportamentelor care, fără acestea, n-ar fi dobândite decât încet, sau n-ar apărea niciodată".

Instrucţia se axează pe particularităţile de vârstă ale preşcolarilor, în grădiniţă. Asimilarea cunoştinţelor

la preşcolarii mici nu reprezintă un scop în sine. Ei nu-şi planifică mintal acţiunile, nu sunt preocupaţi de

rezultatul activităţii desfăşurate. De asemenea, la această vârstă, se face necesară diversificarea activităţilor

obligatorii, punct bine atins de noul curriculum, apropiindu-le mai mult de joc.

Jocul este extrem de important pentru copil. El este situaţia ce oferă prilejurile cele mai bogate prin

care copilul poate învăţa experimentând activ.

Pentru copil, jocul este munca sa, iar adulţii nu trebuie să minimalizeze nici activitatea, nici

seriozitatea cu care este îndeplinită de cei mici.

Ca formă de activitate instructiv-educativă, jocul trebuie înţeles în primul rând, ca un cadru

organizatoric de desfăşurare a activităţii didactice. Educatoarea trebuie să creeze un cadru de aşa natură

încât copiii să găsească în joc cel mai bun climat psihologic şi social de manifestare şi de dezvoltare a

propriei lor personalităţi.

De asemenea, această formă de activitate trebuie înţeleasă ca modalitate modernă de desfăşurare a

procesului educaţiei în grădiniţă. Nota modernă îi este conferită prin aceea că se armonizează perfect cu

toate orientările metodologice moderne, respectând şi promovând în esenţă spiritul jocului în procesul

educaţiei.

În calitatea sa de coparticipant la propria formare, copilul este sprĳinit să dobândească metodele şi

căile accesibile lui de cunoaştere, pentru ca pe temeiul acestei condiţii importante să poată cuceri orice

cunoştinţe de care are nevoie.
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Din această cauză, jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, nu poate fi apreciat în ca o

joacă oarecare, ci ca o activitate de mare răspundere, de o asemenea complexitate încât numai

educatoarele îi pot valorifica din plin valenţele formative. De aceea, jocul este o formă de activitate bine

gândită, necesară şi indispensabilă procesului educaţiei.

Jocul copilului nu este numai o oglindă fidelă a personalităţii sale în formare, ci poate fi utilizat şi

ca auxiliar educativ şi chiar să servească drept bază a metodelor de predare în învăţământul preprimar. De

aceea, jocul trebuie să fie bine înţeles de educatoare, să poată evita în practica educaţională formele

neplăcute, direct contradictorii spiritului jocului, ca tonul didacticist pe care îl ia uneori îndrumarea

jocului, sau folosirea întâmplătoare a elementului de joc în alte forme de activitate, în special în cele de

învăţare sistematică.

Trăind permanent satisfacţia deplinei libertăţi, copilul poate să-şi aleagă tema de joc sau ocupaţia

dorită, să se asocieze cu partenerii pe care îi preferă, să recurgă la soluţii pe care le apreciază ca necesare

spre a duce la îndeplinire activitatea cerută.

Copilul este liber să dea activităţii orice conţinut, fie să privească, să examineze, să mânuiască

diferitele obiecte care se găsesc în preajma sa; fie să rezolve ceva cu semnificaţie socială mai deosebită,

cum ar fi aceea de a surprinde în joc diferite aspecte ale vieţii cotidiene care i-au reţinut cândva atenţia în

mod deosebit. De asemenea, poate să-şi încerce competenţele într-o direcţie sau alta, ori să-şi exerseze cu

bună ştiinţă anumite deprinderi, care pot influenţa performanţele viitoare, unele având chiar valoare

competitivă.

O altă particularitate a jocului ca formă de activitate instructiv-educativă este faptul că permite

cultivarea spiritului de independenţă în efectuarea diferitelor acţiuni cu grad sporit de dificultate. Această

particularitate derivă din faptul că în joc exprimarea simbolică nu este limitată sau îngrădită. Prin

ambianţa ce şi-o creează, jocul înlătură orice acţiune neplăcută a factorilor formativi şi evită instalarea, sub

orice formă, a blocajului psihic.

Atunci când greşeşte, copilul îşi dă seama de consecinţele greşelii şi dacă situaţia cere, el remediază

totul spontan şi ingenios. Atunci când copilul în joc nu greşeşte sau greşeala este una mică, neimportantă în

raport cu ceea ce face, el îşi continuă drumul firesc şi nestingherit sau imprimă acţiunulor sale alte

dimensiuni, cu noi sensuri şi semnificaţii.

Jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, dă posibilitatea copiilor de a avea preocupări

variate sub aspectul conţinutului. In toată etapa destinată jocului, copilul ştie că are voie să manifeste

iniţiativă, să rezolve singur sau împreună cu partenerii problemele întâlnite; să facă ceea ce îi place sau îi

produce satisfacţie; să participe la activităţi care sunt pe măsura sa şi spre binele său.
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Caracterul acesta larg este reglat de natura jocului, de regulile acestuia,în sensul că se simte nevoia

să se pună în acord deplin actul simbolic cu cel real, jocul cu realitatea cotidiană. Este reglat şi de modul în

care se realizează îndrumarea jocului in sine, de poziţia aparent absentă de la joc a educatoarei, care are

datoria să îmbine armonios acţiunea spontană şi liberă a copilului cu normele şi direcţiile prioritare ale

educaţiei.

Numai prin joc copilul este foarte activ şi interesat de tot ceea ce face. El are libertatea să se mişte în

voie şi să gândească nestingherit aşa cum îi dictează împrejurările, el este tot timpul fericit şi binedispus.

Jocul trebuie apreciat în grădiniţă ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv-educative, căci

fără joc eforturile sunt zadarnice, formale şi lipsite de o finalitate reală.

Datorită acestui fapt, în procesul de învăţământ jocul este conceput ca mĳloc de instruire şi educare

a preşcolarilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor concrete pe care şi le propune procesul

de învăţământ şi, nu în ultimul rând, ca formă de organizare a activităţii de cunoaştere şi de dezvoltare a

capacităţilor psiho-fizice.

Grădiniţa trebuie să asigure copilului cel mai bun start în viaţă şi de aceea, noul curriculum

propune atingerea cunoaşterii prin intermediul învăţării experienţiale, practicată prin joc, ca generator al

motivaţiei interne. Structura flexibilă a conţinuturilor acordă educatoarei libertatea de decizie cu privire la

tipurile de conţinuturi pe care le abordează în privinţa metodologiei de propunere a acestora.

Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale! De aceea, jocul este

cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care copilul învaţă! Fără joc, întreaga

viaţă a copilului degenerează ca o floare lipsită de apă şi soare .
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ASPECTEMETODOLOGICE ÎN PREDAREA LIMBII

ITALIENE - PRODUCEREADEMESAJE ORALE

Loredana-Ramona Jurcul

Profesor la Liceul Teoretic ʺJean Louis Calderonʺ, Timișoara

Competențele lingvistice sunt formele în care se activează folosirea limbii. Didactica a clasificat
aceste competențe după modul de transmitere (orale și scrise) și după rolul pe care îl au în comunicare
(productive și receptive). Producerea de mesaje orale este una dintre competențele care se dezvoltă în
timpul unui act de comunicare, prin intermediul căreia se pot procesa, transmite, schimba informații cu
unul sau mai mulți interlocutori. Este strâns legată de cealaltă abilitate orală, înțelegerea de mesaje
audiate, și, alături de competențele scrise (exprimarea/producerea de mesaje scrise și înțelegerea lecturii),
formează cele patru competențe de bază: vorbit, audiat, scris și citit.

În exprimarea orală obiectivul procesului de învățare este folosirea limbii de către elev pentru a
comunica și este considerată ca fiind cel mai greu de dobândit. De aceea, pentru a o dezvolta așa cum
trebuie, este necesar ca la clasă profesorul să propună activități de comunicare bine planificate și
secvențiate, care să țină cont de particularitățile comunicării orale. De asemenea este esențial și să
sensibilizeze și să antreneze elevul să folosească strategii de comunicare în producerea de mesaje orale,
strategii care să compenseze carențele gramaticale, sociolingvistice și discursive, crescând astfel eficiența
comunicării. Profesorul Paolo Balboni propune pentru dezvoltarea acestei competențe următoarele
tehnici didactice:

Dramatizarea

Este vorba despre o formă de simulare care nu permite nicio libertate,
elevul trebuind să interpreteze (citind sau din memorie) un text din
manual, atribuit de profesor sau chiar de clasă. Scopul este acela de a fixa
expresiile care realizează principalele acte de comunicare.
Dacă este înregistrată audio și analizată apoi împreună cu elevii, această
activitate permite studierea în profunzime a aspectelor fonologice,
paralingvistice. În plus dacă există și o înregistrare video, pot fi luate în
considerare și aspecte extralingvistice ale competenței comunicative.
Printre avantajele acestei tehnici se detașează cantitatea de cuvinte care
sunt memorate, dar și folosirea multor conectori și expresii comune. Nu
poate fi folosită ca metodă de evaluare.

Dialogul în lanț Un elev (sau profesorul) începe un dialog (de exemplu: "Câți ani ai? "), iar
colegul său răspunde, apoi adresează întrebarea unui alt coleg ("10 ani. Tu?
") ș.a.m.d.
Această tehnică este potrivită pentru a exersa și fixa acte de comunicare,
dar și structuri gramaticale cu care acestea se realizează.
Foarte bine acceptată de copii, dramatizarea este tot mai puțin plăcută pe
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măsură ce vârsta elevilor crește. Poate fi însă folosită ca joc în echipe, în
care fiecare răspuns greșit sau întârziat al unui elev duce la eliminare.
Această tehnică nu este utilizabilă pentru evaluare.

