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Insuccesul școlar și rolul cadrului didactic

în prevenirea sa

Adochița Alina Rodica

Școala Gimnazială Nr.2 Iaslovăț, Suceava

Succesul școlar este o premisă către care țintește orice elev, ca subiect al actului educațional, dar
și fiecare cadru didactic ce urmărește implicarea sa într-un proces instructiv- educativ de calitate. Cu
toate acestea, se întâmplă uneori ca prerogativele succesului școlar să nu fie atinse, din cauze variate.
Indiferent de natura acestora, rolul cadrului didactic este acela de a le identifica și de a - și aduce aportul
la diminuarea, până la eliminarea lor.

Cauzele care duc la apariția insuccesului școlar pot fi multiple. Fie că sunt de natură biologică,
psihologică, de ordin familial, școlar sau pedagogic, toate sunt la fel de nocive și îndepărtează elevul de
idealurile educaționale pe care școala și, implicit, fiecare cadru didactic, le urmărește.

Mediul familial este cel care își pune amprenta cel mai pregnant asupra dezvoltării individului.
Un mediu viciat, nepotrivit, în care violența (fie ea de orice tip) e prezentă, în care relațiile dintre
membrii familiei nu sunt cele mai prietenoase, în care există carențe de comunicare între părinți și copii,
va avea consecințe asupra modului de a gândi, de a acționa sau de a se comporta a individului de mâine.
La vârstă școlară psihicul copiilor, aflat în plin proces de dezvoltare, este vulnerabil și orice eveniment
neplăcut poate avea consecințe nefaste asupra dezvoltării lui ulterioare. De aceea, rolul cadrului didactic
este acela de a-și cunoaște cât mai bine elevii, prin completarea Fișei psihopedagogice, prin discuții cu ei
sau cu părinții acestora, sau prin orice altă metodă pe care o are la îndemână și de a observa eventualele
variații la învățătură ale elevilor. Cu siguranță, rezultatele la învățătură ale fiecărui elev nu pot fi
constant progresive. Pot exista variații, uneori regrese. Dar, atâta timp cât după fiecare regres situația se
îmbunătățește, insuccesul școlar nu se va instala.

De asemenea, putem identifica drept cauze ale insuccesului școlar și prerogative de ordin
biologic. Există, într-adevăr, copii a căror reușită școlară este pusă sub semnul întrebării de cauze de
ordin intelectual, neurologic sau de altă natură psihică. Aceștia sunt categoria de copii care ar trebui
sprĳiniți poate cel mai mult, deoarece există dovezi clare că atunci când profesorul este foarte implicat,
rezultatele acestor copii pot fi comparabile cu ale celorlalți elevi.

Cauzele de ordin școlar sunt, poate, cele mai des întâlnite motive ale insuccesului școlar.
Fenomenul de bullying, termen atât de nou în lexicul românesc, dar atât de prezent în școli încă din
vremea copilăriei noastre (aniiˊ90), poate avea consecințe nefaste asupra progresului școlar al elevilor.
Cine nu și-a auzit măcar o dată numele asociat cu vreo poreclă, nu a fost subiectul glumelor de prost-
gust ale colegilor sau nu a fost împins pe scări de vreun elev mai mare? Doar că pe vremea noastră, să ți
se spună ,,Aragaz cu patru ochi” sau ,, Grasule” erau lucruri oarecum ,,normale”, fiind considerate simple
răutăți între elevi. Astăzi, cercetările de specialitate arată că astfel de evenimente neplăcute pot afecta
dezvoltarea ulterioară a individului, lăsându-și amprenta pregnant asupra omului de mâine. În astfel de
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situații, în care pot exista fenomele de acest tip în clasă sau școală, rolul cadrului didactic este acela de a
aduce la cunoștința părinților agresorului situația și de a duce la îndeplinire măsurile stipulate în
regulamentul școlii, sau atunci cînd situația o impune, de a se adresa organelor de cercetare abilitate.

Construit în mod unic din punct de vedere psihologic, fiecare copil poate manifesta
comportamente diferite, în situații de viață și de învățare diferite. De aceea, pentru unii elevi insuccesul
poate fi cauzat de faptul că sunt, din punct de vedere emoțional, foarte vulnerabili. Emotivitatea excesivă
îi face pe unii elevi să nu se poată alinia și să nu poată răspunde cerințelor cadrului didactic. Emoțiile
prea puternice determinate de frică, anxietate, îi pot face pe unii elevi să devină introvertiți, iar acest
lucru să poată fi interpretat de către cadrul didactic ca fiind un refuz al elevului de a se alinia cerințelor
clasei. Rolul profesorului este acela de a încerca să-i redea copilului încrederea în sine de care acesta are
nevoie, pentru că înainte de a fi cadre didactice suntem oameni și părinți și trebuie să ne oferim
sprĳinul atunci când un copil are nevoie de el.

Nu de puține ori avem de-a face în cariera noastră didactică cu astfel de copii care nu se simt
confortabil la școală din cauza fricii pe care o manifestă vis-a-vis de un profesor mai exigent. Rolul
cadrului didactic este acela de a interveni în această direcție adresându-se, acolo unde situația o impune,
psihologului școlii și de a încerca să contribuie astfel la bunul mers al procesului instructiv-educativ.

Cauzele pedagogice ce pot duce la instalarea insuccesului școlar se fereră la acele aspecte care
vizează modul de relaționare didactică a profesorului cu elevii, respectiv se referă la stilul de predare al
acestuia. Uneori, insuccesul școlar se poate instaura din cauza faptului că elevul nu poate înțelege
explicațiile profesorului sau nu se simte compatibil cu stilul acestuia de predare. Rolul cadrului didactic
în acest caz este acela de adaptare a conținuturilor predate la particularitățile individuale și de vărstă ale
elevilor, de identificare a celor mai bune strategii de lucru adaptate clasei, astfel încât să fie înlăturate
astfel de situații-problemă.

Profesorii au rolul de a forma în cadrul procesului instructiv- educativ indivizi care să
corespundă variațiilor actuale ale societății și, în același timp, care să fie în armonie cu ei înșiși. Astăzi,
școala românească încearcă să ofere sprĳin în mod egal, tuturor copiilor, prin resursele pe care le deține.
Cu toate acestea, fenomenul de insucces școlar este un fenomen prezent uneori în mediul instructiv-
educativ. Cadrul didactic are rolul, prin pregătirea psihopedagogică pe care o are să descopere cât mai de
timpuriu acele posibile cauze care pot duce la instalarea insuccesului școlar și să își îndrepte toate
eforturile în eliminarea acestuia.
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții

Avramescu Amalia Elena
Școala Gimnazială Densuș

Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi educative extraşcolare, determinându-i să
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni,
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat
parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră.
Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se

utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile educative extraşcolare, bine pregătite,
sunt atractive la orice vârstă. Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei
relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilo. Dezintersul
părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs.
Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre preocupările și

modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin
care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru.
Observarea sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de

timpuriu a problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora
permite adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi
problemele deja instalate.
Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii

noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare,
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea
propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am fost împreună în
excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, care au permis acestora să vadă
manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi au avut un impact neaşteptat de
mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi
schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală.
Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii

simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile educative bine
pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional,
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor,

asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi
cunoască elevii, să-i dirĳeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul
principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de
educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . Orice activitate școlară
poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. Acesta este un motiv pentru
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care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este copleșit de activitățile sale, că este prea greu
sau prea mult.
Părinții sunt puși în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația

de le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută
și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină
ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat
interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră.
Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de folos

sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să simtă ceea ce
este potrivit pentru el.

Biblografie:
1. M. Cernea , Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, Ed. Discipol,
Bucureşti, 2000;
2. N. Crăciunescu , Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii din gimnaziu, Ed. Discipol,
Bucureşti, 2000;



15

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

Activități outdoor - jocuri și activități în natură

Prof. Gabriela Baba

Școala Gimnazială Hârtop Jud. Suceava

Deseori, educația outdoor este confundata cu educația pentru mediu-ecologică, asta pentru ca cele două

se întâlnesc in aer liber. Educația outdoor nu înseamnă numai acest lucru, ea are nenumărate valențe în

toate domeniile, nu doar în cel al protecției mediului. Plecând de la premisa că activităţile de educaţie

ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui, despre cum pot fi

rezolvate problemele legate de mediu, am demarat,la generația trecută, în cadrul Cercului Eco -

”Prietenii naturii” activitatea practică de plantare de pomi și răsaduri de flori, în spațiul verde din fața

școlii.

Copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile

dobândite în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite, care vor conduce la rezolvarea problemelor

mediului. Prin antrenarea copilului în diferite acţiuni de educaţie ecologică, școala, alături de familie,

contribuie la formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice. Astfel, beneficiarii acestei

activităţi de ecologizare vor fi în primul rând copiii, nu numai prin faptul că participă la această acţiune,

ci şi prin faptul că peste ani şi ani vor putea admira rodul muncii lor din anii copilăriei. Copiii trebuie să

înţeleagă modul de funcţionare a mediului, de apariţie a problemelor cu care se confruntă acesta şi de

rezolvare a acestor probleme. Ei trebuie să-şi însuşească un set de valori şi să manifeste grijă pentru

mediu, precum şi să posede motivaţie şi dorinţă pentru a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească

starea mediului. Noi, cadrele didactice, dar şi părinţii, trebuie să-i sprĳinim pentru a-şi forma şi dezvolta

abilităţi necesare identificării şi investigării problemelor de mediu şi să le dăm ocazia de a participa la

rezolvarea acestora. Prin activităţi ecologice desfăşurate, copiii se dezvoltă: intelectual, emoţional,

voliţional, moral. Ei pot constitui modele pentru adulţi.

Valorile promovate prin activitate sunt: respectul pentru natură, conştientizarea şi implicarea în

problemele de mediu înconjurător, responsabilitatea, activitatea pe grupe. Prin activităţi ecologice

putem să cultivăm dragostea şi interesul copiilor pentru lumea care ne înconjoară, putem să formăm
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atitudini de aprobare sau dezaprobare privind rezultatele pozitive sau negative ale acţiunii omului

asupra mediului. Educaţia copilului în acest sens începe în familie, apoi în grădiniţă şi se continuă

sistematic în şcoală. Activităţile practice din mediul apropiat duc la formarea unor deprinderi

elementare de cercetare şi protecţia mediului.

Pentru desfăşurarea activităţii propuse au fost implicaţi părinţii prin procurarea de unelte de grădinărit,

pomi( copiii au plantat meri și cireși), răsaduri de flori( panseluțe și petunii). În ziua stabilită, am ieşit în

curtea școlii, aici am desfăşurat în prima parte a activităţii observarea pomilor și a florilor, părţile

componente: rădăcină, tulpină, frunze, flori, rolul fiecărei părţi componente. Utilitatea pomilor pentru

mediu, foloase. În urma observării, am început activitatea de plantare. Copiii s-au bucurat enorm de

activitate, mulţi dintre ei plantând pentru prima dată pomi. Astfel, am avut convingerea că elevii vor

deprinde cunoştinţe despre protejarea naturii şi despre importanţa plantării copacilor şi că vor acţiona

proactiv pentru protejarea naturii. Forma de evaluare a fost frontală, prin discuţii purtate cu elevii.

Focalizarea evaluării nu a fost pe conţinuturile achiziţionate, ci pe valorile şi atitudinile care au fost

asimilate şi exersate în timpul activităţii şi care trebuie să continue în acţiuni individuale, permanente,

în care copiii, alături de părinţi, să fie sensibilizaţi şi implicaţi.

A fost o activitate outdoor de educaţie ecologică în care copiii au contribuit direct la îmbunătăţirea

calităţii aerului, la înfrumuseţarea spaţiului verde al școlii, conştientizând astfel importanţa acesteia

pentru viaţa pe Pământ. După plantarea de puieți și răsaduri de flori în curtea școlii, am confecționat un

poster ”Cum protejăm pădurea?” cu fotografii cu pădure îngrĳită și cu pădure defrișată masiv. Apoi am

confecționat semne de carte cu tema ”De ce trebuie protejată pădurea?”, cu mesaje ecologice care au fost

distribuite elevilor din celelalte clase. Activitățile outdoor în procesul de învăţământ oferă o nouă

perspectivă a educaţiei, exemple de metode de predare interactive care să se reflecte într-un sistem de

calitate în termen de conţinut şi de rezultate.

De-a lungul timpului am realizat diferite activităţi cu elevii în natură, chiar dacă nu ştiam de conceptul

outdoor. Acum, mai mult ca oricând, voi continua să pun în practică oportunităţile de învăţare oferite

de acest tip de educaţie. Iată câteva exemple de bune practici:

- gimnastica de înviorare desfășurată în aer liber, atunci când vremea o permite;
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- întreceri sportive;

- plantarea și îngrĳirea de flori, pomi, și plante ornamentale;

- plimbări şi excursii;

- jocuri .

Alte exemple de activități outdoor pe care le voi implementa la clasa a II- a:

JOCUL CUVINTELOR, GĂSEȘTE PERECHEA

Activitățile desfășurate în timpul orei sunt următoarele:

� Organizarea colectivului în diferite formațiuni de lucru specifice activităților în aer liber;

� Formarea echipelor pe culori( 4 echipe de câte 7 elevi) ” Jocul cuvintelor”;

� Încurajarea colaborării în perechi sau în echipă, dar și a competiției între echipe;

� Găsirea perechii folosind jetoane, sunete, imagini, jocul ” Găsește perechea”.

Prima constă în găsirea unui număr cât mai mare de cuvinte cu literele adunate de echipele care au fugit

contra-cronometru pentru a strânge cât mai multe. În cazul în care o echipă are prea multe consoane sau

vocale, un membru al echipei poate negocia cu ceilalți reprezentanți pentru a face schimb.

Pentru cea de-a doua activitate se formează perechi cu ajutorul unor onomatopee scrise pe bilețele.

Sarcinile de lucru vor fi prinse cu cârlige în zona de joc, în arbuștii din apropiere, în gard sau în copaci.

Sunetele sunt principala manieră de comunicare între cei doi coechipieri. Fiecare echipă dă cu zarul,

apoi pleacă în căutarea bilețelului cu numărul respectiv. După rezolvarea ghicitorii, găsirea răspunsului

la întrebarea formulată sau la jocul de cuvinte, elevii revin la zona de aruncat cu zarul. Numărul de pe

fața zarului se adaugă la numărul anterior, iar echipa pleacă în căutarea următoarei provocări. Cei doi

parteneri se despart, iar primul care găsește numărul sarcinii își cheamă colegul folosind onomatopeea

primită. Jocul continuă până ce se ajunge la numărul 36 sau mai mult. Întrebările pot fi selectate din

diferite domenii, punându-se accent pe vocabularul studiat sau adăugând cuvinte a căror sens se poate

ușor recunoaște.
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ROLUL EURITMIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

PREŞCOLARILOR

EDUCATOARE: BĂDOIU BIANCA-MARIA

GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

Euritmia provine din greacă, de la eurhythmos ( eu= bine , rhythmos=ritm) și se referă la

ritmul regulat al inimii și urmarea acestuia în armonia sunetelor, liniilor și mișcărilor. Practic prin
euritmie se înțelege urmarea activităților într-un mod ritmic precum al inimii, fără să lași gândirea să
intervină în vreun fel în activitatea ta, fără să acționezi pe bază de ”simțiri”. Însă acestea nu se fac oricum
ci prin dans. Euritmia presupune că orice sunet, literă, linie are o mișcare aparte a corpului pe care
creierul o percepe într-un mod plăcut, fiind capabil să se activeze mai mult. Euritmia este considerată o
artă, dar și o practică pedagogică, și se caracterizează prin reprezentarea vizuala (gestuală) a vorbirii sau

muzicii. Exercițiile euritmice sunt esențiale în dezvoltarea copilului ca întreg. Ele își aduc contribuția
atât în dezvoltarea fizică, cât și cognitivă, socială sau emoțională. Euritmia poate fi definită din trei
perspective:

1. Pedagogică: ușurința, amplitudinea și expresivitatea artistică a mișcărilor permite ca euritmia să
fie folosită în educație ca o gimnastică străbătută de elementul artistic și dă astfel copilului posibilitatea
de a fi activ cu întreaga sa ființă aflată în dezvoltare. Aici, ea se orientează după fazele de dezvoltare ale
copilului și are ca sarcină, în primul rând, ca legătură cu limba și muzica să trezească și să cultive forțele
artistice ale copilului.
2. Terapeutică: prin mișcări euritmice transformate în scop terapeutic devin posibile vindecări

uimitoare, căci fiecare mișcare-sunet este o legătură cu procesele din organele interne.
Euritmia terapeutică se efectuează în colaborare cu medicul și este aplicată în așezăminte terapeutice,
cabinete medicale, școli cu clase ajutătoare sau pedagogie curativă.
3. Artistică: euritmia este o artă, locul ei este pe scenă și în sufletul spectatorului. Ea aduce în faţa

ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete rostite printr-o curgătoare şi expresivă gestică a braţelor, a
palmelor şi a corpului, într-o unitate dinamică. Scopul ei este acela de a stimula și consolida capacitățile
expresive ale copiilor prin mișcare. Ea are rolul de a stimula imaginația, procesul gandirii și
conceptualizarea până în punctul în care acestea se pot manifesta prin forme de mișcare într-un spațiu
fizic.

Exercițiile de euritmie la gradiniță sau școală au și rolul de a dezvolta coordonarea, atenția și
capacitatea de concentrare a copiilor. Acestea încep prin mișcări simple, liniare și se complică treptat în
forme și coreografii complexe, ajutand copiii să învețe să se coordoneze cu acestea și să aibă răbdarea și
concentarea necesară pentru a le urmări și a le pune în practică.
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În gradiniță sau școli, copiii sunt stimulați să transpună o poveste sau o poezie în gesturi și mișcări. Pe
măsură ce cresc, ei dobândesc abilitatea de a-şi controla gesturile braţelor, formele de deplasare cu paşii

şi reuşesc să dea formă prin mişcarea braţelor şi a picioarelor unor ritmuri, unor sunete care cer gesturi
specifice.

Piesele muzicale sau poetice care sunt transpuse euritmic rezultă din translatarea tonurilor sau a
sunetelor în gesturi precise, de conotaţie specifică. Nu se cer posturi, ca în balet, nu se cere un mimetism,
ca la vârstele mici, ci se cere o înţelegere a mesajului, a sunetului corelat cu mesajul şi cu gestul,a
costumului şi culorilor acestuia cu întreaga semnificaţie a gestului artistic.

Euritmia își aduce contribuția și în dezvoltarea abilităților sociale ale copilului. Activitățile se fac în
grup și ajută la îmbunătățirea relației dintre copii, favorizând legarea prieteniilor, dar și cooperarea sau
colaborarea dintre ei. Euritmia terapeutică este metamorfoza euritmiei artistice. Accentul se pune pe
ființa sunetului și pe valoarea forțelor lui terapeutice. Se pare că euritmia ar putea fi folosită cu succes în
recuperarea copiilor cu ADHD. Terapia euritmica ajută și la tratarea bolilor somatice, dar și a
problemelor de dezvoltare, deficiențelor de învățare, tulburărilor de somn sau a altor probleme de
natură psihologică sau psihiatrică.

Prin transpunerea sunetelor vorbirii, a tonurilor și intervalelor muzicale în mișcare, euritmia
curativă armonizează și stimulează activitatea organelor interne și funcțiile psihice. Se dezvoltă totodată
capacitatea de autopercepție și se impulsionează forțele de autovindecare ale organismului.

PICTURA: Pictura reprezintă o modalitate ideală de evaluare a emoţiilor şi de eliberare a tensiunii
interioare a copiilor cu nevoi speciale. Fiecare culoare transmite un mesaj, o stare de spirit, o dispoziţie.
Această formă de terapie se concretizează într-o modalitate de a cunoaşte copiii, problemele lor, starea
lor într-un anumit moment. Putem afla multe despre starea copilului dintr-un anumit moment prin
modul în care îşi alege culorile sau suprafaţa de desen. Pictura se poate realiza pe sticlă, faianţă sau lemn.

DESENUL: Desenul este o metodă terapeutică care are rolul de a dezvolta conştiinţa corporală a
copilului cu nevoi speciale. Prin desen pot fi create noţiuni de genul stânga-dreapta, sus-jos precum şi
conştiinţa propriului corp. Iată un exemplu: în cazul în care dorim să creăm copilului conştiinţa
existenţei propriilor palme şi a diferenţei stânga-dreapta, îi vom colora supafaţa palmei mâinii stângi cu

o culoare, iar suprafaţa palmei drepte cu o altă culoare şi le vom imprima pe o coală de hârtie. Între timp,
acest exerciţiu poate fi folosit pentru a-l face pe copil conştient asupra creşterii şi dezvoltării propriului
corp. Este bine ca, periodic, lucrările copiilor să fie prezentate în cadrul unor expoziţii, fapt care creează
copilului sentimentul că munca sa este apreciată.

MUZICA: “Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii,

farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, înăltând sufletul către tot ce
este bun, drept şi frumos .” (Platon)

Muzica este un limbaj primordial al omenirii, influenţa binefăcătoare a sa asupra funcţiilor
organismului uman în general şi mai ales asupra psihicului a fost observată din cele mai vechi timpuri,
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folosirea muzicii în scop terapeutic fiind tot atât de veche ca şi medicina însăşi. Muzica încurajează
comunicarea şi dezvoltă creativitatea.

Dansul este o formă artistică care pune în mişcare corpul ajutând la îndepărtarea angoaselor şi a
temerilor. Persoanele cu dizabilităţi nu au un limbaj verbal adecvat dezvoltat, dar deţin un limbaj al
mişcărilor. Astfel, comunicarea nonverbală poate fi un mod eficient de contact.

Muzica în terapia cu copiii autişti

Muzica este o formă de comunicare care are efecte liniştitoare pentru copiii autişti. Deoarece copiii
autişti sunt hipersensibili la stimuli externi, ei tind să aibă o afinitate puternică pentru a asculta muzică şi
pentru a cânta la instrumente muzicale.

Cercetările specialiştilor despre influenţele muzicii asupra copiilor diagnosticaţi cu autism au
demonstrat beneficiile utilizării acestei terapii ca mĳloc de sprĳinire a abilităţilor de vorbire şi de
menţinere a unui contact vizual mai bun. Astfel, deşi rostesc foarte puţine cuvinte sau nu vorbesc deloc,
copiii autişti sunt receptivi la muzică, şi chiar pot cânta. Scopul folosirii muzicii nu îl constituie cel de
obţinere de performanţe, ci de a-i învăţa să comunice, pentru că ei au aptitudini extraordinare pentru
muzică.

Prin terapia prin muzică se poate crea un cadru securizat în care copilul învaţă nu numai să
comunice, dar şi diverse sarcini, învaţă să respecte reguli sau convenţii sociale. De exemplu, dacă cel mic
nu execută contactul vizual, jocurile muzicale care presupun să-l privească pe terapeut pot ajuta în acest
sens. De asemenea, pot fi utilizate instrumente simple, cum ar fi tamburina sau un clopoţel. Este indicat
să fie căutate cântece apropiate vârstei lui pentru a le folosi în a-l ajuta să înveţe cuvinte şi semnale ale
corpului. Pot fi create cântece repetitive pe care copiii să le înveţe. În plus, cuvintele cântecului pot crea
o modalitate prin care copilul să-şi comunice nevoile sale prin cântec. Un exerciţiu ar putea fi ca adultul
să îi cânte copilului diverse melodii în timp ce ţine în braţe o păpuşă. Când în cântec se menţionează
cuvântul „somn“, adultul să întindă păpuşa pe pat, iar când se menţionează „trezire“, să salte păpuşa în
aer.

Jocurile cu rol, cele mai apreciate fiind acum “ De-a mama”, “ De-a doctorul”, “ De-a bucătăria”

(cum spun ei), îi ajută pe copii să verbalizeze, să redea aspecte din realitatea familiară, să aducă o bucăţică
din familia şi casa lor în sala de grupă. Aceste jocuri le sunt foarte dragi şi apropiate mediului pe care ei îl
cunosc cel mai bine.

După ce trec de pasul cu lacrimi, cu întrebări din 5 în 5 minute cand vine cineva să-l ia acasă,
după ce învaţă că nimeni nu rămâne la grădiniţa şi observă că fiecare zi se transformă în rutină, încep să
fie receptivi la poveştile scurte şi amuzante pe care le spune doamna, cand imită lupul cel rău, pe Moş
Martin, vulpea cea şireată şi multe alte personaje, la poeziile ritmate şi scurte despre degeţele, cifre,
familia şi nu în ultimul rând la cântecele vesele şi pline de mişcări distractive din “Bate vântul frunzele”,
“Castelul”, “ Alunelul”, “ În pădurea cu alune”, “Noi suntem piticii” etc.
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Nu în ultimul rând, ora de educaţie fizică este un bun moment de exerciţii euritmice şi un prilej de
joacă şi distracţie. Cel mai mult le place “ Suntem lei, tigri etc. la pândă”, când îşi imaginează că sunt

animale sălbatice, despre care noi am învăţat, se târăsc prin tunel şi la ieşire imită animalul sau prind
prada ( un copil care trece pe acolo, sau fug după altul în cerc).

BIBLIOGRAFIE :

� Rudolf Steiner - EDUCAŢIA COPILULUI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ŞTIINŢEI

SPIRITUALE, 1994, Editura Triade, Cluj-Napoca ;

� Elena Gheorghian, Maria Taiban – METODICA JOCURILOR ŞI A PROGRAMULUI

DISTRACTIV ÎN GRĂDINIŢA DE COPII, 1973, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti ;

� Constantin Cucos - PSIHOPEDAGOGIE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE ŞI

GRADE DIDACTICE, 2008, Editura Polirom, Iaşi.
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Adecvarea și inadecvarea stilistică

Balan Mirela

Prof. Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca

EVOCARE: Vizionarea unui videoclip despre greșeli frecvente în limbă (Pastila de limbă, Test de perspicacitate
Radu Paraschivescu); fișă documentare despre calitățile generale și particulare ale stilului

REALIZAREA SENSULUI:

Citiți cu atenție textele date și analizați-le sub raportul inadecvării stilistice în funcție de cerințele date.

Grupa I:

Harap-Alb era bossul cel mic al craiului și toți de la curte credeau că e tare, deoarece șparlise pietrele nestemate din fruntea

cerbului.

1.Cine credeți că a scris acest enunț?

2. Ce registre stilistice identificați în acest enunț?

REGISTRE STILISTICE EXEMPLE

argotic șparlise

tare

3. Corectați enunțul și în ceea ce privește adecvarea la conținutul operei la care face referire, optând pentru
limbajul standard.

Grupa a II-a:

-Ascultă, madam, scopul căsătoriei este procreația, și când o femeie nu procreează, decade din drepturile ei. De vreme ce nu

mi-ai dat o familie, nu mă faci util patriei, mă lași să mă pierd în negura uitării fără urmași, care să-mi poarte numele, nu

mai ești, de fapt, soția mea. Eu sunt un sentimental, un om bun; mi-am zis că poate ești în neputința fiziologică de a-mi

dărui un fiu, și cum ai făcut tot ce ai fost în stare, născând un copil neviabil, am fost învins de caritate, de amorul spiritual

pentru tine, de amorul steril. Nemaifiind soția mea de facto, voi face ca în curând să nu mai fii nici de jure. (G. Călinescu,

Enigma Otiliei)



23

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

De facto= în justiție este folosită cu înțelesul „în practică, dar nu neapărat condiționat de lege” sau „în practică,
dar fără reglementare legală”

De jure= „de drept”, „reglementat de lege”

1.Precizați contextul în care are loc această comunicare (cadrul, situația socio-profesională a vorbitorului).

2. Selectați câteva neologisme inadecvate unei discuții familiale și înlocuiți-le cu structuri /cuvinte potrivite, după
modelul:

Neologism inadecvat contextului Cuvântul potrivit în context

procreația nașterea

bolnav

3.Exprimați-vă opinia dacă un copil îl poate face pe cineva util patriei, așa cum susține personajul. Din ce tip de

discurs pare/ este extras acest clișeu?

GRUPA a III-a:

CHIRIȚA: Quel bonheur! Gugulea nineacăi!...Auzi ce spune monsiu Șarlă?...Zâce că ai să vorbești franțuzăște ca apa...N'est-

ce pas, monsieur Șarlă, qu'il parlera comme l'eau?

Șarl: Comme? ...Ah, oui, oui...vous dites comme ca en moldave...Oui, oui.

CHIRIȚA: Da' ian să-i fac eu un examen...Guliță, spune nineacăi, cum să cheamă franțuzăște furculița?

GULIȚĂ: Furculision.

(V. Alecsandri, Chirița în provinție)

1.Precizați de ce Șarl nu înțelege replica Chiriței.
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2.Selectați, în tabelul dat, câteva cuvinte / structuri greșite:

TIPURI DE CUVINTE / STRUCTURIGREȘITE EXEMPLE

Decalc frazeologic parlera comme l'eau

Cuvânt familiar/ colocvial

Regionalism fonetic

Cuvânt creat, inventat

GRUPA a IV-a

Anii de mărețe înfăptuiri și împliniri, de profunde prefaceri și inegalabile realizări ai devenirii socialiste au marcat

structural sistemul de instruire și educație, menit să deschidă tinerei generații largi orizonturi profesionale și culturale, să

contribuie la formarea conștiinței revoluționare și a spiritului ei patriotic, să imprime calități și însușiri morale proprii

omului nou. („Minunate condiții de învățătură și educație pentru tânăra generație” în „Scânteia”, 19.09. 1987)

1.Explicați sintagma „om nou” și precizați dacă în perioada comunistă educația / învățământul încuraja libertatea
de gândire.

2.Selectați din limbajul politic al perioadei comuniste (așa-numita „limbă de lemn”) următoarele aspecte:

STRUCTURI TIPICE LIMBII DE LEMN EXEMPLE

Adjective cu sens superlativ Profunde, ........................,

Frază lungă, enumerativă

REFLECȚIE:

Analizați „CV”-ul anexat și precizați în ce stil este realizat. Completați apoi un CV oficial cu datele pe care le

puteți prelua din textul literar.

”Boieri, cucoane și cuconițe!

Eu sunt de la Iași;

Șed în chirie în mahalaua Păcurarii.
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Trăiesc din venitul unei moșioare ce am.

Mă numesc B. B.

Am venit aici ca să scap de tina și pulberea Iașilor, și o să șed vreo lună.

Sunt trei ani de când a murit tatăl meu, și șeapte de când a murit maică-mea.

Am o soră măritată în Bucovina, care trăiește foarte bine cu bărbatu-său ce ține moșii cu anul, și are velniță cu
mașină, și un unchi la București, care șede pe Podul Mogoșoaiei n.751.

Sunt holtei și n-am de gând să mă-nsor.

După slujbă nu îmblu.

Nu-mi bat capul de politică și n-am nici o opinie.

Nu sunt nici bun, nici rău. Nici fac, nici primesc vizite. Vorbesc puțin. Nu joc nici stos, nici vist, nici preferanț.

Obicinuiesc a mă culca la șeapte, și a mă scula la unsprezece ceasuri.

Mă bărbieresc de trei ori pe săptămână.

Iarna port peptar de flanelă și galoși blăniți.

Boieri, cucoane și cuconițe!

Vă rog să nu bănuiți că vi le spun aceste, fiind în interesul domniilor-voastre ca să nu vă mai osteniți a le afla.

Mă închin cu plecăciune.”

(C. Negruzzi, Scrisoarea II- Rețetă)

BIBLIOGRAFIE:

Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia Educațional, Cluj-Napoca,
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Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Editura StudIS, Iași, 2008
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Avantajele utilizării platformelor e-learning

şi a instrumentelor digitale

în procesul de predare-învăţare-evaluare

Autor: Barbu Simona,
Prof. Şcoala Gimnazială „AL. I. Cuza”, Brăila

Utilizarea platformelor de învățare e-learning şi a instrumentelor digitale în procesul instructiv-
educativ ajută atât cadrele didactice cât și elevii în dinamizarea procesului de predare-învățare-evaluare.

� BENEFICII PENTRU PROFESORI

� instrumentele digitale facilitează realizarea unormateriale didactice creative şi uşor de învăţat

� pot fi generate resurse care lucrează conceptele într-un mod transversal sau multidisciplinar,

facilitând gândirea critică și reținerea informațiilor.

� permite aplicarea strategiilor în clasă, cum ar fi gamificarea sau diferite metodologii cum ar fi flipped

classroom.

� lecții motivante și memorabile prin crearea de sarcini profesionale și creative.

� procesarea și transmiterea conținutului se face într-unmod efficient și ușor;

� feedbackul activităţilor permite o urmărire mai personalizată elevilor.

� BENEFICII PENTRU ELEVI

� se oferă elevilor posibilitatea să poată folosi conținutul în funcție de stilul său personal de învățare;

� permit învățarea prin joacă şi prin descoperire.

� învăţarea este activă, elevii sunt protagoniștii procesului lor de învățare, profesorul fiind ghidul care

dirĳează acest proces.

� sporește entuziasmul elevilor de a învăța prin lecții motivante și semnificative.

� creează un climat plăcut care stimulează şi susţinemotivaţia pentru învăţare

� dezvoltă competențele digitale atât profesorilor cât și elevilor

Aceste programe sunt adesea gratuite și sunt folosite de profesori, elevi și uneori de părinți, atât
în sala de clasă, cât și în afara acesteia. Ele pot fi folosite pentru:

� a preda conținutul curriculumului
� pentru a stoca date
� pentru a crea/editamateriale didactice
� pentru a colabora, etc.

EXEMPLE DE PLATFORME E-LEARNING

� prezentări, lecţii: GENIALLY, PREZI, NEARPOD, CANVA
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� gamification şi exerciţii interactive: WORDWALL, LEARNINGAPPS, LIVEWORKSHEETS,

STORYJUMPER

� Evaluare, quiz-uri, chestionare: QUIZIZZ, QUIZLET, KAHOOT, ASQ, MENTIMETER

Platformele e-learning sunt create pentru interactivitate și colaborare - două caracteristici
esențiale pentru educație. Accentul nu se pune pe instrumentele în sine pe care le folosim, ci de ce și
când este nevoie de un anumit instrument. Modul în care folosim aceste resurse educaţionale va face o
diferență esențială în modul în care măsurăm succesul elevilor noștri.
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Instrumentele digitale – cavalerii în armură strălucitoare ai

consolidării și evaluării

Autor: Baumgarten Silvia-Cristina
Prof. Liceul Teoretic King George

În educația secolului XXI, ecranele cu care elevii noștri s-au obișnuit încă de la cea mai fragedă vârstă, ne
pot fi inamici de temut sau aliați de nădejde. Depinde doar de noi să creăm o adevărată relație de vasalitate cu
instrumentele care în mod obișnuit îi distrag pe cei mici și să folosim această relație în beneficiul tuturor.
Consolidarea și evaluarea pot fi mai plăcute deopotrivă pentru profesor și elevi, atunci când sunt pregătite cu
ajutorul instrumentelor digitale, mai ales că în prezent există o plajă largă de opțiuni care pot fi folosite în clasă.
De la banala sarcină de a împărți temele unui proiect, până la completarea unor itemi de evaluare, utilizarea
aplicațiilor poate să sprĳine demersul educațional și să ofere experiențe care să ajute învățarea.

Scopul articolului de față este acela de a prezenta din perspectiva unui profesor de Istorie, câteva
platforme digitale utilizate în activitatea didactică și de a oferi exemple cu privire la modul de utilizare. Este de
menționat faptul că toate site-urile pe care le voi utiliza în continuare, oferă posibilitatea realizării unor conturi
gratuite, fapt care le face să fie accesibile oricărui cadru didactic. De asemenea, foarte important este și faptul că
deși prezentarea de față este aplicată pe domeniul Istoriei, toate aceste platforme pot fi utilizate de orice profesor,
indiferent de materia predată.

Voi începe prin a discuta despre prima aplicație pe care am folosit-o și care a devenit deja destul de
populară în școlile din România. Kahoot1 este un site care îți permite să realizezi, în varianta sa gratuită, quiz-uri
de tip itemi cu alegere multiplă sau itemi cu alegere duală de tip A/F. Mecanismul prin care funcționează această
aplicație este destul de simplu. Profesorul trebuie să pregătească quiz-ul adăugând pentru fiecare întrebare
răspunsurile și selectând răspunsul corect. Ulterior, în clasă, proiectează jocul creat, iar copiii îl vor accesa cu
ajutorul unui cod QR sau a unui cod numeric, de pe propriile telefoane. Imediat ce profesorul va da startul,
întrebările se vor succeda, oferind după fiecare rundă un clasament provizoriu al elevilor. Un avantaj al aplicației
este faptul că îi stimulează pe participanți să fie implicați în activitate, oferindu-le senzația unui joc, nu a unei
sarcini de lucru. Personal, am utilizat Kahoot în special pentru lecțiile de recapitulare și am integrat de multe ori
chiar și întrebări capcană pentru a menține interesul elevilor. De exemplu, pentru un joc realizat cu scopul de a
recapitula lecția despre întemeierea Imperiului Roman, una dintre întrebările alese a fost „Câți pescăruși a văzut
Romulus conform legendei?”. Variantele de răspuns oferite au fost a) 12, b) 6, c) 0 d) 18. Lucrând contra timp,
mai bine de jumătate dintre elevi au dat ca răspuns una dintre primele două variante, a și b, fără să mai fie atenți la
faptul că enunțul întrebării constituia o capcană, Romulus nevăzând pescăruși, ci vulturi, conform legendei.
Integrarea unor capcane de acest gen face ca elevii să își mențină atenția și concentrarea pe tot parcursul
exercițiului. Din păcate, aplicația are și un dezavantaj semnificativ, în varianta ei gratuită, deoarece oferă statistici
despre numărul de răspunsuri corecte date doar de primii cinci clasați. Din acest motiv, Kahoot este un
instrument util pentru etapa de consolidare, însă nu poate fi folosit exclusiv în cea de evaluare.

Dorindu-mi să găsesc alternative care să îmi permită generarea unor statistici cu privire la evoluția
elevilor, am identificat platforma Quizizz2, care poate fi utilizată cu succes atât ca instrument de consolidare, cât și
ca formă de evaluare. Deși jocurile create nu sunt la fel de dinamice precum cele realizate cu ajutorul platformei

1 https://kahoot.com/
2 https://quizizz.com/
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Kahoot, Quizizz reprezintă o alternativă viabilă, deoarece în varianta sa gratuită, permite atât accesul la statistici,
cât și crearea mai multor tipuri de itemi diferiți și integrarea lor într-un singur test. Astfel, după ce profesorul își
creează un cont gratuit, el poate genera instrumente de consolidare și evaluare, care conțin itemi cu alegere
multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de completare, itemi de corelare, precum și itemi semiobiectivi. În ceea ce
privește categoria itemilor obiectivi, profesorul poate oferi în aplicație răspunsul corect, precum și răspunsuri
alternative care pot fi marcate ca fiind corecte. De exemplu, la întrebarea „Pe câte coline era așezată cetatea
Roma?”, răspunsul corect este „șapte”, însă pentru a se asigura că aplicația va puncta răspunsul elevului, profesorul
ar trebui să ofere ca răspunsuri alternative și variantele „7” sau „sapte”, anticipând astfel modul în care elevii ar
putea furniza răspunsul. Un alt beneficiu al acestei aplicații este faptul că profesorul poate seta timpul pe care
elevii îl au pentru a completa fiecare item în parte. Acest lucru permite elevilor parcurgerea întregului quiz în
ritm propriu, fără a se lupta pentru întâietatea oferită de viteza cu care oferă fiecare răspuns. În ceea ce privește
itemii semiobiectivi, aceștia vor fi punctați de aplicație indiferent de conținutul răspunsului, ceea ce presupune o
verificare ulterioară mai amănunțită din partea profesorului. Având în vedere că pentru a utiliza Quizizz nu doar
cadrul didactic trebuie să își facă un cont, ci și elevii, considerăm că aplicația este mai ușor de utilizat de către
elevii mai mari, limita inferioară sugerată fiind cea a clasei a VII-a. La finalul testului, profesorul are acces la
diverse statistici (vezi fig.1) care îi generează un tablou amplu asupra itemilor care i-au pus în dificultate pe elevi
și asupra conținuturilor care au nevoie de o reactualizare a informațiilor. De asemenea, un alt avantaj al acestei
aplicații este acela că poate genera și fișe de lucru care pot fi imprimate și date elevilor ca temă pentru acasă,
pentru a consolida informațiile dobândite.

(Fig.1 – Statistica oferită de aplicație la finalul fiecărui test.
Pentru fiecare întrebare, ni se arată tipul itemului, acuratețea răspunsurilor, timpul mediu petrecut de elevi pentru a da

răspunsul, numărul de elevi care au răspuns corect și numărul celor care au răspuns greșit)

O altă aplicație extrem de versatilă pe care am folosit-o cu succes în activitățile de consolidare a fost
Wordwall3. Spre deosebire de aplicațiile prezentate anterior, varianta gratuită a Wordwall îți permite să realizezi
doar cinci activități. Deși acesta este un dezavantaj semnificativ, varianta gratuită îți permite totuși să accesezi
exerciții făcute de alți profesori, lucru care poate fi extrem de util în activitățile de recapitulare. Pentru cei dispuși
să plătească abonamentul lunar, Wordwall este o resursă foarte utilă, deoarece oferă o serie foarte variată de
activități care pot fi adaptate fiecărei lecții. La fel ca în cazul aplicației Quizizz, orice joc poate fi apoi transformat
într-o fișă de lucru ce poate fi imprimată, însă folosirea lui în clasă este cu atât mai utilă, cu cât permite
organizarea unor activități frontale, care să implice întreg colectivul de elevi. Printre exercițiile care pot fi create
cu ajutorul acestei aplicații se numără chestionarele, itemii de corelare, completarea de texte lacunare, itemi de tip
constituirea de perechi, itemi cu alegere duală, chestionare cu imagini sau chestionare de tip concurs sau roata

3 https://wordwall.net/
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aleatorie. Spre deosebire de primele două aplicații, rezolvarea exercițiilor se face în mod individual, avantajul
fiind acela că oferă șansa fiecărui elev de a se face remarcat. Pentru chestionare, am optat de cele mai multe ori
pentru varianta itemilor cu alegere multiplă. De exemplu, pentru enunțul „România intră în Primul Război
Mondial în anul...”, elevii au avut de ales dintre patru variante a) 1914, b) 1916, c) 1917 și d) 1918. În mod evident,
un astfel de exercițiu poate fi rezolvat oricând și în caiet sau pe o fișă de lucru, însă utilizarea unei aplicații de acest
gen face ca evaluarea să fie mai bine receptată de elevi. Un beneficiu al aplicației Wordwall este acela că oferă
posibilitatea de a comuta șablonul și a adapta tipul de activitate în funcție de nevoile clasei (vezi fig. 2).

(Fig. 2 – Modalități de comutare a șablonului în Worwall. Utilizând același test, am creat trei activități diferite, prima de tip
chestionar-concurs, a doua de tip cursă în labirint, iar a treia de tip anagramă.

O altă aplicație foarte utilă în procesul de evaluare este Baamboozle4. Deși contul plătit oferă o varietate
de exerciții, varianta gratuită poate fi la fel de folositoare în crearea unei modalități mai prietenoase de evaluare.
Profesorul introduce întrebările dorite, notând și răspunsul corect pentru fiecare, iar apoi elevii trebuie să aleagă
câte un cartonaș cu numere cuprinse între 1 și 16 sau, după caz, 1 și 24. Sub fiecare cartonaș se află fie o întrebare,
fie un bonus sau chiar o pedeapsă. Dacă este folosită pentru evaluare, aplicația dă șansa fiecărui elev de a răspunde
la o cerință, iar în funcție de răspunsul oferit, profesorul decide dacă acordă sau nu punctajul. În cazul activităților
de consolidare, aplicația poate fi însă folosită pentru a le oferi elevilor ocazia de a lucra în echipă, implicându-i
într-o competiție care îi va ajuta să se mobilizeze pentru a oferi răspunsuri cât mai complete. O alternativă
gratuită, care însă nu oferă și punctaje, este roata aleatorie disponibilă pe site-ul Wheel of Names5. Dezavantajul
principal este acela că toate întrebările sunt vizibile încă de la începutul activității, lucru care elimină elementul de
surpriză. Cu toate acestea, instrumentul este util atât pentru a adresa întrebări în mod aleatoriu, cât și pentru a
stabili temele pentru proiecte sau echipele de lucru.