Dialogul deschis Sunt prezentate replicile unui personaj, iar elevul trebuie să le introducă pe
cele ale celuilalt personaj, ținând cont de coerența globală a textului și de
replicile precedente și următoare. Înainte de a începe să-și introducă
replicile, elevul trebuie să le studieze pe ale interlocutorului, pentru a
cunoaște bine contextul înainte de a desfășura dialogul oral, interacționând
cu un alt elev, cu profesorul, cu un aparat de înregistrat (audio/video).
Dacă dialogul deschis este realizat în scris inetrvin probleme de corectare,
deoarece exprimarea orală este foarte diferită de cea scrisă.
Această tehnică este dificilă și poate crea neliniște mai ales dacă se
desfășoară în timp real interacționând cu o casetă audio. Dialogul deschis
este mai motivant dacă este propus ca o activitate de problem solving,
interacționând cu un coleg care urmează un scenariu prestabilit.
Înregistrarea dialogului deschis poate fi foarte utilă, deoarece se poate
analiza apoi în clasă.
Dialogul deschis poate fi folosit și la testare sau la activități remediale,
cuplând elevi mai bine pregătiți cu elevi care întâmpină dificultăți.

Role-taking,

role-making,

roleplay

Sunt diferite tipuri de activități de simulare care pornesc de la

- o simulare foarte ghidată, bazată de obicei pe un dialog deja văzut în
materialele folosite și care suferă puține modificări (role-taking)

- activități în care creativitatea elevului este prezentă într-o măsură mai
mare, motiv pentru care materialele indică ce trebuie să spună fiecare
personaj (“Salută”, “răspunde”, “întreabă cum ajungi la ...”, “Uită-te pe
hartă și răspunde”), dar se limitează totuși la ceea ce a fost studiat (role-
making)

- pentru a ajunge la roleplay (jocul de rol), în care se construiește un dialog
pe baza unei situații, fără a se indica pas cu pas ceea ce trebuie spus în
replici.

Atitudinea elevilor poate fi contradictorie: pe de o parte, faptul că se pot
exprima liber, că pot vorbi despre propriile gusturi, suntb elemente care
fac ca această tehnică să fie bine acceptată; pe de altă parte faptul că elevii
sunt expuși criticilor colegilor creează neliniște. Înregistrarea (video)
jocului de rol poate permite o discuție colectivă despre eficiența acestei
activități, acuratețea exprimării, fluiditatea interlocutorilor.

Cântecul Cântecul trebuie propus cu toate tipurile de activități de efectuat înainte, în
timpul și după audiție, chiar dacă de obicei se analizează câte o strofă pe
rând și nu textul întreg. Apoi textul este propus ca punct de plecare în
conversație, cerând elevilor să cânte împreună cu sursa (care va trebui să
fie la volum mic pentru ca elevii să cânte încet). Există cântece în care, prin
repetiții și refrene, unele structuri sau expresii sunt repetate de mai multe
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ori: astfel ele pot fi utilizatre pentru fixare.
Telefonul Telefonul este diferit de roleplay deoarece nu există contact vizual între

elevi, motiv pentru care comunicarea nu se poate folosi de nici un ajutor
extralingvistic: nu se poate recurge la gesturi, sugestii, indicații vizuale,
expresia feței etc. Totul trebuie să fie verbalizat. Dacă se folosesc aparate
gen walkie-talkie sau un paravan, elevii sunt nevoiți să depună un efort
comunicativ foarte puternic.

Întrucât această competență este probabil cea mai angoasantă dintre toate este foarte important
ca profesorul să încurajeze în mod constant elevii să vorbească, să-și exprime punctul de vedere, să
argumenteze, să răspundă la provocări etc.

Exemple de activități pentru dezvoltarea competenței de exprimare orală – limba

italiană, nivel A1:

GLI AMICI

(https://dilei.it)

Il mio amico migliore / La mia amica migliore

Il mio amico / La mia amica

Amico del cuore / Una compagnia di amici

Bravo ragazzo

Uscire

Spesso

Una volta alla setimana / Ogni sabato sera

Discutere / Chiacchierare / Ridere
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a) Attività pre-produzione: L’insegnante
- scrive alla lavagna il titolo dell’argomento in discussione: GLI AMICI e chiede agli studenti di

elencare le parole chiave che ritengono utili per lo svolgimento dell’attività di produzione orale;
- presenta dei modelli di scambio dialogico come quello che gli studenti dovranno elaborare;
- mette in rilievo il fatto che per parlare devono compiere alcune azioni che faciliteranno lo

svolgimento delle attività richieste.
- fa agli studenti scorrere il lessico proposto per l’attività, chiarisce le eventuali parole sconosciute.

b) Attività durante la produzione: L’insegnante
- invita gli studenti a descrivere l’immagine con più particolari possibile;
- invita gli studenti a svolgere le altre attività;
- attraverso gesti, sguardi ecc incoraggia continuamente gli studenti a parlare;
- se possibile registra lo studente;
- evita di correggere gli errori, sottolineando, però, le frasi corrette.

c) Attività post -produzione: L’insegnante
- se possibile, fa riascoltare la registrazione, valorizzando ciò che gli studenti hanno detto;
- analizza gli errori in un maniera elegante, puntando su una correzione non ansiogena, incoraggiando
gli studenti all’autocorrezione;
- rivolge varie domande di riflessione sull’attività e sulla strategia utilizzata:

� Che cosa ti ha aiutato di più nel preparare il discorso?
� Come sei riuscito a costruire il tuo discorso?
� Quale ritieni che sia la parte più difficile nell’articolazione del discorso?

- Propone diverse attività di arricchimento lessicale: immaginare un dialogo aperto tra due amici che

hanno litigato per un nonnulla e cercano di fare pace.
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È una persona: simpatica, gentile, allegra, onesta, aperta, chiusa

È intelligente, divertente, interessante, sincero

Segreto

Mi capisce
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Reinventarea mitului: O Lorelei modernă

Autor: Mitea Monica

Prof. Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” – Giurgiu

Cu câţiva ani în urmă, unul dintre subiectele de la evaluarea naţională solicita candidaţilor să
povestească o întâmplare cu un scriitor contemporan de la o întâlnire organizată de şcoală. Aşa cum era
de aşteptat, mulţi dintre elevi nu cunoşteau numele niciunui scriitor contemporan. De unde l-ar fi putut
şti? De la întâlnirile organizate de şcoală, aşa cum cerea subiectul. Din cartea de română. Sau de la un
târg de carte, unde au loc lansări ale romanelor scriitorilor actuali. Sfârşitul de an şcolar aduce de cele
mai multe ori cu sine şi câte un târg de carte, despre care cred că elevii ar trebui să aibă cunoştinţă.

La târgul Bookfest de anul acesta şi-a lansat tânăra autoare Ruxandra Burcescu romanul său de debut,
“Instabil”, a cărui figură centrală este Lorelei. Cine este Lorelei? Pentru cunoscătorii literaturii germane,
ea este “die schönste Jungfrau” din balada lui Heinrich Heine; fecioara apărea seara pe o stâncă de pe
fluviul Rin, cântând şi pieptănându-şi părul de aur. Cântecul ei atrăgea privirile pescarilor, care nu mai
erau atenţi şi piereau în valurile Rinului.

Mircea Eliade avertiza deja despre imposibilitatea dispariţiei mitului. Legendele, miturile, basmele nu
dispar, ele se camuflează. Eroul din trecut apare în prezent “deghizat” în figura lui Batman.

Am putea spune că aşa renaşte şi Lorelei din romanul Ruxandrei Burcescu. Fragmentate, ca într-un
tablou cubist, toate “componentele” mitului se regăsesc în personajul Lorelei, asamblate însă altfel: fata
este obsedată de părul ei şi fascinată de cântece (pe care nu le cântă ea, dar le sesizeză imediat ce acestea
se fac auzite), reînvie din apă, seduce diverse personaje masculine şi îl “asistă” (deşi la o vârsă la care nu
înţelege) pe Mircea Anton, care, “instabil” – labil, îşi pune capăt zilelor, aruncându-se în gol. Pescarii
legendei clasice piereau în vâltoarea valurilor. Mircea se aruncă în neant, poate în căutarea obsesivă a
unei mame care nu-l înţelege şi care îl distruge.

Lorelei nu îşi găseşte locul: pendulează “instabil” între două spaţii, Giurgiu – Gruiu. Ea este mereu în
căutare, fără să ştie exact ce caută. Atrasă de un nume de pe o cruce, Mircea Anton, porneşte pe urmele
lui, nebănuind că, de fapt, va face o incursiune în copilăria ei petrecută în satul bunicilor. Este, poate
exagerând puţin, o formă de “regressus ad uterum”, la propriu şi la figurat, având în vedere faptul că, la
finalul acestei călătorii care este cartea, îşi va găsi sora nenăscută.

Naraţiunea poate fi urmărită pe două planuri: Lorelei – Angela şi Mircea – Dorina, iar spaţial, aşa cum
am spus deja, două locuri sunt relevante (Giurgiu şi Gruiu). Relaţiile mamă – fiu, respectiv mamă – fiică
sunt tensionate. Atunci când tatăl nu este (Mircea), sau e ca şi absent (Lorelei), îşi face intrarea în scenă
Mama – Lege, mama care interzice, pune limite, devorează.

Deşi foarte tânără, gândurile şi idealurile eroinei nu sunt îndreptate spre viitor, ci înapoi spre trecut,
spre satul bunicilor, spre copilăria sa, spre aflarea unei taine care pare să o urmărească şi să o obsedeze.
Până la urmă, de ce l-ar căuta o fată tânără pe Mircea Anton? Pentru că-i e sete de poveşti.
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Direcţia celor două personaje este aceeaşi, Gruiu – Giurgiu, sensurile diferă însă: trecut/viitor,
viaţă/moarte.

Cum mai putem face cunoştinţă cu scriitorii români? Simplu: citindu-i.
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ACTIVITĂȚI CREATIVE LA ORA DE LIMBA ENGLEZĂ

Prof. Daniela Naca

Școala Gimnazială Nr. 16 ”M.I. Dobrogianu”

In trecut, creativitatea era asociată doar artiștilor (pictori, sculptori, dansatori, actori etc.) sau

inventatorilor, dar acum, cu greu mai găsim o activitate despre care să putem afirma fără urmă de

îndoială că nu presupune nimic creativ.

De fapt, omul este prin definiție un creator, iar spiritul său creativ se manifestă pretutindeni și

oricând. Avem exemple clare în acest sens: începând cu omul care a inventat roata, la cel care a inventat

telefonul, trecând la cel care a zburat pentru prima oară, putem continua la nesfârșit, fără teamă că le-am

putea epuiza vreodată. De ce? Tocmai pentru că în viața noastră zilnică, fiecare dintre noi are „sclipiri”

creative, poate chiar fără să ne dăm seama. Totuși, o categorie „privilegiată”, înzestrată poate cu cea mai

mare doză de creativitate o reprezintă copiii.

Ei sunt cei care, datorită imaginației lor fără limite, devin autorii celor mai interesante, originale

și îndrăznețe idei, jocuri, asocieri. Da, cum altfel să-și exprime ei mai bine creativitatea dacă nu prin joc?

Tocmai din acest motiv, este esențial să găsim o cale prin care să „importăm” jocul din cadrul

activităților de timp liber în cadrul formal și uneori destul de monoton și rigid al activităților școlare.

Într-adevăr, elevii au nevoie să acumuleze cunoștințe și să dobândească aptitudini, dar ei au la fel de

multă nevoie să-și dea frâu liber imaginației și creativității. De aceea, este foarte important să le oferim

posibilitatea să transpună informațiile însușite în activități care să-i motiveze și să le provoace spiritul

creativ.

Un exemplu în acest sens ar putea fi reprezentat de ora de limba engleză. Învățarea acestei limbi

străine presupune parcurgerea și însușirea a numeroase teme legate de gramatică, pronunție, vocabular,

citire, scriere, care adesea pot deveni obositoare și monotone și pot înnăbuși entuziasmul și

spontaneitatea elevilor. Dacă însă aceste activități îmbracă forma unor jocuri sau activități creative,

învățarea devine mai ușoară, mai plăcută și chiar mai eficientă.

Iată câteva exemple de jocuri și activități ce pot fi folosite în cadrul orelor de limba engleză, atât

ca o cale de exersare și consolidare a cunoștințelor, cât și ca o modalitate de dezvoltare a creativității și

imaginației elevilor.

A. Activități orale: 1. Jocurile de rol (role-plays) Prin intermediul acestui joc, elevii pot intra

în pielea unor personaje care trebuie să găsească diverse căi pentru a soluționa în mod original situațiile-

problemă cu care se confruntă. De exemplu, ei pot deveni clienții nemulțumiți de servirea dintr-un
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restaurant, polițistul și șoferul care a depășit viteza, profesorul și elevul care nu și-a făcut tema,

vânzătorul și clientul pretențios, jurnalistul și starul de cinema, etc. Acest tip de activități îi încurajează

pe elevi să-și dea frâu liber creativității și imaginației.

2. Ajungerea la un consens (reaching a consensus) În perechi sau grupe, elevii trebuie să

dezbată și să ajungă la o decizie unanimă în privința unei situații oarecum problematice. De exemplu, ei

trebuie să aleagă dintr-o listă lungă de atribute, pe cele mai potrivite care ar caracteriza un prieten bun,

sau să aleagă doar zece lucruri pe care să le ia cu ei într-o excursie la New York. Această activitate

implică un grad ridicat de originalitate în motivarea luării unor decizii, multă cooperare și interacțiune.

3. Dezbateri (debates) În grupe, elevii abordează teme controversate, aducând argumente

solide în sprĳinul părerilor personale. Astfel de teme pot face referire la introducerea uniformelor în

școli, interzicerea fumatului în locurile publice, drepturile animalelor, clonare, violența de la televizor,

dependența de calculator, etc. Astfel, elevilor li se dă posibilitatea să-și expună opiniile, încurajați fiind

să folosească limba engleză.

4. Zece lucruri (10 things) Acest joc pune accent pe ideeile fiecărui elev în parte. Astfel, elevii

sunt rugați să noteze sub forma unei liste zece lucruri... care le plac/... pe care le urăsc/... care îi sperie,

etc. Apoi, în perechi, elevii își vor explica unul altuia motivele pentru care eu făcut alegerile respective.

Ei au în acest fel șansa să-și exprime punctele de vedere și să se cunoască mai bine unii pe alții.

5. O călătorie în timp (time travelling) Elevilor li se propune să facă un salt imaginar în timp,

în trecut sau viitor. Ei pot să elaboreze o scurtă compunere pe această temă, însă varianta lor preferată

este cea orală, spontană, întrucât elevii „spectatori” îi pot adresa călătorului întrebări legate de ceea ce

vede, aude, simte în jurul lui. Nivelul de creativitate, 3 originalitate și spontaneitate este extrem de

ridicat în cadrul unei astfel de activități, iar copii o consideră extrem de amuzantă.

6. Balonul cu aer (the hot-aer baloon) Fiecare elev își alege un personaj pe care îl va

interpreta în cadrul jocului. Li se spune că ei se află în coșul unui balon cu aer care pierde altitudine și că,

pe rând, trebuie să sară în gol pentru a salva viețile celorlalți. Votul elevilor decide care personaj trebuie

să sară și care rămâne în coș. În final va supraviețui doar acela care a adus cele mai convingătoare

argumente în favoarea sa.

7. Ce poți face cu...? (what can you dowith...?) Acest joc le cere elevilor să se gândească și să

enumere cât mai multe utilizări neobișnuite pentru diverse obiecte din viața de zi cu zi. Exemplu: ce poți

face cu o felie de pâine?, ce poți face cu un cui?, ce poți face cu o agrafă de birou? Elevii își pun spiritul

creativ în mișcare și găsesc numeroase utilizări inedite ale unor obiecte comune.

8. Ce s-ar întâmpla dacă...? (what if...?) La acest joc simplu sub formă de întrebare, elevii vin

de fiecare dată cu răspunsuri surprinzătoare și originale. Întrebarea poate continua astfel: Ce s-ar



43

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 14, SEPTEMBRIE 2022

întâmpla dacă toți oamenii s-ar îmbrăca la fel? Ce s-ar întâmpla dacă toate plantele ar acea culoarea roșie?

Ce s-ar întâmpla dacă toate animalele ar vorbi? Exemplele pot continua la nesfârșit, la fel ca și

răspunsurile originale ale elevilor.

B. Activități scrise 1. Reclama/Broșura (The add/brochure) În grupuri, elevii trebuie să

redacteze reclama TV pentru un produs nou și revoluționar pe piață. Proiectul final va abunda în

produse trăznite, colaje nemaipomenite și solganuri originale. Același tip de activitate se poate pune în

practică pentru redactarea unei broșuri turistice.

2. Basmul(The fairytale) Elevii sunt grupați câte trei sau patru. Profesorul le spune că ei vor fi

autorii unui basm cu început dat (de exemplu: „Era odată o fetiță sărmană care locuia împreună cu

mama ei bolnavă într-o căsuță sărăcăcioasă de la marginea unei păduri”). Pe rând, fiecare elev din fiecare

grupă are dreptul să scrie câte o singură propoziție, până când povestea ajunge la final. Variantele vor fi

uimitoare: produsul unui veritabil proces creativ.

3. Jurnalul(Dear diary) Această activitate presupune ținerea unui jurnal mai neobișnuit.

Elevii pot pretinde că sunt diverse personalități: un explorator, un astronaut, o prințesă, o vedetă de

cinema. Ei pot consemna evenimentele majore care le marchează viața și-și pot împărtăși creațiile cu

ceilalți colegi.

4. Poemul numelui (The name poem) Elevii își scriu prenumele pe verticală, se gândesc la

anumite însușiri care-i caracterizează și care încep cu fiecare literă din componența prenumelui. Un

astfel de poem poate arăta astfel: Misterious enough, Adorably cute, Really friendly, Interesting and kind,

Always respectful.