De-a lungul timpului am utilizat toate aceste aplicații pentru a realiza multiple activități de consolidare și
am sesizat că elevii sunt mult mai implicați și mai dornici să răspundă atunci când folosim astfel de instrumente
digital, față de momentele în care au în față o simplă fișă de lucru, chiar dacă în fond, conținutul exercițiilor este
identic. Chiar și în cazul evaluării orale, faptul că întrebările sunt dispuse pe roata aleatorie sau chiar ascunse în
spatele unor numere din care elevii trebuie să aleagă, face ca întregul proces să fie mult mai plăcut pentru ambele
părți. Este important să experimentăm în clasă învățarea prin joacă, așa că, având în vedere că lumea digitală a
devenit principalul teren de joacă al generației actuale de elevi, profesorii trebuie să transforme acest teren în
propriul lor câmp de bătălie. Utilizând instrumente digitale în activitățile didactice, vom reuși să vorbim pe limba
elevilor noștri și să le prezentăm conținuturile într-o modalitate de actualitate pentru prezent și chiar mai
important, pentru viitorul lor.

4https://www.baamboozle.com/
5https://wheelofnames.com/
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Folosirea mĳloacelor moderne în predarea online

Autor: Bejan Alexandra

Prof. Scoala Gimnaziala nr. 1 Umbraresti, Galati

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a
suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de

comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea
organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite,
câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a
descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale,
sociale, culturale și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a
luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu
siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a
întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe
care nu am mai întâlnit-o până în prezent.

Activitatea cadrelor didactice

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la

distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea
didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact
negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană,
sprĳin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează
comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în
acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza
imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.

Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi),
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un
discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a
paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în
care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare
nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin
întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata
sau de trafic încărcat.
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Un element interesant este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării în mediul
online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa,

imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative,
pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online.

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice
semnalează, în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și
evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează,
lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/
sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-
evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul
disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.

Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în
condițiile derulării activităților didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor față-în-

față, remarcăm identificarea preponderentă a dezavantajelor, firească în contextul
schimbării radicale a modului de lucru. Suspendarea activităților didactice față-în-față poate
să afecteze în mod negativ procesul de învățare în general. Profesorii consideră că dedică
mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să
mențină treaz interesul elevilor. Cadrele didactice descoperă limitele instrumentelor de
lucru și ale platformelor online prin experiență directă, concluziile la care ajung fiind, de
fapt, cunoscute din literatura de specialitate din ultimii ani.

Cadrele didactice participante la studiu recunosc că au dificultăți reale în derularea
activităților didactice în mediul online din cauza absenței unor instrumente tehnice
corespondente variatelor activități pe care le desfășoară în mod curent la clasă (integrate în
platformele pe care le utilizează), destinate managementului de ansamblu al clasei, obținerii

feedback-ului și realizării activităților de evaluare. Faptul că, în marea lor majoritate, nu
folosesc platforme dedicate activităților didactice online (așa numitele Virtual Learning
Environment), ci mai degrabă platforme destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual sub
forma videoconferințelor (de genul Skype, Meets, Zoom, Messenger), conduce la anumite
dezechilibre în gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare.

Activitatea elevilor

În mod firesc, trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți în

realizarea activităților la distanță propuse în această perioadă: în primul rând vorbim despre
dificultăți tehnice (73%), apoi de lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii
(71%), urmând să consemnăm nivelul insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui
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dispozitiv adecvat (65%), lipsa unui program bine structurat (65%), lipsa controlului și
monitorizării constante a activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa

suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților (59%).

Poate aparent surprinzător, pe primul lor în opțiunile cadrelor didactice sunt situate

dificultățile tehnice (conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări
de browser, instalări de programe suplimentare etc.) urmate de lipsa obișnuinței de a învăța
cu ajutorul noilor tehnologii și abia pe locul al treilea lipsa unui computer/ tabletă/ telefon
smart. Sigur, elementul pe care opinia publică l-a clamat cu preponderență în acest timp se
situează între primele trei, dar nu este pe primul loc! Din observațiile cadrelor didactice
(atenție, la începutul intrării școlii în online, lucrurile putând să fie în măsură să se
îmbunătățească pe parcurs!) dificultățile tehnice și lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul
noilor tehnologii sunt pe primele locuri. Mai simplu spus, elevul are acces la informația

digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens, numeroase alte studii arătând
anterior prezentului că obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția
programelor de socializare, muzică și entertainment. În acest context trebuie explicată
prevalența itemului care privește lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii
față de cel care vizează lipsa unui computer/tabletă/telefon smart. Cadrele didactice au
observat că și în situația în care elevii au acces la dispozitivele necesare conectării online,

faptul că puțini dintre ei au utilizat tehnologia anterior ca un instrument pentru învățare
face ca respectivul acces să nu fie cel mai important. Cel mai puțin important factor a fost
considerat cel privind lipsa conținutului educațional suficient de diversificat. Acest lucru

este corelat și cu faptul că, fiind la începutul utilizării tehnologiei în educație, multe dintre
cadrele didactice se află încă în faza de a transpune predarea clasică față în față în zona
tehnologiei și astfel tehnologia este considerată mai degrabă un intermediar, nu un cadru de
oferire și un procesor al informației. Este evident că, după perioada de încercare a
tehnologiei și de reglare a predării tradiționale în noile cadre, vor apărea noi direcții de
abordare și atunci necesitatea extinderii orizontului de conținut o să devină mai importantă.

CONCLUZII

Printre rezultatele cele mai elocvente, menționăm:

• Indiferent de performanțele cadrului tehnic, de abilitățile profesorilor, de gradul de
adaptare a conținuturilor la noul context, procesul de predare, învățare, evaluare este
diminuat, pierde din consistență, calitate, naturalitate;

• Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre cadru
didactic, informatician, inginer de sistem, manager școlar, performativitatea rețelei de
comunicare etc. și nu un atribut exclusiv al profesorului;
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• Referitor la conținutul educațional predat, fiind la începutul utilizării tehnologiei în
educație, multe dintre cadrele didactice demonstrează că tehnologia este considerată mai

degrabă un intermediar, și nu un cadru de procesare sau de prelucrare a informației
didactice într-un nou format, operație ce presupune o serie de competențe suplimentare de
convertire și transcodate didactică;

• Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la elevi,
se pot discuta consemne de lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât să se
realizeze predarea, în adevăratul sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de procesare
sau aplicare a teoriei în raport cu practica etc.;

• Învățământul la distanță încearcă să acopere dimensiunea instructivă a formării, având
mai puține virtuți de educare și structurare a personalității, respectiv de formare a
comportamentelor, atitudinilor, valorilor;

• Învățământul online poate exclude categorii de elevi – cum ar fi copiii cu nevoi speciale, cu
dificultăți de învățare, ne-școlarizați, abandonați etc.;

• Învățarea virtuală devine mai costisitoare financiar și mai cronofagă din perspectiva
pregătirii și livrării acesteia, de către profesor, din perspectivă proiectivă, tehnică, didactică;

• Profesorii sugerează că pregătirea lor trebuie orientată în viitor nu numai spre
conținuturile de învățare, ci și spre noile tehnologii în perspectiva integrării acestora, în
cunoștință de cauză și cu folos, în procesul de învățare.

Bibliografie: “ȘCOALA ONLINE - ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI,

Raport de cercetare evaluativă” , București, 2020- Petre Botnariuc, Constantin Cucoș,
Cătălin Glava, Daniel E. Iancu, Editura Universității din București
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Types d'exercices utiles pour la compréhension orale

Autor : Bica Laura-Nicoleta
Profesor la Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești

Comprendre signifie accéder au sens fondamental du document lu ou écouté.
D’abord, l’enseignant découvre ses propres capacités d’écoute, de perception et d’analyse, afin de

lui permettre ensuite d’utiliser au mieux le potentiel d’écoute et de compréhension de ses apprenants.
Parce que la langue est un outil de communication et d’interaction sociale, les activités doivent

être nombreuses et variées, favorisant l’expression libre et les échanges. Nous devons rendre l’apprenant
actif et responsable de son apprentissage.

Le matériel didactique doit répondre aux objectifs de l’enseignant et aux besoins et intérêts des
apprenants, d’où le recours à des documents authentiques provenant des médias (journaux,
enregistrements d’émissions de radio et de télévision). Ce matériel est utilisé dans des activités de
compréhension en mettant l’accent sur le vocabulaire, dans la recherche du sens. Ici la question du
contexte doit apparaître au tout premier plan, car l’objectif essentiel d’une activité de compréhension est
de travailler sur le contenu et non sur des mots ou phrases isolés. Les mots possèdent, en plus de leur
sens de base (dans les dictionnaires), un sens contextuel, précisé par l’entourage linguistique où figure le
mot. Le contexte joue un rôle important dans la compréhension orale.

Pour faciliter la bonne compréhension, il est nécessaire d'avoir des supports authentiques autant
que possible et de les choisir en concordance avec le niveau des apprenants et de leurs pré-acquis. Ils
peuvent être: des bulletins d'informations ou météo; des documentaires radiodiffusés; des conférences
ou exposés; des enregistrements de discussions entre natifs; des publicités; des extraits de films ou
dessins animés; des annonces ou des messages brefs; des chansons; des extraits d'entretien; des
reportages transmis à la télé.

Les exercices les plus utilisés dans la compréhension orale sont :
– les questionnaires à choix multiples (QCM);

– les questionnaires vrai/faux/je ne sais pas;
– les tableaux à compléter;
– les exercices de réparation de texte ou les textes lacunaires;
– les exercices de mise en relation;
– les exercices d’appariement;
– les questionnaires à réponses ouvertes et courtes (QROC);
– les activités d'analyse et de synthèse6.
Le QCM est précédé par la question à laquelle l’étudiant répond en opérant une sélection (au moins)

parmi plusieurs solutions proposées, chacune étant jugée (par le constructeur de l’épreuve et par un consensus entre

spécialistes) correcte ou incorrecte indépendamment de l’étudiant qui doit yrépondre
7.

6
L’Enseignement de la compréhension orale. ÉduFLE [en ligne], consulté le 19 avril 2019. Disponible sur:
http://www.edufle.net/L-Enseignement-de-la-comprehension.html.
7Leclerque, D., (1986): La conception des questions à choix multiples. Bruxelles : Éditions LABOR, p. 15.
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L’avantage principal des questionnaires à choix multiples consiste dans l’amélioration de la
validité, la fidélité et la sensibilité d’un examen, ils présentent le moyen d’obtenir et de corriger
beaucoup de réponses en peu de temps, de plus, le corrigé de l’activité qui repose sur les questions à
choix multiples est simple, automatique et principalement objectif. Le QCM permet l’évaluation de
l’élève d’une façon systématique et précise. Cette façon apporte néanmoins de nombreux inconvénients
comme l’impossibilité de la présentation orale ou la facilité de copier des réponses à son voisin8.

Le questionnaire vrai/faux/je ne sais pas. À la différence du QCM, l’élève ne choisit pas la
solution correcte mais il essaie d’évaluer l’affirmation et de spécifier si elle est vraie ou fausse.
L’enseignant peut aussi proposer la réponse « je ne sais pas ». L’élève choisit cette réponse au cas où il
n’est pas possible d’évaluer l’affirmation d’après le texte lu ou d’après l’enregistrement écouté. La réponse
« je ne sais pas » rend parfois le questionnaire encore plus difficile.

Le tableau à compléter est un type d’exercices très utilisé pour améliorer la compréhension
orale. On peut exercer plus d’éléments en faisant ce type d’exercice. L’enseignant choisit le texte
convenable, ensuite, il efface les parties du texte qu’il veut exercer avec les élèves. Il les fait écouter
l’enregistrement ou le texte oralisé. L’objectif du travail est de trouver par l’intermédiaire du document
sonore les mots ou les phrases qui étaient effacés. Les avantages sont les mêmes comme dans les
précédents.

Les exercices de classement et d’appariement ont pour but de trouver les réponses qui
correspondent aux questions posées dans le désordre : par exemple, dans une série de verbes et de
thèmes trouver la paire, lier l’expression à l'image convenable, trouver le mot qui ne correspond pas aux
autres ou, par exemple, lier des personnages à leurs paroles.

Quand l’élève relie les expressions par une flèche, on appelle ces exercices aussi « exercices de
fléchage »9. Ces exercices sont également très utiles si l'enseignant a la possibilité de travailler avec un
tableau blanc interactif.

Les questionnaires à réponses ouvertes et courtes (QROC) permettent aux apprenants de
donner librement une réponse courte. On a besoin d’un extrait enregistré ou d'un dialogue. En vertu de
cet enregistrement, l’élève formule ses réponses courtes. Il est important d’évaluer la capacité à
comprendre et non la production, alors, il n’est pas demandé d’évaluer les erreurs de type
orthographique, on vérifie si l’élève a compris l’enregistrement et la question.

La réponse peut comprendre seulement quelques mots, toute la phrase ou quelques phrases, mais
aussi un chiffre, etc. Contrairement à la méthode du questionnaire à choix multiples, les élèves peuvent
formuler leurs propres réponses. Cette méthode permet donc d’évaluer non seulement le niveau de
connaissances de l’élève, mais aussi sa capacité d’interpréter ses pensées.10

Séquence didactique visant la compréhension orale

Visite au musée de Louvre

Public: IXe, L2 (adolescents)
Niveau: A2

8 Ibidem, p. 25-27.
9 Bouguerra, T. Grammaire et approche communicative [en ligne]. [consulté le 19 avril 2019]. Disponible sur : http://asl.univ-
montp3.fr/masterFLE/t.bouguerra/exercices_grammaire.pdf.
10

Questions à réponses ouvertes courtes. Université de Berne [en ligne], consulté le 19 avril 2019. Disponible sur:
http://www.iml.unibe.ch/fr/dienstleistung/assessmentpruefungen/pruefungsmethoden/ kurzantwortfragen-kaf/.
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Compétence visée: C.O.
Support: document audio Karine : Visite du Louvre à Paris (https://www.audio-

lingua.eu/spip.php?article2431&lang=de)
Durée : 30 minutes – séquence supplémentaire pour les activités de production
Objectifs linguistiques:
- identifier les mots et les structures appropriées pour décrire un objectif touristique
Objectifs communicatifs:
- exprimer son point de vue sur un objectif touristique;
- décrire un musée
Objectifs socioculturels:
- découvrir le vocabulaire de la culture, des loisirs, du tourisme;
- développer ses connaissances sur la vie culturelle et les objectifs touristiques de Paris.
1. Repérage sonore

1.1 Compréhension globale

Les élèves écoutent le document une première fois en se concentrant sur la voix et la personne
qui parle. Puis ils répondront oralement aux questions suivantes :

- Combien de personnes parlent dans le document ?
- C’est un homme ou une femme ?
1.1.2 Compréhension détaillée

Les élèves lisent les questions suivantes et écoutent de nouveau le document. Ensuite, ils essaient
de compléter les réponses correctes.

1. Vrai ou faux?

a) La visite aux musées parisiens est gratuite deux fois par mois. (………….)
b) Karine visite le Musée du Louvre pour la première fois. (………….)
c) Elle visite le musée le premier jour du mois. (………….)
d) Karine veut toujours revoir La Joconde. (………….)
e) Les tableaux religieux lui semblent faciles à comprendre. (………….)
f) Il est défendu de toucher les statues. (………….)
g) Karine est fascinée par les peintures religieuses. (………….)
h) Elle veut acheter une affiche murale. (………….)
2. Complétez avec les mots qui manquent :
On s’en va ………………. à la ……………. voir si on ne peut pas …………… un joli poster à amener

à la ………………. .
3. Pourquoi Karine choisit-elle de visiter le musée ? Donnez au moins deux raisons.
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Bune practici în utilizarea instrumentelor digitale în

activitatea didactică

AUTOR: Prof.înv,primar BIREŞ RAMONA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,OLTEA DOAMNA’’,ORADEA

Educația a devenit globală, deci nu mai poate fi gândită prin încadrarea în formatul rigid al unei
ore în cadrul static al sălii de clasă. Aceasta pretinde profesorului creativitate reală și gândire analitică, pe
care ar trebui să le transfere și elevilor săi. Situația ar trebui să devină motivantă pentru profesor,
întrucât va stimula intuiția, entuziasmul și participarea activă a elevilor, ceea ce deseori este un deziderat
greu de atins prin predarea tradițională care poate fi uneori plictisitoare, sufocând curiozitatea și
implicita participare a elevilor. Un alt beneficiu al utilizării tehnologiei îl constituie faptul că aceasta
permite o educație mobilă, mult mai flexibilă și chiar personalizată, accesibilitatea informației fiind un
mare atu.

Utilizarea tehnologiei va permite, deci, realizarea menirii educației pe direcția sa definitorie de
"artă" creativă, intuitivă și foarte personală – elevii pot învăța în ritm propriu, conform stilurilor diferite
de învățare, deci poate fi realizat dezideratul (destul de greu de atins în sistemul tradițional de instrucție)
respectării individualității și personalității elevului. Evident, rolul profesorului în "orchestrarea" acestui
demers este major, acesta fiind dator să asigure instruirea nu doar confortabilă a elevului în spațiul
virtual, cât mai ales sigură.

Trăim în secolul în care tehnologiile acaparează din ce în ce mai mult spaţiu în viaţa de zi cu zi,
noi profesorii suntem cei care venim să dăm frâu liber creaţiei elevilor şi să le modelăm paşii spre
cunoştinţe. Învăţământul preuniversitar trebuie mereu să se adapteze noilor cerinţe ale societăţii noastre,
care parcurge un salt tehnologic destul de înalt către o nouă era a tehnologiilor. Rolul profesorului în
aceste momente devine crucial deoarece în asemenea salturi competenţele profesorilor trebuiesc
adaptate noilor cerinţe şi necesităţilor elevilor din această eră. Spre marea noastră uimire procesul
tehnologic este într-o dezvoltare mai rapidă decât schimbările ce au loc în domeniul educaţiei, fapt care
motivează profesorul să-şi autoperfecţioneze metodele de predare – învăţare - evaluare, utilizate în
cadrul orelor.

Pentru a răspunde cerinţelor secolului în care trăim este nevoie să avem un învăţământ flexibil
care să le permit elevilor să-şi pună în valoare cunoştinţele prin modul în care ei cred că o fac cel mai
bine şi le reuşeşte sută la sută să se manifeste.
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Gadgeturile ocupă un loc important în viaţa noastră ca profesori, dar şi a elevilor noştri ca ucenici.
Din dorinţa ca ele să nu devină un minus în detrimentul orelor, trebuie redirecţionate în albia corectă a
utilizării lor. Gadgeturile şi noile tehnologii nu vin decât să ne uşureze muncă şi să ne demonstreze că era
care vine e era tehnologiilor, era copiilor On-line. Elevii au tendinţa să înveţe independent, să descopere şi să
pună în acţiune cunoştinţele dobândite de ei, doar fiind ghidaţi de profesor, ei îşi dezvoltă în acest mod
abilităţile de gândire critică, analizând fiecare strategie de învăţare şiaplicând-o în practică în dependenţă de
sarcina ce li se propune. În aceste momente, când ştiinţa şi tehnologiile trec printr-o dezvoltare fără zăbavă,
se pune accentul pe cele douӑ aspecte ale învăţării: „informative” - când elevul reţine şi stochează informaţia
şi „formative” - când elevul se învaţă a prelucra aceasta informaţie, o trece prin prisma sa şi modul în care
operează cu conţinuturile propuse, cum pune în practică aceste informaţii stocate la nivel cognitiv, prin
stimularea participării elevului în procesul asimilării cunoştinţelor, noi venim să îi motivăm spre
cercetarea individuală.

Generaţia Z este reprezentată de copiii pentru care telefonul, tableta şi laptopul nu mai
reprezintă careva simple gadget-uri destinate distracţiei, ei încadrează la maxim, în fiecare colţişor din
viaţă aceste ustensile. Avem în faţă era învăţământului digital care în timp devine un ”must have”, din ce
în ce mai util şi necesar în procesul de predare – învăţare – evaluare. Suntem puşi în situaţia de a le
menţine vie curiozitatea şi dorinţa reala de a învăţa a copiilor şi atunci noi, ca profesori, venim să le
oferim metode şi strategii de învăţare eficientă, jocuri didactice bazate pe platforme de studio online şi
instrumente digitale care le permit elevilor să îmbine utilul cu plăcutul şi în acelaşi timp să acumuleze
cunoştinţe. Aceste platforme sunt de fapt o imitaţie a jocurilor care le avem în cadrul orelor, doar ca
sunt personalizate şi lansate în mediul online, ca copiii să poată avea acces la ele, din gadgeturile care le
posedă. Desigur, că în acelaşi timp avem posibilitatea de a lansa un test Quizizz la o tablă interactivă sau
chiar de la notebukul profesorului, ca să-l prezentăm elevilor. În acest context, vreau să vorbesc despre
utilizarea instrumentelor digitale şi platformelor educaţionale, ca metode moderne de predare, care vin
să încline balanţa învăţării spre un învăţământ centrat pe elev, acolo unde profesorul nu devine decât o
umbra a elevului, o treaptă spre noile cunoştinţe. Şi desigur, că pentru a ajunge la rezultatul dorit este
cazul ca mĳloacele TIC să fie utilizate combinat cu metodele tradiţionale, astfel încât să atingem cu
succes obiectivele actului de predare-învăţare-evaluare

Mă voi opri la o activitate recent desfășurată la clasă, și anume folosirea codurilor QR în activitatea
didactică. Codurile QR pot oferi o modalitate de stimula interesul elevilor și de a aduce un suflu nou în
procesul de învăţare. Se pot crea coduri QR și despre modul lor de utilizare la clasă, de exemplu pentru a crea
o activitate de tipul ”vânătoare de comori”. Aceasta ar putea fi o modalitate foarte bună de a învăța într-un
mod nou, îmbinând un exerciţiu fizic cu unul intelectual. Se pot crea coduri QR atât pentru întrebări și
variantele corespunzătoare de răspuns (corecte și incorecte), cât și pentru indicii asupra traseului care trebuie
urmat, pentru pagini web care sa conțină informații ajutătoare, iar activitatea poate fi combinată cu folosirea
altor instrumente web 2.0: un blog, un wiki etc. Elevii pot lucra individual sau în grup.
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Dacă creați coduri QR, puteți ajuta la schimbarea experienței de învățare și predare într-
un mediu distractiv și interactiv. Toată lumea are un smartphone în zilele noastre, chiar și copii
foarte mici. Codurile QR pentru școală oferă elevilor dvs. acces rapid la orice material de care au nevoie.
Un mare avantaj al utilizării materialelor digitale pentru predare și învățare este că puteți căuta și găsi
cuvinte cheie în subiecte foarte repede, ceea ce este o sarcină manuală dificilă cu cărțile fizice.
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Activități de învățare moderne aplicate online

Autor: Braicu Rozalia

Școala de proveniență: Școala Prosesională Specială SAMUS Cluj Napoca

Modulul: Unităţi agricole în relaţie cu piaţa

Tema 2: Principalele documente utilizate în activitatea unei unităţi agricole –Nota de intrare -
recepţie

Tip de activitate: de teorie/ de laborator tehnologic/ de instruire practică

Rezultate ale învățării vizate

Activitate realizată prinmetoda diamantul
Scurtă descriere a metodei:

Metoda„diamantul”

Reprezintă o strategie modernă de instruire care are la bază împletirea activităţii individuale cu cea
desfăşurată în mod cooperativ. Prin aplicarea acestei metode se urmăreşte antrenarea în activitate a
fiecărui copil, astfel încât întregul colectiv să participe la soluţionarea sarcinilor date.
Este o metodă care:

- stimulează interacţiunea între copii

- dezvoltă abilităţile de comunicare

- dezvoltă gândirea

Elevii realizeză corespondenţe care îi fac să înţeleagă importanţa, asemanările, deosebirile,
caracteristicile legate de una sau mai multe noţiuni.
Platforma utilizată este google classroom

Obiective:

- să îşi dezvolte capacitatea de a sintetiza principalele problemei/ideii, ale temei date

- să îşi asume iniţiativa în rezolvarea sarcinii primite

Cunoștințe Abilități Atitudini

4.1.11. Documente
justificative ce stau la baza
desfăşurării actiivităţii unei
inteprinderi agricole

4.2.11. Verificarea condiţiilor
de formă şi fond la întocmirea
documentelor

4.3.5. Respectarea normelor
metodologice de întocmire,
corectare, utilizare şi păstrare
a documentelor justificative
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Mod de organizare a activității online/a clasei:

● frontal

● individual
Resurse materiale:

calculator/laptop/tabletă

reţea internet

fişa de documentare online

schema diamantului - fişa online

instrumente de scris
Durată: 50minute

Modalitatea de aplicarea metodei pentru conținutul ales –

Etape de lucru:

● lansarea invitaţiei de participare la activitate, pe platforma google classroom

●distribuirea fişei de documentare pe platformă

●lecturarea fişei de documentare

● informarea elevilor în legătură cu regulile constituirii diamantului

● Se vor completa casetele goale de sus în jos după indicaţiile următoare:

1. pe rândul 1 - denumirea documentului

2. pe rândul 2 – două cuvinte care reflectă necesitatea documentului exemplificat

3. pe rândul 3 – trei cuvinte care reflectă obligativitatea întocmirii documentului

4. pe rândul 4 – două cuvinte care să reflecte locul arhivării celor două exemplare întocmite

5. pe rândul 5 – un cuvânt care să reflecte infracţiunea săvârşită în cazul modificării preţurilor de vânzare a

mărfurilor
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● În final, casetele vor fi unite între ele cu segmente care vor reliefa structura diamantului.

Schema diamantului

Fişa de documentare

Nota de intrare – recepţie şi constatare diferenţe (NIR)

● Serveşte ca document pentru recepţia bunurilor aprovizionate în gestiune şi este
documentul justificativ de înregistrare în contabilitate a mărfurilor şi a materialelor diverse.

Recepţia bunurilor
aprovizionate în gestiune

Document justificativ de înregistrare
în contabilitate

Bunuri procurate de la
personae fizice

Bunuri primite fără factură Bunuri cu diferenţe la
recepţie

Gestionar Contabilitate

Evaziune fiscală

Nota de intrare - recepţie
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● Formularul poate fi achiziţionat de la orice librărie sau poate fi întocmit în format electronic.
În ambele cazuri trebuie să ţinem cont să fie numerotat carnetul de NIR şi să se completeze toate
rubricile prevăzute de formular.

●Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura efectuării recepţiei. Un exemplar rămâne la
gestionar, unul se depune la contabilitate împreună cu factura sau alte documente .

●În situaţia în care la recepţie se constată diferenţe, Nota de recepţie si constatare de diferenţe se
întocmeste în trei exemplare; se transmite un exemplar furnizorului, pentru a lua la cunostinţă şi a
confirma. Nu este obligatorie întocmirea Notei de recepţii pentru toate achizitiile.

Cazurile în care există obligativitatea întocmirii Notei de recepţie

– bunuri materiale procurate de la persoane fizice pe bază de borderou de achiziţii;

– în situaţiile în care bunurile materiale prezintă diferenţe la recepţie, pentru a le comunica
furnizorului;

– bunuri materiale primite fără factură ( bunuri care urmează să fie prelucrate şi restituite
furnizorului sau bunuri pentru care factura va sosi mai târziu);

– bunuri materiale însoţite de factură dar care urmează să intre în gestiuni diferite (cazul în care
exista mai multe puncte de lucru).

Atunci când se recepţionează mărfuri cu preţ de amănunt, sunt obligatorii şi informatiile

urmatoare:

preţul de achiziţie al cantităţii recepţionate; adaosul comercial unitar şi total; preţul de achiziţie
unitar plus adaosul comercial; valoarea la preţ de vânzare, inclusiv TVA.

Atenţie, preţurile de vânzare nu trebuie să fie maimici decât preţurile de intrare, pentru ca legea consideră asta

ca fiind evaziune fiscală!
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Tehnici pentru dezvoltarea inteligenței emoționale la copii

Autor: Broscățan Iulia Teodora

Profesor:Grădinița cu program prelungit nr:28 Sibiu

Articol din sfera educației

Bibliografie: Natacha Deery, Cuvinte pe care să nu le spui niciodată copilului tău, ed. Litera, București ,
2021

Cum gestionezi copilul care dintr-o data țipă, plânge fără motiv? Sau copilul care stă lipit de piciorul tău?
Ce faci când nu poți stinge lumina noaptea din cauza copilului? Sau când nu poți pleca de acasă pentru
că cel mic face crize?

Răspunsul este următorul: ne coborâm la nivelul copilului. Comunicarea cu copilul mic este dificilă
deoarece creierul lui nu este complet dezvoltat și de aceea nici capacitatea de a-și gestiona emoțiile nu
este formată. Ceea ce ne rămane de facut este să ajutăm copilul să își înțeleagă emoțiile și apoi să îl
învațăm să le gestioneze.

Emoțiile noastre sunt reacții de adaptare comportamentală și fiziologică, provocate de situații care ne
afectează direct. Fiecare dintre noi poate învața să își cunoască mai bine emoțiile, să își cunoască mai
bine și să își regleze propriile mecanisme emoționale, precum și comportamentele pe care le declansează,
pentru a ajunge la un echilibru mai bun.

Inteligența emoțională este capacitatea de a recunoaște, de a înțelege și de a ne regla propriile emoții
pentru a ne adapta la diferite situații; deasemenea se referă la capacitatea de a înțelege emoțiile celorlalți
și de a învăța să le facem fată. Daca dezvoltăm inteligența emoțională a copilului de la vârsta mica, îi
vom oferi de fapt unelte pentru viitor.

Dezvoltarea inteligenței emoționale nu înseamană negarea, minimalizarea, ridiculizarea, criticarea lor,
de aceea este imperios să ne modificăm modul de comunicare cu copilul. Nu trebuie să existe în
comunicarea cu copilul expresii ca: spune odată ce ai, nu s-a întâmplat nimic, încetează imediat, ești
insuportabil, lasă-mă în pace, etc. Aceste interdicții și cerințe trebuie reformulate și înlocuite cu
afirmații pozitive.

Negarea emoțiilor nu este benefică deoarece nu îl ajută pe copil să iasă din situația respectivă ci îi
transmit mesajul că emoțiile care pe el îl copleșesc nu au de fapt nici o importanță și trebuie ignorate
pentru că nu au fundament real. Dar ignorarea emoțiilor nu duce decât la creșterea lor. Cu cât ignorăm
mai mult emoțiile cu atât crește riscul ca ele să devină mai intense .
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Gestionarea emoțiilor începe cu recunoașterea lor. Identificarea lor este dificilă pentru copii mai ales în
momente de criză de aceea este mai bine ca după acea emoție s-a atenuat să încercăm să identificăm
emoția care a provocat criza.

O metodă de atenuare a emoției este aceea de a recurge la comunicarea nonverbală, tactila, prin gesturi
ca pupici, atingerea cu mâinile pentru a calma copilul, a-l face să se relaxeze și a-i scădea intensitatea
emoțiilor, însoțind aceste gesturi cu vorbe liniștitoare. Astfel încurajezi și verbalizarea și deschizi calea
dialogului pentru a putea identifica emoția.

Atenuarea emoțiilor în perioadele de criză se poate face și folosind tehnica respirației abdominale. Se
respiră abdominal timp de câteva secunde mai ales pentru a reduce furia sau anxietatea.

Dupa ce emotia s-a atenuat, putem trece la identificarea ei folosdon divesre metode.

Pentru identificarea emoțiilor ne putem ajuta de o carte pentru copii, o ilustrație cu personaje sau
animale care exprimă o emoție. Cere copiluliu să vorbească despre această imagine, să recunoască
emoția, să găsească posibilele cauze. Alege apoi o imagine care să corespundă cu emoția recent traită de
copil și dialogați pe baza imaginii încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Astfel prin intermediul
imaginilor și personajelor îi ușurezi copilului verbalizarea emoțiilor. Această activitate îl ajută să
stabilească legătura între situația problema și emoția declansată.

O altă metodă este aceea a portretului meu colorat: îi oferi copilului creioane colorate și îl întrebi ce
culori asociază fiecărei emoții. Apoi îl rogi să deseneze momentul incidentului ajutândul să descopere
progresiv ce anume a declanșat reactia.

Tabelul învațării emoțiilor: alcătuiește un tabel cu fețe care exprimă frica, furie, bucurie, tristețe,
surpriză, dezgust și prezintă copilului tabelul rugândul să definească fiecare emoție și situația în care
aceasta poate fi simțită. Se deschide un dialog care îl ajută să facă asociații cu situațiile pe care el insuși
le-a întâlnit, explicându-i astfel în ce imprejurări se simt aceste emoții cu exemple concrete.

Termometrul emoțional este un suport vizual care poate fi usor găsit pe internet. Acesta îl ajută pe copil
să invețe să își recunoască emoțiile , să vorbească despre ele, să le plaseze într-un context, să le
determine din nou poziția pe o anumita scară, odată ce scad în intensitate, să le recunoască dupa
simptomele fizice.
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Dezbatere online

Autor: Bulai Georgiana-Roxana

Școala Gimnazială Nr.10, Bacău

Disciplina Dezvoltare personală contribuie semnificativ la starea de bine și la consolidarea
încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul individual,
interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și iau decizii școlare, personale, de carieră și stil
de viață sănătos. Ea sprĳină elevii în managementul adecvat al emoțiilor, comunicarea asertivă,
cooperarea în grup şi participarea la viaţa clasei, şcolii şi comunităţii. Dezvoltarea personală oferă
elevilor oportunități pentru dezvoltarea abilităților de învățare și de creștere progresivă şi contribuie, de
asemenea, la adoptarea unei atitudini responsabile faţă de propria sănătate și mediul înconjurător, din
perspectiva stării de bine prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a managementului
comportamentelor de risc asupra propriei învățări.

Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităților de învățare ce au ca scop dezvoltarea
capacității elevului de autocunoaștere,de a exprima interesele, aptitudinile, trăirile personale, capacitatea
de relaționare și comunicare, metode de învățare. Prin acestă disciplină se formează abilități, se dezvoltă
aptitudini și atitudini față de cei din jur, scopul fiind pregătirea copiilor pentru viață și pentru integrarea
în societate.

Misiunea disciplinei constă în :

Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor pentru
o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească
locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea bunăstării. Descoperirea înclinațiilor, talentelor și
aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării
progresului școlar și a performanțelor copiilor. Promovarea unui comportament decent, caracterizat de
cinste, onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă
de propriile acţiuni. Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la nivelul ciclului primar,
prin activități, programe, parteneriate și proiecte specifice.

Formarea de competenţe, așa cum au fost ele definite în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în
contextul unei societăţi bazate pe dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualității umane, în
formarea personalității autonome.

Conținuturile învățării urmăresc domenii ca:

- cunoașterea de sine a copilului (trăsături și calități personale, preferințe, opinii, valori personale);

- formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasî (igienă, alimentație, mișcare); formarea unei atitudini
pozitive față de sine și față de ceilalți;
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- recunoașterea emoțiilor și exprimarea adecvată a acestora în cadrul interacțiunii copilului cu adulții și
copiii;

- dezvoltarea abilităților personale de comunicare, rezolvare de probleme, luare a deciziilor, solicitarea
ajutorului, asertivitate;

Metodele utilizate cu succes în disciplina Dezvoltare personală sunt:

Poveștile terapeutice cu scopul de exemplificare a nor comportamente, atitudini, stări, jocurile de rol în
care elevii sunt puși în situații în care își folosesc experiențele personale, vizionarea de filmulețe,
ciorchinele. pălăriiile gânditoare, turul galeriei, metoda proiectelor în grup și individuale, jocuri creative.

Încă de la începutul clasei pregătitoare obișnuim ca la"ïntâlnirea de dimineață" fiecare copil ne
povestește cum se simte, care a fost lucru cel mai plăcut din ziua precedentă, care sunt noutățile zilei.
Acum, în clasa I, obisnuiți fiind din anul anterior nu putem începe ziua fără această activitate. Copiii
împărtășesc cu drag din activitătțile lor în familie, locurile vizitate, trăirile și emoțiile îi ajută uneori să
înceapă o zi de succes!

În concluzie, pot spune că, datoria noastră este aceea de a oferi copiilor instrumente de a se
cunoaște, de a privi viitorul cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca indivizi, să-i învățăm cum să fie
responsabili, să-și poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de
a rămâne neînțeleși.

Subiectul :Emoții de bază: bucurie, tristețe, frică, furie

Jocul "Baloane vesele şi triste"

După ce se umflă câteva baloane cu ajutorul copiilor, aceştia vor desena pe baloane stări şi trăiri
emoţionale preferate: bucurie, tristeţe, furie. Aşadar, copiii trebuie să identifice diferite stări emoţionale,
să confere etichete verbale acestor stări şi să interpreteze în faţa celorlalţi un rol. Baloanele se vor
arunca în aer. Copiii le vor prinde pe rând şi se vor identifica cu ele, experimentând toate trăirile.
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Rolul agenților de socializare în dezvoltarea abilităților socio-

emoționale a preșcolarilor

Prof. înv. preșcolar Gabriela Cernat
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, Bragadiru, jud. Ilfov

În perioada preșcolarității influențele de socializare predominante sunt exercitate de părinți și
grupul de prieteni pentru ca, mai târziu, această influență să fie exercitată de către școală, mass-media și
alte instituții sociale, care vor completa capacitățile dobândite în cadrul socializării de bază, primare în
perioada preșcolarității, mai exact în grădiniță.

Socializarea începe încă din copilărie, odată cu exersarea primelor experiențe sociale (socializare
primară) și continuă pe tot parcursul vieții de adult, prin dobândirea de statusuri și roluri succesive
(socializare continuă).

Pentru a se putea integra şi coopera eficient cu cei din jur copilul trebuie să atingă un anumit
nivel al socializării, care presupune o modalitate de percepere şi considerare a calităţilor celor cu care
vine in contact astfel că, socializarea copiilor preșcolari se realizează prin intermediul mai multor
„agenți”: familia, colegii și prietenii, grădinița.

Familia, îndeosebi în primii ani de viață, joacă un rol deosebit în formarea și dezvoltarea
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic. Familia reprezintă un puternic agent al
socializării pentru preșcolar. Copilul este îndrumat părinți fiind dependent de aceștia având nevoie de
îngrĳire, atenție, afecțiune. Părinții definesc atitudinile, concepțiile și credințele unui copil. În copilăria
timpurie se realizează așa zisa socializare primară reprezentând, de fapt, un proces de transformare a
copiilor în ființe sociale, prin dezvoltarea limbajului, prin învățarea valorilor de bază, fiind un proces cu
caracter profund afectiv.

În societățile urbane moderne, funcția socializatoare a familiei se exercită mai dificil și sumar, o
parte din elementele ei fiind preluate de alți agenți socializatori, îndeosebi de către grădiniță (școală).
De-a lungul timpului, familia a pierdut din importanța sa socializatoare tradițională, datorită situațiilor
în care ambii părinți își desfășoară activitatea în afara menajului, iar copilul interacționează cu părinții
doar câteva ore pe zi. (I. Mihăilescu, 2003, pag. 89)

Adler ne vorbește despre capacitatea individului de a-și dezvolta corespunzător întregul
potențial prin relaționarea puternică dintre cele două instituții de educație: familie și școală/grădinița.
„Organul psihic rezultă dintr-o substanță funcțională înnăscută, spirituală și corporală.... dezvoltarea sa
are loc în întregime în condiții sociale, ceea ce înseamnă că, atât cerințele organismului, cât și acelea ale
societății omenești trebuie să își găsească satisfacerea. Acesta este cadrul în care se dezvoltă și de care
depinde evoluția sa.” (Alfred, A., 1991)

Comunicarea dintre educatori și părinți devine un aspect deosebit de important în susținerea și
dezvoltarea copilului preșcolar. Părinții devin parteneri ai grădiniței primind consiliere profesionistă și
orientată punctual către nevoile copiilor, în ceea ce privește îndeplinirea cât mai adecvată și autentică a
rolurilor parentale.
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Copilul, odată ce a părăsit mediul familiar, loc în care se simte în siguranță, este nevoit să se
adapteze la noi reguli, să accepte prezența altor copii, a altor adulți, să își formeze o nouă conduită
adaptată la noul mediu. În concepția părinților, grădinița reprezintă „mĳlocul principal de educație, iar
rolul ei în societate este de a forma generațiile viitoare.” (Păun, E., Molan, V., Iucu, R. B., 2022, pag. 17)

La începutul perioadei preșcolare se observă tendința copilului de a se supraaprecia, de a se pune
pe sine în prim plan acesta învățat fiind de acasă, din familie că ocupă locul central, în care părinții îi
acordă o atenție deosebită, îndeosebi dacă este singur la părinți.

Activitățile educative din grădiniţă, echilibrate, cu cerinţe gradate şi care ţin cont de
particularităţile individuale ale copiilor pot preveni criza negativismului infantil, asociată cu egoism,
lipsa de sensibilitate faţă de alţii, ca şi disfuncționalităţile din relaţiile acestora cu cei din jur, încurajând
dezvoltarea iniţiativei, implicarea personală în activitate şi echilibrul.

Prin joc, copilul învață se se cunoască pe sine și pe ceilalți. Prin jocul didactic realizat în grădiniță,
ca și activitate construită cu scopuri didactice, educative ceea ce conduce la o bună cunoaștere, nu doar a
colectivului de copii, ci și de acumulare de informații care îi vor fi de folos pe tot parcursul vieții. Viața
colectivă asigură copilului individualizare prin socializare, afirmare proprie în întrecerea cu ceilalți dar și
cu propria persoană. Se realizează astfel o transmitere de sentimente, convingeri, deprinderi care
reprezintă de fapt esența experienței colective afiecăruia și a tuturor, interiorizând conduitele copil-
copil, conduite mobile, reversibile: a da/a primi, a ajuta/a fi ajutat.

Integrarea, care se realizează prin interacţiunile dintre copil şi mediul gradinitei, se desfăşoară în
mai multe faze:

- acomodare: schemele de acţiune şi modul de gândire dobândit până acum se modifică la
contactul cu mediul grădiniţei;

- adaptare: relaţiile complexe care se stabilesc ajută copilul să capete cunoştinte şi deprinderi
necesare pentru a rezolva situaţiile impuse de acest mediu, astfel încât să poată răspunde pozitiv
cerinţelor acestuia;

- participarea este echivalentă cu asumarea rolurilor şi promovarea iniţiativelor personale.
Intrarea în grădiniţă conduce la investirea copilului cu un nou statut, pe care nu l-a mai avut

până acum şi care aduce după sine un ansamblu de drepturi, dar şi îndatoriri pe care trebuie să le
respecte. (Zlate, M., 1972)

La nivelul grădiniţei copilul va învăţa să coopereze, să se conformeze regulilor de grup, să-şi
armonizeze cerinţele sale cu cele ale grupului şi să acţioneze în conformitate cu acestea. Astfel de
conduite de interrelaţionare au semnificaţia socializării copilului şi a valorificării potenţialului său din
planul personalităţii, care se află într-o continuă dezvoltare şi expansiune.
Prietenii și colegii - ca preșcolari, ajung să petreacă tot mai mult timp în afara familiei și în compania
copiilor de vârsta lor. Aceștia ajung să aibă o contribuție la fel de importantă ca și cea a adulților în
dezvoltarea copilului. Relațiile copiilor ca egali trebuie văzute ca patternuri complexe de interacțiuni
discontinue. (Fabes, R., Martin, C., Haniș, L. D., 2009)

„Cea mai simplă caracterizare a „egalilor” face referire la similaritatea de vârstă. La preșcolari,
similaritatea de vârstă nu garantează egalitatea și similaritatea nivelurilor de dezvoltare cognitivă și
emoțională astfel că ar fi mai potrivit să definim egalii ca fiind „indivizi care operează la același nivel de
complexitate comportamentală.” (Șhaffer, D., Kipp, K., 2009)
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În perioada preșcolară majoritatea interacțiunilor din grupurile de copii preșcolari se desfășoară
în contexte ludice. Pentru copiii mici, un prieten este cineva care este amuzant și cu care împarte
jucăriile, modul în care gândesc despre prietenie tinde să se axeze pe atribute externe concrete. Copiii
mai mari iau în considerare afecțiunea în relația de prietenie.

Factorul general esențial în majoritatea cazurilor de alegere a prieteniilor este similaritatea.
„Copiii tind să își aleagă prieteni care le seamănă.”

Aşadar, copilul preşcolar trăieşte noi experiente în relaţiile cu cei din jur, experienţe la care
trebuie să se adapteze şi să acţioneze, nu numai în funcţie de dorinţele sale, ci să ţină seama şi de
cerinţele celorlalţi.
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STRATEGII SI JOCURI PENTRU STIMULAREA

CREATIVITAŢII

LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

Profesor învățământ prescolar Chirică Raluca-Iuliana

Școala Gimnazială Asău,județul Bacău

Creativitatea a fost abordată ca proces,ca produs potenţial şi ca dimensiune structurală a personalitaţii.Astăzi
este acceptată ideea că în formă latentă , de potenţial , ea se găseşte în fiecare individ.Problema este descoperirea
timpurie a acestui potenţial şi a specificului său, pentru a fi transformat în trăsatură de personalitate.

Preşcolarii au o creativitate nativă, graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozitaţii, plăcerii de a fabula,
spontaneitaţii specifice vârstei.Acest capital promiţator nu trebuie abandonat ci fructificat. Educatoarea are la
îndemână o paletă largă de forme prin care poate exprima si dezvolta zestrea nativa a copilului. Pentru a nu
îngrădi iniţiativa ea trebuie să fie adeseori doar un antrenor, un organizator al activitaţii.Cu cât se oferă mai mult
posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent , cu atât şansele ca acesta să devină o persoană creativa cresc.

Cadrul propice de manifestare şi de stimulare a potenţialului creativ este jocul. Este bine ştiut faptul ca jocul
este cea mai sigură cale de acces la sufletul copilului ocupând o poziţie privilegiată la această vârstă.În proiectarea
activităţilor de joc am respectat câteva reguli esenţiale:

- În alegerea tipului de joc şi a jucăriilor utilizate am ţinut cont de particularităţile de vârsta şi individuale
ale copiilor;

- Am evitat să pun la dispoziţia copiilor jucării ce evocă agresivitatea şi violenţa( pistoale, puşti, săbii etc) ;

- Am întrebuinţat jucării simple care să le stimuleze imaginaţia şi creativitatea.

În jocurile de construcţii copiii imită şi reproduc modele dar în acelaşi timp adaugă elemente noi date de emoţiile
şi dorinţele lor. Jocurile de rol cu subiecte din viaţa cotidiană reproduc modele de comportamente oferite de
adulţi. Este necesar ca în grădiniţă să se desfăşoare cât mai multe jocuri şi exerciţii creative aplicabile în diverse
domenii experienţiale , precum domeniul limbaj şi comunicare, domeniul ştiinţă, domeniul estetic-creativ etc.La
grupa mare am desfăşurat jocuri originale şi creative cum ar fi:

1.,,.Salata de poveşti”- am cerut copiilor să creeze o poveste prin amestecarea personajelor din poveştile
cunoscute, realizând un nou fir narativ.

2.,, Cea mai gogonată minciună” – jocul constă în enumerarea a cât mai multe imposibilităţi : să facă vaca ouă, să
zboare porcul, găina să dea lapte etc.

3.,, Cu ce poţi asemăna următoarele forme?” - jocul constă în desenarea cât mai multor figuri pornind de la un
cerc şi un pătrat. Preşcolarii care desenează cât mai multe figuri şi cu un grad de originalitate mai ridicat se
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consideră ca fiind foarte creativi. Cele mai multe figuri create pornind de la un cerc au fost: soare, măr,
minge ,floare. Interpretând ca originalitate în ceea ce priveşte crearea figurilor având la bază un cerc am remarcat :
planeta Pământ, covor, ceapă .

Strategiile de învăţare interactivă stimulează participarea copilului la acţiune , îl ajută să socializeze prin munca
in echipă . O metodă activă care stimulează creativitatea este ,,Explozia stelară” care are ca scop obţinerea a cât
mai multor conexiuni şi aspecte provocând copiii să formuleze întrebări . Se stabileşte tema şi se pun întrebări în
legătura cu ea: Ce? Cine? Când? Unde? De ce? Întrebările iniţiale pot genera şi altele ca răspunsuri inedite. Alte
metode care stimulează creativitatea sunt:,, Brainstormingul” ,,Tehnica Lotus”, ,,Pălăriile gânditoare”. ,, Tehnica
viselor” mai este numită şi tehnica visării cu ochii deschişi . Copilul îşi lasă imaginaţia să lucreze şi apoi exprimă
cum îşi închipuie aspecte proiectate in viitor: ,, Oraşul meu”, ,, Casa mea”, ,, Eu când voi fi mare” etc Am aplicat
această metodă astfel : am împărţit copiii în grupuri de câte 4 – 5 .

1. ,,Constructorii” – construiţi oraşul vostru aşa cum va arăta când veţi fi voi mari:

2. ,,Plasticienii” - desenaţi aşa cum v-ar plăcea să arate casa voastră:

3. ,,Povestitorii” - compuneţi o mică poveste despre voi când veţi fi mari.

Copiii au colaborat in grup , am stimulat copiii în funcţie de inteligenţa manifestată bazându –mă pe teoria
inteligenţelor multiple. La final copiii au prezentat rezultatele şi au explicat ce au lucrat.

În activităţile de comunicare prin jocuri de cuvinte , ghicitori, poveşti create am stimulat dezvoltarea
imaginaţiei şi creativităţii copiilor care au venit cu idei originale dovedind iniţiativă şi spirit de observaţie.

Pentru stimularea creativităţii copiilor preşcolari putem fi călăuziţi de ideea exprimată de LOWENFELD: ,,
niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării creativităţii , activitatea creatoare nu ar trebui îngrădită
de nici un fel de interdicţii , limitări, critici”. Se poate face mult în direcţia stimulării şi educării capacităţilor
creatoare ale preşcolarilor , dacă educatorul însuşi da dovadă de multă imaginaţie şi creativitate în organizarea şi
desfăşurarea tuturor activităţilor din grădiniţă.
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Bullying-ul, ca formӑ de violenţӑ : cauze, forme de manifestare,
planuri de intervenţie

Prof.înv.primar,Ciobanu Felicia-Marinela

Şcoala Gimnazialӑ Şerbӑneşti

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/ de excludere şi de luare în derâdere a cuiva, de
umilire. Acest comportament este de regulă repetat şi intenţionat, prin care ,,agresorul” îşi intimidează,
persecută, răneşte ,,victima” prin diferite forme: verbal, (ţipete, porecle, sarcasm, insulte, jigniri etc.), fizic
(palme, lovituri, îmbrânciri, bătăi), relaţional (intimidare, denigrare, izolare, manipulare), cyberbullying
(trimiterea unor mesaje/imagini pe telefon sau internet pentru a denigra imaginea unei persoane), social
(excluderea, insulte cu privire la statutul social).

Cuvântul ,,bullying” nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de
intimidare , terorizare, brutalizare. Bullying-ul nu presupune existenţa unui conflict bazat pe o problemă
reală, ci pe dorinţa unor persoane de a-şi câştiga puterea şi autoritatea, punându-i pe alţii într-o lumină
proastă. Fenomenul bullying poate fi prezentat în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde
persoanele interacţionează unele cu altele:la şcoală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în biserică, în
mass-media, chiar între ţări etc.

Se crează astfel o stare de conflict, care nu poate fi depăşită decât dacă se conştientizează existenţa
fenomenului.

Actele de bullying întâlnite de obicei în şcoală constau în forme de violenţă fizică, psihică, verbală.
Expunerea la violenţă a unei persoane poate duce mai departe, precum ,,efectul fluturelui”, la alte fenomene
de bullying, atât din partea agresorului, cât şi din partea celui agresat. De multe ori, agresorul adoptă violenţa
ca ultima posibilitate de defulare şi exprimare, fiind la rândul său abuzat ori neglĳat. Cauzele cele mai des
întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa de empatie, egocentrismul,
orgoliul, superficialitatea relaţiilor umane, şi ,mai ales, expunerea şi preluarea unor modele de
comportament similare.

Efectele bullying-ului sunt alarmante, ,,victimile” pot suferi pe termen lung probleme emoţionale,
probleme de comportament, probleme sociale, singurătate, depresie, anxietate, stima de sine scăzută,o
creştere a frecvenţei îmbolnăvirilor.

Când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse favorizante factorii exteriori şcolii:
mediul familial, mediul social, precum şi factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. Mediul familial
prezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor.

Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului
părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale.
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Echilibrul familial este perturbat şi de criza locurilor de muncă, de şomajul cu care se confruntă foarte
mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu foarte multe dificultăţi materiale dar şi psihologice, pentru că au
sentimentul devalorizării, a eşecului. În aceste condiţii ei nu mai sunt sau sunt foarte puţin disponibili pentru
copiii lor. Pe acest fundal apar noi probleme familiale foarte grave care îi afectează profund pe copii: violenţa
infantilă, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglĳenţa la care se adaugă şi importante carenţe
educaţionale: lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate de copil ( treceri de la o extremă
la alta, de la o permisivitate exagerată la restricţii foarte dure), utilizarea mĳloacelor violente de sancţionare a
copilului.

Bullyingul are feţe ascunse şi se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror intenţie este să
provoace suferinţă. Exista lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar exista şi lovituri insinuante, răni
care nu ştiu să strige după ajutor. ,,Spectatorul” sau ,,martorul” este cel care vede fenomenul bullying, dar
decide să nu intervină, de cele mai multe ori din frica de a deveni chiar el/ea o victimă. Unii spectatori
instigă agresorul să abuzeze victima. Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv, privind şi nefăcând
nimic. De foarte multe ori, spectatorii pasivi formează audienţa agresorului care doreşte să obţină atenţie şi
popularitate. Astfel, el este încurajat să continue comportamentul agresiv.

Doar o bună colaborare a familiei cu personalul didactic va reuşi prevenirea/ stoparea/ îndreptarea unor
deviaţii comportamentale, deoarece cadrul legal nu permite şcolii luarea unor măsuri extreme care să
determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine sarcina de a corĳa abaterile,
de a defini clar diferenţa dintre moral şi imoral, deoarece copilul se va manifesta în mediul şcolar influenţat
de imaginile vizualizate.

A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei şcolare implică a ţine cont de toţi factorii
(temperamentali,sociali,familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului.Şcoala are un rol
important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele agresivităţii sunt în mediul
şcolar, ci şi in situaţia în care sursele se aflӑ în exteriorul graniţilor şcolii.

La nivelul şcolii avem proiecte educaţionale în parteneriat cu Primaria, Poliţia şi Biserica. În cadrul
acestor proiecte avem activităţi la care participă: asistentul social, agentul de poliţie, preotul, părinţii, elevii
şi cadrele didactice din şcoală. Sunt dezbătute teme legate de violenţa şi combaterea acestor fenomene din
rândul copiilor.

Bibliografie:

1. Jigau Mihaela,Balica Magdalena, „Prevenirea si combaterea violenţei în şcoală”,ghid practic pentru
directori şi cadre didactice, Editura Alpha MDN,Bucureşti, 2006;

2 .Păunescu Constantin, ,,Agresivitatea şi condiţia umanӑ”, Editura Tehnică, Bucureşti,1994;

3. Cucoş Constantin , ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2003;

4. Asociaţia ,,Salvaţi Copiii”.
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Arta tranzientă și „loose parts”

metode interactive de dezvoltare a creativității?

Autor: Prof. înv. preșc. Constantinescu Cristina
Instituția de învățământ: Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Nr.18 Brașov

„În orice mediu, gradul de inventivitate și creativitate, posibilitatea de a descoperi și de a explora sunt

direct proporționale cu numărul variabilelor care pot fi găsite acolo.” Simon Nicholson

Metoda didactică se referă la drumul sau calea de urmat în activitatea comună a profesorului şi
elevilor, în vederea realizării obiectivelor instruirii. Metodele interactive crează deprinderi, facilitează
învăţarea într-un ritm propriu, stimulează cooperarea în locul competiţiei, sunt atractive și pot fi abordate
din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare.Prin specificul lor, metodele interactive sunt centrate pe
copil și pe activitate, încurajează participarea, inițiativa și creativitatea. Procesul instructiv-educativ bazat pe
metode interactive presupune: interacţiuni verbale şi socio-afective nemĳlocite între preșcolari, graţie cărora
se dezvoltă competenţe intelectuale şi sociale transferabile în diferite contexte formale şi informale; atitudine
deschisă, activă bazată pe iniţiativă personală; o învăţare în colaborare cu ceilalţi colegi; angajarea intensivă a
preșcolarilor în realizarea sarcinilor; responsabilitate colectivă şi individuală.

Arta tranzientă este un concept folosit în cadrul pedagogiilor de inspirație Reggio Emilia, care
promovează conectarea copiilor cu natura, in care spațiul este considerat a fi al treilea profesor. Aceasta are
caracter non-permanent, nedirĳată sau semi-dirĳată, cunoscută și sub numele de ”no glue art” (fără lipici). În
cadrul acestor activități joaca și creația au final deschis, nu se pune presiune pe copil, accentul cade pe proces,
nu pe produs, fiind mai important procesul prin care copilul ajunge să creeze. Arta tranzientă le poate
stimula enorm creativitatea copiilor și îi poate conecta cu natura. Dacă ei ajung să vadă în natură o sursă de
distracție, de joacă, de creație, atunci este excelent, pentru că își vor găsi de lucru oriunde ar fi. Deși în
aparență poate părea o chestiune simplistă și banală, în realitate sunt multe tipuri de activități implicate în
generarea unei ”bucăți” de artă tranzientă:

� Sortarea și gruparea materialelor;
� Combinarea creativă a culorilor;
� Crearea unui pattern sau a unei geometrii a elementelor (adeseori se întâmplă intuitiv);
� Aranjarea și rearanjarea elementelor;
� Munca de concept, identificarea unei idei și mai bune sau îmbunătățirea ideii inițiale;
� Explorarea texturilor materialelor;
� Conectarea simultană cu toate procesele de mai sus;
Așadar, e necesar să le permitem copiilor să creeze și să se joace fix cum vor, fără a pune vreo presiune în

acest sens. Important este să le asigurăm mediul necesar și să le facilităm invitații la explorare. Colectarea
elementelor din natura trebuie să fie cu măsură, să nu lăsăm urme prea mari ale trecerii noastre, nu luăm mai
mult decât avem nevoie, ne interesăm de regulile existente într-un anumit loc cu privire la specii protejate.

Arta tranzientă se bazează mult pe lucrul cu elemente ale naturii, dar și cu ”loose parts” așa numitele piese
libere, care pot fi și obiecte care nu aparțin naturii.

Termenul “loose parts” reprezintă un concept introdus în 1971 de către arhitectul Simon Nicholson într-
una din lucrările sale. Nicholson se referea la piesele libere ca fiind forme și materiale, mirosuri și fenomene
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fizice, sunete, interacțiuni chimice, idei, concepte, animale, plante, cuvinte și chiar oameni. În viziunea lui,
copiii adoră să se joace cu toate aceste piese libere sau variabile și să le combine în fel și chip. Pedagogii
precumWaldorf sau Montessori, care militează pentru nevoia copiilor de a beneficia de experiențe reale de
viață care să îi ajute să dobândească abilitățile necesare, folosesc adeseori „piesele libere” ca suport
educațional. În prezent, conceptul se împletește cu studiile care cercetează joaca în aer liber a copiilor și de
interacțiunea lor cu mediile naturale. Loose parts pot fi văzute nu doar ca simple obiecte, ci ca moduri de a
gândi, de a fi, de a relaționa cu mediul înconjurător. Rolul lor este de a le crea copiilor spații jucăușe, cu
posibilități infinite de explorare, interacțiune și combinare a elementelor. Folosirea imaginativă a acestor
piese libere are multiple beneficii care au fost demonstrate prin diverse studii și observații pedagogice. Pe
scurt, astfel de studii evidențiază faptul că acei copii care au parte în mod constant de joacă liberă beneficiază
de experiențe sau rezultate școlare mai bune. La rândul lor, adulții care gestionează școlile și procesul de
învățare au parte de experiențe mai bune în cadrul instituțiilor în care lucrează. Efecte pozitive precum
colaborarea, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor, gândirea strategică și critică par să fie stimulate din
plin de joaca liberă cu loose parts. Alte beneficii sunt faptul că se îmbunătățesc relațiile între copii și crește
gradul de incluziune, stimularea intensă a creativității, construirea de oportunități în care copiii pot exersa
managementul riscului, rezoluția conflictelor, comunicarea și negocierea. Loose parts reprezintă o modalitate
excelentă de a încuraja joaca liberă și creativitatea copiilor. Spre deosebire de spațiile statice de joacă sau de
jucăriile construite de-a gata, ele contribuie la crearea unor medii mobile și versatile, în care obiectele sunt
mutate și recreate în nenumărate feluri. Iar copiii au nevoie de astfel de medii în care să își exprime
neîngrădit creativitatea, să aibă libertatea de a improviza, de a manevra obiecte, de a inventa pe loc, de a
construi, de a se răzgândi, de a schimba ideile și planurile pe parcursului jocului. Acestea au capacitatea de a
genera și de a stimula o gamă foarte variată de jocuri imaginative. Practic, putem spune despre ele că sunt
niște jucării „non-prescriptive”, cu posibilități deschise de utilizare.
Concret, loose parts pot fi orice: resurse naturale (scoici, bețe, bucăți de lemn, pietre, conuri, nisip etc.),
alimente (paste, boabe etc.), materiale din plastic, nasturi, capace, cauciucuri vechi, sfoară, cartoane, bureți,
vase, tot felul de obiecte reciclate, care să nu pună în pericol siguranța copiilor.

În concluzie, în ciuda simplității lor aparente, arta tranzientă împreună cu loose parts pot fi incluse în
categoria metodelor interactive chiar daca reprezintă tipuri de joacă și de creație cu final deschis. Acestea
contribuie la crearea unor situații și spații interactive și stimulative pentru copii și pentru joaca lor. Arta
tranzientă împreună cu loose parts au capacitatea de a acționa la un nivel profund în mintea, sufletul și spiritul
unui copil. Acestea insuflă răbdare, oferă echilibru, excită creierul prin stimuli vizuali care activează emisfera
stângă a acestuia, zona logico-matematică. Stimulează imaginația și creativitatea făcând ca învățarea să
devină profundă și autentică și să genereaze experiențe pozitive. Arta tranzientă împreună cu loose parts pot fi
incluse în categoria metodelor interactive deoarece îi învață pe copii cum: să învețe, să se exprime liber, să
coordoneze comunicarea, să ia decizii, să medieze conflicte, să împărtășească idei, să își dezvolte imaginația și
potențialul creator!

Surse:

� https://www.earlyyearscareers.com/eyc/latest-news/not-try-transient-art-setting/
� https://www.tts-group.co.uk/blog/2017/08/09/transient-art-stimulating-learning-rachel.html
� https://www.nurseryworld.co.uk/features/article/eyfs-best-practice-all-about-transient-art
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Studiu de caz asupra unui proiect eTwinning

Prof. ȋnv. primar Corendea Mihaela Elena
Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Rm Vȃlcea

eTwinning este un program educaţional care pune la dispoziţia profesorilor din Europa un spaţiu
online, o platformă prin care să se dezvolte parteneriate şcolare. Proiectele eTwinning sunt o cale spre o
abordare europeană a parcursurilor didactice şi spre o mai uşoară integrare într-o societate înclinată
spre tehnologie. Este recomandată predarea modernă, dar este important să înţelegem cum profesori
din alte ţări abordează anumite conţinuri, cum se pot forma anumite competenţe prin colaborare şi
cooperare.

Programul eTwinning a fost lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului
eLearning al Comisiei Europene, iar din 2014 eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+,
Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

Rețeaua eTwinning este o comunitate formată din cadre didactice și școli din 44 de țări eTwinning
(cele 28 de state membre UE, precum și Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Liechtenstein, Republica
Turcia, Albania, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord) și 8 țari eTwinning Plus
(Armenia, Azerbaĳan, Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia, Iordania și Liban).
Portalul https://www.etwinning.net disponibil în 28 de limbi este poarta de intrare în universul
eTwinning și oferă noutăți eTwinning, oportunități de dezvoltare profesională, informații despre
modalitățile de recunoaștere, precum și exemple de proiecte de succes.

Proiectele eTwinning sunt uşor de realizat, partenerii pot fi găsiţi uşor, astfel, beneficiile pentru
elevi constau în faptul că învaţă lucruri importante într-un mod atractiv, colaborează cu elevi din ţările
europene, își dezvoltă abilităţile de comunicare în limbi străine, spiritul de colaborare, cooperare, lucru
în echipă chiar şi cu parteneri din alte ţări, utilizează noţiunile TIC învăţate în şcoală. Profesorii
abordează creativ conţinuturile din programa şcolară, pot colabora on line, schimbând materiale
didactice. Prin astfel de parteneriate se face şi un schimb de bune-practici.

Remarcând dorinţa şi disponibilitatea elevilor claselor I si a II-a de la Liceul de Arte „Victor
Giuleanu” din Rm Vâlcea de a comunica informaţii despre ei şi ţara lor, dar şi de a afla lucruri noi
despre copiii din alte ţări, am aplicat, în luna ianuarie 2021, la proiectul şcolar eTwinning „ No excuse to
ignore our grandparents in pandemi”, în parteneriat cu alte 8 scoli din Turcia.

Proiectul a luat naștere din dorinţa de a consolida relația dintre cei tineri, în speţă nepoţii și cei mai
în vârstă membri ai familiei, bunicii, în condiții de pandemie. În plus, ne-am propus să le facem
cunoscute elevilor noștri valori culturale ale unui alt popor, să interacţioneze cu copii de varsta lor
dintr-o ţară cu obiceiuri și tradiţii diferite și, nu în ultimul rand să își îmbunătățească abilitățile
academice și competenţele TIC intr-o manieră distractivă, bazată pe joc și interacţiune interumanǎ.
Totodatǎ, elevii aveau posibilitatea să constientizeze valori morale precum empatia și solidaritatea, sa
ȋnţeleaga că familia este punctul de echilibru al unei societăţi, în care păstrarea legăturii cu rădăcinile
este esenţială în evoluţia umanităţii.
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Principalele obiective ale proiectului au fost:
� Îmbunătățirea relațiilor dintre bunicii și nepoții lor
� A face copiii să aibă dragoste, respect, atitudini pozitive și empatie față de oamenii mai în vârstă

ai societății
� Crearea unor medii care să le permită elevilor dezvoltarea unei responsabilităţi sociale faţă de

vârstnici.
� Sensibilizarea și informarea persoanelor în vârstă cu privire la protejarea sănătății fizice și

psihice în timpul pandemiei
� Asigurarea că persoanele în vârstă se pot simţi fericite și apreciate în condiții de pandemie
� Dezvoltarea abilităților comunicative și de cooperare în rândul colegilor
� Introducerea și utilizarea instrumentelor TIC în cadrul proiectului
� Îmbunătățirea competențelor lingvistice ale elevilor.
� Sensibilizarea publicului cu privire la vârstnici prin introducerea activităților proiectului la școli

și platforme sociale.
Așteptările în dezvoltarea elevilor, la finalul proiectului:
� Dezvoltarea de dragoste, respect, mentalitate și atitudine pozitivă, precum și empatie față de

persoanele în vârstă
� Ȋmbunătăţirea abilităților de comunicare și cooperare cu colegii lor
� Ȋmbunătăţirea atitudinilor personale și academice cu ajutorul activităților educative și cresterea

motivației care a fost afectată negativ în timpul procesului de învățare la distanță.
� Cunoașterea și utilizarea a diferite aplicatii si instrumente web 2.0
� Să-și îmbunătățească cunoștințele de limbi străine
� Creșterea conștientizǎrii importanţei pe care o au bunicii ȋn viaţa lor
Proiectul s-a derulat ȋn perioada 1 februarie 2021 – 30 aprilie 2021 și a constat în realizarea unor

serii de activităţi tematice, astfel:
- 1- 7 februarie, întâlniri web cu partenerii din Turcia
- 8 – 14 februarie, activităţi dedicate siguranţei pe internet ( E-safety Day)
- 15 – 21 februarie, reinterpretarea basmului „Scufiţa Rosie – ȋn pandemie”
- 22 februarie – 7 martie, realizarea unei broșuri adresate bunicilor, cu sfaturi și informaţii utile în

pandemie
- 8 – 14 martie, chestionare pǎrinţi și elevi
- 15 – 28 martie , scrierea unui poem adresat bunicilor
- 29 martie – 11 aprilie, pregătirea micului dejun pentru bunici
- 12 – 30 aprilie, realizarea unui suvenir pentru bunici.

Proiectul a fost un succes, copiii declarând la final că au fost entuziasmaţi să participe la toate
actvităţile, au dobândit cunoștinţe și competenţe TIC noi și au creat o punte de comunicare mai solidă
ȋntre ei și bunicii lor. Utilizând tehnologiile informatice de comunicare, elevii au înfiripat prietenii cu
colegii lor din Turcia, având astfel ocazia să participe la un schimb intercultural care i-a ajutat să
înţeleagă pluralismul valorilor europene. Implicarea în activităţile extra-curriculare, participarea la o
reţea europeană, cadrul atractiv de cunoaştere şi învăţare, integrarea noilor tehnologii în procesul de
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învăţare ne-au apropiat de tara partenera şi ne-a ajutat să o cunoaştem mai bine dar, în acelaşi timp, să
ne facem cunoscuţi. La finalul colaborării noastre, am creat un material bogat, elaborat în comun, care
face parte din oferta educaţională a fiecărei şcoli implicate. La finalul proiectului am aplicat pentru
obtinerea eTwinning Quality Label şi European Quality Label.

Prin urmare, proiectele eTwinning nu sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt
integrate și valorificate mai departe de către participanți pentru îmbunătățirea calității în educație. De
fapt, cerințele actuale sunt de a integra în curriculum-ul obligatoriu proiectele colaborative online
eTwinning, deci trebuie să crească numărul celor care implementează astfel de parteneriate.

Bibliografie:

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
https://tribunainvatamantului.ro/beneficiile-proiectelor-europene-pentru-managementul-institutiei-
scolare/
„Proiecte internationale de colaborare educationala”, Andreea Raluca Luchian, Cluj-Napoca
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Instrumente web în educaţie

Autor: Corici Paul-Virgil

Şcoala de provenienţă: Liceul Auto Traian Vuia

Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit
indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi,
de care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă
utilizarea acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i
deprinde pe elevi să folosească eficient aceste mĳloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să
adaptăm aplicarea multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre.

E-Learning: Procesul de învăţare, formare sau instruire prin mĳloace electronice. E-learning implică
utilizarea unui computer sau alt echipament digital (de exemplu, un telefon mobil) într-un mod special
pentru a oferi formare sau materiale de studiu şi educaţionale. (Derek Stockley 2003)

Ce este e-learning?

Dacă ne vorm referi în special la învăţămîntul superior şi corporativ, e-learning încorporează instruirea
la toate nivelele, atît formală cît şi non formală, care utilizează reţelele informaţionale: Internet, intranet
(LAN) sau extranet (WAN)— integral, împreună sau parţial pentru difuzarea cursului, interacâiune şi
facilizare a învăţării. O serie de autori preferă să folosească noţiunea de online learning.

Învăţarea Web este o subcomponentă de elearning şi se referă la învăţarea instrumentată de un sistem de
navigare Web (Cu mar fi Internet Explorer, Opera, Google Chrome etc.)

În acest sens, instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date;
c) să editeze fotografii și materiale video;
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare.

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru,
apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o
manieră plăcută și crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar.

Referitor la clasificarea acestor instrumente în acord cu nivelurile taxonomice definite de Benjamin
Bloom și actualizate (Karthwohl 2002) , trebuie să menționăm că există aplicații care se adresează
fiecărui nivel în parte. Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru
atingerea unor obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar avem
și aplicații care vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de
creație.

În continuare, voi prezenta două instrumente pe care le utilizez în mod curent la clasă la nivel gimnazial
şi liceal și anume: Kahoot și Storybird. Exemplele pe care le voi oferi se referă la posibilitatea utilizării
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acestor instrumente atât pentru atingerea unor obiective cognitive aferente nivelurilor de bază, precum
înțelegerea, cât și pentru nivelurile superioare, unde avem de-a face cu crearea unor produse de
activitate originale, care să valorifice cunoștințele, competențele și potențialul creativ al elevilor.
Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice disciplină
și care transformă învățarea într-o joacă. Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența
unui calculator care afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează
utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual
sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat
dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el
decide când începe jocul și când trece la următoarea întrebare. Răspunsurile elevilor trebuie să fie
marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a
variantei pe care considerată corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin
astfel feedback asupra cunoștințelor lor.
Personal, utilizez acest instrument Web 2.0 atunci când îmi propun să verific asimilarea unor
conținuturi de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de
evaluare formativă), atunci când solicit exersarea unor conținuturi de gramatică sau vocabular într-o
manieră interactivă (spre exemplu, completarea unor propoziții în limba engleză cu formele de trecut
ale verbelor – trecut simplu, continuu sau perfect), identificarea unor informații necesare parcurgerii
unui text (spre exemplu, noțiuni de vocabular) etc. Aplicația poate fi utilizată și pentru stabilirea temelor
pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital.

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele
disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care
poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a
imprima povestea creată pe site.
În continuare ne vom referi la varianta gratuită. Aceasta are zone dedicate profesorilor, elevilor și
părinților. Aceștia pot interacționa și au posibilitatea de a oferi feedback prin postarea de
comentarii la produsele de activitate. Odată finalizate, poveștile pot fi făcute publice sau pot fi vizualizate
doar de grupul de prieteni. Profesorii pot stabili o temă din zona dedicată acestui scop (Assignments), pot
vizualiza materialele realizate de elevi, pot să le ofere feedback și pot invita părinții să vadă poveștile
realizate de propriii copii. Părinţii nu au acces decât la materialele realizate de copiii lor, nefiind permis
accesul la materialele celorlalți elevi (decât dacă acestea sunt postate în zona publică).
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Importanța educației în familie și școală

Autor: pedagog școlar Cornea Marinela

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Educația este temelia societății dezvoltate în care, studiile obligatorii sunt o necesitate. Educația

copilului este cea mai profitabilă investiție pe care o pot face părinții pentru ei iar școala și familia sunt

cei doi piloni de rezistență ai educației, care contribuie prin mĳloace specifice la formarea tinerei

generații.

Se spune de multe ori că „familia este prima școală a copilului”, afirmație susținută de faptul că

„cei 7 ani de acasă” sunt opera părinților și a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învață în

familie limbajul culturii în care trăiește, deprinde normele, atitudinile, valorile și comportamentele

necesare pentru a se integra în societate. Totodată familia este instituția fundamentală în societate, ea

oferă mediul în care copilul se naște, se dezvoltă și se formează pentru viață.

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament, respectul, politețea,

cinstea, sinceritatea, cumpătarea. În formarea morală, un rol important îl are climatul, rezultatul

raporturilor dintre membrii familiei. Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi

educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții.

Părintele este exemplu pentru copil iar o foarte bună comunicare între aceștia întărește educația, ajută la

construirea valorilor fundamentale.

Părinții sunt primii educatori în viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la

Komenski,care,în prima carte de educație a copilului, consideră că educația primită de acesta până la

vârsta de 6 ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară.

Cercetările au demonstrat că părinții au stiluri diferite de educație a copilului, mamele tind mai mult spre

precauție, ele încurajează securitatea, echitatea, simplifică mesajele și vorbesc la nivelul copilului, pun

accent pe îngrĳirea copilului, simpatie, grijă și ajutor bazat pe relații și percep lumea din jur în raport cu
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copiii lor. Tații se exprimă mai sumar, direct și la obiect, adeseori încurajează copiii să încerce, să testeze

lucrurile, încurajează independența, concurența, pun accent pe dreptate și îndatoriri bazate pe reguli.

Un lucru este cert că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului.

Școala este instituția socială creată în mod special pentru educarea tinerei generații. Ea deține

un rol hotărâtor în formarea omului, este vorba de felul cum se desfășoară procesul de educație în

interiorul ei, acesta fiind îndrumat și condus de persoane competente, pregătite în mod special pentru

acest lucru.

Școala nu poate face ceea ce părinții fac și invers. Fiecare parte, atât familiei cât și școala, are

roluri bine definite, iar împreună se completează și potențează, nu se anulează, nici nu se înlocuiesc una

pe alta.

Școala oferă elevului cadru pentru dezvoltare, formare, socializare plecând de la cunoașterea

particularităților individuale și de vârstă specifice fiecărei etape de dezvoltare, prin proiectarea unei

strategii și prin realizarea unui demers didactic riguros, având la bază o programă, o planificare, resurse

educaționale, metode și strategii didactice menite să ducă la realizarea obiectivelor și a scopului propus.

Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații. Ea este

factorul decisiv și pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă

la viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în

formarea omului. Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai

mare, ci și de a stimula calitatea de om.

Familia și școala sunt instituții cheie ce creează cadrul în care copiii se pot dezvolta armonios în

funcție de dorințele, motivațiile și aptitudinile sale. Ele devin astfel locul predilect unde elevul începe să

se descopere pe sine, să-și contureze o imagine despre ceea ce este el, locul unde învață să-și dezvolte

încrederea în sine. Familia și școala sunt de asemenea cadrul în care elevul își construiește atât

identitatea personală cât și cea socială.

Dacă în familie copilul primește primele inițieri în învățare, mersul și a raportării sale în

realitatea în care trăiește, școala vine să solidifice și să construiască în continuare personalitățăle
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ucenicilor săi. Un parteneriat familie - școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la

educarea copilului. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că același subiect este copilul

nostru și școlarul nostru.

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl

interesează și-l pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l

motiveze și să-l ajute.

Colaborarea dintre școală și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de

cerințe de acțiune când este vorba de interesul copilului.
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„PROFESORI” PENTRU COLEGII MAIMICI

PROF. CORNEAMIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30, BRAȘOV

Aș vrea să împărtășesc din cele trăite odată cu apariția virusului COVID și introducerea

lockdown-ului. M-am văzut pusă în situația de a folosi competențele digitale ale mele și ale elevilor mei.

Noi ne-am aflat printre cei norocoși, deoarece până atunci am mai desfășurat activități ce implicau

tehnologia. Astfel, cu sprĳinul părinților și a școlii am demarat lecții în sistemul online, iar mai târziu în

sistem hibrid. Am făcut față cu brio, tuturor dificultăților din acea perioadă și ne-am dezvoltat și mai

mult abilitățile din domeniul digital. Pe lângă numeroase aplicații, am descoperit și multe platforme de

lucru, care ne-au făcut activitatea mai atractivă, desfășurând și multe activități extracurriculare, în

mediul virtual.

Educaţi,a prin activităţile extracurriculare, urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea

comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează

o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din jurul lor. Activitatea

extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate

de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce

oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.

A trecut timpul și am luat o nouă generație de elevi. La aceștia, am observat că mulți dintre ei nu

folosesc tehnologia în scop educativ (marea majoritate sunt lăsați să se uite la desene animate sau la alte

filmulețe pe youtube, și cam atât). La grădiniță, nu s-au organizat lecții în sistemul online sau dacă s-au

organizat, au fost reduse ca număr de întâlniri. Astfel, am concluzionat că cei mici au unele lipsuri în

bagajul de cunoștințe și competențe.

Mergând pe principiul că omul este o ființă socială și că un copil învață mult mai repede de la

cineva de vârstă apropiată lui, mi-am implicat foștii elevi în activități de voluntariat, prin care i-au

învățat pe cei mici folosirea unor aplicații din domeniul digital, precum și desfășurarea unor activități

din domeniul literar- artistic.

Povestea noastră a început spre finalul lunii septembrie 2021, când am participat, pentru prima

dată, la proiectul „MEET AND CODE”, cu evenimentul de programare și tehnologie numit „SCRATCH

NE REUNEȘTE!”, ce s-a desfășurat online, în afara orelor de curs, în perioada 21.09.2021- 18.10.2021.

(https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/6123)

Proiectul s-a desfăşurat pe durata a patru întâlniri în mediul cibernetic, pe platforma Zoom,

între elevii de clasa a IV-a, respectiv a V-a și elevii clasei pregătitoare. Elevii mai mari au devenit

îndrumători pentru colegii mai mici, în fascinanta lume a programării, învățându-i câteva din tainele
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platformei Scratch. Țin să menționez că acești elevi voluntari au participat, în anii școlari anteriori, la

clubul de informatică din școala noastră. Cei de clasa a IV-a au parcurs chiar și un opțional numit „Micii

informaticieni”.

Pentru cei care nu ştiu, Scratch este un site realizat în anul 2003 de către echipa MIT, având

scopul creării de proiecte și animații printr-un limbaj de programare simplu, utilizând blocuri pentru

lipire.

Cu toate că a fost primul an în care s-a organizat un astfel de proiect în școala noastră, elevii

mari s-au dovedit a fi traineri pricepuți. S-au creat echipe mixte cu ajutorul extensiei breakoutrooms

zoom, iar la finalul activităților, echipele şi-au prezentat proiectele şi impresiile legate de ceea ce au

lucrat.

Au fost din păcate doar patru întâlniri, dar au avut efectul scontat. De exemplu, la clasa

pregătitoare aveam câțiva copii care nu știau să-și scrie prenumele corect. Pe parcursul unei întâlniri de

pe Zoom, am ales ca sarcină de lucru să-și „anime” literele numelui. Exersând, au reținut ordinea

literelor și din acea zi numărul celor care nu-și scriau numele corect s-a redus.

Pentru că le-a plăcut foarte mult să lucreze cu cei mari, la scurt timp după finalul acestuia am

demarat un alt proiect numit „O poveste pe săptămână”, prin intermediul cărora elevii voluntari au

participat la câteva din lecțiile noastre de CLR. Folosind calculatorul și aceeași aplicație (Zoom), au

interacționat cu elevii din clasa mea. Le-au citit povești, le-au prezentat aplicații (ChatterPix Kids), au

desfășurat vizionări de prezentări PPT/ dramatizări/ jocuri de rol. Apoi, cei mici au realizat lecturi după

imagini/ desene cu scene din povești/etc.

Aceste proiecte au fost alese cu scopul de a aduce o schimbare în atitudinea elevilor de clasa a

IV-a/ a V-a față de educație, respectiv față de efortul unui profesor pentru pregătirea unei activități

(săptămânal aveam întâlniri de lucru în care pregăteam materialul ce urma a fi parcurs împreună cu cei

mici).

Mi-am propus să ofer o utilitate calculatorului și am reușit să avem un plus valoare în

activitatea cu cei mici, respectiv în familiile tuturor celor din comunitate, care s-au alăturat acestor

activități. Am ales să ne implicăm în aceste activități deoarece știm că abilitățile digitale sunt esențiale în

activitatea viitorului absolvent al școlii. Cu cât va fi implicat, în cât mai multe exerciții din acest

domeniu, cu atât deprinderile sale vor fi mai trainice.

Aceste evenimente au fost noi oportunități pentru școala noastră, de a-și îndeplini misiunea. Am

uitat să precizez că am obținut pentru primul proiect (cel numit MEET AND CODE) și o finanțare

internațională, care a susținut activitatea de voluntariat a celor implicați în acest proiect.

Unul dintre obiectivele proiectelor a fost atins, în sensul că elevii mai mari, implicați în

evenimente, au legat prietenii cu cei mici, au înțeles aspectele pozitive ale activității de voluntariat, iar

boboceii au devenit mai independenți în aplicațiile ce au fost utilizate și la clasă.
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ -FAMILIE

ÎN CONTEXT POST PANDEMIC

Prof.înv.preșc.Cărhaț Cornelia

GPN Crainimăt Bistrița-Năsăud

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în vederea

depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, au impus adoptarea unor noi modalități de

comunicare și colaborare. Profesorii, elevii, părinții au încercat să se adapteze la noua realitate, cea a

distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Împreună cu

părinții am cautat și găsit soluții pentru toate problemele, fiindcă într-un timp foarte scurt a trebuit

să ne adaptăm cu toții noii situații.

În contextul nou generat, care a adus modificări semnificative atât în organizarea spațiilor din

grădiniță, a programului zilnic și a modalității de desfășurare efectivă a activităților, cunoașterea

copiilor și a familiilor, cu particularitățile lor, a devinit și mai importantă. Printre cele mai relevante

informații pe care grădinița trebuie să le dețină cu privire la fiecare copil și la familia acestuia putem

enumera:

�aşteptările familiei de la serviciile oferite de grădiniță sau de la instituția pentru educație

timpurie, în perioada post pandemie;

● informaţii privindparticularităţile copilului (vârstă, program demasă şi somn,

antecedente medicale, rutine, interese specifice);

● dorinţele pe care părintele le are în raport cu îngrĳirea, creşterea şi educarea copilului

său (menţinerea unui anumit program; derularea unor activităţi specifice etc);

● paternul educaţional funcţional în familie (Cine se ocupă de copil? Cine va sta cu el

acasă, în condițiile în care programul va fi organizat alternativ? Cine este autoritatea: mama

sau tata? Cine îl îngrĳeşte în mod curent şi cine se joacă cu el? Cu ce anume se joacă și care este

jucăria preferată? Cu ce tip de activităţi este obişnuit copilul? Ce nevoi speciale de susținere și
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îngrĳire are?). Toate aceste informații pot fi obținute prin diverse modalități: formular de

înscriere în grădiniță personalizat, un chestionar letric la intrarea copilului în grădiniță etc.

● relațiile stabilite în cadrul familiei (Există alți frați? Cum relaționează cu aceștia? Își

manifestă un ataşament mai puternic față de o anumită persoană? Cum reacţionează în

momentele de separare? Cum a reacționat pe perioada pandemiei?)

● modelele culturale care definesc mediul familial al copilului (valori importante pentru

familie, tip de alimentaţie, sărbători respectate în cadrul familiei, tip de adresare, modalitățile

adaptative pe care le-a folosit familia în perioada de pandemie etc.);

Comunicarea și colaborarea în această perioadă dificilă au fost două elemente cheie,dar am

reușit să fim aproape unii de alții prin intermediul online.

Comunicarea cu părinții constituie prioritatea colectivului de cadre didactice al unităților de

învățământ din perspectiva redeschiderii grădinițelor. Pentru a ne asigura că fiecare copil

beneficiază de educație conform posibilităților și particularităților sale, părinții trebuie antrenați în

acest demers.