Acestea sunt doar câteva exemple de activități care implică o mare doză de creativitate,

originalitate și spontaneitate. Nu întâmplător, ele sunt extrem de îndrăgite de elevi deoarece prin

intermediul lor, ei își pot exprima ideile, opiniile și talentul. Astfel, învățarea încetează din a fi un simplu

exercițiu de memorare și redare, ea îmbracă forma unei activități interesante, la care fiecare elev își

dorește nespus de mult să ia parte.
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Jocul didactic în activitățile de evaluare

Autor: Niță Rodica

Profesor învățământ preșcolar Grădinița Nr.1 Măgurele

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

(Mc. Dougall)

Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârsta ce cuprinde cea mai importantă
experienţă educaţională din viaţa unei persoane. Pe tot parcursul ei, se înregistrează ritmurile cele mai
pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele din cele mai semnificative achiziţii, cu ecouri
evidente pentru etapele precedente ale dezvoltării sale. Vârsta preşcolară reprezintă un moment
important în evoluţia omului. Realitatea este una foarte complexă şi copilul nu poate să o cunoască decât
prin intermediul jocului. De aceea, unii psihologi consideră jocul - ca o activitate de pre-învăţare.
Esenţa sa constă în reflectarea, transpunerea și transformarea, pe plan imaginar, a realităţii
înconjurătoare și a diferitelor sale aspecte. Jocul constituie pentru copil o simplă distracţie; jucându-se
cunoaşte, descoperă și înțelege lumea şi viaţa într-o formă foarte atractivă. Jocul exprimă dorinţa de
pregătire, de explorare. Prin joc copiii îşi satisfac dorinţa de manifestare şi independenţă.

Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente mĳloace pentru dezvoltarea socială preşcolarilor.
Este foarte eficient, deoarece în desfăşurarea lui participă toţi copiii, ei depunând eforturi de gândire, de
exprimare, fără a conştientiza acest lucru, considerând că se joacă. Ca şi activitate, jocul contribuie la
dezvoltarea atitudinii pozitive față de sine, faţă de muncă şi faţă de învăţare. Este un mĳloc foarte eficace,
care contribuie la dezvoltarea limbajului, activitate prin care realizăm, în cea mai mare măsură,
comunicarea didactică.

Jocul impune, de asemenea, o stare de destindere, bună dispoziţie, relaxantă, ajutându-i pe
preşcolari să-şi formeze capacitatea de a crea, de a se exprimare utilizând un limbaj cât mai corect,
frumos şi nuanţat. Organizat şi condus cu foarte mare pricepere, jocul didactic ajută copilul la
construirea unor structuri mentale, lărgeşte orizontul de cunoaştere, consolidează şi sistematizează
cunoştinţele, priceperile, deprinderile de exprimare corectă, coerentă, logică şi expresivă, îmbogăţeşte,
corectează şi activează vocabularul copiilor, influenţează dezvoltarea personalităţii lor.

Jocul este activitatea care dă specific copilăriei şi care îşi găseşte motivaţia şi împlinirea în sine
însuşi. Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare,
consolidare şi verificare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ, influenţează dezvoltarea
personalităţii copiilor.

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activitatea care se desfăşoară; cei timizi devin
cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi primesc mai multă încredere în propriile capacităţi,
mai multă siguranţă şi rapiditate în răspunsurile pe care le elaborează.
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Datorită conţinutului şi a modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mĳloace eficiente de
activizare a întregului colectiv al grupei, dezvoltând spiritul de echipă, de într-ajutorare; de asemenea, se
formează şi se dezvoltă unele deprinderi practice elementare şi de muncă organizată.

Jocul didactic, folosit în activitățile de evaluare, este cea mai potrivită metodă pentru
observarea progresului copilului, pentru determinarea nivelului de cunoștințe al acestuia, este o metodă
de evaluare activ- participativă.

Jocul didactic trebuie să aibă un conţinut şi o structură bine organizate, subordonate
particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice, să se desfăşoare după anumite reguli sub directa
supraveghere a educatoarei, rol important căpătând latura instructivă, elementele de distracţie nefiind
decât mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare.

Evaluarea prin joc didactic a preșcolarilor evidențiază gradul de formare al comportamentelor(se
pot evalua mai multe comportamente). Activitatea preferată a copiilor este jocul și tocmai de aceea o
evaluare prin joc reflectă o imagine reală a progresului preșcolarilor, ei fiind motivați și implicați activ
în activitatea de evaluare. Prin joc cei mici sunt motivați și în același timp provocați să compare, clasifice,
analizeze, ordoneze.

La polul opus, evaluarea prin fișe poate aduce informații eronate, preșcolarii implicându-se sau
nu în rezolvarea sarcinilor de lucru. Evaluarea cu ajutorul fișelor nu poate scoate în evidență anumite
comportamente (comportamente prosociale atât de importante în integrarea într-o societate în
continuă schimbare).

Joc didactic folosit în evaluarea preșcolarilor în cadrul proiectului tematic” Din lumea celor
care nu cuvântă"

Domeniul Științe – Categoria de activitate: Cunoașterea Mediului
JOC DIDACTIC: ”CE ȘTII DESPRE ?”

Dimensiuni ale dezvoltării: Relații ,operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente:

- Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător
- Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații -problemă și provocări

din viața proprie și a grupului de colegi
- Inițiază/participă la interacțiuni pozitive ci copii de vârstă apropiată

Obiective:

O1 să denumească animalele ( sălbatice, domestice, acvatice )
O2 să precizeze caracteristicile animalelor ( mediul de viață, înfățișare, hrană, foloase )
O3 să formuleze enunțuri corecte din punct de vedere gramatical, în propoziții

Sarcina didactică: Am urmărit ca toți copii să spună ce știu despre fiecare animal și să răspundă la o
ghicitoare.
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Conținutul jocului: Cunoștințe referitoare la caracteristici ale animalelor ( mediul de viață, înfățișare,
hrană, foloase )

Regulile jocului: Copiii au fost împărțiți în grupe (grupa pisicuțelor și grupa iepurașilor ).
În fața celor două grupe este un panou cu mai multe imagini reprezentând animale, iar în centru se află
o roată pe care este desenată o săgeată. Pe rând, câte un reprezentant din fiecare grupă a venit la panou și
a învârtit roata. Imaginea în dreptul căreia arată săgeata trebuie descrisă. Preșcolarii fac o clasificare a
animalelor ( după înfățișare, mediul de viață, hrană, foloase ) pe tabla magnetică, după un criteriu dat,
apoi răspund și la o ghicitoare, indicând silueta animalului la care face referire ghicitoarea, siluetă aflată
pe un panou.
Elemente de joc: coșulețe, bilețele cu ghicitori, aplauze
Materiale didactice: roată, imagini animale, tablă magnetică, jetoane, siluete animale
În continuare am desfășurat jocul de probă și m-am asigurat că toții copii au înțeles regula jocului.

Desfășurarea jocului

Varianta I

Fiecare grupă a trimis pe rând câte un reprezentant pentru a învârti roata, copilul denumește animalul
din imagine, descrie animalul precizând caracteristici ale acestuia. Copiii au fost ajutați de membrii
echipei lor în completarea răspunsurilor, asigurându-se participarea activă a acestora în timpul
desfășurării jocului, stimulând astfel spiritul de colaborare între membrii echipelor.

Varianta II

Preșcolarii a trebuit să clasifice animalele după un element comun: înfățișare, mediul de viață, hrană,
foloase. Aceștia au extras un jeton și au precizat ce fel de animal este ( domestic, sălbatic, de la zoo,
acvatic ) și apoi au făcut o clasificare pe tabla magnetică după anumite criterii stabilite.

Varianta III – Complicarea jocului
În desfășurarea jocului s-a păstrat aceleași echipe. Copiii au extras cu ochii închiși bilețele care au
conținut ghicitori. Pe bilet s-a aflat o ghicitoare care a fost citită de mine, copilul care extrage bilețelul
răspunde la ghicitoare ( el este ajutat de membrii echipei sale în cazul în care nu cunoaște răspunsul
corect ). După ce răspunsul a fost ghicit, copiii au indicat silueta animalului la care face referire
ghicitoarea, siluete așezate pe un panou.
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Provocările acţiunilor de voluntariat în şcoala noastră

Prof. Olteanu Gigi-Mirel

Liceul Tehnologic Turceni

În întreaga lume, voluntariatul este o activitate absolut firească în care se implică diverse
categorii de oameni din diferite motive: de a ajuta alţi oameni aflaţi în categorii vulnerabile, de a se
experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște alte persoane sau chiar de a se distra, în sensul bun
al cuvântului.Din păcate, în România nu există (încă) o cultură a acestei activități și ea beneficiază de o
minimă atenție și de o slabă informare.

Voluntariatul reprezintă un ansamblu de acţiuni cu ajutorul cărora ne asigurăm că lumea va
putea deveni un loc mai bun. Voluntariatul este ceva mult mai complex decât o activitate desfășurată
fără a fi remunerat.Din păcate, în lume sunt prea mulți oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau
altul, și oricare dintre noi este capabil să dăruiască o mica parte din timpul și atenția noastră pentru a
aduce un zâmbet și o rază de speranță în viața cuiva.

A fi voluntar necesită schimb de cunoștințe, competenţe, idei, servicii, posibilităţi de a
cunoaște oameni noi și de a lega prietenii cu aceștia. Vârsta este foarte importantă atunci când vrei să
devii voluntar. Chiar dacă generația din care facem parte nu a fost educate în spiritul voluntariatului,
noi suntem cei care ar trebui să facă primul pas pentru a schimba concepţiile despre această activitate.
Probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem în acest scop, pe lângă implicarea propriu-
zisă în activități de voluntariat, este să-i antrenăm pe cei mici către acest gen de activităţi. Odată ce vor
experimenta trăirile complexe generate de un gest al lor, vor fi cuceriți de voluntariat și vor participa
de fiecare data cu drag. În felul acesta , viitorul (care pare destul de incert uneori) ar putea avea o șansă.