Pentru a comunica eficient cu părinții, adaptându-ne la cerințele actuale, este nevoie să știm

foarte clar ce, cât și cum comunicăm. În funcție de frecvența/perioada de timp la care se asigură

transmiterea acestor informații, comunicarea poate fi:

● comunicarea informațiilor de ordin organizatoric cu privire la desfășurarea activității din grădiniță,

activități extracurriculare, care se desfășoară ori de câte ori este nevoie;

● comunicarea zilnică: transmiterea informațiilor de bază în ceea ceprivește starea de sănătate a copilului,

masa, somnul, activitatea copilului, semnalarea unor schimbări în comportament;

● comunicarea săptămânală: transmiterea informațiilor despre planificarea activităților

instructiv-educative pe parcursul unei săptămâni.;

● comunicarea lunară: transmiterea informațiilor generale din cadrul ședințelor/ întâlnirilorcu

părinții;

● comunicarea semestrială: transmiterea informațiilor referitoare la evoluția și progresul copilului.
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La nivelul gradiniței noastre,comunicarea unor hotărâri, decizii, mesaje de informare, reguli de

distanțare, regulile și procedurile proprii grădiniței și ale unității de învățământ, programul zilnic,

modul de realizare a rutinelor, pot fi transmise prin intermediul unor anunțuri tipărite și afișate la

avizierul grădiniței. De asemenea, aceste mesaje pot fi transmise și prin intermediul platformelor

WhatsApp, Zoom, Mesenger, Facebook.

Părinții au dreptul și obligația de a participa la procesele de învățare ale copiilor lor, iar

această mare provocare rezidă în realizarea angajamentului într-o manieră optimă și într-un

parteneriat solid. În contextul reactualizării anumitor documente, acorduri, contracte, formatul

electronic al acestora poate fi pus la dispoziția părinților prin intermediul grupurilor create pe diferite

platforme.

Consilierea părinților, informările periodice privind adaptarea copilului si progresele acestuia

pot fi realizate cu ușurință prin intermediul unor scrisori de corespondență sau întâlniri

online.Indiferent de provocările acestei perioade consider că desfășurarea activităților în mediul

online a fost un bun prilej de testare și depășire a propriilor limite, de reinventare și nu în ultimul

rând de conectare la tot ceea ce înseamnă tehnică modernă.

BIBLIOGRAFIE:

Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura „Aramis”,2002; Ecaterina

Adina Vrăşmaş,Educaţia copilului preşcolar,Bucureşti,Editura Pro Humanitate,1999;

Gould, Terry, (2012) Transition in the Early Years – From Principle into Practice, Featherstone

Starting Strong 2017, Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education, OECD

http://www.oecd.org/publications/starting-strong-v-9789264276253- en.htm

Starting Strong 2017, Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, OECD

http://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-en.htm

Vrânceanu, M., Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creșă, Chișinău, 2017.



71

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN GRĂDINIȚĂ

Prof. înv. preșc.Crainic Diana

Grădinița P.P ’’Curcubeul copiilor’ Arad

Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor

cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient. Copiii învaţă

jucându-se, sunt puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor.

Calculatorul este un mĳloc de instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de

învăţare.

Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi

învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă

importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. Prin intermediul

computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale

fenomenelor neobservate sau greu observabile. Alături de mĳloacele didactice clasice, calculatorul este

un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă.

Interesului copiilor se menţine pe tot parcursul activităţilor, folosind acest mĳloc didactic.

În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-

educativ, iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este parte din spaţiul

socio-cultural al lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care

informaţia circulă, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul cu paşi repezi.

Învăţarea asistată de calculator reprezintă o cale de instruire eficientă. Experienţele cognitive şi

de exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferită de programele multimedia trebuie să fie în

concordanţă cu mediul educaţional din care provin ei. Prin aceste activităţi, oferim copiilor şanse egale

la educaţie, indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă.

Prin utilizarea calculatorului, procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni şi

caracteristici, permite transmiterea de noi cunoştinţe şi sugerează semnificaţiile acestora. Strategiile de
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predare-învăţare folosite pot sprĳini şi stimula procesele învăţării active. Cunoaşterea este un drum ce

se deschide pe măsură ce înaintăm. Procesul de învăţare devine mai interesant şi mai plăcut prin

intermediul calculatorului. Imaginile viu colorate, însoţite de texte sugestive, permit dezvoltarea

limbajului şi a vocabularului celor mici. Bagajul de cunoştinţe generale creşte, pornind de la noţiuni

simple, cum ar fi culorile şi ajungând până la cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi a unor proverbe

şi zicători. Noţiunile elementare, cum ar fi animale domestice şi sălbatice, anotimpuri, etc., încep să aibă

înţeles de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea să le înveţe mult mai uşor.

Soft-urile sunt bine structurate, copilul poate alege orice etapă din cele prezentate cu ajutorul

mouse-ului, sau poate repeta anumite secvenţe, pentru a ajunge să cunoască şi să înţeleagă toate

noţiunile cuprinse în jocul respectiv.

Soft-ul educaţional realizat pentru copii poate fi educativ, distractiv şi interactiv. De exemplu,

folosind dorinţa copilului de a citi, este invitat într-o „Călătorie misterioasă la bibliotecă”, unde are mai

multe variante de joc. Preşcolarii îşi pot consolida cunoştinţele, rezolvând sarcinile primite. Personajul

îi cere copilului să analizeze imaginea de pe ecran, să compare forma şi mărimea cărţilor prin alăturare

vizuală şi apoi să le aşeze pe rând în rafturile bibliotecii. Imaginile individuale se prezintă pe rând şi

copilul trebuie să facă apel, fie la imaginea de ansamblu care i se prezintă când greşeşte, fie la

cunoştinţele dobândite anterior. Jocul se desfăşoară interactiv, calculatorul îl sfătuieşte pe cel ce se joacă,

să se gândească bine şi îl încurajează să încerce din nou, dacă a greşit. Răspunsurile corecte sunt

răsplătite cu strigăte de bucurie, aplauze şi laude, pentru că a aşezat corect cărţile în rafturi. Programul

are mai multe variante de joc: repară jucăria (trebuie asamblate piesele lipsă şi apoi colorate după

dorinţa copilului), matematică cu personaje din poveşti cunoscute, ghicitori, labirint, construcţii (căsuţa

greieraşului), ghiceşte indicii (Personajul este ascuns şi trebuie găsit dând clic pe fiecare cifră. După ce

rezolvă toate sarcinile, copilul este lăudat, aplaudat şi primeşte recompensă o medalie). În alte jocuri

interactive, este recompensat cu o diplomă pe care îşi scrie numele sau cu lucrarea pe care a avut de

asamblat o jucărie, un mĳloc de transport, o colorează şi are opţiunea de a le imprima.

Unul dintre obiectivele importante ale învăţământului preşcolar este pregătirea pentru şcoală,

cu multele aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, intelectual, afectiv, fizic, completate şi prin

activităţi comune, complementare, individuale, în care este utilizat calculatorul, ca mĳloc de învăţământ
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integrat în acestea. Folosind tastele, copiii se familiarizează cu literele, încep să scrie cuvinte simple,

numele şi prenumele, învaţă mult mai uşor cifrele şi rezolvă probleme simple de adunare şi scădere cu

1-2 unităţi, într-un mod foarte plăcut de ei.

Putem desfăşura o activitate de educare a limbajului: „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu Iaşi,

repovestire, cu copiii din grupa mĳlocie, în mod tradiţional sau, sub forma activităţii integrate. După

activitatea de repovestire, cu ajutorul imaginilor, copiii sunt împărţiţi în două grupe. Prima, va rezolva

o fişă matematică, unde educatoarea le citeşte copiilor o poezie care conţine sarcina de lucru: „În căsuţa

fermecată / Vrăjitoarea blestemată / Ţine cifrele ascunse, / Tu să le afli de-ndată! / Cinci sunt. Cum le

găseşti, / Tu să le încercuieşti! / Colorează pătrăţele, / Câte cifra de jos cere!” şi în timp ce copiii rezolvă

fişa, ceilalţi, la calculator, vor răspunde unor întrebări, pentru a verifica în ce măsură s-au familiarizat

cu ideile şi personajele din poveste. Lucrând astfel, activitatea este mai plăcută pentru copii, iar pentru

educatoare, mult mai uşor de verificat rezultatele. După rezolvarea testului, copiii de la calculator vor

rezolva fişa matematică, iar ceilalţi, testul de la calculator.

Metoda instruirii asistate de calculator oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele

mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor şi de formare

permanentă.

Jocurile pe calculator îl pun pe copil în situaţia de a rezolva sarcini, care altfel ar părea

inaccesibile, dar atmosfera plăcută de lucru, caracterul ludic al acţiunii, posibilitatea îndreptării

greşelilor, „stimulentele” primite: încurajări, aplauze, imagini cadou, diplome de învingător, medalii,

situarea în fruntea clasamentului, melodii, îi creează copilului emoţii pozitive, bucuria că a rezolvat

singur o sarcină şi îl responsabilizează, trecând de la învăţarea pasivă la cea activă, în care îşi însuşeşte

cunoştinţe, acţionând într-o strânsă relaţie de comunicare interactivă calculator-copil. Mişcarea

imaginilor, culorile diferite, dialogul, spiritul de glumă şi de joc, fac ca factorii stresanţi, inhibatori să

dispară, iar copilul să acţioneze fără constrângeri.

Calitatea interacţiunii cu copilul este o caracteristică de primă importanţă a unui soft

educaţional; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea.



74

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

Pedagogia modernă pune în prim plan copilul, cu trebuinţele şi nevoile lui de dezvoltare. Copiii

vor să se descurce singuri şi vor în acelaşi timp ca persoanele în care au încredere să-i orienteze şi să-i

ocrotească. Educatoarea dovedeşte competenţă dar şi dragoste pentru copii, atunci când le oferă

posibilitatea de a avea iniţiativă.
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Utilizarea instrumentelor digitale pentru

activități educaționale interactive

Profesor Croitoru Daniela-Ramona
Liceul ”Ștefan Procopiu”, loc. Vaslui, jud. Vaslui

În perioada 11-15 iulie 2022, alături de alți 5 profesori de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui,
am participat la cursul ”Going Digital in a Innovative Classroom” organizat de ITC-International
Training Center din Praga. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului de mobilități pentru educație
școlară pe care Liceul ”Ștefan Procopiu” îl implementează în perioada 01.09.2021-30.11.2022 (nr. 2021-
1-RO01-KA121-SCH-000007332). Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui deține, pentru perioada 01.03.2021-
31.12.2027, certificatul de acreditare pentru proiecte de mobilități în domeniul educației școlare în
cadrul programului ERASMUS+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și
sport pentru perioada 2021-2027 care pune accent pe incluziunea socială, pe tranziția verde și digitală
și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Activitățile cursului ”Going Digital in a Innovative Classroom” au fost structurate în 10
module: Competențele secolului XXI, Gamificarea în clasă, Utilizarea jocurilor pentru a facilita
învățarea, Dezvoltarea gândirii critice și creative prin jocuri, Jocuri outdoor pentru învățare activă și
utilizarea codurilor QR, Flipped Classroom/Clasa răsturnată, Strategii pentru planificarea eficientă a
lecțiilor, Instrumente pentru prezentări eficiente, Instrumente pentru crearea de site-uri, Atelier de
lucru. Datorită participării la acest curs, mi-am dezvoltat competențele digitale dar și alte competențe
cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții precum competențe multilingvistice (comunicarea orală și
scrisă în limba engleză), competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, competențe cetățenești,
competențe de sensibilizare și expresie culturală. Cursul s-a desfășurat într-un cadru multicultural
bogat având în vedere că au participat 25 de profesori din 7 state, fapt care a facilitat un real schimb de
opinii, experiențe și bune practici.

Dintre instrumentele explorate în timpul cursului, mi-a plăcut foarte mult GooseChase
(www.goosechase.com), motiv pentru care am decis să îl aplic în anul școlar 2022-2023, în special la
orele de dirigenție. Acest instrument digital poate fi utilizat și pentru activități de învățare pentru
fiecare disciplină dar eu cred că este mult mai util la consiliere și orientare. Un asemenea joc explorează
ideea de stare de bine. Starea de bine în școală este un subiect de mare actualitate în lume, se vorbește
despre el de câțiva ani buni în multe țări care au dezvoltat strategii și politici educaționale în domeniu și
au implementat programe specifice. În România, a început să se vorbească despre acest concept în
ultima perioadă dar se face încă foarte puțin. Starea de bine înseamnă a te simți împlinit și a funcționa
bine, pe mai multe planuri: cognitiv, emoțional, social, fizic și spiritual. Starea de bine se învață, se
cultivă și se dezvoltă prin acțiuni și schimbări pe care o persoană le face în modul de viață, în relațiile cu
cei din jur, în felul în care muncește, se organizează și gândește. Este demonstrat științific faptul că
starea de bine a copilului stimulează procesul cognitiv și influențează succesul în viața de adult. De
aceea, este esențial ca școala să acorde importanța cuvenită acestui aspect.

Pentru a valoriza rezultatele învățării, în perioada iulie-septembrie 2022, am elaborat
broșura ”În căutarea stării de spirit” (40 de pagini) care conține următoarele secțiuni: Despre starea de
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bine, GooseChase-prezentarea platformei, În căutarea stării de bine – exemple de jocuri pe platforma
GooseChase. Am realizat 10 jocuri: În jurul școlii, Vânătoarea de comori în natură, Creativitate în
echipă, Rețețe emoționale, În căutarea stării de bine, Săptămâna de Mindfulness, Emoții și stare de bine,
Ziua Bunătății, Alege să fii bun!, Să descoperim statele membre în Uniunea Europeană. Câteva dintre
aceste jocuri pot fi preluate de aici:
https://sites.google.com/view/acreditareerasmus2021-2027/anul-i/rezultate

În primele 5 săptămâni ale anului școlar 2022-2023 am aplicat 7 jocuri la mai multe clase: ”În
jurul școlii” (un joc de orientare în liceu pe care l-am aplicat la clasa a IX-a la care sunt
dirigintă), ”Creativitate în echipă”, ”În căutarea stării de bine” și ”Să descoperim statele membre în U.E.”
Activitățile au contribuit la dezvoltarea spiritului de echipă, la reconectare după vacanța de vară dar și la
crearea unei stări de bine în rândul elevilor. Activitățile s-au desfășurat outdoor sau indoor și s-au
bucurat de un feedback pozitiv din partea elevilor.

Elevii, organizați în 5 grupe (acesta este numărul de grupe permis de un cont educator free)
trebuie să rezolve un anumit număr de sarcini de lucru sau misiuni așa cum sunt numite pe platforma
www.goosechase.com (numărul de misiuni este stabilit de profesor în funcție de obiectivele activității,
particularitățile de vârstă ale elevilor, timpul disponibil, dificultatea sarcinilor de lucru. Pentru fiecare
misiune îndeplinită, fiecare grupă a primit câte 10 puncte (profesorul poate stabili oricâte puncte; în
jocurile create, pentru fiecare sarciniă de lucru/misiune am alocat câte 10 puncte). La unele misiuni, am
alocat și puncte bonus. În timp ce elevii rezolvă sarcinile de lucru/misiunile, profesorul monitorizează
activitatea acestora pe platformă, analizează rezolvările misiunilor încărcate de elevi (sub formă de text,
poză sau video), scade puncte din cele 10 alocate fiecărei misiuni dacă rezolvarea nu este corectă sau
adaugă punctele bonus. Profesorul poate lăsa mesaje pentru a justifica scăderea punctelor sau motivele
pentru care a primit punctele bonus. Profesorul lucrează pe platforma www.goosechase.com în timp ce
elevii lucrează pe o aplicație pe care o descarcă pe telefon.

Jocurile pot fi organizate indoor sau outdoor și contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, la
îmbunătățirea relațiilor dintre elevi, dezvoltarea stării de bine în rândul elevilor. După realizarea unui
joc pe platforma www.goosechase.com, profesorul poate să multiplice jocul și să adapteze misiunile în
funcție de obiectivele stabilite sau în funcție de particularitățile grupului de elevi. Cuvintele pe care le
asociez cu aceste activități pe această platformă: creativitate, colaborare, motivație, învățare, rezolvarea
de probleme, managementul timpului.

Webografie:

www.goosechase.com
https://www.itc-international.eu/erasmusplus/going-digital-in-an-innovative-classroom
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METODELE ACTIV – PARTICIPATIVE ȘI ROLUL LOR

ASUPRADEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ELEVILOR

Prof. înv. Primar, Cucu Violeta

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tutova, jud. Vaslui

Procesul de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii copilului, ce are loc într-o

ambianţă specifică, şcolară, în care operează conţinuturi, selecţionate şi structurate în acest scop, până ce acestea

din urmă se personalizează, devenind un bun personal al elevului.

În procesul de învăţământ profesorul, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor metode de predare-

învăţare-evaluare. Ansamblul metodelor de predare- învăţare-evaluare utilizate constituie ceea ce se

numeşte ,,metodologia procesului de învăţământ”. Aceasta are un caracter dinamic, se distinge prin flexibilitate,

supleţe, permanentă deschidere la înnoire, racordare la cerinţele actuale ale învăţământului.

În ultimele decenii a crescut interesul pentru metodele activ-participative. Nu voi face o clasificare şi o

prezentare amănunţită a metodelor activ-participative. Îmi place să cred că majoritatea cadrelor didactice le

cunosc şi le aplică. Intenția mea, prin acest studiu, este de a prezenta impactul pozitiv al aplicării acestor metode,

asupra personalităţii elevului, în domeniile: cognitiv, educativ, afectiv-emoţional şi motivaţional, relaţional,

atitudinal şi social.

1. În plan cognitiv

-Metodele activ-participative oferă o ocazie benefică de organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare

şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter activ – participativ din partea elevilor.

- Aceste metode contribuie la dezvoltarea gândirii critice a elevilor.,,A gândi critic”înseamnă a emite judecăţi

proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să accepţi greşelile tale şi să le poţi corecta. Elevii trebuie să înţeleagă

faptul că, în cadrul dezbaterilor, nu se critică omul, ci ideea.

- Sunt centrate pe activităţile proprii de învăţare ale elevului, pe învăţarea prin descoperire.

- Pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, iar cel care învaţă este considerat managerul

propriei învăţări.

- Îl îndeamnă pe elev să-şi pună în joc procesele intelectuale: memoria, gândirea, imaginaţia, voinţa.
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- Ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele, să afle singur soluţii la probleme, să

prelucreze cunoştinţele şi să le sistematizeze.

- Au în vedere, în mod preponderant, dezvoltarea unor capacităţi intelectuale:

� Dezvoltarea unor operaţii logico-matematice(capacitatea de a compara şi a opune, de a calcula şi a

verifica etc.);

� Dezvoltarea unor operaţii ştiinţifice(capacitatea de a explica diferite cauze, de a corela, de a stabili relaţii

funcţionale);

� Capacitatea de a strânge, sintetiza, organiza, asocia şi a comunica informaţii.

- Elevii pot deveni coparticipanţi la propria lor formare.

- Se implică în actul didactic şi işi formează capacităţi de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate.

- Descoperă o nouă experienţă: aceea de a studia, de a lucra şi de a lua decizii în echipă.

- Învaţă cum să înveţe. Se pregătesc să facă faţă situaţiilor prin dorinţa de angajare şi acţiune.

2. În plan educativ

- Metodele activ-participative au un pronunţat caracter educativ.

- Îi ajută pe elevi să-şi exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, putând deveni

coparticipanţi la propria educaţie.

- Acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei.

- Disciplina derivă dinmodul de organizare a lecţiei.

3. În plan afectiv-emoţional şi motivaţional

- Oferă copiilor o încărcătură emoţională deosebită.

- Dispare stresul şi teama de a răspunde la întrebări. Cei timizi capătă curaj şi încredere în forţele proprii.

- Pentru că sunt prezentate sub forma unor jocuri de învăţare şi de cooperare, aceste metode devin şi distractive

pentru elevi.

- Se dezvoltă spiritual de echipă, de competiţie, de cooperare. Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-

şi ideile. Se bucură împreună de un succes, se manifestă, strigă şi se încurajează reciproc.
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- Presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorinţa de afirmare, de a observa, explica, explora, investiga,

descoperi, inventa şi a crea.

- Elevii manifestă înţelegere şi empatie faţă de colegii lor. Se mândresc cu realizările de grup.

- Metodele activ-participative au menirea de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face, până la identificarea lui cu

sarcina de învăţare.

- Creează un climat afectiv pozitiv în clasă.

- Îi motivează pe elevi în desfăşurarea activităţilor, le stimuleazămotivaţia intrinsecă.

4. În plan relaţional

- Relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare.

- Sunt metode de interacţiune colectivă şi cooperare colegială intensă.

- Facilitează schimbul spontan de informaţii şi idei, de impresii şi păreri, confruntarea de opinii.

- Contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale. Elevii relaţionează între ei.

5. În plan atitudinal

Rezultatele şcolare la diferite discipline depind, în mare măsură, de atitudinea elevilor faţă de învăţătură,

nu numai de capacitatea lor de învăţare.

Atitudinea pozitivă faţă de învăţătură trebuie privită în legătură cu gândirea pozitivă, care stimulează

activitatea de învăţare. Optimismul şi încrederea în forţele proprii(despre care vorbeam mai sus),determină o

atitudine pozitivă faţă de învăţătură.

Atitudinea emoţional-pozitivă este determinată de motivaţia intrinsecă. Copilul manifestă interes, atracţie

şi dragoste faţă de învăţătură.

Atitudinea conştient-pozitivă o au elevii care manifestă conştiinciozitate, sârguinţă, fiind pătrunşi de

necesitatea şi de importanţa însuşirii cunoştinţelor. Atitudinea conştient-pozitivă faţă de învăţătură îi dă elevului

forţa de a învinge dificultăţile întâmpinate.

6. În plan social
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Aceste metode se bazează pe cooperare şi activitate comună în rezolvarea unor sarcini de învăţare. Astfel,

munca în grup este orientată, mai ales, spre aspectul social al învăţării, urmărind formarea şi dezvoltarea

comportamentului social al elevului.

O atitudine pozitivă faţă de învăţătură previne pierderile şcolare, îndeosebi abandonul, care generează

infracţionalitatea juvenilă. Luptând împotriva superficialităţii în munca de învăţare, societatea va avea mai

puţine persoane violente sau incapabile de îndeplinirea obligaţiilor sociale.

Se observă o interdependenţă a acestor planuri, de mai sus, o complementaritate a lor. Mă limitez doar la

un singur exemplu: Metodele activ-participative determină optimismul şi încrederea în forţele proprii(planul

afectiv-emoţional), încrederea în forţele proprii determină o atitudine pozitivă faţă de învăţătură(planul

atitudinal), iar atitudinea pozitivă determină formarea şi dezvoltarea unui comportament social adecvat(planul

social). Interesant, nu?

Tema metodelor activ-participative este amplă şi complexă. De aceea, nu poate fi epuizată în câteva

pagini. Este evident faptul că, eficienţa aplicării acestor metode depinde de măiestria şi de pregătirea cadrului

didactic. El este cel care conduce, îndrumă, motivează şi urmăreşte activitatea independentă a elevilor. Explică,

formulează corect şi complet obiectivele şi sarcinile de lucru şi se asigură că ele au fost înţelese de către elevi. De

el, de comportamentul lui, dar mai ales de metodele pe care le aplică depinde implicarea elevilor în procesul

instructiv-educativ.
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN ERA DIGITALĂ

DANEȘ IRINA ADRIANA
LICEUL "CAROL I", PLOPENI

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, statutul ei în
cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultima perioadă, datorită numeroaselor cercetări, studii,
lucrări elaborate pe această temă și necesității desfășurării activităților în mediul online. Evaluarea
școlară este percepută ca fiind integrată în procesul de învățământ, având rolul de reglare, optimizare,
eficientizare a tuturor activităților de preda-re – învățare. Metodele și tehnicile moderne de evaluare au
multiple valențe formative, facilitând coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. Pornind
de la premisa că scopul principal al evaluării este îmbunătățirea învățării, aplicarea sistemului de
evaluare bazat pe calificative în învățământul primar presupune următoarele:

� Înlocuirea evaluării curente bazate pe o ritmicitate a notării formală, cantitativă și
subiectivă, cu evaluarea calitativă, de tip descriptiv, realizată cu ajutorul descriptorilor de performanță,
ce oferă datele necesare reglării procesului de învățare, în sensul îmbunătățirii acestuia;

� Folosirea cu o frecvență mai mare în practica școlară a unor metode și tehnici de
evaluare precum: observarea curentă a comportamentului și a produselor activității elevilor, evaluarea
prin consultare în grupuri mici, autoevaluarea, evaluarea unor investigații sau proiecte, evaluarea prin
portofoliu, metode care asigură o apreciere globală a cunoștințelor, capacităților și atitudinilor elevilor;

� Organizarea pe baza datelor obținute prin evaluare a unui program de recuperare și
aprofundare, care să permită fiecărui elev să manifeste performanțele descrise de competențele normate
de programă la nivelul potențialului fiecărui elev.

�

PLATFORME ȘI APLICAȚII

Clasa a IV – a, Limba Română, secvență evaluare –Wordwall.net
(https://wordwall.net/resource/1006957/evaluare-limba-rom%c3%a2n%c4%83)

1.Precizează în scris numărul și persoana verbelor: merge, stau, citiți, patinăm, înveți, scriem,
râzi.

2.Treceți verbele la plural: trudește, nu se odihnește, a scris, șterge, este.
3.Treceți verbele la plural: trudește, nu se odihnește, a scris, șterge, este.
4.Construiește propoziții în care (bătrân) să fie substantiv și adjectiv.
5.Construiește propoziții în care (bătrân) să fie substantiv și adjectiv.
6.Explică rolul cratimei în situația: Tu n-ai caiete îngrĳite.
7.Arată care este rolul virgulei în situația: Irina, fii atentă la activitate!
8.Construiește enunțuri cu (va/ v-a).
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Captură ecran 1 Captură ecran 2

Clasa a IV – a, Matematică, secvență evaluare -https://wordwall.net/resource/1007788/mate-irina
a + b + c + d = 539;
a = b;
c = b + 35;
d = 25 + c;
a=?, b=?, c=?, d=?
Calculează:
355 x 4: 5 - 14 x 141: 7 x 1 =
Află necunoscuta:
935 - a + 72 x 12 = 1500
Un taran are găini și oi, în total 77 capete și 184 picioare. Cate găini și câte oi are?
6 băieți și 7 fete au recoltat 77 kg de rosii. Alte 7 fete si 3 băieți au recoltat 56 kg. Cate kg a recoltat un
băiat? Dar o fată?

Captură ecran 3 Captură ecran 4

Clasa a III – a, Matematică, evaluare -
https://www.liveworksheets.com/worksheets/ro/Matematica/Numere_naturale/Nr._naturale_0_-
_10_000_yq2177343ut

Captură ecran 5 Captură ecran 6
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Contribuția TIC la promovarea autoevaluării în procesul instructiv– educativ este
majoră. Tipurile de probe le creează elevilor contextul de a primi un feedback ameliorativ, cu rol
reglator, fiind eliminate efectele negative ale evaluării de tip formal. În activitatea didactică de utilizare
a unui curriculum care integrează tehnologii informaționale și de comunicare, criteriile de selectare a
acelor metode și strategii care favorizează predarea și facilitează învățarea reprezintă maniera cadrului
didactic de a asigura trecerea de la finalitățile de rang general la activitatea concretă, la nivelul clasei de
elevi.
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CASE STUDY: The importance of Dorothy from book to films

Autor: Dănilă Oana-Mihaela

Prof. limba engleză, limba franceză Școala Gimnazială Budacu de Sus, Budacu de
Sus, Bistrița-Năsăud

ABSTRACT

Each and everyone of us has their dreams, their passions, their way of perceiving things and their path

in life. In my view, one of our greatest blessings is the fact that we can choose what we do and how we

do it, and if used wisely, this power is to enhance the flavour of our existence. For me, it is a sheer

pleasure being able to choose to my heart’s content and as a result, this research paper revolves around

The Wonderful Wizard of Oz written by L. Frank Baum. I will focus on her transformation from the

well-known 1900 book edition to some of the films that were released over the years. For time and

space reasons, I would not analyse every single film that was based on this fairy tale, but I will do my

utmost in order to refer to a few such representative screen adaptations and to observe the manner in

which Dorothy and her role were or were not preserved. The evolution of the main character will be

illustrated in parallel with the impact that the feminist movements had over the author, some plot

details and the magic of the story. An insight into the gender matter that focuses on Dorothy comes as a

natural consequence of my analysis.

KEY WORDS: research paper, The Wonderful Wizard of Oz, Dorothy, transformation, book, films,

feminist movements, impact.

INTRODUCTION

I first read the book almost twenty years ago and the task of this research paper has proven to be the

perfect opportunity for me to get back to one of the memories that are close to my soul. Even if, back

then, I was not aware of what Baum intended to express, I used to literally name all my toys Toto, I
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loved to imagine myself being Dorothy and the whole flow of action made me feel like being there in

the thick of things.

BACKGROUND CONSIDERATIONS

I would have bet that this is a novel and not at all a fairy tale, and I really think that Baum’s approach is

really worth being taken into consideration. For this, we will take a look at the first edition of the book,

as he conceived it "solely to please children of today. It aspires to being a modernized fairy tale, in

which the wonderment and joy are retained and the heartaches and nightmares are left out." I really

admire this author for showing great daring. He put aside many heavy stereotypes and he did this in the

context where fairy tales were still about girls waiting to be saved by their princes and female characters

were supposed to be standing in the shade of any male counterpart. Can anyone forget about Tom

Sawyer and Huckleberry Finn? I do not think so, and even if those male characters impress the readers

in their own way, Dorothy is the living proof that a girl can very well embark on amazing journeys

without necessarily being a man or falling in love. These ideas must have sent some shock waves in the

society since such an attempt to defy prejudices, injustice and inequality was out of the ordinary. The

book was banned several times and this happened mainly as a result of the same reason, Baum

promoted another way of treating people that went out of the comfort zone (Wolf). Either we refer to

the good witches’ presence or to the feminine character we need to admit the fact that the book is a

milestone in the American literature, and even now, more than 120 years after it got published, it still

evokes the need that women have to be respected and treated the same way men are (Read The

Wonderful Wizard of Oz Online by L. Frank Baum).

According to Pilcher and Whelehan "by the early twentieth century, the question of the suffrage was

the predominant concern and it was the issue on which public campaigning activity was focused. " The

campaign for women’s suffrage began in earnest in the decades before the Civil War. During the 1820s

and 30s, most states had extended the franchise to all white men, regardless of how much money or

property they had." (History.com Editors) So, women had to fight against the misconception that had

placed them behind the men in that position of eternal obedience and this took many years. We should

pay some special attention to a few more details that are relevant from this point of view. Baum was the
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son-in-law of Matilda Joslyn Gage, one of "the American women’s rights advocate who helped to lead

and publicize the woman suffrage movement in the United States." (The Editors of Encyclopaedia

Britannica) The same source implies her undeniable active implication in what the feminist movement

of her time was concerned in her country. Her speeches, her pamphlets, her contribution in the "

Declaration of Rights of the Women of the United States ", and some other important documents and

institutions have left a significant mark on Baum’s inspiration. Nonetheless, he loved his wife, and he

tried to support the views that bring the women on the same stair as the men. He was so impressed by

the feminine presence in his life, that he took into consideration the name Dorothy after their niece

called like this died when she was very little. Eventually, Baum dedicated the book to his beloved wife.

(Schwartz)

The Populist movement, the complaints that farmers had in regards to crop failures, falling prices, and

poor marketing and credit facilities, together with the heated debates over whether "to hold on to the

gold standard for currency or start using silver as well" (Harvey), are some other key elements that

played an important role in the context of the book’s plot. However, throughout my analysis, I will try

to insist only on those aspects that are directly linked to the development of Dorothy as a character and

as a feminine symbol of her times.

DOROTHY IN THE BOOK

In the same original book, the author depicts her as "an innocent, harmless, little girl", and he refers to

her as "a child" or "a little girl", in such a way that we understand Dorothy is a normal child. Then, how

could a child become "a fresh and appealing heroine "? (Baum et al.) In order to answer to this question,

we need to take into consideration some relevant aspects such as: Dorothy’s courage, her willingness to

help those in need such as the Scarecrow, the tin man, and the Lion, and her open-minded perspective

on life. In my view, these are the most important traits of her personality and these all turn Dorothy

into a powerful, independent feminine figure. I will analyse from my perspective facts that can be very

easily find in this book. To begin with, she does not complain about her life in Kansas, despite of her

living within an unconventional family, together with her aunt Em and her uncle Tom. However, once
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she is far away from them, she does not give in to despair. There are moments when she cries, sobs and

fears for not being able to get back home, but she succeeds in picking herself up and moving on. I

would dare say that in her tiny body lies the fierce feminine voice of those days.

I consider that this is a great plus, the fact that Baum did choose neither a woman nor a teenager in

order to build up a character that could stand for the women’s fight against injustice. This remark

enables me to further insist on one sensitive thought that has to do with gender roles. Feminist

perceptions do not imply categorical statements in the sense that we take apart the feminine from the

masculine, and we draw a line between what belongs to women and what belongs to men. It is not that

Baum completely rejected any patriarchal or domestication sign and implication, but Dorothy is the

living proof that a female human being can both rely on her intuition and trust man figures (The

Wonderful Wizard of Oz). We should keep in mind the fact that when she worries about those she left

in Kansas, the first thought that crosses her mind is linked to her aunt and not to her uncle. The initial

background we are introduced to illustrates the position of her aunt in regards to her husband: he is a

farmer and she is his wife. In addition to this, when the four friends find out the shocking truth that the

great Oz is not at all as great as he claimed to be, it is even in those moments that Dorothy does not

completely lose her hope. She still believes that the male authority will somehow find a way to help her.

"Even Dorothy had hope that “The Great and Terrible Humbug,” as she called him, would find a way to

send her back to Kansas, and if he did she was willing to forgive him everything. " (Idem) This is why,

feminism does not equal to superiority on men, and this equality is not always sharp and crystal clear. It

does not have to be like this, because that would mean denying the complexity of us as human being.

The below paragraph is in my view another illustration of what feminism is, and this points to the

incredible complexity that this concept might refer to:

It is fashioned by actions of individuals who are themselves formed in that interaction. It

is created in the struggles and power strategies and contradictions and unintended

consequences of a multitude of social groups and individuals and interests . . . The

femininity and masculinity that are forged of these countervailing forces are never
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constaunt but always changing and, more often than not, internally inconsistent if not

contradictory. (Matthews)

DOROTHY IN FILMS

In this section, I will go further and analyze some ways in which Dorothy’s image was adapted in

productions that are mainly films. But, before getting into films, I think that it would be a good idea to

mention a few aspects about the 1910 musical play that it is said to be based rather on the 1902 stage

musical than on the original novel (Ettleman). Unfortunately, I could not watch that 1902 stage

production, but it seems that this is strongly connected with some other books that followed The

Wonderful Wizard of Oz in a famous sequel (Doug et al.). What I do think that we should take into

consideration are the fact that Dorothy is a teenager in the play, and she does not have a dog but a cow

(Idem). In my opinion, the need of a woman figure and not that of a child is not a wise transformation,

since the charm of Dorothy is precisely this one: she is a girl that can be stronger than any man she

comes across. In other words, if someone was afraid that a child was not able to illustrate what Baum

had intended to in his book, this means that those in question might have still been shocked by the

author being brave and willing to take risks with his book. Moreover, I cannot imagine the way I could

ever explain to a child the relationship between the protagonist and her cow that is supposed to be a

friendship. In the book, Dorothy gives us the impression that she is energetic and willing to do

anything for her dog, so in my view, replacing the dog with a cow does not make any sense. If I were to

go a little bit further, I would say that such differences undermine the feminist touch of the book, since

having a cow as friend may be a sign that Dorothy is doomed to live as a farm young woman, and then

as a farmer’s wife, without any chance to step beyond the boundaries of the social constraints. In the

1910 production Dorothy is a child, but the cow is still there even if we get to see Toto too. I would

dare say that this screen adaptation is in its turn another attempt to diminish the feminist writing of

Baum. Even if the whole play is difficult to follow because of its speed, black and white images and lack

of words, it is quite clear that Dorothy is not as courageous as we would have expected. There is not

one single scene in which she proves that she is able to undertake an action only by herself and the
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ending of the play leaves us speechless, like some stranded passengers in an airport. We do not know

for sure if she managed to get back to Kansas, and the very last second does not guarantee that Dorothy

is the most important hero of the story. In such cases, how could anyone have associated Dorothy with

Baum’s intentions, meaning bringing the women on the same level as the men?

My analysis reaches the point where in front of me there is the 1939 MGM The Wizard of Oz film

[The Wizard of Oz (1939) ]. It is " a musical comedy drama-fantasy film ", and it is considered to be the

most successful adaptation of the book (Idem), but I would like to focus on some differences or

inaccuracies related to Dorothy that in my view do not necessarily represent an evolution. The most

important issue is the fact that Dorothy is only dreaming about getting in the Emerald city. All her

adventures happen in her imagination and this is a drawback. It is like this aspect takes us away from

the essence of the book, we cannot think anymore of Dorothy as a little girl that manages to show an

entire world what she is capable of. I should not forget to mention that she is not as little as she is

supposed to be, if we get back to the book. For one reason or another, all those in charge with these

productions felt the need to rely on an older version of Dorothy. Maybe, they were afraid to insist on

the idea of Dorothy being a little child, but I would really have loved to see her exactly as she is depicted

in the book. The fact that her shoes are not silver as in the book, but ruby red ones is another issue in

my view. They justified their choice by making reference to the visual effects the slippers had in the

film (Aravind), but the red colour is a stereotype in my view. Even nowadays, little girls are supposed

to wear red pieces of clothes to differentiate them from the male appearances, but did she really need to

wear those shoes in order for her to be a symbol of the women in her time? It is very interesting to

notice that this detail is counterbalanced by the fact that her dress looks the same as it is described in

the book. These all facts are part of her identity, and I truly consider that any adaptation be it on screen

or not should keep them or at least try to emulate as much of their success as possible. There is another

negative impression that I really believe is worth being mentioned, as Dorothy complains a lot more in

this film than she does in the book [The Wizard of Oz (1939)]. This attitude that Dorothy develops

throughout the whole story has brought discredit on the book message. She complains about her life in

Kansas, but when she is far away from her home she longs to get back there (Idem), and above this
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mismatch in her thoughts and behaviour, I do not see her as brave as she is in the book. Her voice, her

hesitation and her tendency to look as is she is going to cry make me believe that she is far from being

that strong girl I, for myself, would have expected to see in the film too. I will give an example: in the

book we can read "It was not such an awful voice as she had expected to come from the big Head; so she

took courage and answered: “I am Dorothy, the Small and Meek. I have come to you for help.”"

However, in the film she looks really frightened and she barely begins to speak before being interrupted

by the wizard [The Wizard of Oz (1939)]. Still, despite all these negative features she is friendly to

anyone she encounters and in one way or another she hopes until the end that she will get back home.

There would be many other film adaptations that could catch anyone’s attention, but since my aim has

not been to analyse every single one, I would take into consideration only one more film that is based

on this novel, and this time it will be The Wonderful Wizard of Oz (1987 / Remastered fanedit). This is an

animation film that won my heart and I will explain why. First of all, Dorothy is a child as she is

supposed to be. Secondly, even if there are moments when she seems to lose her faith, she is

determined until the end. Then, she is smart and cheerful and smiles quite often. The only aspects, that

I find completely inappropriate are the first scene where she is depicted as being a dreamer and the

moment where she is rude to the guardian of the wizard by telling him that her business is not his

business (Idem). All in all, since in my opinion there is not any perfect adaptation for any book, I would

say that this cartoon is the best screen adaptation that preserves the original message Baum associated

Dorothy to. Perhaps, we only need a cartoon in order to grasp the underlying meaning of a powerful

book. In this animated film, it is like innocence and strength reach a wonderful balance and they both

reflect the feminist image that Baum created while writing his book.

CONCLUSION

To conclude, if there is still doubt, adapting a book is not an easy task, especially if we deal with

controversial and significant topics. The evolution of Dorothy as a feminist symbol over the years has

not been at all smooth, but what counts the most is the fact that in all the five adaptations she is still

there. If I were to choose my favourite film, I would definitely go for the cartoon, since a message with
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strong social implications like Baum’s fight against inequality between men and women has found its

perfect spot in animation.
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Case study on PowerPoint presentations

Autor: Dănilă Oana-Mihaela

Prof. limba engleză, limba franceză Școala Gimnazială Budacu de Sus, Budacu de
Sus, Bistrița-Năsăud

In my view, there are a lot of mistakes that can be done in regards to
PowerPoint presentations. To begin with, it happens that people do not
actually know how to organize their first slide. Perhaps, they are not very
aware of the event they are supposed to take part in, or even of the audience
they are to speak in front of, and therefore do not include in the first slide of
their presentation the introductory pieces of information like: the full title of
their paper / presentation, the institution they represent, their full name and
so on.

In addition to this, there are people who do not find the right balance
between their topic of discussion and the number of slides they are to be
talking about. This is another mistake that may go hand in hand with their
inability to organize their whole presentation within the time limit. To go on,
if aspects such as design, animations, transitions, are not wisely used they can
very easily turn into mistakes made by the one delivering the speech and in
some inconveniences for everyone present in the room. People may use too
much ot too little of such PowerPoint elements, may not fuse their whole
message with the actual presentation and they may even use inappropriate size
and theme font when they type their words. There is a widespread tendency to
use a lot of words and even a lot of pictures on slides that get in this way to
difficult to follow and enjoy.

Last but not least, people do not always know when, how, and why to use
videos in their presentation, and forget about their body language. They may
walk or move too much or not actually use their body to better express their
message.

If I were to structure an essay entitled, "The Pros and Cons of PowerPoint
Presentations", then this essay would be an opinion essay and is meant to
present advantages of PowerPoint presentations as well as disadvantages. I do
not intend to only gather some aspects of this kind of presentations, but on the
contrary, my aim is to focus only on those that I consider to be important, to
justify my choices and to express my overall conclusion after weighing up all
the aspects that have been presented.

I think that it is extremely important to focus on the same number of
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advantages as the actual number of disadvantages.

Then, I would certainly begin with let us say 3 advantages that are to be
clearly explained and illustrated in some real-life cases. I may go for the idea of
using such presentations as teaching material either we are in the usual
teaching format or in the online one. I would take for example one of my
classes, and the impact that a Powerpoint presentation may have especially on
small students. Another major advantage I would take into account would be
the one that working in a multinational company may very often imply
working on and with PowerPoint presentations. If they are dealt with in the
most appropriate manner, they are likely to help employees to better
understand services and applications, training programs, or any other
information that they have to assimilate as part of their job. I would also think
about explaining the way PowerPoint presentations can become a useful tool as
part of any exam whether or not they are to be held online. I would maybe,
explain the way I learnt from so many PowerPoint presentations that were
delivered from my fellow students, and these would represent the first half of
my essay.

The second half is to revolve around the disadvantages of such
presentations, and in my view the best approach is to take in turn each and
every of the scenarios that I explained in the previous paragraph and to
illustrate the manner in which PowerPoint presentations can turn into
negative experiences. This would undoubtedly mean, me illustrating mainly
one example of the following scenarios: teachers make use of PowerPoint
presentations but do not succeed in delivering good ones and the whole point
of the lesson is ruined, employees have to deal with bad or annoying
Powerpoint presentations and the way they are affected by them, and
eventually, students deliver PowerPoint presentations as part of their exams,
but get themselves to the point where they neither do prove their knowledge
and competences nor do they provide the other with nice experiences.

In the end, I would state my own opinion, that would probably be in favour
of PowerPoint presentations, if they are good ones.
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Prof. Înv. Preșc. Dimitriu-Mihail Maria-Aura

Școala Gimnazială Nr. 1 Tuzla

G.P.N. Nr. 1 Tuzla

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne
în anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi
dorinţă” (cf. M. Roco, 2001).

Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt foarte importante
deoarece asigură:Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural; când
ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim respinşi, lipseşte
nevoia de a fi acceptaţi.

Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de informaţii, ajutându-ne să
luăm hotărâri.

Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci când ne
deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a
exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim
conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare pentru protejarea
sănătăţii noastre mintale.