Activităţile de acest tip au devenit foarte populare în ultimii ani, începând de la nivel local, până
la nivel național și internațional, în toate domeniile (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-
sanitar, educativ etc). Acțiunile de voluntariat sunt în acest sens susținute, recunoscute și reglementate
de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.

Voluntariatul nu ar trebui privit numai ca o oportunitate de a le întinde o mână de ajutor
celorlalţi, ci este ceva mult mai profund şi complex. Participantul la acţiuni de voluntariat se dezvoltă ,
crește devine mai încrezător în sine la fiecare pas. Stima de sine, responsabilitatea, curajul de a-ți
promova ideile, solidaritatea, toleranța, toate aceste trăsături sunt potențate de comunicarea și
socializarea pe care le aduce voluntariatul.

Elevii generaţiilor contemporane sunt foarte receptivi la tot ce este nou și refractari(parcă din ce
în ce mai mult) la lucruri vechi, depășite pe care le percep ca perimate. În toți cei douăzeci de ani de
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când sunt la catedră, am fost și diriginte. Tot timpul am considerat că ora de dirigenție (numită acum
consiliere și dezvoltare personală ) este cel puțin la fel de importantă ca celelalte ore. Am încercat în
aceste ore să îi ajut pe copii să se cunoască mai bine, să fie conștienți de calitățile lor și să fie gata oricând
să întindă o mână celui de lăngă ei. Uneori am reușit să le captez atenția și să le stârnesc interesul,
alteori … am căpătat experiență pentru următoarele ore. Trebuiesă recunosc însă că dintre toate
metodele pe care le-am încercat, dintre toate tipurile de învățare pe care le-am pus în practică,
voluntariatul a avut cel mai mare impact asupra elevilor mei. I-a schimbat, i-a maturizat,i-a pregătit
pentru a deveni indivizi valoroşi ai societăţii de mâine, i-a făcut mai atenți la nevoile celor din jur și
astfel au devenit mai buni.

Activitățile demarate la nivelul școlii i-au îndrumat să vadă viața dintr-o perspectivă mai
realistă, conștientizând că pot fi utili societății, că adevărata schimbare poate începe cu ei. Un aspect
definitoriu al sprĳinirii copiilor din medii defavorizate, îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor faţă
de nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Cu ajutorul
unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii încep să cunoască viaţa grea a altor copii
care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste activităţi aduc
sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria maturizare, schimbarea statutului personal în
comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor și competenţelor proprii.

Proiectul cel mai important şi care a adus un feed-back puternic a fost unul destul de simplu și a
luat naștere firesc.S-a desfășurat alături de o fundație coordonată de preotul din localitate, un om
minunat pentru care misiunea de păstor al creștinilor este o bucurie permanentăț. În urmă cu doi ani,
în apropierea sărbătorilor de iarnă, am ales câțiva copii talentaţi și după două săptămâni de repetiții,
eram gata de colindat. Trebuia să strângem bani din care vom putea oferi daruri unor familii cu
posibilităţi material modeste. Din păcate, unii dintre participanţi au fost dezamăgiți de faptul că nu vor
câștiga bani din această activitate și au renunțat. Cu siguranţă în acest caz, un impact major l-a avut
influența familiei. Am continuat cu ceilalți. În seara de Ajun, am pornit la drum entuziasmați și
emoționați. Întreaga experiență a fost profundă și dureroasă în același timp. Bucuria de pe fețele
gazdelor noastre a reușit într-o foarte mica măsură să alunge sentimental de neputinţă și tristețea
copiilor la intrarea în case prea sărăcăcioase, uneori murdare și cu prea multe suflete îngrămădite în ele.
În drum spre casele noastre, elevii noştri erau tăcuți, trişti și gravi. Înțeleseseră în doar câteva ore cât
de rău trăiesc unii dintre semenii lor, cât sunt ei de norocoși și cât de neimportant este noul model de
telefon. Am fos convins atunci că acțiunea de volunariat desfăşurată își atinsese scopul din plin. Feed-
back-ul a fost surprinzător chiar și pentru noi. O să prezin câteva dintre efectele pe termen mediu și
lung pe care le-a resimțit intrega comunitate:

a) Copiii au devenit mai atenți la dorinţele și sentimentele celor de lângă ei.
b) Colegii din medii defavorizate care până atunci aveau dificultăţi de integrare, erau acum

primiți cu multă căldură şi trataţi cu empatie de toți elevii.
c) În mod firesc am desfăşurat şi alte acțiuni de voluntariat la care au participat din ce în ce

mai mulți copii(cel mai interesant este faptul că unele dintre ele au fost chiar propuneri ale
celor mici).
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d) După discuțiile cu părinții celor implicaţi,am aflat că elevii au învățat să aprecieze mai mult
ceea ce au, să-și respecte părinții și să facă eforturi considerabile pentru a avea rezultate mai
bune la şcoală.

Grĳa faţă de mediu este un alt domeniu în care copiii din şcoala noastră s-au implicat cu
entuziasm. Alături de o organizaţie non-guvernamentală, am început o acţiune de ecologizare intr-un
spaţiu destul de mare din jurul școlii. Esenţa activităţii presupunea ca un grup de elevi aflaţi sub
îndrumarea unui profesor, să igienizeze în fiecare săptămână zona și să îi informeze pe cetățeni în
legătură cu proiectul. Deșeurile colectate au fost în cantitate mare, dar cu adevărat impresionant a fost
faptul că pe măsură ce săptămânile treceau, erau din ce în ce mai puține deșeuri . După aproape două
luni, perimetrul vizat se păstra curat chiar și fără ajutorul micilor voluntari.

Aşadar, voluntariatul se învață pas cu pas și cu cât această învățare se întâmplă mai devreme, cu atât este
mai bine.
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Cânepa- aliment și medicament

Farm. Prof. PLATON CONSTANTIN

Școala Postliceală Sanitară Piatra Neamț

Introducere

Mai devreme de 20 de ani, studiul canabisului și canabinoidelor nu a avut o amploare mare, doar

câteva grupuri de cercetători au studiat acești compiși, dar fără rezultate notabile. Canabinoizii și câțiva

analogi sintetici au fost studiati în amănunt, în ceea ce privește efectul farmacologic.

Cuprins

În numeroase ţări, Cannabis sativa (Familia

Cannabaceae) se cultivă în scop industrial şi alimentar şi,

de-a lungul istoriei, părţi variate ale acestei plante au

fost utilizate şi în scopuri medicinale. Primul studiu

ştiinţific a fost realizat de Societatea Medicală din Ohio

în 1860, iar raportul prezentat a scos în evidenţă o serie

de efecte benefice ale cânepei în nevralgii, mialgii,

dismenoree, convulsii, dureri reumatice, astm, psihoză

postpartum, lipsa poftei de mâncare. Consumarea

uleiului din seminţe de cânepă (Cannabini oleum),

obţinut prin presare la rece, este o sursă directă de acizi

graşi esenţiali Omega-3 şi Omega-6 într-un raport

optim echilibrat (1:3) care poate să susţină funcţionarea

normală a fiecărei celule din organismul uman (de la făt

până la adultul de orice vârstă), prin efecte benefice într-o gamă largă de boli şi dezechilibre. Seminţele

de cânepă sunt apreciate ca aliment de origine vegetală bogat în proteine, aminoacizi esenţiali şi acizi

graşi nesaturaţi Omega-3 şi Omega-6, din care cauză sunt mult mai valoroase decât seminţele de in,

dovleac, susan sau soia. Ele au un conţinut ridicat de proteine (25%) de înaltă calitate biologică (cu rol

dinamic în metabolism) şi uşor digerabile, peste 30% lipide, o cantitate apreciabilă de fibre vegetale,

antioxidanţi, vitamine, săruri minerale. De asemenea, în proporţie de 92% fibrele din seminţele de

cânepă asigură menţinerea florei intestinale normale, contribuie la combaterea constipaţiei şi la

curăţarea tractului intestinal de metale grele şi toxine. În seminţele de cânepă sunt prezente

microelemente potasiu, magneziu, fier, zinc, calciu, sulf, fosfor etc.; mai conţin şi alţi nutrienţi precum

lecitină şi colină, inozitol şi fitosteroli. Seminţele de cânepă conţin şi vitaminele A, D, complexul B,

acidul folic, dar şi o cantitate însemnată de vitamina E în 5 forme: alfa-tocoferol, beta-tocoferol, gamma-
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tocoferol, delta-tocoferol şi alfa-tocotrienol, cu acţiune antioxidantă crescută, protejând celulele umane

de efectele negative ale radicalilor liberi superoxidici.

Cânepa este o plantă erbacee anuală din familia Cannabaceae cu talie înaltă, de 2-3 m, putând

creşte până la 5 m în cazuri excepţionale. Are o tulpină neramificată, frunze lanceolate lungi, cu

marginea zimţată şi inflorescenţe dense, semicompacte. Frunzele planei sunt pubescente, florile mascule

formează panicule polinifere iar cele femele au culoare verde, iar fructul este o achenă de culoare gri

verzuie. Este o plantă anuală, dioică. Cânepa de vară este masculă, cânepa de toamnă femelă. Cânepa are

frunzele palmat-compuse, cu foliole înguste.