Comunicarea – sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. În cadrul

comunicării dintre oameni, comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar adevărul în privinţa emoţiilor
se află mai mult în „cum” spune persoana decât în „ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia feţei noastre poate
exprima o gamă largă de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili
în arta comunicării verbale, vom fi în stare să exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel
posibilitatea de a le simţi mai bine.

Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de
receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni.
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Parafrazându-l pe marele filozof Constantin Noica, înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin
cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul se înfăţişează sau se ascunde prin comunicare.

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor,
pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice.

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul
anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel personal, cât
şi ca membrii ai societăţii.

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a
avea succes şi a fi fericit.

În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu,
respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea.

Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un
bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi professional.

Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, elevilor
şi părinţilor.

Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale:

A) Pentru părinţi

� Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte).

� Manifestaţi atenţie faţă de nevoile sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, astfel încât tranziţia

către adolescenţă să se facă mult mai uşor.

� Participaţi la discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale.

� Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării abilităţilor emoţionale şi

sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional.

� Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea emoţiilor.

Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp.

� Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale.

� Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare“, în care puteţi discuta

despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul emoţiilor.

� Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente zilnice, curente,

discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi vorbiţi despre comportamentele emoţionale, sociale din mass media.

� Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi mai reflectiv asupra emoţiilor personale şi încurajaţi copilul să

facă la fel.
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� Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor emoţionale şi

sociale.

B) Pentru cadrele didactice

� Să integrăm activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic

� Să cercetăm succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. Luarea deciziilor, rezolvarea de

probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre consecinţele pozitive ale

implementării acestora.

� Să demonstrăm elevilor un comportament inteligent social şi emoţional.

� Să participăm la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi

emoţionale.

� Să promovăm în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind mĳloacele TIC:

jocuri pe computer şi video.

� Să fim receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod atural: momentele când observăm schimbarea

stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grĳă faţă de ceilalţi,respectul, atenţia.

� Să valorificăm inteligenţa socială şi emoţională a elevilor noștri ca fiind mult mai importante decât dezvoltarea

lor cognitivă.

� Să încurajăm exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa! De
exemplu: un afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu complimente adresate de elevi între ei
sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea.

� Să valorificăm împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu elevii
pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale.

� Să ne informăm despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi, reviste de
specialitate, pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale.

� Să oferim ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învățându-i să clasifice cuvintele care
denumesc emoţii, învățându-i să găsească cuvinte pentru emoţii; începem prin exprimarea emoţiilor sau prin
discuţii despre sentimente.

� Acordăndu-le oportunitatea de a a alege: laudăndu-i pentru deciziile luate, întreabăndu-i cum pot fi
ajutaţi pentru a veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insistănd cu această cerere.

� Să respectăm sentimentele lor: întreabăndu-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a acţiona,gândindu-
ne ce ne propunem să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează un mediu pozitiv de
învăţare.

� Trebuie să validăm sentimentele: acceptănd sentimentele lor, arătăndu-le înţelegere, empatie, grĳă şi
respect, atenţie, oricare ar fi problema şi nu trebuie să uităm i că întotdeauna prima dată este de dorit să validăm
sentimentele.
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� Trebuie să-i împuternicim (engl. „empowerment“): întrebându-i cum se simt şi ce ar fi necesar pentru a
se simţi mai bine,învățându-i să rezolve singuri problemele folosind empatia, compasiunea şi respectul mutual
pentru sentimentele altora.

� Trebuie să evităm etichetările şi judecăţile critice: evităm etichetarea subiectelor ca fiind bune/rele,
drăguţe/grosolane etc., evităm „ar trebui“.

� Să identificăm zilnic acele exerciţii prin care am putea să lucrăm şi asupra emoţiilor elevilor.

� Ca activităţi de “dezgheţ” folosim modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la început de zi.

� Să asociem situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Să alocăm timp pentru a vorbi despre ele.

� Să structurăm eseurile ca răspunsuri la întrebări de genul: “Cum ar arăta emoţiile tale dacă ar fi sunete,
obiecte, fenomene ale naturii, culori, persoane celebre, evenimente, flori, animale, gusturi etc.”

� Să discutăm cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele emoţiilor

C) Elevilor pentru a-și dezvolta inteligența emoțională trebuie să le sugerăm următoarele:

� Ţineţi un jurnal care ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei.

� Folosiţi monologul pentru a vă încuraja, fiţi pentru voi cel mai bun prieten, nu cel mai aspru critic.

� Încurajaţi prietenii voştri să vă spună punctele lor de vedere pentru problemele pe care le aveţi.

� Fiţi conştienţi de „butonul“ (situaţii, persoane, lucruri, cuvinte) care declanşează supărarea, furia,mânia şi de

modalităţile prin care acestea pot fi transformate.

� Fiţi atenţi la strategiile pe care le folosiţi pentru a vă calma şi a vă schimba dispoziţiile din negative în pozitive.

� Găsiţi oportunităţi pentru a coopera şi a vă angaja în colaborarea cu colegii voştri.

� Ascultaţi-vă intuiţia: când eşti cu un prieten sau o persoană semnificativă, iar tu ai curajul să spui că ceva acolo

este greşit, aşa este. Rezistaţi presiunii grupului, fiţi asertivi!

� Fiţi receptivi la nevoile voastre sociale şi emoţionale!

� Observaţi şi notaţi locurile şi persoanele care vă determină să trăiţi şi să simţiţi emoţii pozitive sau emoţii

negative.

Cum contribuie inteligenţa emoţională la rezolvarea conflictelor?

� Asigurăndu-ne că elevii vor vorbi şi vor fi oneşti faţă de sentimentele lor.

� Spunăânde-le că dacă ei trăiesc sentimentele de: a fi urâcios, duşmănos, violent, distructiv, dureros, dăunător,

răzbunător este în ordine să vorbească despre ele.

� Deschizând activitatea cu destinderea atmosferei, prin găsirea unor răspunsuri rapide la întrebări. Folosiţi umorul!

De ex. “Câţi ochi ai? Câte scaune sunt în clasă?
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Câţi dintre noi sunt goi chiar acum?” etc.Întrebaţi-i cum se simt! Ce emoţii au?

� Ajutându-i să găsească cele mai curate, cele mai potrivite „cuvinte care să exprime emoţii, sentimente.“

� Cereţându-le să conştientizeze ce anume îi face să se simtă mai bine.

� Dânde-le -le ocazia să ia controlul propriei angajări în spaţiul clasei: întrebându-i unde doresc să se aşeze, sugânde-le

că se pot aşeza pe scaunul vostru, acolo unde se simt confortabil.

� În mod frecvent, întrebăm elevii cum se simt, folosind ghidul alfabetizării emoţionale

Trebuie să le amintim dacă ei se află în conflict, simt o anume suferinţă emoţională.

Sarcina noastră principală este de a reduce durerea, suferinţa, să-i ajutaţi să se simtă mai confortabili, mai
relaxaţi dacă sunt stresaţi.

Invităm elevii să participe la sesiuni de învăţare a tehnicilor, de rezolvare a conflictelor. Întrebăm elevii în ce
măsură s-au simţit înţeleşi, pedepsiţi, moralizaţi, speriaţi, temători, agresaţi, atacaţi, judecaţi, pedepsiţi, chiar se
acordă valori de la 1 la 10!

Descriem concret emoţiile trăite! Nu-i judecăm când îşi exprimă ceea ce simt!

Când le transmitem opiniile noastre nu le arătăm dezaprobare sau faptul că suntem şocaţi de ideile lor. Nu
trebuie judecat sau invalidat ceea ce afirmă elevii.trebuie să fim deschişi!

Nu trebuie să adăugăm temerile, starea de stres sau disconfort pe care le-am simţiţi în relaţia cu elevii prin
încercarea de a păstra controlul asupra comportamentelor lor, spunând: „Priveşte-mă în ochi sau cu atenţie când
vorbesc cu tine!“, „Încetează să te mai joci cu părul!“, „Ridică-te cândmi te adresezi!“ .

Trebuie să ne centrăm pe sugestii specifice. Să verficăm fiecare ceea ce snimțim.

Trebuie să identificăm și să apreciem cel mai mic progres.

Trebuie să folosim o exprimare căt mai puțin jignitoare o exprimare de încurajare și apreciere. Voi folosi
următoarele exemple:

a. „Mă simt nerăbdător/nerăbdătoare, nervos/nervoasă.“ decât „Eşti aşa de încet/înceată, abia te mişti.“

b. „Sunt confuz(ă) pentru că nu ştiu de ce nu ţi-ai făcut temele.“ decât „Eşti aşa de leneş(ă).“.

c. „Mă tem că te vei răni dacă faci acest lucru.“

d. „Mă simt rău când văd că iei diferite lucruri de la alţii/altele fără să întrebi. Îmi este teamă că astfel îţi vei pierde

prietenii/prietenele.“

e. „Mă simt inconfortabil(ă) cu...“

f. „Mă simt copleşit(ă) când îmi pierd controlul.“ decât „Tu mă înnebuneşti!“

g. „M-am simţit jignit(ă) când directorul a fost aici.“ decât „Tu m-ai jignit în faţa directorului.“

h. „Am sentimentul că astăzi arăţi ca şi cum te-ai odihnit foarte puţin.“
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The ability to individualise children's learning and maximise each child's potential, providing
individual feedback to children, gaining insights into a child's progress in order to develop a work plan,
and allocating resources for learning are a few important goals of introducing digital tools in education.
Individualization of usage makes digital practise tools effective, the manner in which they are utilised
by those who must actually use the ICT application, enabling schools and, most importantly, teachers,
to become familiar with the application of digital tools and feel confident using them in the most
efficient manner.

In general, ICT in education refers to everything involving technology in education. This
includes hardware such as laptops, tablets, and smart boards, as well as software such as educational
games, digital learning aids, and all Internet-based educational applications. Modern schools frequently
invest in digital tools in order to individualize children's learning and optimise each child's potential by
providing individualised feedback and obtaining insight about children. Effective digital practise tools
are individualised in their utilisation. The success of ICT in education is contingent upon its use and
the pedagogical intent of the digital instrument. As long as the skill can be easily mechanised, a digital
interactive practise tool or intelligent tutoring system such as mouse work is particularly promising for
mastering fundamental abilities such as mathematics and language.

Digital classroom

The most effective learning occurs when real-world challenges are combined with real-world
problem-solving strategies. As technology is a vital part of the lives of students in the twenty-first
century, these tools must be digital to be relevant. Although the phrase digital classroom is vaguely
defined, it refers to classrooms that use current technologies and communications to deliver content to
pupils. In order to learn new lessons, they use this material online or in a traditional classroom with
their teachers and peers. The digital classroom is a "technology-enabled" classroom in which student
learning and interaction with the teacher and classmates are completely supported by the purposeful
use of information and communication technologies (ICTs).

Digital classrooms' tools

We would be hard-pressed to discover any aspect of modern life that has not been influenced
by the digitization process. In other words, modern technology has invaded virtually every aspect of
our life, including education. However, there is still a great deal of untapped potential in that subject,
and this condition should be rectified in the future, since digital education is here to provide numerous
benefits. In light of this, 12 digital tools for digital classrooms that will assist a teacher in creating
his/her own digital classroom are to be presented.

Learn Boost

Learn Boost is designed for both teachers and parents, as it allows them to monitor student
development in real-time and over a specified period of time. In addition to functioning as a digital
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gradebook, it allows teachers to upload new lesson plans, make schedules, and track student attendance.
This application can also link with Google Apps and securely save any necessary data in the cloud.

Moodle

Moodle, which is an acronym for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, is
a robust programme that is a Learning Management System (LMS) at its core, but also enables students
and teachers to design their own personalised learning environments that are tailored to their specific
needs.

Class Dojo

Class Dojo is one of the most popular digital classroom management systems, which teachers
may use to improve student behaviour in class and update parents about their child's performance in
class. Teachers can add or subtract points to each student's avatar, which is shown on the smart board,
using their cell phones or tablets. The software can also generate reports that can be readily shared with
parents.

Cacoo

Using a flowchart, diagram, or graph is one of the most effective ways to present complex
material to pupils. For this purpose, teachers can utilise Cacoo, an online flowchart generator with
real-time collaboration capabilities. Moreover, it permits numerous users to access and modify the
flowchart, allowing for exceptional interactivity. There is also a chat option that prevents everything
from becoming chaotic. The application is also capable of keeping track of all modifications and
collaboration participants.

Pixton

Pixton, which allows students to design their own cartoon characters and comics, is one of the
newest digital classroom tools existing. Having kids develop their own characters and then deliver the
lessons they have learned to the class in the form of cartoons can produce an unprecedented level of
engagement on their part and alter their perspective on education and reading. All of this is possible
with a free basic membership, which is a definite plus.

VoiceThread

VoiceThread is an application for educators that allows students and teachers to contribute
photographs, images, clip art, scans, and even PowerPoint slides. Teachers and students are then
allowed to add their own audio remarks to the uploaded files, which facilitates the sharing of creative
ideas and increases teamwork. Teachers can also utilise it to submit new lessons and give audio
commentary that further clarifies the topic.

Socrative

The most difficult aspect of education is determining how effectively pupils have understood
the lessons and concepts taught by their teachers. Teachers no longer need to guess which pupils have
understood a lesson thanks to Socrative. They simply share their inquiry through the app, and the
students provide the feedback, making the teacher's job significantly simpler.

EngradeEngrade

EngradeEngrade enables instructors to manage grades and export them to Microsoft Excel for
all of their classes using a single application. The same app can be used to track both student attendance
and classroom performance. Teachers can also develop online quizzes to help students prepare for
upcoming exams.
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Top Hat

Top Hat enables teachers to produce engaging and interactive presentations with the intention
of boosting student engagement and knowledge retention. Due to the abundance of multimedia
features, teachers may engage students and assess their mastery of the subject, making this resource
particularly effective for chapter-end review.

Trello

Trello is a scheduling application and a project management tool in one, with a beautifully
designed user interface. This app, unlike others of its kind, will genuinely interest kids, particularly
those who love graphics. Additionally, the app allows communication between students and teachers,
allowing them to receive feedback on their learning procedures and assignments.

Kahoot!

Kahoot! Permits teachers to incorporate gaming components into the classroom in order to
interest and captivate students. They may design presentations, quizzes, and collaborate on each new
lesson using this application. Students can participate by viewing the presentations on a shared screen
or by utilising their own mobile devices, including smartphones, tablets, and computers. Best suited for
groups.

ReadWriteThink

ReadWriteThink is an online platform that enables educators to share with their students’
materials such as new lesson plans, presentations, and even after-school activities. This programme
stands out due to the vast amount of resources it utilises and the way it is organised, so that students
and teachers are never more than a few clicks away from the information they require. There is little
we can do to stop the digital age from occurring. As a matter of fact, we may not want to, especially
when it comes to education, which can be enhanced by all of these varied platforms, apps, and devices
for digital classrooms. What matters is that kids learn, and by connecting with them through a medium
with which they are already familiar, we have a greater opportunity of engaging and reaching them.

To conclude, increasing effective use of digital tools in education appears to be primarily a
matter of increasing knowledge regarding which digital tool in education is effective, creating common
support for using digital tools in education and the manner in which they are used among those that
actually have to use the ICT application, and helping schools, and most importantly, teachers, become
familiar with the application of digital tools and feel confident using them in the most effective manner.
This may be a significant hurdle if teachers are dubious and do not see the use of digital tools in the
classroom. Also necessary for the successful adoption of digital tools was consequently effective
leadership.
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Tulburările de vorbire și dificultățile de învățare

Autor: prof. Dușa Antonia
C.S.E.I. ,,Sf. Andrei” Gura Humorului
Tematica: Articole din sfera educației

Școala și modul în care copilul se adaptează la sarcinile primite pe parcursul anului școlar sunt
două aspecte în raport cu care se tratează de cele mai multe ori problema dificultăților de învățare.
Totuși, acest tip de abordare poate face ca învățarea să fie privită ca o simplă activitate care face parte
din planul școlar și nu ca o activitate general umană. În cadrul școlii, dificultățile de învățare se referă de
fapt la existența unor probleme în ceea ce privește învățarea.

Întrucât limbajul are un rol deosebit de important în procesele de evoluție și dezvoltare psihică
ale ființei umane, dereglările apărute la nivelul acestuia pot influența funcțiile și procesele psihologice,
mai ales cele legate de cunoaștere.

Știm din experiență că oricine vorbește greu, confuz sau prezintă tulburări de vorbire, evită cu
timpul comunicarea cu ceilalți, devenind suprasensibil, timid, retras, trăind complexe de inferioritate.
Vorbirea greoaie, nesigură, împiedică comunicarea, face confuz mesajul. De altfel, cercetările
demonstrează că o vorbire neclară, confuză, trădează o gândire asemănătoare.

Pentru corectarea tulburărilor de vorbire este bine să se adopte măsuri cu caracter profilactic și
terapeutic cât mai de timpuriu, în mediul obișnuit de viață al elevilor. La copii, stereotipurile verbale
apărute în urma unor deprinderi greșite se pot înlătura prin adoptarea unor măsuri adecvate cu caracter
educativ general. În felul acesta, lupta pentru înlăturarea tulburărilor de vorbire ale elevilor nu mai
poate constitui o problemă care să intereseze în mod exclusiv pe medici sau pe logopezi și nu trebuie să
se desfășoare în cadrul restrâns al unor cabinete, ci trebuie să cuprindă un câmp mult mai larg, în care
să se îmbine activitatea cadrelor didactice cu cea a părinților.

Tulburările de vorbire pot afecta randamentul școlar, iar acest lucru preocupă specialiștii de mai
mult timp. S-a constatat faptul că elevii care prezintă tulburări de vorbire obțin de regulă rezultate slabe
la toate disciplinele, în special la matematică și limba română. În acest context, în cadrul activității de
cercetare am acordat o atenție deosebită problemei randamentului școlar, în special la limba română,
precum și aspectului afectiv-comportamental al elevilor care prezintă astfel de probleme.
Scopul acestei lucrări este acela de a scoate în evidență relația dintre limbaj și intelect, respectiv modul
în care activitatea de învățare poate fi afectată de tulburările de limbaj, precum și efectele rezultatelor
școlare slabe și ale eșecurilor asupra comportamentului, activității, adaptării școlare și sociale ale
elevilor. Cercetările întreprinse m-au ajutat să aleg în mod corespunzător metodele și procedeele
necesare în activitatea corectiv-recuperatorie, pe care le voi descrie pe parcursul lucrării.

Prezenta lucrare se dorește a fi o încercare de a verifica şi confirma valoarea programelor
moderne de intervenție ce vizează domeniul Citire – scriere – comunicare în dezvoltarea copilului școlar
cu CES sub toate aspectele, în general şi în dezvoltarea vorbirii, în special.
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În cadrul activităților am observat modul de participare al elevilor, capacitatea de efort
intelectual, ritmul de lucru, interesul, îndemânarea, curiozitatea, influenta aprecierilor. Am aplicat
această metodă pe tot parcursul cercetării, pentru o cât mai bună cunoaștere a fiecărui copil în parte dar
și pentru a identifica trăsăturile de grup, a nivelului de dezvoltare a unor deprinderi, a nivelului de
cunoștințe şi a nivelului de dezvoltare a limbajului, urmărind comportamentul elevilor, reacțiile lor,
diversitatea formelor de manifestare și acțiune a acestora în cazul reușitelor/nereușitelor etc. Datele
observate le-am notat în fișele de observație psihopedagogice ale elevilor, însoțite de aprecieri,
concluzii, propuneri, în scopul modelării activităților de învățare pe profilul psihocomportamental al
elevilor.

Clasa la care lucrez este formată din 10 elevi cu C.E.S., clasa a II-a, 4 fete şi 6 băieți.
Elevii din clasă sunt omogeni ca vârstă, toți încadrându-se la nivelul de vârstă corespunzător

clasei a II-a. Elevii diagnosticați cu deficiență mintală moderată sunt în număr de șapte,
În conceperea Programului de activități pentru compensarea și recuperarea elevilor cu care lucrez

începând din clasa pregătitoare, am ținut cont de faptul că disponibilitățile nici unui copil nu apar în
mod spontan, ci ele se dezvoltă în cadrul unui mediu social favorabil, al jocului și activității directe cu
obiectele. Am considerat că abilitarea copilului cu dizabilitate mintală trebuie să se facă pornind de la
palierul fundamental – motricitatea, apoi să se continue cu palierele superioare – gândirea, limbajul,
ameliorările perceptiv motrice resimțindu-se la nivelurile superioare, având următoarele obiective:
- Abilitarea elevului cu dizabilitate mintală pe plan motric, senzorial, perceptiv, de gândire și

limbaj, astfel încât acesta să devină apt pentru instrucția școlară;
- Descoperirea și folosirea potențialului fiecărui elev, a ritmului propriu de achiziție, prin

observarea zilnică a comportamentului la școală;
- Diminuarea dizabilităților sale printr-un antrenament continuu și gradual, pentru a putea

dobândi o experiență cognitivă superioară aceleia pe care ar dobândi-o în mod spontan;
- Abilitarea elevului pentru o mai bună inserție socială.
Materialele pe care le-am folosit pe parcursul derulării programului de recuperare sunt: fișe,

caiete, cărți cu povești, cu poezii, laptop, videoproiector, tablă magnetică, hârtie albă, hârtie colorată,
carton, ață, lipici, creioane, culori, acuarele, plastilină, truse cu corpuri geometrice, jetoane, foarfece,
minge, cuburi, incastru, crenguțe, semințe, frunze etc. Fiecare din aceste materiale reprezintă pentru
copil, elemente indispensabile, pe care se întemeiază exercițiile de valorizare a disponibilităților
copilului, fără aceste materiale nu pot fi atinse obiectivele propuse.

Percepția reprezintă acel proces prin care copilul primește, organizează și răspunde la stimulii
interni și externi. Deficitul în diverse arii ale percepției, de obicei, este răspunzător de deficitele care
apar ulterior, în citire și scriere, de dificultățile de concentrare a atenției, de deficit la nivelul proceselor
superioare.

Memoria vizuală este un element indispensabil învățării și ea poate fi afectată la elevul cu CES,
acesta distorsionând, fragmentând, inversând poziția din care percepe vizual un obiect. Majoritatea
elevilor cu CES prezintă dificultăți în înțelegerea relațiilor spațiale. Termeni ca: în, spre, deasupra,
aproape, lângă, sunt adesea confundați, relațiile spațiale dintre obiecte sunt distorsionate, ceea ce are
consecințe negative mai ales în însușirea deprinderilor școlare. Perceperea confuză sau distorsionată a
literelor, a elementelor constitutive ale unei litere, duce în mod inevitabil la dificultăți mari în scriere,
citire, în învățare în general.
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La majoritatea elevilor cu CES apar dificultăți de diferențiere, de separare a obiectului de fond,
el nu sesizează că anumite obiecte se situează în prim plan în raport cu celelalte, care nu au nici o
semnificație. El se concentrează greu pe stimulii relevanți.

Dificultățile de discriminare auditivă au implicații în învățare, elevul poate avea dificultăți în a
recunoaște diferențele dintre sunetele din jurul său, dar mai ales confundă sunetele limbii române.

Stimulii tactili contribuie la dezvoltarea proceselor perceptiv cognitive ale elevilor, îi învață pe
aceștia să discrimineze, să descopere diferențe, să clasifice, să cunoască forma unui obiect, asperitățile
unei suprafețe.

Posibilitățile elevului cu CES de a raționa prin analogie, în plan perceptiv, reprezintă unul din
punctele de sprĳin în planul de recuperare a acestuia.

Percepția timpului este strâns legată de succesiunea și evoluția fenomenelor, aprecierea corectă
a timpului se bazează pe o serie de achiziții prealabile.

În dezvoltarea proceselor cognitive superioare, doi factori sunt esențiali: nivelul de maturizare al
funcțiilor neuronale și experiențele de învățare ale copilului. Limitele elevului cu CES privesc toate
nivelurile cunoașterii, dar apar mai evidente la nivelul proceselor superioare: gândire și limbaj.
Capacitatea elevului cu CES de a gândi se oprește la un anumit nivel, el nu atinge operațiile formale,
cantitatea și calitatea limbajului său este inferioară altor elevi, propozițiile sunt mai scurte, sintaxa este,
de obicei, inferioară în raport cu așteptările la vârsta respectivă.

Pentru a dezvolta procesele cognitive superioare este necesară dezvoltarea senzorială, motrică și
perceptivă, precum și dezvoltarea capacității de discriminare vizuală, auditivă, kinestezică, de orientare
spațială. Ameliorările la nivelul acestor paliere produc ameliorări la nivelul proceselor psihice
superioare.

În condițiile stimulării interesului pentru cunoaștere al elevului, antrenându-l în diverse activități
de învățare, orientăm recuperarea și valorizarea elevului cu CES, prin direcționarea și învățarea
adecvată, creându-i posibilități crescute de adaptare la mediul în care acesta trăiește.

Studiul perturbărilor de scris-citit are importanță și este o necesitate prin prisma consecințelor
pe care acestea le au în randamentul școlar.

Diferitele activități didactice aplicate a maximizat capacitatea intelectuală și de aptitudini a
elevilor, oferind fiecăruia posibilitatea să se afirme cât mai mult.

Se poate afirma fără îndoială că aplicarea programului a eliminat unele din carențele
cunoștințelor și deprinderilor elevilor mai slab dotați, a îmbunătățit activitatea elevilor capabili de
performanță școlară, randamentul maximizat al performanței școlare putându-se obține de un elev,
atunci când acestuia i se creează cerințe aflate la limita superioară a capacităților individuale de
acumulare.

Plusurile aplicării programului de activităţi pentru terapia tulburărilor de limbaj, terapia de
compensare și recuperare a elevilor cu dizabilitate mintală moderată sunt certe și demonstrate și în alte
studii și se pot sistematiza după cum urmează:

- fiecărui copil îi este asigurată creșterea încrederii în forțele proprii;
- pune accent și stimulează creativitate elevului;
- pune în valoare cunoștințele deja acumulate și le perfecționează;
- corelează interesele elevului cu programa școlară și cerințele acesteia;
- elevului i se fac evaluări și i se pun în evidență mereu progresele.
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Rolul și importanța utilizării instrumentelor digitale în

activitatea didactică

Prof. înv. preșc. Frîncu Alina
Grădinița P.P. ’’Curcubeul copiilor’’ Arad

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o
realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste deschidere, capacitate
de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți. Atât timp cât acceptăm,
ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la informații și relaționarea rapidă și
complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața elevilor noștri,
trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea noastră.

Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, de
exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod
raţional şi bine gândit!

Un prim avantaj îl constituie chiar faptul că elevii, chiar şi cei din ciclul primar, fiind deja
familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului și a mediilor de socializare, pot fi, în principiu, convinși
să le utilizeze și în activitatea școlară. Internetul, spațiu virtual labirintic, vine spre noi cu bune și cu rele.
Ca adulți, reușim, probabil , mult mai ușor să evităm anumite capcane ale bombardamentului cu
informații disparate, haotice și care necesită efort de ordonare. Integrarea TIC în activitatea didactică,
din această perspectivă, poate avea un dublu avantaj: pe de o parte, permite accesul rapid la informații,
pe de altă parte, contactul cu aceste informații poate fi orientat într-o o manieră constructivă și
eficientă de documentare și adesea îl preferă consultării unei bibliografii tradiționale (cărți, studii,
reviste etc). Rolul profesorului este important aici în formarea elevilor în direcția selectării judicioase și
critice a surselor pe care le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că nu orice informație găsită pe
internet este valoaroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor ipoteze de lucru sau ca dovadă în
susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii dintre tehnologie și educație. Ce câștigă
elevul? Plăcerea explorării, urmată de dezvoltarea capacității de analiză, selectare, combinare și
sintetizare a datelor obținute. Obișnuința de a verifica o informație folosind mai multe surse poate
dezvolta elevilor deprinderea de a gândi critic și de a rezolva autonom o problemă.

Unul dintre dezideratele școlii actuale îl reprezintă dezvoltarea competențelor de lucru prin
colaborare și TIC-ul poate fi integrat și aici cu succes. De exemplu, site-ul E twinning, ca parte a
programelor Comenius, oferă posibilitatea realizării unor proiecte între școli din toate colțurile
Europei, pentru toate categoriile de vârstă și pe teme dintre cele mai diverse. Toate activitățile se
desfășoară în spațiul virtual care utilizează instrumente variate precum blogurile, chat-ul, prin care
elevii pot intra ușor în legătură cu alți elevi, din alte țări, lărgindu-și astfel orizontul cultural și de
cunoaștere.
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Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Calculatorul nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă
manieră, ci trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor,
cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, în care eram prea puţin preocupaţi de personalitatea şi
de posibilităţile elevului.

Activitatea didactică presupune o bună relaționare profesor-elev-părinte. În situația actuală, în
care implicarea părinților în evoluția școlară a copilului este adesea afectată de cauze diverse (timp,
absența din țară etc), consider că realizarea unui catalog electronic prin care părintele să afle în timp
real situația exactă a copilului său prin simpla accesare a internetului ar putea contitui o modalitate de
îmbunătățire a relației școală-părinți, cel puțin la nivel informațional.

În concluzie pot spune că, pentru a realiza un învatamânt de calitate şi pentru a obţine cele mai
bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învaţare, evaluare cât şi metodele
moderne, printre care putem să menţionăm TIC. Dacă se doreşte un process educaţional de calitate şi
rezultate de success este foarte important să îmbinăm metodele tradiţionale cu cele moderne, însă, să nu
uităm că, ţinând cont de particularităţile, cerinţele societăţii, cât şi de caracteristicile elevilor “noii
generaţii”, mĳloacele TIC nu trebuie să lipsească din proiectarea didactică şi din activitatea de predare-
învăţare-evaluare.
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Tehnologii Moderne în Educatie si Cercetare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010

� Thorne, Kaye.Blended Learning – How to Integrate Online and Traditional Learning, 2003, Kogan
Page Limited

� http://iteach.ro/experientedidactice/avantajele-integrarii-tic-in-activitatea-didactica
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Rolul cadrului didactic și al familiei în formarea copiilor cu

CES

Autor : Ganea Valentina

Prof. la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Brăila

Școala, indiferent de stadialitatea ei, îl ajută pe Copil să devină Om, îl sprĳină să treacă de la vis
la proiect. Prin însăși menirea sa, școala combate discriminarea, creează cadrul primitor și oferă
educație pentru toți.

Problematica Educaţiei incluzive s-a pus, în mod deosebit, la Conferinţa Mondială – UNESCO –
Salamanca (Spania) – 7-10 iunie 1994 prin participarea a 88 de delegaţii guvernamentale şi 25 de
organizaţii internaţionale, adoptând Declaraţia Comună, cu următoarele puncte , prezentate mai jos:

� fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui copil trebuie să i se ofere
şansa de a ajunge şi de a se putea menţine la un nivel acceptabil de învăţare;
� fiecare copil posedă particularităţi individuale ce trebuie respectate;
� proiectarea sistemelor educaţionale şi a programelor şcolare trebuie să ţină seama de
marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor copiilor incluşi în sistemul educaţional;
� persoanele/ copiii cu cerinţe speciale trebuie să aibă acces în şcolile de masă, iar acestea
trebuie să adapteze procesul didactic, conform pedagogiei centrate pe copil.
Rolul cadrului didactic la clasă

O coordonată importantă este enumerarea şi răspunsul la nevoile educative ale elevilor cu
dificultăţi de învăţare la clasă. Ca profesori, trebuie să ştim că nevoile acestora sunt:
1. Implicare eficientă;
2. Citire şi scriere;
3. Structură şi orientare;
4. Imagine de sine pozitivă;
5. Organizarea activităţii;
6. Sprĳin personalizat.

1. Implicarea eficientă. Aceşti elevi au nevoie de a se implica în procesul de predare-învăţare ca
toţi ceilalţi elevi. Modul în care îi implicăm trebuie să fie însă un demers multi-senzorial explicit care îi
ajută să avanseze. De aceea, profesorii nu trebuie să irosească timpul cu activităţi repetitive asupra
elementelor pe care ei le-au achiziţionat decât în cazul în care acesta vizează formarea unui automatism
sau dezvoltarea unei aptitudini.
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2. Citire şi scriere. Şi ei trebuie să înveţe să scrie şi să citească. Pentru mulţi dintre ei însă citirea,
ortografia şi calculul matematic prezintă dificultăţi şi, de aceea, metodele pentru ca ei să înveţe aceste
elemente trebuie alese cu grijă.

3. Structură şi orientare. Pentru a duce la bun sfârşit achiziţiile şcolare, ei au nevoie de structură
şi de o bună orientare. Pentru că au dificultăţi în a organiza informaţia care vine de la simţuri, şi de
multe ori nu pot să prevadă, trebuie să le furnizăm un cadru structurat de învăţare în clasă şi să îi
prevenim permanent de cele ce urmează, ce dorim de la ei.

4. Imagine de sine pozitivă. Au nevoie să îşi formeze o imagine pozitivă despre ei înşişi. Nu
putem să le determinăm aptitudinile şi să le înţelegem comportamentele decât dacă ne apropiem de
sentimentele fiecăruia. Numai când îşi împărtăşesc preocupările şi sentimentele ei pot să achiziţioneze
siguranţă şi echilibru.

5. Organizarea activităţii. Au nevoie de metode şi tehnici care să le permită să abordeze
programul şcolar. Pe termen lung, nu le foloseşte dacă vom reduce regulile şi vom simplifica programul.
De aceea e mai folositor să îi sprĳinim să înveţe cum să îşi organizeze activitatea. Au nevoie de tehnici
pe care le numim uneori metacognitive, asupra modului cum înţeleg lucrurile, memorizează şi exprimă
un conţinut.

6. Sprĳin personalizat. Au nevoie de profesori care să înţeleagă modul lor de învăţare. Un elev
care are un ritm lent se va simţi dezorientat în faţa unui program care îl sancţionează permanent dacă
nu ţine pasul cu ceilalţi.
Elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie ca orice alt elev să înveţe şi să-şi dezvolte competenţele
specifice activităţii şcolare. De aceea, noi, profesorii, trebuie să ştim că prin-cipalele lor nevoi
educaţionale la şcoală sunt simple şi legate de activitatea didactică curentă : implicarea eficientă; citire şi
scriere; structură şi orientare; imagine de sine pozitivă; organizarea activităţii şi sprĳin personalizat.

Cele 9 REGULI DE AUR:

Cele 9 reguli de aur propuse de UNESCO (2002) pentru profesori când au la clasă copii cu CES sunt
următoarele:
1. Includerea tuturor copiilor: să nu lase nici un copil în afara activităţii didactice obişnuite;
2. Comunicarea: să asigure o comunicare eficientă în clasă şi în afara ei între copii şi între aceştia şi
profesori, dar şi o comunicare permanentă cu familiile elevilor.
3. Organizarea clasei: clasa să fie organizată în aşa fel încât să ofere ocazii, oportunităţi de învăţare
tuturor;
4. Planificarea lecţiilor: fiecare unitate didactică trebuie proiectată şi planificată pentru a realiza
integrarea tuturor;
5. Planuri individuale: fiecare copil are particularităţile sale în învăţare, de aceea este nevoie de planuri
individuale prin care fiecare să pornească pas cu pas la asigurarea învăţării;
6. Acordarea de sprĳin individual: atât elevii cu dificultăţi cât şi profesorii au nevoie de sprĳin pentru a
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parcurge traseul şcolarităţii;
7. Utilizare de mĳloace suplimentare de sprĳin: acolo unde se simte nevoia, profesorul trebuie să
apeleze la sprĳin din partea unor colegi sau a altor profesionişti pentru a adecva învăţarea elevilor;
8. Managementul (controlul) comportamentului: comportamentul trebuie condus spre eficienţă şi
participare;
9. Munca în echipă: activitatea în echipă este eficientă atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Pentru a adecva activitatea didactică la elevul cu dificultăţi de învăţare, profesorul trebuie să
definească contribuţia acestuia la fiecare unitate de predare-învăţare. Folosirea unui Plan Educaţional
Personalizat este o formă de organizare a sprĳinului. Acesta nu este un document complicat, ci o formă
de înregistrare a problemelor, măsurilor specifice şi progreselor unui elev. Pentru copilul cu dificultăţi
de învăţare medii sau grave, intervenţia specială, a măsurilor suplimentare luate de alţi profesionişti
decât profesorul se realizează printr-un Plan de Intervenţie Personalizat care este elaborat şi completat
de cadrul didactic de sprĳin împreună cu ceilalţi actori care sprĳină copilul (profesorul, logopedul,
medicul, părintele etc.).

Consider că profesorul trebuie să cunoască punctele tari şi punctele slabe ale copiilor. Apoi, se
stabileşte o listă de priorităţi în acţiune şi se elaborează obiectivele, precizându-se ce strategii vor fi
folosite. Este necesară o permanentă înregistrare a progreselor pe termen scurt şi pe termen lung. Elevii
cu dificultăţi de învăţare pot fi sprĳiniţi prin activităţi suplimentare, de tipul unor intervenţii
specializate, în primul rând prin cadrele didactice de sprĳin apoi, prin consilierii şcolari şi prin
profesorii logopezi. Pentru toate aceste intervenţii, profesorul de la clasă este un partener necesar.
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DARURI DE LA ZÂNA PRIMĂVARA

Institutor: Gavril Cristina
Grădinița cu P.P. „Dumbrava Minunată” Nr.18, Brașov

Grupa:NIVEL I (mĳlocie) „Ștrumfii”
Tema anuală de studiu : Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Povești cu anotimpuri : Primăvara
Tema săptămânală: Primăvara veseliei- Evaluare proiect
Tema activității integrate: „Daruri de la Zâna Primăvara ”
Categoriile de activități de învățare abordate:ADP + JALA1 + ADE ( DLC +DEC) + ALA2

Scopul activității :Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la anotimpul
primăvara; obținerea efectelor plastice prin tehnici specifice modelajului.
Forma de realizare: Activitate integrată de tip I ADP + ALA1 + ADE ( DLC + DEC) + ALA2

Tipul de activitate: verificare, control și evaluare a cunoștințelor și abilităților( priceperi și
deprinderi)
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici
Durata:O zi
Locul desfășurării: sala de grupa

Obiective operaționale :

Obiective cognitive:

� Să utilizeze formule de salut;
� Să identifice elemente caracteristice ale anotimpului primăvara;
� Să intuiască și să denumească materialele folosite;
� Să coloreze imaginile primite, respectând conturul;
� Să aleagă și să grupeze jetoanele specifice anotimpului primavara;
� Să îmbine corect piesele de puzzle obținând imaginea.
� Să denumească corect materialele puse la dispoziție in cadrul activităților;
� Să recunoască și să denumescă imaginile prezentate, să alcătuiască propoziții simple cu

acestea;
� Să intuiască răspunsul corect al ghicitorii, să alcătuiască propoziții simple cu acestea;
� Să pregătească plastilina pentru lucru, să o rupă în bucăți de 1 cm;
� Să modeleze prin mișcare translatorie asupra planșetei biluțe de plastilină, să aplatizeze

biluțele de plastilină pe planșa suport, respectând codul culorilor
� Să rostească textul ritmic al cântecelului;
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Obiective afectiv- volitive:

� Să participe cu interes și plăcere la activitate;
Obiective psihomotrice:

� Să adopte o poziție corespunzătoare in timpul activităților;
� Să aplaude răspunsurile corecte;
� Să execute mișcări simple de dans, urmând indicațiile educatoarei;
� Să-și încălzească musculatura mușchilor mici ai mâinilor.

Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, problematizarea, brainstormingul, exercițiul,
demonstrația, turul galeriei, posterul, euritmia.
Materiale didactice : Catalogul de prezență, Calendarul naturii, Roata emoțiilor, Jurnalul grupei,
Trenulețul săptămănii , laptop , creioane colorate , fișa de lucru, carton colorat, lipici, jetoane, piese
puzzle, rame foto, jetoane, ghicitori ilustrate , Buburuza Bibi (siluetă) , material mp4 Chatterpix
Buburuza Bibi, buline din plastilină, planșă cu grădina Zânei Primăvara, plastilina, planșetă, planșă
suport, planșa model.
Modalități de evaluare: Evaluare continuă- observarea comportamentului copiilor, chestionare orală,
aprecieri verbale, globale și individuale.
Sarcina didactică: Recunoașterea și denumirea imaginilor prezentate, intuirea răspunsului corect al
ghicitorilor și alcătuirea de propoziții simple cu acestea.
Regulile jocului : pentru fiecare răspuns corect din cadrul sarcinii didactice , preșcolarul primește o
bulină cu care o va ajuta pe buburuza Bibi să se întoarcă în grădina Zânei Primăvara.
Elemente de joc: aplauze, recompense, aprecieri verbale.
Strategii didactice : deductivă, conversativ-exersativă, semidirĳată.
Modalități de evaluare : Evaluare continuă- observarea comportamentului copiilor, chestionare orală,
aprecieri verbale, globale și individuale.

Scenariul zilei

Activitatea zilei debutează cu (salutul, prezenţa copiilor, calendarul naturii, mesajul zilei „Ce ne-aduce

primăvara?”, roata emoțiilor, jurnalul grupei);
Întâlnirea de dimineață

Salutul : ,,Bună dimineața, ,,Ștrumfi!”
Prezența : se realizează cu ajutorul catalogului i a ramelor foto.
Calendarul naturii : copiii completează împreună cu educatoarea calendarul naturii, trenulețul
săptămânii și roata emoțiilor. Se adresează întrebări precum: ,,În ce anotimp suntem ?; ,,Cum este
vremea astăzi?” ; ,,În ce zi suntem azi?” ; ,,Cum te simți astăzi?”
Mesajul zilei : ,, Ce ne-aduce Zâna Primăvara?”
Momentul de înviorare: ,,Lecția de inviorare” https://www.youtube.com/
watch?v=SDgFoDKQ_Cs

Trecerea de la întâlnirea de dimineață la jocurile și activitățile liber-alese, se realizează prin
tranziția ,,Bat din palme clap, clap, clap”- recitativ- ritmică
Captarea atenției: apariția personajului Buburuza Bibi (material mp4 , aplicație Chatterpix) care
solicită ajutorul copiilor și aduce daruri ( material didactic ALA1).
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Anunțarea temei și a obiectivelor: Astăzi vom desfășura o activitate care se numește ,,Daruri pentru
Zâna Primăvara” . Ati cunoscut-o pe Buburuza Bibi care va adus daruri . Vom juca un joc pentru a o
ajuta să găsească drumul spre casă, vom modela pentru a-i ajuta și pe prietenii ei ,iar la final ne vom
distra la petrecerea insectelor!
Reactualizarea cunoștințelor: se vor prezenta și explica sarcinile pentru fiecare centru de interes
deschis
Jocul și activități liber alese ( ALA 1)
Artă : ,,Cărticica primăverii “ – colorare (fișe de lucru)
Bibliotecă : ,,Alege și grupează!” – lotto (jetoane)
Joc de masă : ,,Primăvara” – puzzle (piese puzzle)
La centrul Artă copiii vor colora imagini cu elemente de primăvară pe care le vor lipi realizând o
cărticică.
La centrul Bibliotecă copiii vor sorta și vor alege numai jetoanele cu imagini de primăvară.
La centrul Joc de masă copiii vor asambla piesele de puzzle pentru a descoperi o imagine de primavară.
Prin tranziția ,,Ai grĳă de tine, ai grĳa de mine!”
https://www.youtube.com/watch?v=TWKYS3gVqh4 și rutina ,,Dacă mâinile-s curate, bolile vor sta
deoparte !” (deprinderea de a se spala pe mâini ori de câte ori este nevoie) copiii se pregătesc pentru
servirea gustării (fructul de la ora 10).
Dirĳarea învățării: ADE Activități pe domenii experiențiale

DLC (Educarea limbajului): La activitatea de educarea limbajului vom juca jocul didactic ,,Ce știi
despre...? ”. Copiii recunosc și denumesc imaginile prezentate, intuiesc răspunsul corect al ghicitorilor și
alcătuiesc propoziții simple cu acestea. Pentru fiecare răspuns corect primesc o bulină pe care
educatoarea o așază pe aripile buburuzei , ajutând-o astfel să găsească drumul spre casă. Răspunsurile
corecte sunt recompensate cu aplauze.
Trecerea la următorul domeniu experiențial se realizează prin materialul mp4 Chatterpix in care
Buburuza Bibi le mulțumeste și cere ajutorul si pentru prietenii ei
Obținerea performanței :

DEC( Activitate artistico-plastică) : La activitatea ,,Prietenii Buburuzei Bibi” – modelaj se vor intui
materialele primite :buline din plastilină, plastilina, planșetă, planșă suport .Preșcolarii vor pregăti
plastilina pentru lucru, o rup în bucăți de 1 cm; modelează prin mișcare translatorie asupra planșetei
biluțe de plastilină, aplatizează biluțele de plastilină pe planșa suport, respectând codul culorilor.
Educatoarea prezintă planșa model, explică și demonstrează modul de lucru. Înainte de a incepe
activitatea preșcolarii execută exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mainii.
Asigurarea retenției și a transferului : Dupa finalizarea lucrărilor, prin metoda posterului copiii vor
aseza produsele activității pe planșa cu grădina Zânei Primavara, onorând astfel rugămintea Buburuzei
Bibi de a-i ajuta prietenii.
Evaluarea activității : Evaluarea lucrărilor se face utilizând metoda turul galeriei.
Încheierea activității: Educatoarea face aprecieri orale, colective și individuale asupra activității.
ALA2 : Buburuza Bibi mulțumește copiilor pentru ajutorul oferit și îi invită la petrecerea insectelor din
grădina Zânei Primăvara.
,,Dansează și rotește-te” https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M.
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PROIECT DE LECȚIE

PROFESOR: GRINDEI RODICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂUCENI, JUD. BOTOȘANI

CLASA A VII-A

SUBIECTUL LECŢIEI: Vulcanii și erupțiile vulcanice;

TIPUL LECŢIEI: Predare- învățare

Competenţe generale:

- Cunoaşterea fenomenelor naturii ce pot deveni hazarde;

- Dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare a realităţii;

- Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educației permanente și pentru viața cotidiană

Competenţe specifice:

- Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite;

- Identificarea corectă pe hartă a unor fenomene naturale;

- Înţelegerea importanţei mediului şi utilitatea lui pentru societate;

- Descrierea coerentă şi concretă a faptelor specifice

Strategia Didactică: dirĳată, euristică, cognitivă

Metode şi procedee: conversaţia, lucrul cu harta, explicaţia, problematizarea, experimentul, învățarea

prin descoperire, prezentarea power point

Mĳloace de învăţământ: Harta fizică a Lumii, atlase geografice,wikipedia, calculatorul
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Material Bibliografic:

https://www.youtube.com/watch?v=0MIMINaqImg

www.wikipedia.ro

www.descopera.ro

Scenariu didactic

Lecția am început- o cu un experiment arătând

elevilor cum erupe un vulcan https://youtu.be/-

jKQ0MZOpnA

Făcând referire la alcătuirea unei sobe, împreună cu

elevii am scris care sunt elementele unui vulcan.

1. Vatra (camera) magmatică

2. Coșul vulcanic

3. Craterul vulcanic

4. Con vulcanic

Apoi am arătat în format ppt curiozități despre vulcanism. https://youtu.be/bU4t-hmi4Eo

Ca temă au avut de creat un vulcan.

Belciug Andra, Cristescu Alessia, Durnea Alina
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Metode și tehnici de evaluare online

Prof. Iancu Claudia
Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”. Galaţi

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi
formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru
procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi
succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au
dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină
sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online
a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi
adminstrare. 41 Revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, nr. 16, august 2021 În ciuda
utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte
evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu
întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină
ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a
evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta
furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor
online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate
simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte
abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:
� posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
� monitorizarea răspunsurilor elevilor.
� evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
� evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
� furnizarea de feedback imediat. Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza
un document diferit fiecărui elev. Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua
în considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea
poate însemna:
� susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor;
� furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute
� furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii pot
efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg.
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv
aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate,
tehnologiile şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. Când
e mai bună evaluarea online? Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate,
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fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea
tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei
care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare.

Evaluarea online poate fi utilizată:
� ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
� ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
� în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.

Evaluarea online poate furniza:
�mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea;
� o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile.
Opţiunile de evaluare online.
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un

grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de
genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri
scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă . 42 Revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România, nr. 16, august 2021 Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate
includ: teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;
întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii;
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

Răspunderea elevului. Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al
elevilor şi abilitatea de a rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi
probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi
asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia
conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de
învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către
abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă
acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către
colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt
încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a
activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare.
Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea
competenţelor şi a abilităţilor dorite.
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Provocări și soluții în utilizarea digitalului în educație

Autor: Ifrim Marcela
Prof. Grădinița cu P.P. Nr. 37 Brăila

În perioada actuală învățământul preșcolar românesc, mai mult ca oricând, este supus unor noi
provocări. Activitatea didactică a fost transferată în mediul virtual unde comunicarea primește cu totul
alte conotații. Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul actual relațiile interpersonale au
primit noi atribuții, au devenit indirecte. Comunicarea educatoare-copil realizată în mediul online, nu
mai este limitată de spațiul fizic al sălii de grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai
multă libertate de accesare, în funcție de disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile
din partea tuturor celor implicați. Educatoarei i se atribuie un nou rol, acela de a crea conținut didactic
digitalizat și adaptat nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi
competențele digitale. Realizarea activităților didactice on-line impune respectarea unor deziderate
referitoare la: modul de structurare a informațiilor, selectarea conținuturilor adecvate formării și
consolidării comportamentelor preșcolarilor, -planificarea activităților, selectarea surselor
informaționale, realizarea proiectării activităților on-line, selectarea unor teme interesante, atractive
pentru copii care să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea lor, păstrarea legăturii
cu preșcolarii și familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul
de către toți cei implicați (educatoare- copii-familii), analiza activităților on-line. De aceea, este foarte
important ca materialele concepute de educatoare să respecte câteva cerințe: să fie atractive atât din
punct de vedere estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să conțină fotografii, imagini, filme
adaptate nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată acceptabilă (5-10 minute), să cuprindă
elemente de joc care să-l stimuleze pe copil, personaje surpriză, care să-i capteze atenția și să-l motiveze
în realizarea sarcinilor.

Metode și tehnici interactive inovative și folosite în predare online E necesară prezența mai
multor activități de predare-învățare cu copii, să nu fie doar teorie. Pentru structurarea informațiilor
care urmează să fie învățate, recomand prezentările PowerPoint. Slide-urile vor cuprinde doar cele mai
importante informații, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul activității. De asemenea,
prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, astfel, se alege o temă de
culoare și culori care se pot citi. Mai mult, se adaugă imagini și video-uri, dar se recomandăm ca
videourile să fie scurte, deoarece vom pierde atenția copiilor, fiindcă acestea conțin prea multe
informații sau prea multe detalii iar copilul se plictisește. Chestionare și quiz-uri - Mereu este nevoie de
o verificare a informațiilor învățate. Evaluarea sub formă de chestionare sau quiz-uri sunt metode bune
și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de activitate. Aceste metode oferă un plus foarte mare pentru
cadrele didactice, deoarece față de evaluarea tradițională de la fiecare sfârșit de activitate , respectivele
metode oferă posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul activității,
precum și posibilitatea de a-și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă majoritatea copiilor și-au
însușit corect informațiile predate, atunci e clar că procesul de predare-învățare și-a îndeplinit
obiectivele. De asemenea, aceste metode permit educatoarei să își dea seama care copii nu au înțeles și
au nevoie de o atenție sporită sau care copii nu au fost atenți și ar trebui insistat mai mult. Jocurile
didactice - Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare evaluare, iar în
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învățământul la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special
concepute pentru multe subiecte care sunt predate la grădiniță. Astfel, cadrul didactic, trebuie doar să îl
identifice sau chiar să îl creeze . Avantajele respectivelor metode interactive de predare: -creează
deprinderi; facilitează învăţarea în ritm propriu; stimulează cooperarea, nu competiţia; sunt atractive,
pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare pregătirea devine individuală, ținând
seama de caracteristicile personalității, intereselor și nevoilor fiecărui copil; devine posibilă prezentarea
concisă și succintă a oricărei cantități de informații educaționale; percepția vizuală se îmbunătățește de
mai multe ori, procesul de însușire a materialului educațional este mult simplificat; activitatea cognitivă
a copiilor este intensificată, aceștia primesc cunoștințe teoretice și abilități practice. Worldwall - este o
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării,
fiind posibile de la 1 la 8 modele. Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită
elementelor ludice inserate. Reprezintă un instrument care facilitează munca în sincron în cadrul
conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate putem utiliza: Worldwall sau Learningapps. De
exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Deschide cutia .
Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie centrat pe
nevoile copiilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare , deoarece nu toți copii învață în același ritm.
Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, atunci acesta
vor participa la activități cu plăcere. Educația online a devenit o realitate și necesitate. Astfel, furnizorii
de servicii educaționale s-au adaptat rapid la contextul actual, cercetând și analizând modele de predare-
învățare-evaluare online, au reușit să dezvolte cursuri pentru cadrele didactice și părinți în care îi
instruiesc pe aceștia pe partea de folosire a tehnologiei în domeniul educației.

Foarte multe informații și modalități de folosire a materialelor digitale în activitatea cu
preșcolarii le-am dobândit prin participarea la cursul Erasmus+ „Digitalizarea -ultima
frontieră” ,desfășurat în Malta.

Vă invităm să ne descoperiți proiectul și pe pagina
etwinning :https://twinspace.etwinning.net/244477/home

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit
conţinutul informaţiei.

Bibliografie :
-Cojocaru, Venera Mihaela, Educaţia pentru schimbare şi creativitate. Bucureşti: Ed. Didactică

şi Pedagogică, 2003,
-Oprea, Crenguța- Lăcrimioara, Strategii didactice interactive, București: Ed. Didactică și

Pedagogică, 2006,
-Dumitru I. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timișoara: Ed. de Vest, 2001.
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Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv-

educativ

Lector univ. dr. Ilioni Cristian, Universitatea din Petrosani

Introducere

Educația fizică și sportul în școală oferă elevilor oportunități pentru învățarea și practicarea
abilităților necesare pentru dezvoltarea și menținerea stării fizice de sănătate pe tot parcursul vieții. Pe
lângă dezvoltarea fizică, ea aduce un tip de cunoaștere și înțelegere bazat pe reguli, pe respect care duce
la conștientizarea socială a educației fizice corelată cu interacțiunea socială. Valoarea educației fizice
trebuie înțeleasă de la vârste tinere pentru a-i determinape elevi sa fie activi pe tot parcursul vieții.

Comisia Europeană a exprimat valoarea socială a sportului precum și faptul că practicarea
exerciților fizice din școală și activitățile extracurriculare, pot aduce beneficii substanțiale pentru
educație și sănătate. Uniunea Europeană estepreocupată de rezultatele unor studii efectuate pe populația
școlară care au arătatdeclinul activității fizice în rândul tinerilor dar și apariția unor probleme fizice și
mentale datorate abordării unui mod de viață sedentar.

Curentemetodologice în predarea educației fizice centrate pe elev

În cadrul instruirii centrate pe elev există mai multe curente metodologice raportate la
obiectivele sau competențele vizate de programele de educație fizică. 2.34.1.Educația fizică cross-
curriculară sau integrată urmărește valorificarea ulterioară a cunoștințelor dobândite în urma creării
unor situații de instruire în cadrul diferitelor discipline.

Această perspectivă ar conduce la organizarea instruirii pe teme integrate ”care se centrează pe
dezvoltarea personală și socială a elevilor; unități de studiucare își propun formarea competențelor, dar
mai ales al unor valori și atitudini esențiale pentru viața cotidiană în societatea actuală; proiecte care își
propun să valorifice potențialul elevilor și al comunității locale în vederea construirii unor experiențe
de învățare semnificativă pentru elevi ”. (L.Ciolan, 2008, citat de Stănescu,2013)

Acest tip de abordare conduce la dezvoltarea și integrarea elevilor într-o societate bazată pe
cunoaștere, ce necesită posibilitatea de a integra informațiile într-un cadru funcțional, operațional de
cunoștințe.

Considerăm că sportul este un cadru favorabil de educație interculturală, iar la nivelul orei de
educație fizică se pot introduce sporturi și dansuri practicateîn diferite țări urmărindu-se și prezentarea
culturii din acea țară. Aceasta se poate realiza prin prezentarea imaginilor dar și prin practicarea
propriu-zisă, în care elevii să prezinte un program artistic cu elemente specifice unei culturi, în cadrul
lecțiilor de gimnastică.
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Tehnologii multimedia în procesul instructiv-educativ

În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important
pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale,
formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv. Un pas important în definirea acestui spațiu
informațional de învățământ l-a reprezentat apariția pe piață a manualelor interactive, elaborate în
format electronic (e-manuale), sub forma unor CD-uri sau DVD-uri educaționale.

Necesitatea creării manualelor electronice este legată de dezvoltarea noilor tehnologii
informaționale și implementarea lor în diverse domenii ale procesului de predare – învățare. Folosirea
tehnologiilor multimedia, ca resurse de învăţare, este în strânsă legătură cu teoriile de învăţare
constructiviste, conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue schimbări, abilitatea de a
analiza și rezolva rapid o varietate de probleme este mult mai importantă decât o aplicare pură a
informațiilor memorate.

În domeniul educației, în ultimii zece ani, utilizarea Internetului a cunoscut o dezvoltare
fenomenală, o serie de factori influențând adoptarea tehnologiilor web și multimedia în programele de
învățământ. Astăzi profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de educaţie ajută elevii să-si
dezvolte competenţele de gândire si învăţare, iar într-o clasă în care sunt folosite o varietate de strategii
de instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt provocaţi si învaţă mai bine. Profesorii unor astfel de
clase conștientizează avantajele utilizării acestor strategii pentru a-i face pe elevi să devină responsabili
de propriul proces de învăţare. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de gândire conceptual,
necesar pentru astfel de sarcini, este prin intermediul unui sistem al testelor. In acest sistem elevul este
supus unor situații concrete, ale lumii reale și forţat să ia decizii. Multimedia interactivă, cu capacitatea
sa de antrenare a utilizatorului, ar putea fi suportul perfect pentru astfel de procese. În prezent,
utilizarea Internetului și a telecomunicaţiilor aduce schimbări importante în modul de a învăţa.
Învăţarea trebuie să treacă dincolo de sala de clasă si să înglobeze discipline și tehnologii complexe. De
aceea, în învăţământul de astăzi se trece de la training la learning, unde actul învăţării este plasat
înaintea predării, iar elevul este situat în centrul procesului de învăţământ.

Recomandări pentru organizarea și desfășurarea procesului de instruire la educație

fizică și sport în sistemul de învățământ online

Sistemul de învățământ online presupune adaptarea unor cerințe metodice specifice disciplinei
Educație fizică și sport, la noile condiții de predare/învățare, avand in vedere pandemia si normele
legale care trebuie respectate. Lecţia de educaţie fizică şi sport rămâne o creaţie a fiecărui profesor în
care se reflectă competenţele sale profesionale, capacitatea de a se adapta noilor condiții de desfăşurare a
activităţii didactice (inclusiv în medii online) şi particularităţilor elevilor. Prelucrarea normelor de
protecție a muncii rămâne o sarcină deosebit de importantă care trebuie derulată în prima săptămână a
anului școlar. Pentru buna desfășurare a activităților didactice, elevii vor fi anunțați de la începutul
anului școlar în legătură cu materialele (sportive sau improvizate) de care trebuie să dispună și cu
aplicațiile/platformele online pe care le vor folosi în cadrul lecțiilor de Educație fizică și sport. Pe lângă
laptop, tablete, telefon, ceasuri (cu aplicații de monitorizare a efortului fizic), brățări pentru
monitorizarea efortului fizic, elevii vor fi încurajați să utilizeze următoarele materiale sportive:
saltea/covor fitness, gantere mici, mingi (cu greutăți diferite), instrumente de măsură, benzi elastice.
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Concluzii

Tabletele, laptop-urile, smartphone-urile și alte numeroase programe sau platforme online
facilitează învățarea, o fac mai atractivă și mai dinamică, dar nu pot înlocui profesorul. Generația
Google trebuie să învețe cum să folosească internetul, cum să filtreze informațiile corecte stocate pe
numeroase site-uri, cum să le proceseze și să le interiorizeze, apoi să le transforme în cunoștințe și să le
aplice acolo unde este nevoie. Au nevoie de un profesor pentru a face toate acestea posibile. În
concluzie, utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de predare-învățare-
evaluare, dar creează, de asemenea, provocări pentru dezvoltarea profesională și formarea profesorilor
astfel încât să putem depăși orice obstacol, chiar și acesta parcurs de noi toți în perioada 2020-2021.
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Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică și

munca online în învățământul preșcolar

Autor:Irimia Carmen Ramona

Prof.Gradinița cu Program Prelungit Nr.33 Timișoara

În ultimii ani a trebuit să mă adaptez rapid, să găseasc resurse atât legate de propriile competențe
profesionale, cât și de instrumentele digitale, care să mă ajute și care să înlocuiască educația formală cu
care lucram zilnic..

Cum am adaptat conținuturile pentru predarea online și ce instrumente am folosit?

Mi-am structurat instrumentele digitale care îmi erau utile, atât în învățarea sincron, cât și în cea
asincron,am studiat modul de utilizare a diferitelor platforme apoi le-am aplicat în munca cu preșcolarii.

Tinând cont de faptul că am condus o grupa mĳlocie,apoi mare și cunoștințele digitale ale copiilor
dar și ale părinților erau puține, a fost o provocare să organizez o predare eficientă, cu un conținut
relevant și atractiv, să identific strategii interactive. În acest sens, am considerat că platformele care
corespund unei interactivități optime între educator și preșcolari sunt Zoom, Google Meet și Google
Classroom.

Am folosit, ca tablă virtuală, OpenBoard, care mi-a permis să încarc toate materialele de care aveam
nevoie la activități – manuale digitale, imagini, fișe de lucru, filme video și mi-a oferit acces la o
mulțime de instrumente extrem de utile: casetă de scriere, marker pentru sublinierea conținuturilor
esențiale, lupă, rigle, compas etc.



127

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

https://wordart.com/edit/ppp1g2a5476l

La activitățile de științe am făcut călătorii virtuale cu google.com/earth, am avut acces la grădinile
zoologice, rezervații și ferme din întreaga lume cu ajutorul explore.org/, am discutat despre mediile de
viață ale animalelor pe baza videoclipurilor din canalul de YouTube al National Geographic –
youtube.com/c/NatGeo dar și prezentări realizate cu aplicația bookcreator.

https://bookcreator.com/

https://learningapps.org/display?v=pbx62y15321

Cele mai iubite de copii au fost jocurile interactive pe care le-am realizat cu ajutorul aplicațiilor
wordwall.net,dar și activitățile în care am folosit wordart.com, im-a-puzzle.com sau padlet.com.
Integrând aceste aplicații în diferite etape ale activităților, m-au ajutat să creez activități de calitate,
interactive,attractive pentru copii , care să susțină o învățare personalizată , să contribuie la autonomia
în învățare a preșcolarilor, să se plieze pe interesele lor, să le capteze atenția, să ofere un feedback rapid.

https://wordwall.net/

https://puzzlefactory.pl/en
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https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/

https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf
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Bucurie și culoare ora de biologie are!

(exemple de bune practici)

Autor: Florentina Janță,
Prof. Liceul cu Program Sportiv Câmpulung – Argeș

Motto: ,,Buna educaţie e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume.”
(Immanuel Kant)

Biologia este viață, așadar este ceea ce facem, ceea ce ni se întâmplă, este parte din noi, este cu
noi și în jurul nostru. Viața înseamnă frumusețe, echilibru, armonie, sănătate, bucurie.

Orele de biologie pregătesc elevii pentru viață, îi provoacă să-și exprime opinii, să-și imagineze
situații, să găsească soluții.

Din dorința de a le stimula creativitatea și imaginația, am inițiat proiectul de amploare ,,Bucurie
și culoare ora de biologie are!", adresat elevilor din clasele V – VIII de la Liceul cu Program Sportiv
Câmpulung Argeș.

În urma consultării cu elevii, au fost stabilite:
- Temele de referință ale proiectului:

o Îmi pasă de sănătatea mea!
o Poluarea mediului/ protecția mediului
o Iubesc Planeta Pământ!
o Pandemia și efectele ei

- Tipurile de creații ale elevilor:
o Desene/ postere/ colaje – tehnica la alegere
o Machete
o Fotografii
o Materiale origami
o Fly-ere cu mesaje sugestive

- Modalitățile de lucru:
o Elevii au lucrat individual sau în echipe de 3 - 4 elevi.
o Materialele au fost prezentate în cadrul orelor de biolgie și expuse în laboratorul de

biologie al școlii, într-o expoziție la care au avut acces elevii din școală, cadrele
didactice, părinții.

o Pentru feed-back – ul activității fiecare ,,vizitator" al expoziției a fost rugat să lase un
gând.

Rezultatele activității:
- Elevii au răspuns cu entuziasm provocării.
- Elevii au simțit nevoia să se exprime în creații originale și deosebite, care au surprins în

mod plăcut.
- Elevii și-au exprimat dorința de a realiza pe viitor și alte activități de acest gen.
- Elevii au agreat și practicat lucrul în echipă.
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- Impresiile celor care au văzut creațiile elevilor au fost dintre cele mai frumoase și
încurajatoare pentru noi.
În loc de concluzii...

Fiecare elev este o personalitate unică și diferită. Dacă le acordăm atenție, timp și răbdare, vom
descoperi în fiecare acea latură sensibilă care-i face umani. Ei au nevoie de sprĳin și încurajări, iar noi le
putem oferi. Trebuie doar să credem!

Îmi pasă de sănătatea mea!

Poluarea mediului/ protecția mediului
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Iubesc Planeta Pământ!

Pandemia și efectele ei

Bibliografie:
- Proiectul ,,Bucurie și culoare ora de biologie are!" nr. 282/ 27.05.2022.
- Anexele proiectului – creațiile elevilor.
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IOAN SLAVICI:MOARA CUNOROC

Jelea Monica

CNI Spiru Haret Suceava-profesor

Preliminarii (portret de autor)

Ioan Slavici s-a născut la 18 ianuarie 1848, în comuna Şiria, de lângă Arad. Urmează şcoala primară în

Şiria, liceul la Arad şi Timişoara, iar studiile universitare de drept şi ştiinţe la Budapesta şi Viena, unde este
preşedintele Societăţii Studenţilor Români, „România jună”. În ambianţa vieneză îl cunoaşte pe Eminescu şi
întâlnirea lor se transformă într-o prietenie pe viaţă. Debutează în 1871 cu o comedie, Fata de birău, publicată în
revista „Convorbiri literare”, dar vocaţia lui este aceea de prozator şi va fi confirmată, în 1881, de apariţia
volumului Novele din popor, moment de seamă în evoluţia prozei româneşti.

Dacă Eminescu este, prin excelenţă, poetul, Creangă întruneşte toate atributele unui desăvârşit povestitor,

Iar Caragiale reprezintă geniul dramatic în literatura română, Ioan Slavici este nuvelistul de excepţie. Autor al unei

opere însemnate, scriitorul a lăsat veritabile modele estetice în majoritatea genurilor şi a speciilor literare în
proză: povestirea, schiţa, nuvela, romanul memorialistica, studiile didactice.

Prin opera sa cu adevărat remarcabilă, mai ales în nuvele şi romane, Slavici se afirmă în calitate de
creator al unei lumi animate de mari energii şi patimi şi de acute probleme sociale, în cadrul schiţat cu mâna de
maestru al satului şi al târgului transilvănean. Firele tradiţiei, pe care o sublimează în cultivarea atitudinii
moralizatoare faţă de eroi şi de cititori, trebuie căutate în continuitatea exerciţiului epic transilvănean (de la
Gheorghe Şincai la Petru Maior), în concordanţă cu evoluţia scrisului românesc în Principate. Caracterul popular
şi realist al prozei lui Slavici nu este un fenomen întâmplător, ci rezultatul unui efort conştient: „Scriind –
mărturisea Slavici – îmi dădeam toată silinţa să mă potrivesc atât în plăsmuire, cât şi în formă, cu felul de a vedea
şi cu gustul acelora pe care îl aveam în vedere”.

Nicăieri vigurosul talent al scriitorului nu s-a exprimat mai pregnant ca în domeniul nuvelisticii. Încă
din primul moment al apariţiei volumului Novele din popor (1881), ce adună între paginile sale titluri de referinţă

– Popa Tanda, Gura satului, Pădureanca, Budulea Taichii, Moara cu noroc –, contemporanii au recunoscut

autenticitatea viziunii sale artistice asupra lumii satului. Astfel, A. D. Xenopol remarca realismul observaţiei la
Slavici, comparându-l cu rigoarea notaţiei în proza lui Stendhal. Valoarea psihologică şi literară a nuvelelor lui
Slavici este imediat semnalată de Eminescu, în 1881, în cronicile publicate în anul „Timpul”. Justeţea observaţiei
lui Eminescu privitoare la realismul prozei lui Slavici este confirmată nu numai de viabilitatea creaţiei, ci şi de
aprecierea ei ulterioară de G. Călinescu: „Dacă ar fi avut mai multă capacitate de lucru, Slavici ar fi putut da o
comedie umană a satului.” Comparaţia, subînţeleasă, pe care criticul o face cu H. De Balzac este susţinută de
calităţile prozatorului, evidenţiate de operă: bun cunoscător al naturii omeneşti, capacitatea de a crea figuri dârze,
dotate cu voinţă şi perseverenţă, pe care le pune în situaţii dramatice. Potrivit concepţiei lui Slavici, nu există o
adevărată satisfacţie estetică dacă binele şi adevărul nu însoţesc frumosul: „Pentru ca să fie frumos, un lucru
trebuie să fie, înainte de toate, bun şi adevărat.” Eroii adevăraţi „dărâmă munţi, nebunesc, se ucid” – afirmaţii ce
dezvăluie preferinţele autorului pentru personaje capabile să lupte cu imperfecţiunile omului şi cu destinul,
indiferent de consecinţele acestei confruntări. Tânăr fiind, prin lecturile lui Schopenhauer şi M. G. Pauttier
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cunoaşte preceptele şi învăţăturile morale ale lui Confucius. El însuşi va mărturisi că şi-a ales drept conduită cele
trei legi fundamentale şi cele cinci virtuţi fixate de Confucius: sinceritatea, buna-credinţă, francheţea, inima deschisă

şi iubirea de adevăr. Pledoaria pentru echilibrul moral, chibzuinţă, înţelepciune, dreaptă măsură în toate şi pentru
iubirea de oameni străbate întreaga creaţie a lui Slavici, conferind stilului său caracter pilduitor. Dar norma etică
este subsumată esteticului. Autorul demonstrează, îndeosebi în nuvela Moara cu noroc, teza formulată şi în
lucrarea sa, Educaţia morală: „În stăpânirea [...] de sine constă vieţuirea morală şi libertatea voinţei omeneşti...”

I . ÎNCADRAREA ÎN OPERĂ

Prin creaţia lui Slavici proza românească dobândeşte o consolidare a dimensiunii realiste şi o

remarcabilă deschidere spre psihologic. Prin nuvelele şi romanele sale, Slavici a demonstrat necesitatea

prezentării realităţii aşa cum este ea, respingând viziunea idilică a satului românesc din literatura vremii.

Departe de imaginea sămănătoristă, satul lui Slavici este un spaţiu tensionat din cauza inegalităţii sociale,

un spaţiu al rivalităţilor pentru avere. Cu Slavici se consolidează reflectarea realistă, obiectivă a
realităţii rurale, ceea ce va constitui punctul de plecare al realismului obiectiv, impus de Liviu

Rebreanu. De asemenea, Slavici este primul scriitor, care demonstrează că sufletul ţăranului este un univers

bogat şi demn de interes. Astfel, personajele sale nu sunt schematice, simple, primitive, ci sunt indivizi

înzestraţi cu o bogată viaţă interioară, capabili de sentimente, de trăiri profunde. Slavici îşi
înzestrează personajele cu trăsături umane complexe, calităţi şi defecte, cu acel amestec de bine şi rău, ce

se află la oamenii adevăraţi, după cumobservă George Călinescu.

În operele lui Ioan Slavici, au fost sesizate trei etape de creaţie.

■ Prima etapă, “a idilismului şi reveriei” (Popescu Magdalena), proiectează “lumea ca dorinţă” şi

cuprinde idilele “Scormon”, “La crucea din sat”, “Gura satului”, dar şi două nuvele complementare pe tema

modelării individului (“Budulea Taichii”) şi a colectivităţii (“PopaTanda”); în această etapă, conflictele

sunt privite cu seninătate şi subordonate deznodământului care este, în aproape toate cazurile, fericit.

■ A doua etapă, “dramatică şi obsesivă”, construieşte “sistemul lumii” prin nuvelele “Moara cu

noroc”, “Pădureanca” şi romanul “Mara”, schimbând modul de a concepe proza rurală şi, dorind parcă

să ofere, prin subiecte şi intrigă, lecţii de morală, ajungând la un deznodământ tragic.

■ A treia etapă, “didactică şi instructivă”, supune lumea la o simplificare, o restrângere la scheme

şi precepte; este faza cea mai întinsă a scrisului, dar şi cea mai primejdios de prolifică. Din numărul

mare de nuvele se disting doar câteva: “Comoara”, “Vatra părăsită”. Romanele sociale au valoare literară

modestă (“Corbei”, “Din două lumi”). În schimb, romanele istorice (“Din bătrâni”, “Cel din urmă Almaş”,

“Din păcat în păcat”) interesează prin conexiunile cu romanele istorice sadoveniene. Doar memorialistica

mai păstrează realismul obiectiv şi sobrietatea stilului, aspecte specifice stilului lui Ion Slavici:

“Amintirile”, “Închisorile mele”, “Lumea prin care am trecut”.

Cu nuvela “Moara cu noroc”, apărută în volumul de debut “Novele din popor”(1881), Slavici s-a

bucurat de o largă apreciere critică, Maiorescu însuşi considerând-o un moment de referinţă în evoluţia prozei
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româneşti, fiind primul autor care creează un personaj nelinear, ale cărui meandre sufleteşti sunt analizate cu

răbdare, fapt ce-l apropie de scriitorul rus Dostoievski.

II . TEMA NUVELEI

Complexitatea tematică a nuvelei n-a scăpat comentatorilor mai vechi (Nicolae Iorga, George Călinescu)

sau mai noi (Mircea Zaciu, Magdalena Popescu). Drama pierderii dimensiunilor umane, datorată ignorării

normei morale şi devoratoarei patimi a banilor a fost observată în trei ipostaze. Existenţa celor trei straturi

tematice a fost semnalată de Mircea Zaciu în studiul „Modernul Slavici”: primul strat, o supratemă a

destinului, îl enunţă cuvintele bătrânei, al doilea strat, cel sociologic, vizează procesul dezumanizării,

îmbogăţirea pe căi necinstite, a lui Ghiţă şi, prin contaminare, a Anei, iar al treilea strat, conţine dezintegrarea

tuturor personajelor fragile psihic sub imperiul forţei devastatoare, demonice a lui Lică Sămădăul. Privite

retrospectiv, interpretările critice au dezvelit unul câte unul aceste straturi ale scierii. Supratema destinului

face din „Moara cu noroc” o nuvelă tragică. Cercetarea temei dezumanizării o arată ca nuvelă sociologică,

de un intens dramatism, iar forţa răului, demonismul lui Lică, o prezintă ca pe o nuvelă a psihologiei

abisale.

III . COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURANUVELEI

Nuvela este realistă, de factură clasică, având o structură riguroasă, unde fiecare episod aduce

elemente esenţiale şi absolut necesare pentru firul epic.

Slavici se încumetă la o creaţie de întindere, de amplă respiraţie epică, aproape un mic roman, dar statutul

de nuvelă este păstrat prin faptul că numărul de personaje este redus, conflictul rămâne linear şi evenimentele

epice au loc într-o perioadă relativ scurtă de timp.

Cele 17 capitole (fără titluri) se află în ordine cronologică a desfăşurării acţiunii şi sunt integrate de

cuvintele rostite de bătrână la începutul şi la sfârşitul operei, care pot constitui prologul şi epilogul.

DEFINIREA CONCEPTELOR OPERAŢIONALE

PROLOGUL – partea de început a unei opere literare în cuprinsul căreia se anunţă
tema acesteia şi se introduc termenii conflictului. Prologul poate apărea ca monolog
expozitiv (al autorului sau al unui personaj) sau ca dialog (între personaje).

EPILOGUL – partea finală a unei opere literare, având un pronunţat caracter
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Prologul oracol împlineşte parcă funcţia corului din tragedia antică. Se enunţă, prin cuvintele

bătrânei, pe care Ghiţă o consultă ca pe un oracol, concordanţa dintre ordinea divină şi cea umană prin

respectarea normei sociale şi morale: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa căci, dacă e vorba, nu bogăţia ci liniştea

colibei tale te face fericit.” Bătrâna refuză să hotărească pentru ei, dar totuşi îi avertisează, ea şi-a acceptat destinul:

„Mă tem ca nu cumva, căutând acum la bătrâneţe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în

ziua de astăzi.”

Epilogul pecetluieşte tot prin cuvintele bătrânei destinul tragic al eroilor „Se vede că au lăsat ferestrele

deschise ... Sîmţeam eu că nu are să iasă bine: dar aşa le-a fost dat!”. Tot cuvintele ei tutelează îndreptarea spre

moară, dar şi ieşirea: „Apoi ea luă copiii şi plecă mai departe”, asemenea unei preotese a oracolului ce şi-a văzut

confirmată profeţia.

IV . SEMNIFICAŢIA TITLULUI

Titlul desemnează spaţiul împlinirii unei fatalităţi oarbe, iar semnificaţiile lui se inversează în final: vinovat

de această inversare este destinul, care nu este însă fixat de o instanţă supremă, ci de adâncurile întunecate ale

sufletului personajelor.

Din titlu şi din al doilea capitol, naratorul fixează spaţiul acţiunii, un loc binecuvântat, pus sub semnul

dumnezeirii: „cinci cruci stau înaintea morii, două din piatră şi trei altele cioplite din lemn de stejar”. Spaţiul

sacru de la început se va preschimba într-unul blestemat, un loc al pierzaniei, deoarece moara îşi schimbă funcţia

originară, devine cârciumă. Roata norocului care s-a învârtit un timp în favoarea lui Ghiţă se va opri. Inversarea

norocului coincide cu deznodământul care oferă salvarea personajele prin moarte. Moartea este unica şansă de

salvgardare a fiinţei, de recuperare a sinelui şi de reîntoarcere la divinitate.

V . MOMENTELE SUBIECTULUI

1. Expoziţiunea: se prezintă spaţiul, timpul şi discuţia dintre Ghiţă, Ana şi bătrână în care primul îşi

anunţă intenţia de a renunţa la viaţa de cizmar şi de a lua în arendă Moara cu Noroc

2. Intriga: sosirea lui Lică la han care se impregnează de prezenţa lui malefică şi nu va fi salvat decât prin

focul final, purificator

3. Desfăşurarea acţiunii: desele popasuri ale lui Lică la Moara cu noroc, subjugarea treptată a lui Ghiţă,

jefuirea arendaşului, uciderea femeii „în negru” (văduva) şi a copilului ei, aspiraţia nelămurită pe care o

simte Ana în prezenţa lui Lică

4. Punctul culminant: uciderea Anei de către Ghiţă, care o lasase pe Ana împreună cu Lică, în timp ce el

punea la cale prinderea acestuia cu ajutorul jandarmului Pintea

5. Deznodământul: uciderea lui Ghiţă de către Răuţ, din ordinul lui Lică, moartea absurdă a acestuia din

urmă şi distrugerea, prin foc, a hanului.
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VI . SUBIECTUL NUVELEI

Sărăcia, preţuită de Slavici în alte nuvele pentru puterea ei miraculoasă de a menţine echilibrul sufletesc al

omului, liniştea vieţii lui, devine la începutul nuvelei “Moara cu noroc” motiv de puternice frământări, dând lui

Ghiţă un sentiment de inferioritate. El identifică sărăcia cu lipsa de demnitate şi doreşte să se îmbogăţească nu

pentru a trăi bine, ci pentru a fi cineva, pentru a fi respectat. Nemulţumit de condiţia sa socială, el simte că ar

putea face şi altceva, mai rentabil, decât să cârpească cizmele sătenilor. Şi, în ciuda rezervelor exprimate de soacra

sa, se hotărăşte să abandoneze liniştea colibei din sat şi să ia în arendă cârciuma de la Moara cu noroc. La început,

totul merge bine şi viaţa este prosperă. Momentul intrigii, ce declanşează conflictul şi întreaga desfăşurare a

acţiunii îl constituie apariţia la Moara cu noroc a lui Lică Sămădăul, stăpân temut al acestor locuri. Ana, nevasta

lui Ghiţă, cu un simţ feminin caracteristic, intuieşte că Lică este un om rău şi primejdios. În sinea lui, şi Ghiţă are

aceeaşi bănuială, dar înţelege că, pentru a rămâne la Moara cu noroc, trebuie să devină omul Sămădăului.

Conflictul psihologic se amplifică treptat, pe măsură ce Ghiţă intră în mecanismul necruţător al afacerilor

necinstite ale lui Lică. Stăpânit de setea de bani, Ghiţă se va înstrăina treptat de Ana şi se va lăsa manevrat de Lică,

devenindu-i complice. Depune mărturie falsă la proces în legătură cu omorul şi jaful din pădure, scăpându-l pe

Lică de pedeapsa binemeritată a legii.

De acum, prăbuşirea lui Ghiţă este inevitabilă. Eroul este aprins de setea de răzbunare, după ce Lică îl

necinsteşte şi în viaţa familială. Astfel, Ghiţă se hotărăşte să-i întindă o cursă lui Lică, împreună cu jandarmul

Pintea, fost tovarăş în fărădelegi al acestuia, acum trecut de partea legii. Cei doi se hotărăsc să-i întindă cursa,

aruncând-o pe Ana drept momeală. Dar onoarea familiei sale este din nou ştirbită, iar Lică scapă fără să fi fost

dovedit vinovat.

Întorcându-se la Moara cu noroc, Ghiţă îşi ucide soţia şi este, la rândul lui, ucis din comanda lui Lică, de

Răuţ. Adept al unei morale intransigente, Slavici îşi pedepseşte exemplar toate personajele nuvelei amestecate în

afaceri necinstite: arendaşul este prădat şi bătut, femeia cea tânără, bănuită de Lică a avea “slăbiciune de aur şi de

pietre scumpe” este asasinată prin sufocare, Buză-Ruptă şi Săilă-Boarul sunt osândiţi pe viaţă; iar Lică se sinucide

izbindu-se cu capul de un stejar uscat. Iar pentru a purifica locul afacerilor necurate un incendiu mistuie cârciuma,

în urmă rămânând cei doi copii şi bătrâna care trebuie să-şi continue viaţa.

VII . CARACTERISTICILE NUVELEI

VII . 1. ANALIZA PSIHOLOGICĂ

Analiza psihologică a lui I. Slavici presupune, pentru o corectă descifrare, minima familiarizare cu

anumite concepte din psihanaliza freudiană. Traseul unei asemenea interpretări l-a deschis George

Munteanu şi l-a aprofundatMircea Zaciu. Freud sesizează trei nivele ale „aparaturii psihice”, reprezentând

fiecare o componentă a personalităţii:

● biologică – SINELE

● socială şi morală – SUPRAEUL

● psihologică – EUL
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DEFINIREA CONCEPTELOR FREUDIENE

► SINELE – depozitează pulsiunile instinctuale, se supune principiului plăcerii.

► SUPRAEUL – se formează prin interiorizarea normelor sociale şi acţionează pe principiul datoriei;

este purtătorul normelor etico-morale, al regulilor de convieţuire socială.

► EUL – realizează echilibrul psihic al persoanei ajustând mereu compromisul între cerinţele

SINELUI şi normele morale ale SUPRAEULUI.

Pornind de la dominanta uneia dintre cele trei instanţe ca posibilă dereglare a echilibrului psihic, Freud

a descris trei tipuri de personalitate:

1. EROTIC – stăpânit de SINE

2. OBSESIONAL – dominat de SUPRAEU

3. NARCISISTIC – tutelat de EU

Astfel, personajele nuvelei pot fi încadrate în cele trei tipuri:

■ LICĂ SĂMĂDĂUL (SINELE), ca tip erotic, întrupează o virilitate demonică, el pare să asculte de pulsiunea

instinctuală a sângelui şi a morţii, ignorând complet normele sociale şi morale, dictate de SUPRAEU, tot aşa cum

ignoră cumpăna între primejdiile provocate de satisfacerea instinctelor primare şi sfidează instanţele societăţii.
Absolutizarea SINELUI îl duce spre moarte.

■ PINTEA, tipul obsesional, îşi supralicitează SUPRAEUL, convertirea lui din tâlhar (omul lui Lică) în

jandarm implică o mutaţie, o exacerbare a nivelului psihic care să-i justifice alegerea făcută. Despărţirea de Lică

presupune abandonarea SINELUI, a impulsurilor obscure. Nu întâmplător, el îl înţelege cel mai bine pe Lică, dar

şi pe Ghiţă. Pe Lică îl înţelege dintr-o afinitate structurală şi, mai ales, îl hăituieşte şi doreşte prinderea lui,

deoarece Lică îl atinge în stratul întunecos al fiinţei sale. Pe Ghiţă îl înţelege, pentru că şi el a simţit atracţie

pentru lumea lui Lică, a simţit teama de a nu-i fi prieten şi disperarea de a nu mai putea ieşi din acest cerc vicios.

■ GHIŢĂ şi ANA aparţin tipului narcisistic; fiecare mizează pe predominanţa EULUI, intuind că sub

presiunile covârşitoare la care sunt supuşi, îi salvează compromisul (Fals!!!) dintre trăirile instinctuale şi normele

morale ale societăţii. Această tutelă a EULUI în loc să le armonizeze cuplul şi familia, îi înstrăinează. Ana este

atrasă treptat de Lică din nevoia de a-şi împlini instinctul erotic, iar Ghiţă este atras de aspectul material care

treptat îl dezumanizează.

VII . 2. NUVELĂ REALIST-PSIHOLOGICĂ

Când în 1882, Titu Maiorescu, în studiul său „Literatura română şi străinătatea” schiţa trăsăturile

principale ale curentului realist înţeles ca „un întreg curent al gustului estetic în Europa” şi făcea referinţe la

literatura română, dorind să arate că există o contibuţie roânească la evoluţia literaturii europene, se referea la

Ioan Slavici. Definirea noului curent se realiza prin referire la specificul personajului caracteristic (tipic în

situaţii tipice). Maiorescu subliniase în repetate rânduri apartenenţa personajelor din proza realistă la păturile

umile ale populaţiei, iar literatura lui I. Slavici îi oferea, din acest punct de vedere, exemplele cele mai
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convingătoare. Nuvelele lui I. Slavici au contribuit astfel la progresul literaturii române în direcţia

oglindirii realiste a vieţii sociale, prin evocarea procesului de formare a micii burghezii rurale, prin

implicaţiile pe care noile relaţii de tip capitalist le-au avut în lumea satului şi în viaţa oamenilor. În nuvelele sale

găsim, de asemenea, o reflectare amplă a vechilor rânduiri rurale, a obiceiurilor şi datinilor, a credinţelor şi

superstiţiilor, a moralei şi a prejudecăţilor oamenilor simpli, un autentic tablou etnografic, psihologic şi

social al satului transilvănean.