Canabinoizii au fost inițial numele colectiv dat unor copusi aromatici care conțin oxigen al C21

care se găsesc în mod normal în planta Canabis sativa. Cu toate acestea , termenul este actualmente

utilizat pentru toti compușii naturali sau sintetici care pot imita acțiunile canabinoizilor sau care

prezintă structuri asemenătoare. Prin urmare , un termen separat ”fitocanabinoizi” a fost introdus

pentru canabinoizii produsi din specii de Canabis. Un fitocanabinoid Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-

THC) a atras atenția în mod special. Aceasta deoarece este componentul psihoactiv principal din

canabis și pentru faptul că este unul dintre cei doi compuși care au primit aprobare pentru utilizare

medicală, cel de-al doilea compus fiind nabilone, un analog sintetic al Δ9-THC. Până acum s-au

identificat două tipuri de receptori CB1 și CB2. Receptorii CB1 sunt reprezentați în neuronii centrali și

periferici. Endocanabinoizii împreună cu receptorii canabinoizi reprezintă sistemul endocanabinoid.

Cânepa conţine în total peste 400 compuşi diferiţi: Cannabinoide (componentele principale),

alcaloizi şi alţi compuşi cu conţinut de N (ex.: Colina), Mono-, sesqui,-triterpine (limonen, .-pinen),

steroli (ex.: beta-sitosterol, ergosterol), zaharuri (mono- şi dizaharide), flavonoizi (de ex.: apigenin,

vitexin), fenoli necanabinoizi (ex.: eugenol, canabispiran), conţinut semnificativ de proteine, acizi graşi

esenţiali – acizi graşi nesaturaţi, acid linoleic şi gama-linoleic, acid arachidonic, niacină. Soiurile asiatice

conţin la 100 g de seminţe 421 de calorii, 13,6 g H2O, 27,1 g proteine, 25.6 g lipide, 27.6 g glucide , 20.3

g fibre, 120 mg Ca, 970 mg P , 12.0 mg Fe, 5 mg de beta-caroten, 0.32 mg de tiamina, 0.17 mg de

riboflavina şi 2,1 mg, niacină. Uleiul din seminţe conţine 15% acid oleic, 70% linoleic,15% acizi linolenic

şi isolinolenic. Cânepa conţine, de asemenea, colină, eugenol, guaiacol, nicotina, şi piperidină.

Efectele canabinoidelor sunt foarte numeroase şi oferă multiple posibilităţi de utilizare clinică.

La nivelul hipocampusului canabinoidele au efecte defavorabile asupra învăţării, şi a memoriei de scurtă

durată, inhibând eliberarea de acetilcolină. Anandamida produce vasodilataţie şi bradicardie prin

intermediul unui receptor CB1, deşi există dovezi privind acţiunea ei şi pe receptorii vaniloizi, care pot

induce la rândul lor relaxare vasculară. Canabinoidele reduc spasticitatea şi tremorul într-un model

experimental de encefalită alergică provocată la şoarece. Efecte favorabile se constată şi asupra

diskineziei la şoarecii la care s-a provocat boala Parkinson. Semințele de cânepă care se găsesc în
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magazinele bio nu au contraindicaţii, le putem consuma zinic fără să ne temem de reacţii adverse. Doza

medie pentru un adult este de 2 linguri zilnic. Având un gust plăcut, se pot consuma ca atare sau pot fi

adăugate în alte preparate, fie că e vorba despre felul principal, salate sau desert.

Datorită calităţilor sale, uleiul de cânepă este recomandat în următoarele situaţii:

hipercolesterolemie, diabet, dermatite atopice, sistem imunitar şi convalescenţa, menţinerea sănătăţii

sistemului nervos , menţinerea frumuseţii pielii, dieta vegetariană, probleme cardiovasculare, echilibrul

hormonal, antiinflamator / antiartritic, etc.

De regulă la adulţi este recomandabilă asocierea cu produse antioxidante (Coenzima Q10,

Flavovit C, Echinavit C şi ulei de cătină) pentru un sistem imunitar puternic

Încheiere

Datorită proprietăților medicale extraordinare, uleiul de canabis nu ar trebuie să lipsească din

casa fiecărui pacient, fie bolnav fie sănătos. Se poate utiliza atât în formele acute ale anumitor afecțiuni,

cât și în formele cronice, eficacitatea fiind dovedită în ambele tipuri.

Prof. Farm. Constantin Platon
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Interdisciplinaritatea - cooperarea între discipline

Prof. DANIELA PODUMNEACĂ
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU” VALENII

DE MUNTE, PRAHOVA

Motto: „Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un

viitor, în bună măsură imprevizibil” (Jacques Delors)

Câtă matematică este în jurul nostru și cât de importantă este - merită să descoperim.
“În Matematica nu înțelegem noțiunile, ci doar ne obișnuim cu ele.” [J. von Neumann]
Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, care a pus

graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate
constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate separat.

În aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, 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 dinamica lor, deschizând calea spre
sinteze generalizatoare. Succesul în activitatea tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze
interdisciplinar informaţiile obţinute din lecţii.

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, fizica 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 fizica priveşte deci, matematica ca pe un instrument absolut obligatoriu. El ştie
clar ca "X"-ul de la matematică poate şi trebuie să fie o concentraţie, o masă de substanţa, un coeficient,
un indice etc. O ecuaţie matematica poate fi o lege in chimie sau fizica. Proporţiile, funcţiile
trigonometrice, ca si alte abstractizări ale matematicii se întâlnesc în fizică şi chimie la orice pas pentru
descifrarea tainelor naturii. Un profesor talentat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoştinţe
matematice nu poate studia ştiinţele naturii, ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi
impună stiluri de lucru adecvate.

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
cunoştinţelor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare. Se poate spune pe drept cuvânt că fizica şi
matematica sunt instrumente pentru studiul chimiei şi invers. Pentru realizarea unei bune
interdisciplinarităţi se impun câteva exigenţe :

- profesorul să aibă o temeinică cultură generală;
- profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar şi a celorlalte obiecte

din aria curriculară;
- elevii sa fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor de învăţământ;

- realizarea unor programe care sa includă teme cu caracter interdisciplinar.
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În condiţiile actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.S.,
interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare. Având in vedere
cele arătate mai sus, consideram ca interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o
modalitate de gândire si acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei si a vieţii economico-sociale.

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.

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 posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor
interdependenţe dintre fenomenele lumii reale.

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii. În
lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă” L. D Hainault aprecia că: „Se acordă mai
multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt
invadate de un gigantism care le înăbușă, le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul
hiperspecializării. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în ce mai
manifestă a unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect care face ca omul să
fie uitat, au dus treptat la conceperea şi la promovarea aceea ce s-a numit
interdisciplinaritate. ”Problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofii şi pedagogii încă din cele mai
vechi timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G.
Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogi ai perioadei contemporane amintim pe G. Văideanu.

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului:
intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi
progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii,
pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. „Elevul
viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să fie conştientizat
de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării conexiunilor între
diferitele discipline.

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se creează şi
un mediu propice pentru ca fiecare elev sa se exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, sa lucreze
în echipă sau individual.

Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică,
a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai
multor puncte de vedere.” (Cucoş Constantin „Pedagogie”).

Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau
operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ, clasice.
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Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi insulară a
realităţii unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea unor conexiuni, între
anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenologiei existenţiale.

În învăţământul preuniversitar, (conform lui Văideanu, 1988) se pot identifica trei direcţii ale
interdisciplinarităţii :

1. la nivel de autori de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare;
2. puncte de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare – evaluare (în acest caz

programele rămân neschimbate);
3. prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare.

Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele şcolare şi impuse
de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate.

Se pot elabora, în echipă, proiecte de lecţii, planificări semestriale sau anuale comune a două sau
mai multe discipline (biologie – chimie, biologie – fizică, matematică – fizică sau biologie – fizică –
chimie etc.).

Interdisciplinaritatea se mai poate baza şi pe :
1. cultura bogată, interdisciplinară a profesorului;
2. pe echipe de profesori cu specialităţi diferite, care sa predea ,,în echipă”, (fie numai un grup de

discipline, predate la aceeaşi clasă, fie aceleaşi discipline urmărite pe orizontală şi pe verticală).
La nivel de reflecţie şi de elaborare curriculară profesorii de discipline diferite trebuie sa realizeze

planificări şi proiecte de activitate didactică în comun, în raport cu unele criterii şi principii pedagogice
asumate de către toţi. Mai există dificultăţi în lipsa competenţelor de colaborare, de cooperare şi de lucru
în echipă.

De exemplu, curriculum-ul de Ştiinţe oferă un punct de plecare în preda-rea integrată a
disciplinelor din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii. Acest curriculum a fost conceput
crosscurricular, pornind de la domeniile biologie, fizică, chimie şi de la temele comune acestora
(funcţionarea pârghiilor – funcţionarea sistemului locomotor, componentele organice şi anorganice ale
organismelor, formarea imaginii la ochi – funcţionarea unui aparat de fotografiat etc.). Astfel obiectivele
curriculum-ului de Ştiinţe vizează:

observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu;
înţelegerea impactului proceselor naturale asupra activităţilor umane şi al activităţilor umane

asupra mediului;
investigare unor interdependenţe în şi între sisteme fizice, chimice şi biologice;
încurajarea elevilor pentru asumare de responsabilităţi şi pentru cooperare.
Competenţele ce se urmăresc a fi formate prin curriculum-ul de Ştiinţese referă la comunicare,

studiul individual, înţelegerea şi valorificarea informaţiilor tehnice, relaţionarea la mediul natural şi
social; la acestea se adaugă formarea unor aptitudini precum:

grĳa faţă de mediul natural;
interesul pentru explicarea raţională a fenomenelor din mediu;
stimularea curiozităţii şi a inventivităţii în investigarea mediului apropiat.

În scopul formării acestor competenţe şi atitudini, vor fi valorificate cunoştinţe privind mediul
natural, individul, grupul de indivizi, relaţiile dintre indivizi şi dintre indivizi şi mediu, fenomenele şi
interacţiunile specifice acestora, modificările mediului ca urmare a intervenţiei omului. Lecţiile pot fi
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structurate pe teme, în care se pot face legături cu subiecte abordate la alte discipline: „Omul şi mediul
său de viaţă” ce cuprinde:

Principalele organe şi sisteme şi funcţiile organismului uman;
Relaţiile omului cu alte vieţuitoare;
Igiena mediului de viaţă;
Poluarea mediului;
Interacţiunea plantelor cu aerul, apa, solul şi intervenţia omului sau „Sisteme”:
Legătura dintre plante şi animale: lanţuri trofice, relaţii inter - şi intraspecifice;
Evoluţia sistemelor biologice: plante, animale şi om.
Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii descrise şi asigură

o percepere unitară şi coerentă fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarităţii sunt multiple:
a. Permit elevului sa acumuleze informaţii despre obiecte, procese, fenomene care vor fi aprofundate

în anii următori ai şcolarităţii;
b. Clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline;
c. Creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;
d. Permite aplicare cunoştinţelor în diferite domenii;
e. Constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe

şi volumul de învăţare.
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului:

intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi
progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii,
pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă.

Bibliografie:
J. Bennett, W. Briggs – Using and understanding mathematics, Pearson Education, 2003
G.Şt.Andone- Varia Mathematica, Ed. Albatros, 1977
Florica T. Câmpan - Variate aplicaţii ale matematicii, Ed. Ion Creanga – Bucuresti, 1984
Cucoş Constantin - Pedagogie, Ed. Didactica si pedagogica – Bucuresti, 1981
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Proiectarea demersului didactic

ȘIMON GABRIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3,NEGREȘTI-OAȘ

Pentru a transforma curriculumul oficial în învățare efectivă la nivelul unui grup concret de elevi, este
necesară o proiectare didactică atentă care să găsească acele contexte potrivite prin care rezultatele
învățării listate în programă să devină reale în cazul fiecărui elev,în funcție de particularitățile sale de
învățare.

Proiectarea didactică este,așadar,o activitate căreia profesorul trebuie să-i acorde o importanță
deosebită.Proiectarea pe unități de învățare tinde să înlocuiască proiectarea pe lecții. Avantajele
proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare sunt multiple:

� programa școlară nu mai este o listă aproape nesfârșită de conținuturi care trebuie tratate
separat,în lecții individuale pentru care ar trebui eventual să concep fișe de lucru cu exerciții
banale care nu aduc mari beneficii elevilor și pot deveni chiar plictisitoare, atât pentru profesor,
cât și pentru elev,conținuturile sunt grupate în jurul unei teme, ajută la formarea unor aptitudini
concrete,utile în viața cotidiană,deci fizica devine mult mai relevantă și interesantă pentru elevi;

� de asemenea,conținuturile fiind grupate pe unități de învățare tematice,am o perspectivă mai
clară asupra legăturii dintre ele, aspect valabil și pentru elevi,și asupra a ceea ce trebuie realizat
într-un an școlar, ce competențe trebuie dezvoltate sau formate;

� unitatea de învățare se realizează pe o perioadă mai mare de timp decât o lecție,fiind vizat un
interval mai mare de timp pentru o temă majoră, am în mai mare măsură posibilitatea unor
abordări diferențiate, individualizarea învățării în raport cu ritmul de învăţare pe care îl au elevii;

� am renunţat la organizarea procesului de predare-învăţare la clasă predominant în doi timpi
(„ascultare“–„predare“), ineficient şi imposibil de justificat raţional;

� elevul este actor,învățarea este una activă astfel că elevul își fixează mai bine noțiunile, observă
că îi sunt indispensabile în realizarea unor activități și astfel este mai implicat în propria învățare
(nu învață regula de formare a viitorului doar pentru a putea rezolva niște exerciții, ci pentru că
cu ajutorul lui poate să se exprime mai bine asupra proiectelor sau intențiilor pe care le are etc.);

� elevul este determinat să îşi mobilizeze un ansamblu de resurse integrate, nu juxtapuse:
cunoştinţe declarative , cunoştinţe procedurale , cunoştinţe atitudinale,automatisme,
scheme,capacităţi etc.,elevul este implicat într-o situaţie nouă, nu una în care ar trebui să
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reproducă ceva iar pe măsură ce avansează în cunoştinţe şi competenţe, elevul îşi dă seama de
drumul pe care l-a parcurs;

� proiectarea conținuturilor pe unități, care la sfârșit sunt evaluate prin realizarea unui proiect de
către elevi (individual sau pe grupe) este în plus cea mai adecvată pentru a exploata
potențialitatea didactică specifică internetului, elevii sunt imediat și în mod direct în contact cu
un volum imens de documente autentice specifice fizicii;

Citind cu atenție noua programă am ajuns la concluzia că trebuie să acord mai mult timp proiectării
didactice pe unități de învățare, prin diversificarea activităților de învățare, să folosesc strategii de
individualizare și diferențiere, în special lucru diferențiat pentru elevii cu CES, să evidențiez corelarea
inter- și intradisciplinară, să insist asupra caracterului practic-aplicativ și punerea în valoare a aspectelor
formative, iar în ceea ce privește calitatea activității de evaluare să fiu preocupată mai mult pentru
dezvoltarea orală, formativă, stimulativă și diferențiată. De asemenea, în procesul de predare-învățare-
evaluare să folosesc mai mult instrumentele TIC.

Bibliografie

https://edict.ro/proiectarea-pe-unitati-de-invatare-avantaje/
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Rolul profesorului in viata elevului

ȘIMON GABRIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3,NEGREȘTI-OAȘ

Profesorii joacă un rol foarte important în viața unui elev. Ca profesor, trebuie să scoată la iveală ce e

mai bun din elevi și să-i inspire să lupte spre măreție. Elevii sunt considerați viitorul națiunii și al

omenirii, iar un profesor este considerat a fi un ghid credibil pentru progresul lor. Nu numai că îi

îndrumă pe elevi în activitățile academice sau extracurriculare, dar profesorii sunt și responsabili pentru

modelarea viitorului copilului, făcându-l o ființă umană mai bună. Un profesor împărtășește cunoștințe,

valori bune, tradiție, provocări moderne și modalități de a le rezolva în rândul elevilor. Un profesor bun

este un atu pentru elevi.

Prezența unui profesor în viața unui elev îi poate ridica moralul și îi poate ghida să fie mai valoroși în

viață. Acum, pentru a îndeplini această sarcină perfect, un profesor trebuie să posede anumite calități .

Ar trebui să fie imparțial, el/ea trebuie să trateze toți studenții în mod egal.

Trebuie să fie o întruchipare a răbdării. Deoarece ritmul și viteza de învățare sunt diferite de la un

student la altul, este foarte important să înțelegeți elevii, abilitățile, talentul, memoria lor și să-i tratăm

individual pentru a-i îndruma către ce este mai bun.

Un profesor trebuie să aibă abilități de rezolvare a problemelor pentru a ajuta elevii să-și depășească

provocările.

Educația s-a schimbat foarte mult în ultima vreme. Este mai interactiv acum cu intruziunea media

digitală. Tehnologia new-age precum inteligența artificială și realitatea augmentată deschid o nouă

dimensiune în educație.

Dar există un rol important pe care profesorul trebuie să îl joace aici.

Ei nu mai sunt văzuți ca singurii păstrători de informații. Informațiile sunt deja partajate, iar elevii le-

au mestecat, le-au digerat.
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Deci, ce muncă mai rămâne?

Există un decalaj între informație și cunoaștere, educație reală.

Profesorii se pot pregăti pentru a ajuta elevii să înțeleagă cunoștințele și conceptele din afara manualului.

Cu cât profesorii interacționează cu elevii cu exemple viabile, din viața reală, incidente etc., elevii vor

avea o mai bună înțelegere și mai multă conștientizare a subiectului. Cu exemple din viața reală, ei își

pot aplica lecțiile la multe materii. Profesorul trebuie să fie un ghid consecvent aici pentru a ajuta elevul

să absolve o lecție la alta.

A venit timpul să înțelegem ce caută noul timp.

A venit timpul să fim profesorul potrivit pentru momentul potrivit și elevii potriviți.

A sosit timpul să adoptăm noile tehnologii și să îi ajutăm pe studenți cu toată puterea și intenția în

etapele lor definitorii ale vieții.
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Caracteristici de limbaj ale vârstei preșcolare

Autor: Văduva Elena-Alexandra

Profesor învățământul primar la Școala Gimnazială, Lungești; Com. Lungești, Jud. Vâlcea

Limbajul este definit în mod curent ca un instrument de comunicare interumană, o „unealtă care i-a

dat omului posibilitatea să acumuleze și să stocheze cunoștințe și experiențe ușor transmisibile și

utilizabile în relațiile cu semenii săi” (Maria Mătăsaru, Secrete metodice în didactica preșcolară, 2008, p.

81).

Preșcolaritatea este stadiul cuprins între 3-6 ani și se distinge printr-o creștere semnificativă a

capacităților fizice și psihice ale copilului, este etapa considerată de maximă receptivitate (Ștefania

Antonovici, Matematica în grădiniță, 2016, p. 5).

Preșcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice, a celei psihice, cât și în

planul vieții relaționale. Apar diferențe de solicitări față de cele ale mediului familial, din partea

mediului preșcolar, diferențe ce presupun noi conduite de adaptare, precum si adâncira proceselor de

cunoaștere. Influența structurilor sociale, familia, grădinița și în general mediul apropiat sau mai

îndepărtat solicită toate capacitățile de adaptare ale copilului. Copilul preșcolar este supus permanent

unor cerințe care uneori pot veni în contradicție cu posibilitățile sale, fapt ce va conduce spre o

dezvoltatre a comportamentelor și conduitelor preșcolarului, sporește și diversifică experiența acestuia,

se dezvoltă dorința de a cunoaște, de a explora, de a crea.

Prin activitatea pe care copilul o desfășoară permanent la vârsta preșcolară se produce și o dezvoltare

a intelectului. Manipularea unor obiecte, denumirea acestora, enumerarea însușirilor legate de formă,

culoare, mărime, grosime, acțiune conduc în final la însușirea unor cunoștințe despre obiectele

respective, ajutându-l să descifreze mediul apropiat, să știe șă acționeze conform unor reguli, în primul

rând, să știe să se compoarte și să reacționeze adecvat.

Contactul nemĳlocit cu obiectele îmbogățește experiența senzorială a copiilor și ajută la

perfecționarea organelor de simț, la îmbogățirea senzațiilor și percepțiilor și la formarea reprezentărilor.
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Pe baza experienței senzoriale se dezvoltă și alte procese: gândirea, limbajul, imaginația. Acum se

formează baza înțelegerii și primele noțiuni. La vârsta preșcolară învățarea are un character concret-

intuitiv, reliefându-se necesitatea de manipulare a obiectelor, rolul activității practice și al jocului în

dezvoltarea personalității preșcolarului.

Îmbogățirea cunoștințelor copiilor se realizează în același timp cu formarea deprinderilor de a aplica

în practică cele învățate, ceea ce conduce la rezolvarea independentă a unor necesități. Prin aplicarea în

practică a cunoștințelor însușite se formează deprinderile de muncă intelectuală, capacitatea de a depune

efort în vederea atingerii unor obiective și rezolvarea unor sarcini.

La vârsta preșcolară copilul își dezvoltă senzațiile și percepțiile ca urmare a extinderii spațiului în care

se mișcă. Limbajul îl ajută în dezvoltarea percepției și reprezentărilor. Percepțiile preșcolarilor se

formează mai ales ca urmare a acțiunii directe cu obiectele, astfel încât o posibilitate mai mare,

neîngrădită, de acces la obiecte, manipularea, compunerea și descompunerea lor, toate

conduc la o mai bună cunoaștere și o mai corectă formare a percepțiilor. Cadrul didactic are rol de a

dirĳa percepția copiilor, mai ales că la această vârstă copilul este curios și dornic să descopere lumea din

jurul lui.

Preșcolarii au o deschidere perceptivă caracteristică asupra lumii și sunt avizi de cunoaștere, ceea ce

stimulează dezvoltarea capacităților senzoriale. În acest stadiu se perfecționează sensibilitatea tactilă și

rolul său în explorarea lumii: copilul vrea să pipăie tot ce vede.

Sensibilitatea și percepțiile vizuale sunt tot mai amplu antrenate, ca și percepțiile tactile. Formele

geometrice sunt însușite și servesc la distingerea formelor pentru diverse obiecte.

Se însușesc cuvintele care semnifică raporturile spațiale: aproape - departe, deasupra – dedesubt, pe,

lângă, dreapta – stânga etc.

Se însușesc culorile.

Reprezentările sunt în plin avânt și au un rol considerabil în construirea semnificației cuvintelor, în

desfășurarea gândirii intuitive. Limbajul are un efect pozitiv asupra structutării și restructurării
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reprezentărilor. Se formează reprezentările despre mărime, formă, timp, spațiu, care au o valoare foarte

mare pentru formarea noțiunilor de mai târziu. Acționează tot mai mult cu obiectele, ceea ce contribuie

la înbogățirea percepțiilor copilului și la formarea personalității lui. Deasemenea contribuie și la

îmbogățirea vocabularului activ al copilului.

Principala caracteristică a gândirii preșcolarului este intuitivitatea.

Limbajul se dezvoltă foarte mult la această vârstă. Copiii manifestă o plăcere deosebită să-și însușească

cuvinte noi. Predomină limbajul situativ la preșcolarii mici și mĳlocii, dar își face apariția și limbajul

contextual.

Memoria este predominant involuntară, reținând tot ce-i interesează și ce le face plăcere. Memoria

continuă să fie concretă. Se dezvoltă în perioada preșcolară și memoria voluntară.

Se dezvoltă imaginația, fiind stimulată de trăirile afective.

Curiozitatea manifestată din plin în perioada preșcolarității contribuie la dezvoltarea unor sentimente

intelectuale reflectate în plăcerea de a descoperi sau de a căuta.

Dezvoltarea psihică a copilului de vârstă preșcolară este accentuată, mai ales sub influența jocului,

copilul dobândind particularități psihice noi. Se îmbogățește experiența lui cognitivă și sfera

reprezentărilor, se dezvoltă operațiile gândirii, se intensifică funcția reglatoare a limbajului.

Vârsta preșcolară mare, 5-6 ani, reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea psihică a copilului, începe să

se detașeze cu mai multă ușurință de jocurile cu obiectele. Crește capacitatea de a opera cu obiectele, de a

comunica și interacționa cu ceilalți. Investighează realitatea cu multă curiozitate, dorind să învețe

lucruri noi. Inițiază acțiuni de învățare autonomă, caută soluții de rezolvare a unor probleme apărute.
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STRATEGIIDIDACTICE DE ÎNSUŞIRE ANORMELOR DE

ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE

LA CLASELE PRIMARE

(Studiu de specialitate)

PLANUL LUCRĂRII

Capitolul I: Aspecte teoretice privind ortografia şi punctuaţia limbii române

Capitolul II: Strategii didactice utilizate în predarea ortografiei şi punctuaţiei

Capitolul III: Evaluarea noţiunilor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV

Capitolul IV: Organizarea cercetării pedagogice

Ipoteza cercetării

� Limba presupune un ansamblu de reguli și încălcarea acestor reguli este sursa greșelilor.
Însușirea unei punctuații și ortografii corecte este determinată de măsura în care elevii și-
au însușit normele de bază ale limbii române.

Indicatori observaţionali:

� dezvoltarea interesului elevilor pentru corectitudinea exprimării orale si scrise;

� conştientizarea importanţei pe care o au ortografia şi punctuaţia;

� achiziţionarea de cunoştinţe şi formarea deprinderii de a scrie şi pronunţa corect.

Obiectivele cercetării pedagogice:

� Formarea priceperilor și deprinderilor de scriere corectă, ortografică;

� Învățarea normelor, regulilor, priceperilor ortografiei și punctuației;

� Cunoașterea semnelor de ortografie și punctuație, a situațiilor concrete în care au fost
utilizate;

� Încurajarea imaginației creatoare și originalitatea în exprimarea orală și scrisă a elevilor;

� Utilizarea unor metode și procedee care să faciliteze obținerea unor rezultate mai bune în
ceea ce privește exprimarea corectă orală și scrisă;

� Sistematizarea și interpretarea statistică și pedagogică a rezultatelor experimentului
pedagogic.

PROF ÎNV PRIMAR KNECHT ANDREA ERZSEBET

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, CAREI



65

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 14, SEPTEMBRIE 2022

Etapele cercetării:

� Testare iniţială

� Aplicarea metodelor active şi interactive, centrate pe elev

� Testare finală
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Concluzii

� În urma prelucrării rezultatelor s-a constatat că peste 60% din numărul copiilor care au
constituit eșantionul de lucru, au dat răspunsuri corecte la testul final. Aceste rezultate ne
conduc la concluzia că am ales bine metodele și mĳloacele de lucru.

� Cu rezultatele obținute se poate demonstra că elevii și-au însușit deprinderi ortografice
corecte și baza noilor cunoștințe de gramatică a fost pusă.

� Pentru a verifica în ce măsură elevii și-au format deprinderile de scriere corectă cea mai
concludentă metodă a fost dictarea bine organizată. Semnele de punctuație și problemele
de ortografie au fost cele prevăzute de programă.

� Prin intermediul acestei lucrări, am încercat să demonstrăm eficenţa metodelor activ
participative în cadrul demersului didactic, prin calitatea lor de a antrena elevii în procesul
de predare-învăţare, prin capacitatea lor de a transforma un subiect pasiv într-un subiect
activ.

� Considerăm că ortografia trebuie să fie o problemă mereu actuală, numai astfel generațiile
de azi și cele de mâine își vor însuși scrisul corect, atât de necesar fiecărui om, indiferent
de mediul în care lucrează.