În nuvela realistă se observă tendinţa de obiectivare a perspectivei narative, care este auctorială

prin impersonalitatea naratorului, prin naraţiunea la persoana a III-a, atitudinea detaşată în descriere.

Pe lângă perspectiva obiectivă a naratorului omniscient (heterodiegetic), intervine tehnica punctului de

vedere în intervenţiile simetrice ale bătrânei, personaj episodic, dar care exprimă cu autoritatea vârstei mesajul

moralizator al nuvelei. Înainte şi după discursul narativ propriu-zis (în prolog şi epilog), bătrâna rosteşte cele

două replici-teze ale nuvelei, privitoare la sensul fericirii şi la forţa destinului. Prin intenţia moralizatoare, dar

şi prin costrucţia simetrică, circulară (cuvintele bătrânei din prolog şi respectiv, epilog; descrierea drumului),

nuvela este realistă, clasică şi psihologică.

Fiind o nuvelă realist-psihologică, în „Moara cu noroc” de Ioan Slavici conflictul central este cel

moral-psihologic, conflictul interior al personajului principal este complex, Ghiţă trăind o dramă

psihologică concretizată prin trei înfrângeri, pierzând, pe rând, încrederea în sine, încrederea celorlalţi şi

încrederea Anei, iar în caracterizarea şi individualizarea personajelor se utilizează tehnici de

investigare psihologică.

Alte trăsături realiste sunt:

■ tema, importanţa acordată banului (oglindirea vieţii sociale);

■ atitudinea critică faţă de aspecte ale societăţii (dorinţa de înavuţire);

■ verosimilitatea intrigii şi a personajelor;

■ veridicitatea întâmplărilor;

■ obiectivitatea perspectivei narative; naratorul obiectiv îşi lasă personajele să-şi dezvăluie

trăsăturile în momente de încordare, consemnându-le gesturile, limbajul, prezentând relaţiile dintre ele

(caracterizare indirectă); de asemenea, realizează portrete sugestive (caracterizare directă), detaliile fizice relevând

trăsături morale sau statutul social şi utilizând mĳloace de investigaţie psihologică precum: scenele dialogate,

monologul interior de factură tradiţională, monologul interior adresat, stilul indirect liber, notaţia gesticii, a

mimicii şi a tonului vocii;

■ personaje tipice (cârciumarul) în situaţii tipice, personajele fiind condiţionate de mediu şi epocă;

■ repere spaţio-temporale precise;

■ tehnica detaliului în descriere şi portretizare;

■ dialogul viu, autentic;
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■ sobrietatea stilului, cenuşiu, concis, fără podoabe (anticalofil).

VII . 3. NUVELĂ SOCIOLOGICĂ

Faptul că „Moara cu noroc” poate fi considerată şi o nuvelă sociologică s-a impus prin celebrul pasaj

călinescian: „Marile crescătorii de porci în pusta arădeană şi moravurile sălbatece ale porcarilor au ceva din

grandoarea istoriilor americane cu imense prerii şi cete de bizoni (...). Ca în toate mediile pastorale, ordinea socială se

separă de civilizaţia de stat şi se bizuie pe pacte proprii.”.

Oricât de stranie pare asemănarea nuvelei cu istoriile americane din care s-a dezvoltat ulterior un

întreg gen cinematografic, western-ul, trebuie amintit faptul că fuseseră publicate traduceri din Bret Harte, şi,

poate mai important, faptul că locul formării scriitorului se află în mănoasa Câmpie de Vest, părăsită în

vremea ocupaţiei turceşti şi apoi repopulată de românii coborâţi din Munţii Apuseni, dar şi de alte etnii – unguri,

şvabi, sârbi, evrei, slovaci – într-o perioadă a trecerii de la civilizaţia patriarhală şi economia de tip rural

la o viaţă a târgurilor, a căutării prosperităţii, destul de asemănătoare cu febra aurului şi goana spre Vest ce

a marcat naşterea statelor americane.

Intuiţia călinesciană observă această asemănare, identificând în nuvela „Moara cu noroc” o confruntare

continuă a două lumi – a legii şi ordinii de stat, reprezentată de jandarmul Pintea şi comisarul din Ineu cu o

alta care încearcă să i se substituie, chiar să i se sustragă, având propria ei structură şi istorie, reprezentată

de Lică şi oamenii lui; o astfel de lume îşi creează „sămădăul”, echivalentul autorităţii statale: „E dar pe lunci un

întreg neam de porcari, oameni, cari s-au trezit în pădure la turma de grăsuni, ai căror părinţi, buni şi străbuni tot

păstori au fost, oameni, cari au obiceiurile lor şi limba lor păstorească, pe care numai ei o înţeleg.”

Cele două lumi îşi configurează fiecare centrul – INEU şi MOARA CU NOROC – dar

coexistenţa lor paşnică, armonioasă e imposibilă.

În jurul Ineului, se resimte forţa adevărată a legii, iar jandarmul Pintea are toate atuurile celui care

reprezintă autoritatea statală. În jurul Morii cu noroc, cuvântul şi acţiunile lui Lică sunt hotărâtoare

pentru cursul vieţii; în plus, Lică, păzind turmele unor „domni” mari ca Vermesy, se poate ridica provocator

deasupra legii şi a normelor sociale. Între cei doi, Ghiţă e un intrus. Fiecare – Lică şi Pintea – încearcă să

facă un pact cu el, dar, Ghiţă însuşi e duplicitar: Sămădăului îi întinde capcane ca să-i poată apoi dovedi

vinovăţia; lui Pintea îi ascunde partea ce-i revine din schimbarea banilor furaţi de Lică. Duplicitatea lui are şi o

cauză obiectivă, provenind, de fapt, din însăşi interferenţa celor două lumi, dar şi din structura sa care

confirmă adevărata fire, ascunsă atât lui, cât şi autorului; Ghiţă se evidenţiază, la început, ca fiind un om

cinstit, cu frică de Dumnezeu şi iubitor, mulţumit cu fericirea ce i-a fost hărăzită; treptat, Ghiţă conştientizează

că această fericire nu-l reprezintă, pentru că, dincolo de profilul lui etic, onorabil, aproape angelic, există o
demonie, gata să iasă la suprafaţă atunci când simte puterea banului, crezând că îi reconfirmă

virilitatea masculină în faţa Anei, a familiei şi, nu în ultimul rând, a lui. Ghiţă acceptă provizoratul şi

jocul periculos, ţinând cumpăna între lege şi tâlhărie. A descoperit cu ocazia procesului cât de fragilă şi lunecoasă

este autoritatea legilor, cât de uşor evită Lică închisoarea, înţelegând sau crezând că înţelege rânduielile lumii

porcarilor: Buză-Ruptă şi Săilă Boarul sunt condamnaţi la închisoare pe viaţă, arendaşul, femeia străină şi copilul
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sunt morţi; Lică izbuteşte să ţină sub puterea lui această lume a porcarilor-tâlhari şi să sancţioneze necruţător

abaterile. Ghiţă nutreşte ambiţia să eludeze ambele ordini – a autorităţii şi a sămădăului – şi îşi

construieşte o strategie ca să-i păcălească, dar se transformă curând în „păcălitorul păcălit”, căci, întâi

Pintea îl duce la Ineu, mizând pe prietenia ce-i leagă, dar din martor îl transformă în acuzat, iar, apoi, Lică – în

final – scapă din capcana întinsă, cu preţul sacrificării Anei.

La un prim nivel, se poate remarca spectaculosul şi dramatismul nuvelei determinat de clivajul lumilor

puse în mişcare, de surparea insidioasă şi reciprocă a ordinii vizibile, scrise şi a celeilalte, palpabilă, dar discret

disimulată; de aici vine suspansul şi uşurinţa lecturii. Al doilea nivel descoperă adâncimea socială a universului

scrierii, „prin fondul de viaţă locală pe care e proiectată acţiunea principală” (George Topârceanu).

VII . 4. NUVELĂ TRAGICĂ

O altă tipologie a nuvelei în cauză a intuit-o - nuvelă tragică - , încă din 1925, George Topârceanu,

dezvoltată ulterior şi de alţi critici: Eugen Todoran, VirgilVintilescu,Magdalena Popescu.

Subiectul tragic rezidă în tentativa lui Ghiţă de a-şi depăşi condiţia. Rostul lui în lume pare fixat,

cizmar sărac într-un sat de oameni modeşti, dar el vrea să şi-l schimbe şi astfel arendeazăMoara cu noroc. Acesta e

hybris-ul său, provocarea sorţii, pe care apoi, întâlnirea cu Lică, implicarea lui în afacerile necurate ale

acestuia şi în pânda lui Pintea nu face decât să o potenţeze.

Prologul-oracol împlineşte funcţia corului din tragedia antică; se enunţă concordanţa dintre

ordinea divină şi cea umană prin respectarea normei sociale şi morale, prin cuvintele bătrânei pe care

Ghiţă o consultă ca pe un oracol; ea refuză să hotărască pentru ei, şi-a acceptat destinul: „mă tem ca nu cumva,

căutând acu la bătrâneţe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de astăzi.”

Lanţul tragic leagă între ele personajele: Ghiţă are nevoie de acceptarea sămădăului ca să rămână la

moară, Lică, la rândul lui, nu poate stăpâni ţinutul al cărui centru e moara, fără complicitatea cârciumarului,

Pintea îi foloseşte pe amândoi ca să-şi împlinească răzbunarea – pe unul ca ţintă, pe celălalt ca mĳlocitor; şi

amândoi o folosesc pe Ana, cu mobiluri diferite. Cei patru se află, astfel, prinşi în cercul tragic din care se

iese numai prinmoarte.

Deznodământul se conformează „catharsis-ului”: prin moartea izbăvitoare a eroilor, catastofa

tragică acţionează asupra cititorului. Singurul care supravieţuieşte, Pintea, trăieşte şi el sentimentul unei

înfrângeri, căci Lică a scăpat prin moarte de răzbunarea lui, probabil mult ai îngrozitoare şi umilitoare.

Printr-o ingenioasă extensie a regulii celor trei unităţi din clasicism (de loc, de timp, de acţiune), Slavici

transferă în nuvelă tragicul.

Spaţiul de desfăşurare al acţiunii se restrânge sau se lărgeşte necontenit, dar centrul său rămâne

moara; ea se află la mĳlocul „pânzei de păianjen” pe care o ţes continuu drumurile porcarilor şi trecerile

jandarmilor, ocolurile lui Pintea, Lică sau Ghiţă la Ineu, plecările şi revenirile bătrânei.

Timpul se înscrie şi el în aceeaşi circularitate: Ghiţă arendează cârciuma de Sfântul Gheorghe,

sărbătoare fixată la 23 aprilie când cade Paştele; după aproape o jumătate de an, după Sfântul Dumitru, are loc
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judecata, iar deznodământul se petrece în ziua de Paşti a anului următor. Aşadar naraţiunea parcurge complet

cercul zodiacal al unui an şi îşi condensează „centrul” în durata unei zile de Paşti.

În final locul nefast, moara, arde; răstimpul profan marcat de cele două degradări ale sărbătoririi Paştelui,

se epuizează, acţiunea se încheie prin moartea celor trei, sancţionaţi pentru „hybris-ul” ce şi l-au îngăduit: toate

acestea converg în aceeaşi funcţie purificatoare cerută de „catharsis-ul” tragediei.

Epilogul pecetluieşte prin cuvintele bătrânei victoria destinului asupra norocului de care îşi leagă

răzvrătirea eroii. Tot cuvintele ei tutelează îndreptarea spre acest loc desacralizat, dar şi ieşirea, corespunzătoare

unei izbăviri prin moartea şi focul purificator.

Trebuie precizat, de asemenea, că perspectiva nuvelei tragice se sprĳină şi pe fondul solid al culturii lui

Slavici pe care studiul filozofiei îl orientează spre lectura capodoperelor Antichităţii, a tragediilor lui Shakespeare

sau Corneille şi Racine, dar şi pe mutaţia săvârşită în secolul al XIX-lea, a transferului tragicului în roman sau

nuvelă.

VII . 5. NARAŢIUNE ARHETIPALĂ ŞI SIMBOLICĂ

Un nivel mai profund în interpretarea sensurilor/semnificaţiilor nuvelei este dat de ambiguitatea

titlului cu certă valoare simbolică şi termenul generic folosit pentru desemnarea personajului feminin care

deschide şi închide nuvela: bătrâna. Toate intervenţiile bătrânei, nu numai cele iniţiale şi finale, ci pe tot

parcursul naraţiunii, o arată ca depozitara înţelepciunii lumii ei, ca păstrătoarea tradiţiei. Detaliile despre

viaţa ei anterioară, soţie de cântăreţ bisericesc, apoi, mutată departe de viaţa satului, a bisericii, continuă legătura

cu această lume, fiind singura ce nu se rupe de obârşii, plecările ei de la moară ca să asiste la slujbele religioase

atestând acest fapt, toate o învestesc cu funcţia de a veghea sacrul. Bătrâna acceptă să-i urmeze pe cei doi la

moară, avertizându-i asemenea unei prezicătoarea că s-ar putea să piardă liniştea şi fericirea familiei şi păstrează

constantă distanţa faţă de acest loc.

O intuiţie excepţională dovedeşte Slavici când alege imaginea morii drept simbol fundamental;

scriitorul apelează astfel la ambivalenţa morii ce semnifică deopotrivă mişcarea uniformă, integrând

microcosmosul şi macrocosmosul, reprezentând viaţa, dar şi locul infernal unde sunt omorâte

seminţele şi unde se simt forţele demonice, reprezentând moartea. Moara primeşte şi o altă valoare

simbolică: „roata norocului”, căci, prin venirea la moară, Ghiţă pune întreaga lui existenţă sub semnul

norocului. Moara cu noroc desparte locurile bune de cele rele, dar ea însăşi şi-a degradat funcţia

originară, devenind cârciumă, „în bătătura” din faţa ei, unde fac popas toţi drumeţii; moara încetează

măcinatul şi se preschimbă în cârciumă, asemenea cum se va stinge viaţa celor două personaje.

Mitologia românească învesteşte morarul cu puteri magice, dar, pentru că moara şi-a degradat funcţia, locul

morarului îl ia demonul şi, astfel,Ghiţă se va dezumaniza.

Mai multe indicii obligă la corelarea tuturor elementelor care arată coborârea într-o lume complet

profană şi irecuperabil profanată; celor cinci cruci li se adaugă şapte morţi, rotunjind astfel cifra zodiacală, 12,

aceeaşi cu răstimpul lunilor – de la o sărbătoare de Paşte la alta – în care se petrec faptele.
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La început, semnele par benefice, cele cinci cruci arată binecuvântarea locului, dar belşugul

prea brusc, prea covârşitor, prea uşor obţinut avertizează că Moara cu noroc nu e ce o arată numele. Singura care

îndrăzneşte să o gândească şi să o numească „pustietatea aceea de cârciumă” este bătrâna, pe când, Ghiţă, doar

noaptea, târziu, îi percepe difuz forţa malefică latentă „locul îi părea străin şi pustios”. În fiecare din actanţii dramei

de la Moara cu noroc se întrezăreşte o figură arhetipală. Imaginea demonică însoţeşte apariţiile lui Lică: trece

periodic prin beţia sângelui, cum rezultă din mărturisirea făcută lui Ghiţă, iar, în final, a focului; tovarăşii săi au,

de asemenea, ca pecete câte o monstruozitate fizică sau sufletească. De exemplu, şerparul cu galbeni are o

semnificaţie simbolică în ceea ce priveşte demonismul sub toate aspectele: ale fiinţelor şi lucrurilor care venite

sau aduse în acest spaţiu se impregnează de răul universal. Acest obiect îi desconspiră, astfel, adevărata natură a

lui Lică: este balaurul, întruchiparea Răului, a forţelor obscure şi a pulsaţiilor inconştientului. Şerparul

devine obiectul în care se concentrează forţa sa, indiciu sigur al apartenenţei la familia dragonilor, iar, pierderea

lui la moară îl face vulnerabil. În atmosfera tainică a lăcaşului sfânt (biserica din Fundureni) – tăcerea, mirosul de

tămâie şi de făclii, sfinţii de pe pereţi – Lică îşi descoperă vulnerabilitatea, conştientizând că şi-a pierdut şerparul

cu galbeni; autorul pare să sugereze că înainte de moartea propriu-zisă, Sămădăul e „fulgerat” de puterea divină şi

sinuciderea e o autodizolvare, deoarece, plecat şi revenit la cârciumă după şerpar, descoperă că moara îşi întoarce

„norocul” şi asupra lui, ducându-l la pierzanie. Finalul lui Lică se conformează schemei arhetipale:

dispariţia monstrului semnifică începutul cosmicizării lumii şi a instaurării ordinii sociale. Celelalte

personaje completează scenariul: Pintea preia funcţia ucigaşului de dragoni, iar Ghiţă şi, mai ales, Ana

par victimele sacrificiale: „oasele albe ieşind pe ici pe colo din cenuşa groasă”, după ce moara a ars, stau mărturie a

jertfirii lor pentru ca focul să purifice tot ceea ce a fost atins şi contaminat, obiect sau om, de Lică.

VIII . ARTA PERSONAJULUI LITERAR

Literatura română de până la I. Slavici izbutise să realizeze câteva personaje dramatice de mare forţă

artistică, dar nu crease încă un personaj epic viabil care să nu întruchipeze schematic o anumită trăsătură de

caracter sau o categorie socială, ci să devină un tip reprezentativ pentru societatea românească a timpului. De

aceea, personajele conturate de I. Slavici vor fi primite cu mare interes. Spre deosebire de scriitorii dinaintea lui,

Slavici nu impune personajelor o comportare rigidă, dictată de anumite prejudecăţi morale, ci le dă libertatea
de a se manifesta, în împrejurările în care le pune viaţa, după propriile îndemnuri, după imperativele

sufletului lor. Ni se oferă astfel nu caractere gata formate, ci felul în care ajung oamenii să fie aşa cum sunt,

ca rezultat al influenţelor ce s-au exercitat asupra lor, al condiţiilor sociale în care au trăit. A crea

personaje în felul în care a făcut-o I. Slavici constituie o noutate în literatura noastră.

I. Slavici nu înfrumuseţează cu nimic viaţa personajelor sale. Procentul de duritate şi afecţiune, de

bunătate şi răutate, de hotărâre şi slăbiciune pe care îl aflăm la fiecare dintre ele, face din Slavici un observator

fără părtinire, neutru, rece, impersonal, calculat şi economic, având un spirit realist desăvârşit.

Dar în concepţia lui I. Slavici viaţa fiecărui personaj este văzută ca un destin propriu, care

oricum se va împlini, de aici şi viziunea clasică a gândirii sale. De aceea, el nu se simte obligat să explice

nimic, ci numai să descrie cât mai fidel întâmplările ce îl împing pe fiecare personaj pe drumul destinului.

Personajele sunt şi ele convinse că au o soartă dinainte stabilită, căreia nu i se pot opune: „Cine poate să

scape de soarta ce-i este scrisă!?” se întreabă Ghiţă în sinea sa, odată, când se afla la strâmtoare. Alteori se consolează:
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„Aşa mi-a fost rânduit”, „dacă e rău ce fac, nu puteam să fac astfel”. Nuvela însăşi se încheie cu reafirmarea

acestei fataliste concepţii despre viaţa omului: „Simţeam eu că nu are să iasă bine; dar aşa le-a fost dată.”, îşi

mărturiseşte bătrâna, soacra lui Ghiţă.

Definitorie pentru arta realizării personajelor este marea putere de interiorizare. Slavici a făcut ca

eroii lui să fie înfăţişaţi în zbuciumul lor lăuntric, nu numai în manifestările lor exterioare, aşa cum

fuseseră creaţi în proza de până la el.

Arta personajului epic atinge în „Moara cu noroc” un nivel de măiestrie ridicat şi în ceea ce priveşte

portretistica literară. Portretul fizic este concis, redus la esenţial, accentul nu cade pe substantivele

abstracte, ci pe adjectivele cu rol de epitet. Într-o măsură mai mare decât portretul fizic, portretul moral

constituie un succes remarcabil al prozei româneşti de la începutul secolului al XX-lea. Originalitatea artei

portretistice la Slavici constă în faptul că personajele au însuşiri numeroase, pozitive şi negative, au calităţi şi

defecte, voinţă şi slăbiciune, atitudini ferme şi ezitări; iubesc sau urăsc şi, în general, se comportă ca fiinţe reale.

Aşadar, portretul lor este complex, fiind alcătuit din trăsături contradictorii, constituindu-se ca o însumare

treptată a observaţiilor autorului cu propriile mărturisiri ale personajelor şi cu reacţiile sufleteşti ale celorlalte

personaje.

IX . ARTA NARATIVĂ

PARTICULARITĂŢI ALE LIMBII ŞI STILULUI

Modurile de expunere îndeplinesc o serie de funcţii epice în discursul narativ. Descrierea

iniţială are, pe lângă rolul obişnuit de fixare a coordonatelor spaţiale şi temporale, funcţie simbolică şi de

anticipare. Naraţiunea obiectivă, de persoana a III-a, îşi realizează funcţia de reprezentare a realităţii

prin absenţa mărcilor subiectivităţii, prin impresia de stil cenuşiu. Dialogul contribuie la caracterizarea

indirectă a personajelor, susţine veridicitatea relaţiilor dintre ele. Ioan Slavici este un adevărat maestru în

construirea dialogurilor şi monologurilor interioare, prin care sondează sufletul omenesc, analizează

reacţiile, trăirile interioare şi gândurile personajelor.

Deşi a fost acuzat de folosirea excesivă a regionalismelor, stilul lui Ioan Slavici are o oralitate

asemănătoare cu cea a lui Ion Creangă, dând impresia de „spunere a întâmplărilor” în faţa unui auditoriu;

în acest sens, utilizează exclamaţii sau interogaţii retorice, proverbe şi zicători.

Topica urmează modelul verbal al rostirii, completând, astfel, oralitatea stilului, începând

deseori cu afirmaţia „aşa-i”, unde este vizibilă o formă a stilului familiar, relaxat şi economic. Economia, în

stilul lui Ioan Slavici, se observă deseori în reducerea silabei finale, trăsătură proprie oralităţii.

Ioan Slavici reuşeşte să comunice cu claritate ideile, să formuleze cu o concizie clasică trăsătura

unui personaj, să descrie un peisaj cu mĳloace simple într-o frază sobră, fără ornamente inutile, valoarea

limbii literare constând tocmai în „lipsa de stil” (anticalofilism).

Tudor Vianu arată că scrisului lui I. Slavici îi sunt caracteristice analiza psihologică şi oralitatea.

Limba sa literară nu are strălucirea lui Eminescu, nici firescul savuros propriu lui Creangă. Totuşi, meritele sale

artistice nu sunt de ignorat: „Înaintea lui Creangă, el este acela care se gândeşte să folosească limba poporului cu zicerile
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lui tipice, în povestirile sale.”, aprecia tot Tudor Vianu, observând, de asemenea, că „Slavici este creatorul realismului

ţărănesc, în care Maiorescu va vedea formula cea mai valoroasă a nuvelisticii contemporane...”. În opera sa se întâlnesc

deopotrivă stilul oral, atrăgător, pentru tonul sfătos al povestitorului, dar şi stilul sobru, arhitectonic,

pentru a-i conferi modernitate nuvelei.

În concluzie, limbajul artistic este original prin vigoare, sobrietate, spontaneitate şi oralitate.

Fără să atingă spectaculosul stilistic al celorlalţi autori din epoca marilor clasici, Ioan Slavici impune un stil

propriu, adecvat lumii evocate.

Teme pentru acasă:

1. Scrie un text de circa 10 rânduri în care să comentezi următoarea reflecţie: „Mărirea deşartă şi iubirea de

arginţi, acestea sunt nişte neputinţi iuţi ale sufletului” (Mitropolitul Teofil, Cazania, 1644). O altă cugetare,

persană, afirmă: „Acela a cărui avere depinde numai de avuţie va fi sărac întotdeauna”). Stabileşte o legătură

între soarta lui Ghiţă şi reflecţia din Cazaniamitropolitului Teofil.

2. Comentează teza morală cuprinsă în cuvintele bătrânei, din debutul textului, punct de plecare în
„demonstraţia” autorului pe tema patimii pentru bani. (Poţi avea în vedere şi alte fragmente cu valoare
aforistică cu care se deschid şi alte nuvele semnate de Ioan Slavici: „Sănătatea! Binecuvântarea de sănătate!

Sănătos să fii, şi ţi-e destul un pumn de mălai ca nici pe un împărat să nu te dai! – Comoara; „-Nu-i vorbă! Răi

sunt oamenii, încât mai răi nici n-ar putea să fie. Chiar şi acela pe care toată lumea îl ştie de bun îşi are ceasurile

de răutate, şi nu avem decât să-l atingem unde-l doare pentru ca să-l facem mai dârz decât alţii. – Gura satului)

3. În lumea târgurilor transilvănene, meşterul era în vremea aceea o persoană respectată. A fi meşter şi a
avea calfe (ucenici) era nu doar semnul bogăţiei, ci şi al valorii personale. Comentează, din acest punct de
vedere, proiectul pe care şi-l face Ghiţă: „Trei ani, numai trei ani ani să pot sta aici [...] şi mă pun în picioare,

încât pot să lucrez cu zece calfe şi să le dau altora de cârpit.”

4. Urmăreşte modul cum autorul anticipează confruntările dintre Ghiţă şi Lică încă de la apariţia
sămădăului la hanul „Moara cu noroc”. Comentează, din acest punct de vedere, gândul lui Ghiţă („Ăştia
nu prea îmi par a oameni buni”), precum şi tonul, insinuările şi ameninţarea lui Lică. Sămădăul, bănuind
că Ghiţă nu a devenit cârciumar din pasiune pentru meserie, ci pentru bani, îl încearcă pe acesta pentru a
vedea în ce măsură este stăpânit de mirajul unui câştig uşor şi rapid. Prezintă „testul” la care este supus
Ghiţă (capitolul al IV-lea al nuvelei).

5. A doua venire a lui Lică la „Moara cu noroc! Se constituie într-o confruntare pe faţă între acesta şi
Ghiţă. Fiecare personaj încearcă, prin tatonare, să descopere punctele slabe ale celuilalt. Prezintă
înfruntarea dintre cei doi pe baza informaţiilor oferite de capitolul V al nuvelei.

6. Căzut sub influenţa nefastă a lui Lică, Ghiţă se compromite în mod public, întrucât este anchetat în
două rânduri pentru bănuieli în legătură cu jefuirea arendaşului şi crimă. Deşi eliberat din lipsă de probe,
Ghiţă devine conştient de puterea diabolică a lui Lică. Comentează, în acest sens, conţinutul
importantului capitol XII, care înfăţişează o nouă înfruntare între Ghiţă şi Lică.
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7. Explică înţelesul acestor cuvinte ale lui Lică Sămădăul, cel care cunoaşte cu mare precizie caracterul
slab al lui Ghiţă: „Pe om nu-l stăpâneşti decât cu păcatele lui, şi tot omul are păcate, numai că unul le
ascunde mai bine. Ca să le dea mai lesne pe faţă, caută-i slăbiciunea, fă-l să şi-l deie de gol şi faci cu el ce
vrei...”

8. Lică, un caracter puternic, a cărui patimă este să devină stăpân peste sufletele oamenilor, are şi el o
slăbicune care îl va duce în cele din urmă la pieire. Din această perspectivă, comentează schimbul de
replici dintre Lică şi Ghiţă, precizând la cine face referire Lică: „E însă o slăbicune de care mă tem, fiindcă nu

ştii niciodată cum s-o apuci; e azi mai mare, mâne mai mică şi când ai crede c-ai nimerit-o, dai greş. [...]

- Ce fel de slăbiciune? întrebă Ghiţă cam cu jumătate de gură.

- De femei, ba chiar mai rea decât aceasta, de o singură femeie.” Ţine cont de faptul că Lică se deosebeşte de
oamenii locului, o lume cu legi etice bine stabilite, cu oameni cinstiţi, având respectul binelui, al
adevărului şi al muncii.

9. Prezintă modul în care evoluează, pe de o parte, relaţia dintre Ghiţă şi Ana şi, pe de altă parte, cea
dintre Lică şi Ana până în momentul petrecerii din ziua de Paşti de la „Moara cu noroc” (capitolul al
XIV-lea).

10. Comentează semnificaţia cuvintelor Anei şi atitudinea lui Lică, personaj de care Ana, căzută în păcat,
se agaţă acum cu disperare:

- Dacă te duci şi te duci, ia-mă şi pe mine: nu vreau să-l mai văd; nu pot să mai dau faţă cu el!

- Ei!ce să fac cu tine!? Îi răspunde el, şi-o dete, aşa cam în silă, co cotul la o parte.

11. Exprimă-ţi opinia în legătură cu gestul lui Ghiţă de a-şi omorî soţia, ţinând seama şi de această
mărturisire a sa: „- Nu-ţi fie frică [...]; tu ştii că-mi eşti dragă ca lumina ochilor! N-am să te chinuiesc: am
să te mor cum mi-aş omorî copilul meu când ar trebui să-l scap de chinurile călăului, ca să-ţi dai sufletul
pe nesimţite.” Care crezi că este motivul pentru care autorul hotărăşte să o „sacrifice” în finalul nuvelei?

12. Această nuvelă, care pleacă de la o teză morală (necesitatea echilibrului şi a stăpânirii de sine),
debutează prin cuvintele bătrânei (în spatele cărora se ascund vocea şi opinia autorului) şi se încheie tot
cu vorbele ei. Stabileşte o conexiune între începutul şi sfârşitul nuvelei pentru a demonstra un anumit
tip de construcţie a textului.

13. Scrie un eseu structurat de circa două-trei pagini în care să prezinţi evoluţia celor trei

personaje (Ghiţă, Ana, Lică Sămădăul) puse în prim-plan de Ioan Slavici în nuvela Moara cu

noroc. În redactarea eseului structurat se recomandă să dezvolţi următoarele repere:

- explicarea semnificaţiei cuvintelor bătrânei (din debutul nuvelei);

- prezentarea evoluţiei lui Ghiţă, orbit de patima pentru bani;

- motivarea transformării personajului Ana dintr-o soţie iubitoare şi devotată într-una care-şi trădează
soţul;

- evidenţierea rolului malefic pe care îl are Lică Sămădăul.
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Capsula timpului

Autori: Prof. Manea Roxana-Maria
Insp. înv. primar și special prof. Gheorghiu Corina Ionica

Prof. Antonescu Valentina
Secretar Gheorghe Georgeta Ecaterina

Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia”, com. Crevedia Mare, jud. Giurgiu

Scop: Motivarea elevilor în vederea obținerii unor rezultate bune la învățătură și purtare
Obiective:

� Responsabilizarea elevilor și motivarea acestora în vederea finalizării cu succes a unui lucru
început;

� Dezvoltarea simțului etic, dezvoltarea morală;
� Amplificarea dorinței de cunoaștere/perfecționare;
� Dezvoltarea capacității de a analiza și de a reflecta asupra anumitor aspecte ale vieții personale,

în particular și ale societății, în general;
� Autoevaluarea - treaptă spre progres

Resurse:
� Umane: cadru didactic diriginte/învățător, elevi
� Materiale: Recipiente pentru mesaj, coli, creioane colorate, etichete, aparat foto/cameră audio-

video
Data estimată:

� Început activitate: Octombrie 2023
� Final de activitate: Iunie 2026

Locul desfășurării activității: sala de clasă, împrejurimile școlii, terenul de sport
Evaluare: Fișă de lucru/mesaj, fotografii, chestionare

Desfășurarea activității:
Tema 1. „Capsula timpului – material informativ”
- Prezentarea activității (temele ce urmează a fi parcurse, materialele necesare);
- Stablirea locului în care vor fi ascunse „capsulele timpului”;
Pe parcursul acestei întâlniri, elevii pot veni cu idei în vederea completării/îmbogățirii etapelor
viitoare care vor contura întreaga activitate.
Timp alocat (estimativ): 1 -2 ore
Perioada: Septembrie 2022



147

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

Tema 2. „Necesar materiale de lucru”
Estimarea necesarului de materiale/identificarea reusurselor materiale privind începerea și finalizarea
cu succes a activității.
Timp alocat (estimativ): 1 oră
Perioada: Septembrie 2022

Tema 3. „Realizarea mesajului”
În vederea realizării mesajului/fișei se va ține cont de părerile/ideile elevilor implicați direct în
activitate. De la fiecare întrebare care figurează în mesaj se așteaptă un răspuns care va fi dat în prezent,
iar un altul în anul 2026.
Timp alocat (estimativ): 1 – 2 ore
Perioada: Septembrie 2022

Tema 4. „Finalizare –sigilarea recipientelor și ascunderea acestora”
- Distribuirea mesajului/fișelor de lucru pentru a fi parcurse în întregime de fiecare participant la
activitate – personalizarea mesajului;
- Distribuirea recipientelor și lipirea etichetelor cu numele ficărui elev pe recipiente în vederea
identificării rapide a acestora;

- Sigilarea recipientelor;
- Ascunderea celor 23 de „capsule ale timpului” în locul stabilit încă de la începutul activității
Timp alocat (estimativ): 2 – 3 ore
Perioada: Octombrie 2022

Tema 5 „Diseminarea rezultatului”
- Aflarea locului în care au fost ascunse „capsulele timpului”;
- Identificarea recipientelor și citirea mesajului de către fiecare elev prezent la activitate;
- Împărtășirea reciprocă a sentimentelor și obținerea feedback-ului din partea tuturor participanților
la activitate.
Timp alocat (estimativ): 2 – 3 ore
Perioada: Iunie 2026
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CAPSULA TIMPULUI
Octombrie 2022 – Iunie 2026

1. Cum te numești?
Cum îți spun prietenii?

2. În ce clasă ești?
Care este materia ta preferată?

3. Cum se numește cel mai bun prieten al tău?
4. Descrie sentimentul care te reprezintă în acest moment.

5. Care sunt hobby-urile tale/ce-ți place să faci în timpul liber?

6. Cum te vezi peste 4 ani?

7. Ce așteptări ai de la tine?

Dar de la cei din jurul tău?

8. Scrie un mesaj pentru un coleg de al tău pe care acesta să-l citească peste patru ani. (Nu uita să

menționezi numele colegului căruia îi adresezi mesajul)

9. Scrie un mesaj pentru tine pe care să-l citești peste patru ani.
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TEHNOLOGIILE EDUCAȚIONALE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL

MODERN

Profesor Manolachi Liliana
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu,, Medgidia

Odată cu tranziția recentă a multor domenii spre mediul online, educația a fost, la rândul ei,
nevoită să se adapteze noilor cerințe pentru a continua să satisfacă nevoile elevilor, ale studenților și ale
profesorilor. Predarea online presupune mult mai mult decât folosirea unui dispozitiv conectat la
internet în locul unei săli de clasă. Este nevoie, de asemenea, de adaptarea modului de predare și de
interacțiune cu elevii la noile cerințe. Tehnologiile educaționale și învățământul
modern vin să se completeze reciproc cu un scop nobil de a forma nouă generație cu abilități sporite și
potențial de dezvoltare. Iar noi, profesorii, suntem cei care devenim umbra învățării, oamenii din
spatele cortinei, cei care știm să modelăm destine și vieți. Pedagogia la fel ca și toate domeniile de
activitate are nevoie de un „referesh”, Generația Z sunt copii gadgeturilor, copii tehnologiilor on-line,
acei elevi care îi găsim mereu cu telefonul sau paleta în mână, de aici vine și necesitatea noastră a
profesorilor de a implementa anume acele metode de studiu care să fie atractive și motivante pentru
copii. Astfel, pentru început, încercăm să formulăm un răspuns la următoarea întrebare: „Este e-
learning cel mai bun mod de achiziţie a noilor cunoştinţe ?” Răspunsul este simplu: e-learning nu este
cel mai bun mod de achiziţie al noilor cunoştinţe, dar este posibil să fie cel mai eficient în multe situaţii,
dacă este utilizat într-un mod corect. În acest sens, vom
examina în paralel câteva dintre avantajele şi riscurile oferite de sistemul e-learning: - independenţa
studentului de spaţiu – studentul poate învăţa acasă într-o atmosferă relaxantă ori la locul de muncă şi
în acest mod el economiseşte timp. Având în vedere necesitatea utilizării ca mediu de învăţare a
reţelelor Internet sau intranet există însă riscul întreruperii comunicării cu serverul. - independenţa
studentului de timp – conduce la libertate în fixarea orarului, conţinuturile educaţionale fiind parcurse
în ritm propriu. În acest caz, studentul trebuie să cunoască noţiunile de bază din cadrul disciplinelor.

Există şi unele riscuri dacă luăm în considerare două aspecte importante ale e-
learning: comunicarea şi colaborarea, iar acestea se pot desfăşura: - sincron, în sensul că toţi
participanţii se conectează în acelaşi timp şi sunt sub îndrumarea unui profesor, existând posibilitatea
lucrului în comun sau a partajării informaţiei. În special comunicarea sincronă, cum ar fi chat sau
videoconferinţă, depinde extrem de mult de timp deoarece toţi participanţii la curs trebuie să fie on-
line în acelaşi timp, iar aceasta necesită un bun management al timpului. - asincron, dar nici în acest caz
participanţii nu sunt complet independenţi de timp, deoarece nu are sens să formulezi o întrebare sau
să lucrezi la un proiect comun dacă răspunsurile emise ajung cu întârziere la destinatar. Spre deosebire
de învăţarea sincronă, în învăţarea asincronă interacţiunea dintre profesor şi student se produce
intermitent, în sensul 11 că materialele necesare în instruire pot fi parcurse fără comunicare în timp
real, fiind livrate de exemplu prin e-mail sau CD. - distribuirea şi diseminarea informaţiei rapid,
simultan mai multor studenţi – are ca rezultat creşterea ratei de achiziţie a cunoştinţelor şi este benefică
pentru studenţi, aceştia având acces rapid şi la surse de informaţii. Deoarece unele produse au un ciclu
de viaţă scurt, diseminarea rapidă a informaţiilor aduce mari beneficii furnizorului de servicii
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educaţionale care poate şcolariza un număr mai mare de persoane, fără să fie afectată eficienţa instituţiei
de învăţământ. - învăţarea adaptivă – în e-learning conţinuturile didactice pot fi proiectate astfel încât
fiecare student să aibă posibilitatea parcurgerii materialelor în ritm propriu. Printr-o pretestare se
evaluează nivelul cunoştinţelor în funcţie de care se stabilesc tipul şi stilul de învăţare, dar şi progresul
pe care trebuie să-l facă studentul. Multe sisteme e-learning nu au bine definite aceste seturi de
caracteristici. - creşterea motivaţiei şi asigurarea succesului şcolar prin utilizarea elementelor
multimedia şi a învăţării interactive – numeroase cercetări întreprinse pentru a studia efectul utilizării
multimedia în învăţare au arătat că anumite tipuri de media utilizate eficient prelungesc perioada de
reţinere a cunoştinţelor. Combinarea mai multor tipuri de media într-un mod plăcut poate fi foarte
eficientă, ducând la reamintirea în totalitate a întregului material. Dezavantajul este dat atât de costurile
foarte ridicate necesare pentru crearea materialelor cu conţinuturi speciale (simulări, animaţii), cât şi de
cunoştinţele specifice anumitor domenii.

Indiferent de riscurile pe care le presupune sistemul e-learning, trebuie respectate următoarele
reguli: - să se urmărească în permanenţă atingerea obiectivelor propuse; - să se structureze conţinutul
educaţional astfel încât acesta să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere; - să conţină
elemente care să orienteze studentul spre o instruire eficientă; - să stimuleze gândirea independentă; -
să ofere situaţii didactice de autoevaluare Avantajele acestui tip de învăţare sunt
următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, utilizatorul putând hotărî singur, data şi ora la
care se implică în activitatea de instruire
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Studiu privind o analiză comparativă a utilizării şi a eficienţei

metodelor clasice în raport cumetodele interactive în şcoală

în predarea disciplinelor tehnice de specialitate

prof. Marin Liviu

Liceul Tehnologic “ Toma Socolescu”, Municipiul Ploieşti

Trăim într-o lume aflată într-o continuă metamorfoză spirituală, materială, ideologică şi
educaţională. Dinamismul epocii noastre post-moderne impune tuturor categoriilor sociale o abordare
nouă în toate domeniile, inclusiv în cel educaţional. Unii pot ţine pasul, alţii refuză iar ceilalţi se
mulează greu la transformările pe care le aduce cu sine evoluţia. În învăţământ au loc transformări
rapide. Totul e în schimbare, inclusiv mediul de învăţare, mediu care poate eficientiza tehnicile de
învăţare şi de muncă intelectuală sau le poate bloca, încetini, uneori din lipsa banilor, alteori din
dezinteresul educatorilor.

S-au schimbat planurile de învăţământ, programele şcolare, manualele şcolare, şi totuşi,
profesorii constată adesea că elevii lor sunt dezinteresaţi, că şi-au format o atitudine de respingere dacă
nu de indiferenţă faţă de studiu, că nu ştiu cum să înveţe, că nu doresc să fie educaţi sau să se educe – cel
puţin nu în sistem, nu în cel educaţionale. Ceea ce li se oferă nu este pe placul elevilor, ceea ce apreciază
dascălul ca fiind demn de studiat nu este apreciat în aceeaşi măsură de elev. Copilul caută să i se
răspundă mereu la întrebarea: La ce îmi foloseşte acest lucru? De ce disciplinele tehnice sunt atât de
multe?. Spiritul pragmatic îşi cere drepturile încă de pe băncile ciclului primar. Pentru ei şcoala
reprezintă spaţiul în care adultul reprezintă o autoritate care doreşte să se impună, să îşi impună
părerile şi să formeze oameni asemeni lui. Elevii se tem că, odată integraţi într-un sistem, acesta va face
din ei roboţi, fiinţe comune capabile să rostească şi să acţioneze după un anumit tipar pentru a fi docili
şi maleabili. Sentimentele acestea de rebeliune şi frustrare sunt cât se poate de motivate atâta vreme cât
sunt abordate tradiţional conţinuturile iar procesul de învăţare se reduce la un efort de memorare.
Transpunându-ne în locul elevului, devine firească şi explicabilă reacţia de refuz a acestuia faţă de
manualele de neînţeles, faţă de avalanşa de informaţii adesea irelevante şi inutile, care se revarsă asupra
lui în fiecare lecţie. E de datoria adultului, a educatorului, a celui aflat în sistemul educaţional să
identifice modalităţi de organizare a activităţilor didactice în aşa fel încât acestea să atragă, să provoace,
să motiveze, să intereseze, să fie eficiente şi atractive.

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonanță cu toate modificările
şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile învăţământului, noile
cerinţe ale elevilor şi ale societăţii.
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Eficienţa unei metode este dată de modul în care este raportată la o anumită situaţie didactică.
O metodă aduce rezultate numai în momentul în care e luat în considerare criteriul oportunităţii sau cel
al adecvării la o anumită realitate. În acelaşi timp, nu numai adecvarea externă constituie un indicator al
pertinenţei metodei, ci şi congruenţa secvenţelor care o compun, precum şi alternanţa, succesivitatea
artificiilor metodologice, calitatea coordonării şi articulării între metode, între un procedeu şi o metodă.

Dezideratele de modernizare şi perfecţionare a metodologiei didactice se încriu pe direcţia
sporirii caracterului activ-participativ al metodei de învăţare, pe aplicarea unor metode cu un pronunţat
caracter formativ în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, care să-l implice pe copil direct în
procesul de învăţare, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea gândirii, reuşind să
aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului său potenţial.

Metodele constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, este calea eficientă de
organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar
eforturile cadrului didactic şi ale copiilor.

Dacă în învăţământul tradiţional, principalele metode le constituie conversaţia, expunerea,
demonstraţia, metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoştinţe, pasivitatea elevilor,
învăţământul modern solicită aplicarea metodelor activ – participative, a celor care dezvoltă gândirea
critică şi dezvoltă imaginaţia. Aplicarea acestor metode care generează învăţarea activă şi prin care
elevii sunt iniţiaţi în gândirea critică nu este simplă, ci necesită timp, răbdare, exerciţiu şi este de
preferat să se facă de la vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea trebuie să fie
selectate şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele propuse, de specifcul grupului
educaţional şi nu trebuie să constituie un trend sau un moft al cadrului didactic.

Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii
critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic,
de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi
celorlalţi, de a sintetiza/esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare,
elevii învaţă să respecte părerile colegilor.

Comunicarea tradiţională în cadrul lecţiei se bazează exclusiv pe transmiterea de cunoştinţe de
către profesor, pe receptare şi imitare de către elev. Acest model de comunicare are la bază ideea că
anumite cunoştinţe şi informaţii nu trebuie descoperite de elev, ci se transmit şi se comunică elevului ,
prin intermediul limbajului. Expunerea, prelegerea, descrierea, explicaţia, povestirea, lucrul cu
manualul, sunt câteva metode la care recurg profesorii ce utilizează modelul de comunicare tradiţională
în cadrul lecţiilor.

Rolul profesorului este de a crea un climat care să antreneze gândirea divergentă şi să dezvolte
atitudinea creativă la elevi, condiţie esenţială pentru desfăşurarea unui program complex de instruire,
care să-i pregătească pentru viaţa socială, tot mai solicitantă, în care se vor integra.

Practica dascălilor de a da cât mai multe informaţii trebuie înlocuită cu preocuparea de a-i îndruma
spre un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri
intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate
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interactiv în care elevii îşi asumă responsabilităţile, formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în
activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi
originalitate dacă se respectă principiul flexibilităţii.

Încununarea acestor cerinţe este realizată prin punerea în practică a metodelor interactive care
aduc schimbări în planul gândirii cu referire la idei, opinii, limbaj, activează elevii, îi motivează
reducând încorsetarea pe care, deopotrivă, atât ei cât şi profesorul, o resimt într-o activitate tradiţională.
Trebuie, însă, avut în vedere că aceste metode să fie aplicate ca un joc cu reguli, joc de învăţare, de
cooperare, distractiv nu cu un efort de concentrare. Ei trebuie să fie relaxaţi, să rezolve sarcina didactică
în grup, să ia decizii şi să aplaneze conflictele ce pot apărea.

Activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la dezvoltarea
independenţei în gândire şi acţiune. Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive
conferă activităţii mister didactic, se constituie ca o aventură a cunoaşterii în care copilul este
participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în
grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se
simte responsabil şi mulţumit în finalul lecţiei. Profesorul trebuie să fie şi să îşi arate entuziasmul în faţa
reuşitei, să aprecieze verbal şi non-verbal progresul înregistrat de grup sau de copil. Se spune deseori că
acei copii care au parte de dascăli creativi vor fi şi ei creativi urmându-le modelul. Lumea în care trăim
se schimbă şi odată cu ea şi educaţia. Prin metodele interactive de grup copiii îşi exersează capacitatea
de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie ca şcolar şi ca adult. Metodele moderne
responsabilizează elevul, îl face membru activ în procesul său de educare şi formare.

Metodele moderne pun accent pe dezvoltarea imaginaţiei elevului, pe capacitatea acestuia de aşi
formula şi susţine opinii, dar şi de a lucra în echipă. Elevul are un rol activ în cadrul procesului
instructiv-educativ, pe când în cazul metodelor clasice el doar primeşte informaţia.

Prin utilizarea metodelor interactive se încearcă implicarea lui activă în procesul instructiveducativ,
sporindu-i astfel interesul, lucru ce duce la o mai bună şi mai uşoară asimilare a informaţiei ce se
doreşte a fi transmisă. Interactivitatea dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună, ceea ce este
important pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare. Munca în grup permite împărţirea
sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de realizat, timpul de soluţionare a problemelor
este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup decât atunci când se încearcă găsirea
rezolvărilor pe cont propriu. Copilul învaţă astfel din timp că o societate sănătoasă şi benefică este aceea
în care nu numai el se simte bine, ci şi cel de lângă el, că numai prin colaboare se pot găsi soluţii
eficiente şi numai prin comunicare se pot rezolva probleme.

Prin metodele moderne el învaţă în primul rând cum să înveţe, de ce tip de inteligenţă dispune şi
cum o poate folosi în beneficiul lui şi al celorlalţi. Ca elevă am fost un „experiment” educativ al unei
societăţi comuniste, am fost un „pahar” umplut cu informaţii nefiltrate, de multe ori inutile. Dascălii –
oratori îşi expuneau cunoştinţele, ţineau prelegeri, explicau fără a ţine însă cont de cerinţele elevilor, de
imaginaţia acestora, de nevoile lor de exprimare şi manifestare.Sigur, în privinţa dascălilor, au existat şi
excepţii, dar nu despre aceasta e vorba acum.
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Ca profesor am posibilitatea de a mă educa şi de a pune în practică metode interactive de predare
învăţare care să dezvolte caracterul, personalitatea educabilului. Copiii trebuie să fie antrenaţi în
activităţi interesante curriculare şi extracurriculare, să înţeleagă faptul că educaţia lor nu se încheie o
dată ultima oră de curs sau cu ultima zi petrecută pe băncile şcolii sau facultăţii.

Consider că învăţarea interactivă – creativă, poate forma elevilor caracterul, modela personalitatea,
dezvolta imaginaţia, le poate insufla responsabilitate, îi poate face productivi, îi poate ajuta să se
descopere şi să fie sociabili şi receptivi. Asta nu înseamnă însă că metodele tradiţionale, prelegerea,
expunerea, explicaţia şi toate celelalte nu îşi aduc aportul lor la formarea elevului, prin acestea
formabilul intrând în posesia unui bagaj de cunoştinţe demn de luat în considerare şi de care va
beneficia atât el cât şi societatea, de care se va folosi în domeniul în care va profesa în viitor.
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Ștafetă între generații

Activități extrașcolare în cadrul parteneriatului educațional

școală-grădiniță

Autori: Mavrodin Doina – Anișoara(IVA)

Alexandru Neguța(IVB)

Profesori înv. primar Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu”, Hârșova

Prin proiectul ”Stafetă între generații” am dorit să inițiem și să menținem o colaborare cu grădinița din
localitate, atât pentru a ne întălni cu o parte din elevii care vor trece pragul școlii noastre la începutul anului
școlar, pentru a cunoaște reciproc specificul activității din grădiniță și din școală, cât și pentru a realiza schimburi
de experiență de pe urma cărora să beneficieze toți factorii implicați în acest proiect. Prin activitățile comune pe
care le-am propus, am intenționat să demonstrăm, mai ales preșcolarilor, că școala nu este un element de
constrângere, de îngrădire a jocului și a activităților cu care au fost obișnuiți la grădiniță, ci ea reprezintă o
continuare absolut normală a activității copilului care trebuie să fie ajutat să treacă cât mai firesc acest prag și să
se integreze cu succes în clasa I. Am sperat, și realitatea a demonstrat că nu ne-am înșelat, că organizarea acestor
activități comune ce vizează familiarizarea copiilor cu munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător
și elevi, elevi-elevi, va face ca reprezentările copiilor despre şcoală să fie mai clare și mai apropiate de realitate,
iar debutul școlar să se desfășoare sub auspicii bune.

Scopul acestui parteneriat educațional a fost inițierea unei colaborării educatoare-învățătoare în vederea
familiarizării copiilor preșcolari cu specificul activităților școlare, dar și pregătirea părinților pentru noua
perioadă de școlaritate în care urmează să se integreze copiii.

Desigur că nu puteam porni pe complexul drum al conceperii unui proiect fără a ne stabili cu exactitate
obiectivele care să ne jaloneze drumul și a căror îndeplinire ne garanta eficiența demersului nostru. Astfel am
putea enumera:

� Antrenarea preșcolarilor și școlarilor în desfășurarea unor activități comune

� Dezvoltarea cooperării și colaborării între cadrele didactice din cele două instituții implicate

� Stimularea imaginației și a creativității prin activitățile propuse

� Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă

� Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare, atât pentru
preșcolari, cât și pentru școlari

� Stimularea interesului părinților prin implicarea directă și indirectă în acțiunile propuse

� Cunoaşterea individual a copiilor de către cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor, ritmului de
dezvoltare, al abilităţilor şi inclinaţilor, al mediului familial din care provin
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� Cunoașterea sarcinilor și a conduitei școlare

Pentru ca întâlnirile să fie dinamice, antrenante și să capteze întreaga atenție, precum și interesul
preșcolarilor, am alternat activitățile, încercând să cuprindem domenii cât mai variate : artistic, sportiv, practic,
creație, tradiție, pentru ca acestea să se plieze pe nevoile și interesele vârstei și să contribuie la formarea unor
reprezentări care să avantajeze instituția noastră. Astfel, ni s-a părut potrivit ca prima activitate să faciliteze
cunoașterea dintre elevi și preșcolari, de aceea am și denumit-o Să ne cunoaștem mai bine. Am selectat o serie de
jocuri de cunoaștere, de mișcare și de atenție, care să spargă gheața și să ajute la crearea acelei atmosfere specifice

unei activități reușite.Iată unul dintre acestea:

“Cântă-ţi numele!”Pe cartonaşe se scriu prenumele copiilor, cu litere de tipar. Fiecare îşi ţine cartonaşul,
astfel încât numele lui poată fi vizualizat de către colegi. Pe o melodie uşoară, cunoscută de toţi,
învăţătoarea întreabă Unde este Ana? Fetiţa care şi-a auzit prenumele ridică cartonaşul şi răspunde
cântând :Aici sunt!

Jocul se poate complica. Copiii se aşază în cerc pe covor. Învăţătoarea are la dispoziţie cartonaşele cu prenumele
elevilor şi o minge. Ridică un cartonaş la întâmplare şi întreabă al cui este prenumele.

Copilul care îşi recunoaşte prenumele, primeşte mingea. Învăţătoarea continuă să arate cartonaşe cu prenume.
Mingea se rostogoleşte de la un copil la altul, pe măsură ce fiecare îşi recunoaşte prenumele.

Pentru luna febuarie am conceput o activitate care să testeze și să antreneze abilitățile și imaginația copiilor.
Am denumit-o Ne jucăm și învățăm și, având grĳă să ne procurăm din timp materia primă și toate cele necesare,

am invitat copiii la un exercițiu de imaginație și de creație de figurine și jucării din legume și fructe. Iată un
exemplu :

Figurină din fructe - Maimuțică

Materiale necesare:fructe (măr, portocală, ananas),castraveți, măsline negre, scobitori, hârtie de
ambalat flori.

Fructele se îmbină între ele cu ajutorul scobitorilor. După realizarea figurinei,aceasta se poate
așeza pe un suport de hârtie.

A treia activitate a proiectului s-a desfășurat în luna martie, așa că ne-am gândit să celebrăm sosirea
primăverii printr- un concurs de dans la care să participăm pregătiți cu accesorii – măști, ochelari, pălării și
coifuri - pe care le-am lucrat înainte. Am denumit activitatea Întâmpinăm primăvara cu bucurie și chiar putem
afirma că bucuria a fost nota dominantă a acestei activități

Iată câteva exemple de măști/ochelari și coifuri :

Materiale necesare: imprimantă pentru șabloane, creioane colorate, carioca, acuarele, foarfeci, cartoane
colorate A4, sclipici, pastă de lipit,, hârtie creponată , elastic ;

Luna aprilie, fiind luna sărbătorilor pascale, și pentru că și copiii - și preșcolarii, și școlarii - sunt în
majoritate creștini ortodocși, toate acestea ne-au sugerat tot o activitate practică, un atelier de creație a unor
obiecte cu specific pascal, utile, care să păstreze mai mult timp amintirea unor momente plăcute petrecute într-o
școală care se simte bucuroasă și onorată să îi aibă elevi.
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Activitatea s-a numit În așteptarea iepurașului și acesta este unul din produsele realizate:

Suport de ou cu iepuraș

Materiale necesare: imprimantă, coli albe, A4, creioane colorate, carioca, foarfeci, cuţit, riglă, creion negru,
pastă de lipit,role de carton de la hârtia igienică sau prosoape de bucătărie.

Se imprimă anexele. Se taie cu un cuţit bucăţi din rola de carton de 4 cm înălţime (Măsurăm cu rigla şi facem
semne cu creionul - aplicăm cunoştinţele de geometrie!). Se colorează şi se decupează, pe contur, modelul. Se
îndoieşte hârtia pe linia punctată. Se lipeşte desenul colorat pe bucata de rolă. Se apleacă petalele pe marginea
suportului.

Pentru luna mai am ales o activitate dinamică care să se desfășoare în aer liber și să antreneze copiii într-o
acțiune concretă de înfrumusețare a mediului înconjurător, oferindu-le ocazia să deprindă unele abilități legate
ce cultivarea florilor. Activitatea s-a numit Flori copii printre flori vii și s-a desfășurat în două etape. În prima etapă,
cu o zi înainte, împreună cu copiii școlari am pregătit terenul și semințele, am săpat locul, îndepărtând buruienile,
am greblat, am făcut vaduri și am udat. În ziua următoare, împreună cu preșcolarii am semănat semințele și am
văruit copacii din curtea școlii. Pentru o reușită deplină, ne-am documentat înainte și am respectat câteva reguli
de care trebuie să se țină cont în procesul de plantare a unor semințe și răsaduri.

Reguli de bază în plantare : Semintele se pregătesc prin a fi udate la început cu apă din abundență, de
preferință caldă, pentru a se umezi. Procedura de umezire este următoarea: semințele sau amestecul de semințe
se pun într-o găleată mare, în care se adaugă apa călduță, puțin câte puțin.Compoziția de semințe se amestecă cu
mâna, astfel încât umezeala să se uniformizeze, iar semințele să absoarbă apa. Se continuă cu adăugarea apei,
până când toatâ cantitatea de semințe este uniform umezită, dar nu înecată în apă. Dacă în momentul în care se
strânge compoziția de semințe in pumn curge apa, atunci este necesară adăugarea unui amestec uscat, pentru a
echilibra umezeala.Compoziția se lasă puțin la uscat, apoi se poate planta. Plantarea se efectuează la aproximativ
6 milimetri sub pământ. După ce se acoperă semințele cu pământ, se va uda foarte bine. Pentru ca plantele să se
dezvolte, locul trebuie să fie însorit și umed. La plantare, răsadurile trebuie să aibă cel puțin 45 de zile, să fie
viguroase și

sănătoase. Distanța dintre răsaduri trebuie să țină cont de caracteristicile speciei și ale soiului .Plantarea propriu-
zisă se face cu plantatorul, o lopățică sau alt obiect care poate să deschidă o adâncitură suficient

de largă, astfel încât firul să nu fie forțat.Se trage pământul cu atenție lângă rădăcină, se apasă cu delicatețe pentru
a nu mai rămâne aer, urmărindu-se ca firul să rămână în poziție dreaptă.

Ultima activitate din cadrul proiectului s-a intitulat Joc și joacă și s-a desfâșurat în sala de sport. Au fost alese

pentru această activitate jocuri dinamice diverse, iar întrecerile au fost între echipe mixte școlari – preșcolari.
Iată unul din jocurile desfășurate în ultima activitate:

„Semănatul și culesul cartofilor” (sau orice „legumă” care poate fi transportată în alergarea de viteză). Elevii sunt
organizați în trei echipe, dispuse în coloană câte unul, înapoia unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe
se plasează (trasează) trei/patru cercuri la distanță de 4-5 m unul față de celălalt. La capătul traseului se așează un
reper (fanion) care poate fi ocolit. La semnalul învățătoarei, primii copii din fiecare echipă ridică cele 3-4



158

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

„legume” așezate în fața lor și din alergare „seamănă” (pun) câte o „legumă” în fiecare cerc , apoi ocolesc fanionul
și revin la propria echipă, adunând ”legumele” și predându-le următorului coechipier. Câștigă echipa care revine
prima în formația inițială.

Acum, la ceva timp după împlementarea proiectului, putem afirma că acesta a fost o reușită profesională care a
presupus mulltă muncă, dar a adus și multă satisfacție, iar o parte din preșcolarii de atunci, care între timp au
devenit elevii școlii noastre, pot confirma prin amintirile vii pe care încă le păstrază că un parteneriat educațional
școală-grădiniță poate fi o experiență de neuitat pentru ei, dar și un lobby prețios pentru școala noastră.
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Asistența psihopedagogică la elevii cu CES

Milea Rodica Melania
Școala Profesională Specială Codlea

La elevii din şcolile speciale toate funcţiile şi procesele psihice sunt afectate, într-un fel sau altul.
Cerinţele educative speciale fac trimitere către acea categorie de nevoi de ordin educativ care

survin şi sunt solicitate de persoane care prezintă disfuncţii sau deficienţe ca urmare a unor condiţii
defavorizante ce condiţionează individul şi îi oferă un grad mai înalt de specificitate față de cei din jur.
Această abordare a învăţământului prin prisma cerinţelor speciale face trimitere la nevoile, capacităţile
şi competenţele copilului în mod direct, şi indirect, secund, la poziţia profesorului sau educatorului.
Totuşi trebuie precizat că cerinţele educative speciale nu abordează problematica elevilor care prezintă
dificultatea la o anumită materie iar la celelalte face faţă satisfăcător sau bine şi nici a acelora care nu se
pot concentra din varii motive, ci se relaţionează direct de spectrul larg al dificultăţilor care intră în
competenţa psihopedagogiei speciale, mai precis, copiii cu dizabilităţi, afecţiuni de natură neuropsihică,
neurofiziologică, ce prezintă dificultăţi de învăţare pregnante, persistente.

Noţiunea de cerinţe educative speciale desemnează necesităţile educaţionale complementare
obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor
individuale şi/sau caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de învăţare), precum și o intervenţie
specifică prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. Sistemul de învăţământ special are drept scop
educarea, recuperarea şi integrarea socio profesională a elevilor cu cerinţe speciale.

Deficienţa mintală este concepută ca o deficienţă globală ce vizează întreaga personalitate:
structură, organizare, dezvoltare intelectuală, afectivă, psihomotrică, comportamental adaptativă, de
natură ereditară sau câştigată în urmă unei leziuni organice sau funcţionale ale sistemului central.
Aceasta se manifestă din primii ani de viaţă, în grade diferite de gravitate în raport cu nivelul mediu al
populaţiei și are urmări directe în ceea ce priveşte adaptarea socioprofesională, gradul de competenţă şi
autonomie personală şi socială.

Deficienţa de bază în cazul întârzierii mintale, are loc în domeniul proceselor de cunoaştere, în
primul rând al gândirii abstracte. Măsura în care aceste deficienţe influenţează negativ alte aspecte -
afectivitatea, voinţa, caracterul - depinde în mare măsură de cunoştinţele educative şi de viaţă.

Evoluţia copilului cu C.E.S. depinde, în primul rând, de asistenţa psihopedagogică
specifică, pedagogia curativă realizându-se fie de căre un consilier şcolar, profesor itinerant,
psihopedagog, alţi profesionişti sau echipe de intervenţie multidisciplinară.

Dincolo de particularităţile fiecărei boli în parte, se desprinde aparte şi un set general de măsuri
şi tehnici ce pot fi aplicate pentru a comunica eficient, în general, cu un copil cu C.E.S.

Ascultarea activă, adică angajarea în acea relaţie de parteneriat cu copilul, ajută la observarea
sistematică a comportamentului, chiar şi anticiparea faptelor care ar urma să se producă.

Psihopedagogul poate manipula aceste conduite şi evenimente, în scopul unei conduite cât mai
dezirabile, pentru a diminua consecinţele negative.
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Astfel, numim tehnica întăririi acea tehnică care are în vedere manipularea evenimentului
cauzat de un anumit comportament. Această tehnică poate fi pozitivă sau negativă.

Întărirea pozitivă, poate fi aprobarea sau lauda. Aici putem include recompensa, pentru
motivare. Definirea recompensei se face pe o gamă largă, în funcţie de nevoile particulare ale fiecărui
copil în parte, chiar dacă are aceeaşi boală şi ea se poate realiza prin:
� aprobare verbală, valorizare sau apreciere a ceva;
� aprobare nonverbală: aplauze, zâmbet;
� contact fizic: atingere pe umăr, strângerea mâinii, îmbrăţişare etc.;
� acces la diferite activităţi: premii, obiecte materiale etc.

Întărirea negativă, precum dezaprobarea, critica etc, e consecutivă unui comportament
negativ. Scopul ei e să scadă pe viitor probabilitatea producerii unui comportament similar. În urma
acestei întăriri aşteptările ar fi ca, în viitorul apropiat, copilul să aleagă un comportament alternativ care
să-l „scape” de întărirea negativă şi să elimine conduita indezirabilă prinmetoda sancţiunilor. Această
tehnică nu conduce întotdeauna către efectul scontat.

Sancţiunea se face în forme uşoare, precum mustrarea blândă, ignorarea (atenţia negativă),
privarea de recompense etc. Se va urmări şi consecvenţa în a pedepsi, dar trebuie avut în vedere că ea
nu merge asociată cu diminuarea sau încetarea respectului sau a transferului afecţiunii către acel copil.

Tehnica stingerii comportamentului propune renunţarea la sursele de întărire,
printr-un program de acţiune, realizat în comun cu familia de către educator (consilier, psihopedagog etc)
şi ea are în vedere abilitarea părinţilor, precum şi a cadrelor didactice de a face distincţie
între comportamentele autentice şi cele intenţionat negative. Cea mai utilizată tehnică, în acest sens,
este ignorarea comportamentului copilului până când acesta încetează comportamentul nedorit.

Tehnica modelării presupune asimilarea unor modele comportamentale pozitive,
prin imitarea unor persoane apropiate. Această tehnică are o relevanţă mai largă în a forma caractere şi
în educaţia morală. Această tehnică se mai numeşte şi antrenament asertiv.

Un rol important îl are educaţia nonformală, care e, poate, cea mai eficientă metodă de
comunicare la copiii cu C.E.S. , ea fiind o „ cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a
accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale” (C.
Cucoş).

Educaţia nonformală are avantaje pedagogice, solicitând în mod diferenţiat
participanţii. Curriculum-ul e flexibil, variat şi e ales în funcţie de interesul participanţilor la această
formă de comunicare, el realizându-se prin activități diverse, atractive, în funcţie şi de aptitudinile
speciale şi de aspiraţiile celor implicaţi.

Această metodă ajută la planificarea timpului liber într-un mod plăcut, crearea acestei ocazii
fiind benefică pentru destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic.

Evaluările nu sunt riguroare, folosindu-se strategii de apreciere formativă, stimulativă,
participanţii deprinzând competenţe şi atitudini precum: capacitatea de lucru în echipă, încrederea în
sine, disciplina, responsabilitatea, coordonarea şi organizarea, capacitatea de a rezolva probleme
practice. Evident, este vorba despre terapia prin teatru.

Prin aceasta e posibil să descoperim că în viitor, acel copil cu C.E.S. ar putea să participe activ în
societate, fiindcă accentul educaţiei nonformale este pus pe învăţarea prin acţiune, prin activitate voluntară.
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În ultimii ani, aplicarea metodelor și tehnicilor de comunicare eficientă a avut în vedere
caracterul complex și integrativ al acestora, organizarea lor în perspectiva școlii incluzive, oferite
copiilor cu cerințe speciale de către școală, familie și mediul social. Acest demers oferă o largă
deschidere spre normalitate, ceea ce înseamnă a oferi persoanelor cu C.E.S. modele și condiții de viață
cotidiană cât mai apropiate de condițiile de viață obișnuite. Normalizarea trebuie percepută ca pe un
proces reciproc de acceptare a persoanei cu dizabilități de către comunitate și de participare a acesteia la
viața comunitățîi.

Meloterapia este folosită ca mĳloc pentru modelarea personalității și normalizarea stărilor
psihice, atât pentru persoanele normale cât și pentru persoanele care prezintă diferite afecțiuni sau
deficiențe. Prin meloterapie se educă vocea ca principal mĳloc de redare a muzicii, se dezvoltă
sociabilitatea copilului prin participarea la activitățile organizate pe grupuri de copii, se educă
comunicarea nonverbală- expresivitatea mimico-gesticulară, se nuanțează exprimarea verbală.

Prin terapia de expresie grafică și plastică copilul reușește să asimileze elemente de limbaj plastic
care-l ajută să se exprime, uneori mai repede și mai ușor decât prin comunicarea verbală.

Folosirea metodelor de interacțiune în cadrul școlii în sprĳinul gradului de eficiență a asimilării
reprezintă o resursă cu adevărat importantă, acestea determinând optimizarea comunicării, dar, în
același timp, eficiența acestor metode depinde de existența unor astfel de structuri comunicaționale
optime într-un grup de copii.

Copiii cu CES au nevoie de activităţi de predare-învăţare diferenţiată, individualizată, iar
pentru cei care au probleme asemănătoare e bine ca ei să înveţe împreună, pentru că aşa pot beneficia
de sprĳinul unor cadre specializate.

Cerinţele educative speciale (CES) reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare, în raport cu
obiectivele generale ale educaţiei, particularizate în funcţie de dizabilităţile constatate la astfel de copii
(deficienţe mentale, fizice, senzoriale, tulburări socio-afective sau de comportament, autism, dificultăţi
de învăţare).

Concret, la clasă, profesorul trebuie să acorde o importanţă sporită acestor copii şi să
particularizeze conţinutul programei şcolare, astfel încât sarcinile de lucru trasate elevilor să fie corect
formulate, accesibile, iar potenţialul fiecărui elev să fie valorificat la maxim.
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Modalități de evaluare la disciplina limba engleză în ciclul

gimnazial

Prof. Alina Ștefania Mințu

Școala Gimnazială Nr.1 Dărăști, jud. Ilfov

Definirea termenului care face obiectul acestui articol, în dicționar ar fi: „Evaluarea pedagogică
reprezintă o acţiune managerială proprie acţiunilor socio-umane care solicită raportarea rezultatelor
obţinute, într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării
unei decizii optime” (Cristea, 2000, p.129). Însă, evaluarea este o parte integrantă a demersurilor
iniţiate mai ales în contextul actualei reforme a învăţământului românesc, în sensul schimbărilor atât la
nivel teoretic, de concepţie, cât şi la nivel practic.

Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare la disciplina limba engleză, în învăţământul
gimnazial, reprezintă o activitate complexă și îndelungată care trebuie urmărită cu precizie de către
cadrul didactic pentru o valorificare ulterioară a rezultatelor acesteia.

Metodica predării limbii engleze descrie și pune la dispoziție cadrelor didactice o multitudine de
itemi oraganizați sub diferite forme care sunt care sunt utilizați în procesele
de ,,evaluation”, ,,assessment” sau ,,testing”.

Definirea și diferențierea conceptelor: evaluation, asssessment, testing

Evaluation (evaluarea) este la fel de importantă atât pentru cel ce o efectuează cât și pentru cel ce
o parcurge. Evaluarea, măsoară atingerea obiectivelor actului de predare al profesorului și nivelul
performanței beneficiarului. Ea trebuie să fie considerată un factor care ajută elevul să învețe și să se
formeze pe sine.

Evaluarea întrunește caracteristicile unei activități de predare, are propriile obiective, dezvoltă
competențe și urmărește strategii diverse.

Assessment este procesul care conduce către evaluare. Scopul principal este să ajute școlarul să
acumuleze informații de calitate. Assessment cuantifică performanțele elevilor prin intermediul unor
tehnici variate precum : testarea, portofoliul, proiectul și autoevaluarea. Așadar, există diferență între
evaluation și assessment.

Evaluation și assessment sunt doi termeni folosiți în literatura anglo-saxonă din domeniul
evaluării pentru a desemna, într-un fel, același proces generic, dar în două moduri diferite. În timp ce
evaluation se referă la momente specifice de evaluare, de exemplu, examene sau anumite evaluări
sumative și este asociată ideii de măsurare în evaluare, termenul de assessment desemnează un proces
mai amplu. Assessment este un demers de evaluare ce presupune colectarea și analizarea datelor fiind
asociat cu ideea de apreciere a rezultatelor.
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In limba română, acești termeni sunt traduși identic, prin evaluare, astfel că, doar atunci când
lecturăm cărți și articole de specialitate facem aceste diferențe, urmând ca profesorii, în practica
evaluativă să le desemneze și să le pună în aplicare prin demersuri specifice.

Testarea ( testing) este o parte a actului de învățare despre care profesorii evită să discute lasând-
o spre dezbatere experților. Mulți profesori sunt temători în compunerea testelor, fie că sunt predictive,
de evaluare continuă sau sumative deoarece pregătirea lor anterioară nu este suficient de
solidă: ,,teachers are afraid of testing because they are not taught how to devise tests or mark schemes,
they are not trained” ( Stănișoară, 2003, p.117).

Obligația profesorului este de a ști cu exactitate de ce testează, ce testează, ce competențe
verifică și ce tehnici sunt potrivite pentru a reliefa anumite abilități. O pregătire slabă a profesorilor le
creează lipsă de încredere în propriile cunoștințe și are un efect negativ asupra școlarilor.

Testarea este una dintre metodele cel mai frecvent folosite pentru verificarea achiziției
cunoștințelor predate, indiferent de tipul ei: predictivă, continuă / formativă sau sumativă / finală
( initial, placement, achievement, progress, summative, proficiency).

În consecință, rezultatele testării reflectă implementarea curriculum-ului în predarea la
clasă. ,,Both testing and teaching are so clearly interrellated that it is virtually impossible to work in
either without being constantly concerned with the other” ( Heaton,1988, p.52).

Profesorii trebuie să fie capabili să selecteze teste, să le evalueze și să producă teste pentru clasele
la care predă. Testarea este inclusă în evaluation și assessment.

Din nefericire, de cele mai multe ori, testarea este asociată din punct de vedere psihic cu panica
și demotivarea elevului provocând distanțarea și repulsia lor față de disciplină sau profesor. Dorința de
reușită este menținută de concurența intercolegială. Toate acestea decurg dintr-o slabă motivare și
captare a interesului elevului față de disciplină sau conținuturile predate.

În școala românească, încă există acest sentiment datorită utilizării stilului tradițional de
evaluare. Elevul găsește neplăcută testarea în momentul în care itemii nu îi captează atenția. Testele
tradiționale care includ metoda traducerii, retroversiunii, completarea de verbe în propoziții, citirea cu
voce tare a unui text, scrierea unei compuneri pe o temă dată cu menționarea numarului de cuvinte
solicitat, determină elevilor stări de plictiseală. Scopul susținerii testelor se limitează la obținerea unui
punctaj sau unei note.

De aceea, metodica de specialitate promovează ,,communicative testing” care testează cunoștințele
elevului în anasamblu, integrează diverse tipuri de itemi, se bazează pe dezvoltarea anumitor
competențe și atingere a performanțelor. Asemenea caracteristici întrunesc următoarele tipuri de itemi:
scrierea de e-mail / scrisori (letter-writing), rezolvarea de probleme (problem-solving), interviuri (oral
interviews), efectuarea unor comenzi date (following instructions), etc. Această tipologie a itemilor este
inclusă în construirea și aplicarea diferitelor teste de limba engleză.
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Ierarhizarea testelor în metodica de specialitate presupune criterii ce țin de scopul evaluării și
tipul de conținut evaluat.

Din perspectiva abordării curriculare și sistematice a procesului de învățământ, evaluarea este
parte componentă a unui întreg și este corelată cu predarea și învățarea.

Evaluarea școlară este într-o continuă schimbare constituind în același timp instrument de
măsură și control, dar și regalator și autoreglator al cunoașterii. Ea se axează pe procesele mentale ale
elevului și are scopul de a înlătura viziunea clasică, neclintită, bazată pe control, examinare sau
sancțiune.
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Literaţia între teorie şi practică

prof. Mititelu Georgeana Cristina

Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Târgu Frumos

Literația a intrat recent în vocabularul limbii române, dar încă nu își găsește o traducere în
Dicționarul explicativ. Astfel pentru a defini sensul noțiunii s-a preluat sensul din limba engleză ca fiind
capacitatea de a citi, a scrie, a utiliza numere și de a înțelege și a utiliza informațiile citite în viața de zi cu zi. În
dicționarul OECD, literația este menționată ca: „abilitatea de a înțelege, de a folosi și de a reflecta asupra textelor
scrise pentru a-și atinge obiectivele, a-și dezvolta cunoștințele și potențialul și a participa eficient la viața
societății”. Literația este definită în dicționarul Cambrige „ca abilitatea de a scrie și a citi” dar „literația este, de
asemenea, o abilitate de bază sau o cunoaștere a unui subiect”.

A învăţa pe elevi să înveţe, formarea unor capacităţi şi stiluri de activitate intelectuală trebuie să

constituie obiective pentru toate lecţiile şi activităţile care se desfăşoară cu elevii din ciclul primar. Multe din
eşecurile şcolare îşi au cauza în lipsa unei astfel de preocupări din partea cadrelor didactice. A-i învăţa pe elevi să
înveţe în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, înseamnă a-i învăţa cum să studieze o carte, începând cu
studiul textelor din manualele şcolare.

Activităţile ce se desfăşoară la lecţiile de limba şi literatura română în scopul formării la elevi a
capacităţilor şi a deprinderilor de a studia se referă la citirea textului pe fragmente, la analiza lor şi alcătuirea pe
această bază a planului de idei, la explicarea cuvintelor şi expresiilor.

Citirea pe fragmente nu este o activitate în sine, ci un travaliu de maximă importanţă, care angajează

un efort intelectual din partea elevilor. Este vorba de antrenarea elevilor într-o activitate cu caracter euristic
pentru a sesiza şi desprinde ideile principale ale textului în funcţie de care se delimitează fragmentele respective.
Deci nu secvenţionarea textului într-un număr mai mic sau mai mare de fragmente trebuie să se urmărească la o
lecţie de citire, ci îndrumarea elevilor pentru a sesiza şi desprinde ideile care formează osatura, structura logică şi
cognitivă a textului.

Problema care se ridică în viziunea unui învăţământ activ, formativ şi eficient este aceea ca desprinderea

ideilor principale să fie opera elevilor, să reprezinte rezultatul unor eforturi proprii de cunoaştere şi învăţare.

Concepând acest demers într-un mod activ, învăţătorul va înlocui comanda ,,citeşte până aici’’ cu indicarea unei
sarcini prin care elevii sunt stimulaţi să caute ideile, să gândească asupra textului textului, să pătrundă sensurile,
legătura dintre idei, structura textului şi în funcţie de aceasta să delimiteze fragmentele.

Robert Gagne ,,În condiţiile învăţării’’ afirmă: ,,Rezolvarea de probleme ar trebui să fie cel mai frecvent
mod de învăţare în şcoală. Ori de câte ori este îndrumat să combine idei de orice fel şi ajunge independent la o
idee nouă care rezultă din combinare, se poate spune că elevul rezolvă o problemă.’’

Numai aşa elevii vor înţelege, indiferent de întinderea textelor, că ceea ce urmăreşte atât în studiul unei
opere literare, cât şi al unei lucrări ştiinţifice, este conţinutul ei, repertoriu de idei şi de mesaje care trebuie
investigate, descifrate din noianul faptelor, fenomenelor, situaţiilor şi acţiunilor înfăţişate.
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Desfăşurând o muncă sistematică asupra conţinutului textelor citite, elevii învaţă să deosebească
principalul de secundar, să desprindă ideile fundamentale, să stabilească între acestea o legătură logică, să
înţeleagă unicitatea textului şi s-o exprime într-o concluzie sau apreciere finală.

Pentru ca elevii să desprindă, să descopere ei înşişi ideile principale şi pe baza lor să delimiteze
fragmentele, trebuie să efectueze în prealabil citirea în mod independent a textului. Aceasta se poate realiza
atât în clasă, cât şi ca temă independentă pentru acasă. Citirea independentă trebuie să cuprindă o sarcină de
învăţare, care să-i stimuleze pe elevi să desfăşoare o activitate conştientă, să depună un efort de gândire. Mai
important este ca această citire să se întâmple nu post – lecţie, ci pre-lecţie, pe care mulţi copii o realizează din
proprie iniţiativă. Fără îndoială că ei fac o lectură superficială. Cu toate acestea, dacă nu toţi, cei mai mulţi au o
privire de ansamblu asupra textului.

Prin lectura în gând se obţine o viteză a citirii de două, trei ori mai mare decât citirea cu voce tare.

Elevii care stăpânesc această deprindere dobândesc şi mai multe cunoştinţe în plus, gradul lor de informare
generală este foarte larg şi multilateral, din care cauză succesul lor şcolar peste medie devine stabil. În situaţia
în care elevii au efectuat acasă citirea independentă şi au realizat sarcina dată – desprinderea ideilor principale şi
determinarea fragmentelor - lecţia de citire va începe cu verificarea rezultatelor obţinute de elevi.

Uneori se va constata că elevii nu au înţeles unitatea de ansamblu a textului, din care cauză nu pot stabili
legăturile de sens dintre părţi şi întreg sau nu reţin succesiunea acţiunilor şi sincronizarea planurilor
diferitelor situaţii. De aceea citirea cu voce tare, dar orientată ferm spre înţelegerea conţinutului, este
subordonată unor obiective legate de conţinutul învăţării şi nu este o citire de dragul citirii. Elevii sunt astfel
învăţaţi să recitească până când reuşesc să dobândească înţelegerea ideilor, a sensurilor, modalitate care se

utilizează în orice proces de învăţare prin lectură.

Alte tehnici de muncă intelectuală utilizate la clasa a-IV-a se referă la munca cu dicţionarul, alcătuirea

rezumatului pe baza planului de idei; la redactarea unei compuneri, respectând nişte norme, alcătuirea unor

fişe tematice şi iniţierea în luarea notiţelor.

Din practica educaţională am observat că introducerea unor obiecte de studiu ca istoria, geografia,
ştiinţe la clasa a IV-a constituie o dilemă pentru micii învăţăcei . Nu ştiu cum să înveţe şi să redea conţinutul
lecţiilor. În cele ce urmează am să insist pe metodele şi tehnicile de muncă intelectuală folosite la obiectul
istorie.

Studiul istoriei, în general, trebuie să-i conducă pe elevi la înţelegerea, pe măsura posibilităţilor lor, a
interdependenţei fenomenelor ce au loc în societate, a faptului că evenimentele sociale sunt datorate unor cauze
stabilite, care nu pot fi numai cunoscute ci şi influenţate. Cunoştinţele de istoria patriei pe care şi le însuşesc
elevii ciclului primar au o valoare educativă cu totul remarcabilă. Dacă unele date, fapte sau noţiuni istorice pot fi
uitate, semnificaţia acestora, sensurile lor declanşează puternice trăiri afective, sentimente profunde faţă de
patrie, de popor. A trăi sentimentele declanşate de forţa evocatoare a faptelor de eroism înseamnă, în primul
rând, a înţelege semnificaţia acestor fapte, precum şi limbajul specific folosit în aceste texte. Prin urmare, este
vorba de însuşirea unor reprezentări şi noţiuni corespunzătoare , de realizarea aspectului cognitiv al istoriei. Iată
demersul didactic al unei lecţii standard de predare-învăţare la istorie:

1.Captarea atenţiei şi enunţul obiectivelor;
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2.Reactualizarea cunoştinţelor ancoră;

3.Coordonarea învăţării şi obţinerea performanţelor;

4.Asigurarea conexiunii inverse;

5.Evaluarea învăţării;

6.Asigurarea retenţiei şi a transferului informaţiei;

7.Aprecieri şi concluzii.

Totul pare simplu, ca o reţetă sigură, dar care nu dă satisfacţie nici elevului, nici învăţătorului. În final se
constată că elevul nu a reţinut multe informaţii sau dacă le-a înregistrat corect nu arată prea mult entuziasm.
De aceea demersul didactic trebuie gândit în funcţie de capacitatea limitată de concentrare a atenţiei şi
posibilităţile reduse de autocontrol, precum şi apariţia rapidă a oboselii. De aceea se impune utilizarea unei palete
diverse de activităţi antrenante şi captivante, orale, scrise sau practice, în fiecare secvenţă a lecţiei.

Am conceput primele lecţii de istorie de tipul ,,Cum să învăţăm la istorie’’, dar fără a ignora
componenta motivaţională a învăţării.

Am observat că introducerea unei mini-verificări de tip concurs la începutul fiecărei lecţii i-a motivat pe
elevi să acorde seriozitate pregătirii lecţiei acasă, mai ales că sunt recompensaţi cu calificative. Am stabilit un
număr necesar de întrebări la care ei dau răspunsuri scurte şi clare într-un timp scurt, în scris. Astfel este
evaluat nivelul minim de cunoştinţe al elevilor.

Momentul captării atenţiei reprezintă cheia reuşitei a tot ce va urma pe parcursul lecţiei. Din experienţa
mea didactică am observat că:

� urmărirea unui diafilm cu conţinut istoric

� simpla expunere a unor portrete de personalităţi istorice, urmată de întrebările curioase ale copiilor;

� expunerea unor tablouri cu aspecte din războaie;

� lectura unei povestiri istorice, a unei poezii cu conţinut istoric;

� intonarea unui cântecel patriotic;

� exerciţiile de imaginare a unei călătorii în timp

sunt doar câteva din procedeele de transpunere într-o atmosferă cu valenţe afective , necesară unei receptivităţi
crescute.

În perioada de studiu a domniilor voievozilor români am stabilit un algoritm pentru alcătuirea schemei
lecţiei:

1.Numele domnitorului

2.Ţara

3.Anii de domnie
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4.Date biografice:mama,tatăl,fraţii,bunicul

5.Relaţiile cu alte ţări;prietenii,duşmanii

6.Lupte mai importante

7.Anul morţii şi locul mormântului

8.Importanţa domniei

În acest mod elevilor le-a fost foarte uşor să realizeze planul lecţiei.

Închei aici referatul prin care am abordat o mică parte a problematicii literaţiei la clasa a IV-a, fiind clară
imensa responsabilitate pe care o avem noi, cadrele didactice din ciclul primar, la finalul acestuia, de a asigura
succesul şcolar al viitorilor elevi de ciclu gimnazial, înarmându-i cu tehnici de muncă intelectuală .

,,A şti să înveţi’’ devine sinonim din ce în ce mai mult cu ,,a şti să trăieşti’’. Dacă analfabetul de ieri

era individul care nu ştia să scrie şi să citească, cel de mâine va fi acela care nu va şti cum să înveţe.
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Metode moderne de instruire la preşcolari – „Diamantul”

Autor: prof.educ. Moiceanu Ramona

G.P.P. „Dumbrava minunată” , Alba - Iulia

Este de ştiut faptul că, metodele moderne de instruire stimulează învăţarea şi dezvoltarea personală
a preşcolarului, oferindu-i o serie de idei prin care îşi activează cultura generală, iar cel mai important
lucru este acela de al determina să înveţe prin cel mai atractiv mod: prin joc.

Cu ajutorul acestor metode, preşcolarii colaborează, schimbă idei printr-o implicare directă şi activă
şi creează diferite situaţii de învăţare.

Una din metodele aplicate de mine la grupă este metoda interactivă - Diamantul. Prin această metodă
am urmărit antrenarea fiecărui copil în activitate şi totodată participarea întregii grupe de preșcolari la
rezolvarea sarcinilor.

Obiectivul este dezvoltarea capacităţii de a obţine informaţii, idei şi de a sintetiza problemele
întâmpinate.

Tema de la care am pornit a fost „Toamna”, iar ideea a fost să evaluez cunoştinţele despre fructele şi
legumele de toamnă din cadrul temei săptămânale. Imaginea „Diamantului” a fost foarte atractivă penru
copii deoarece a fost o noutate penru ei.

Structura :

- Titlul

- Descriere

- Sentiment

- Acţiune

- Reexprimarea esenţei

Instrucţiuni :

- primul rând - răspunsul la o ghicitoare

- al doilea rând – două legume de toamnă a căror denumire începe cu sunetul C

- al treilea rând – de ce are nevoie o legumă pentru a creşte mare şi frumoasă?

- al patrulea rând – trei fructe de toamnă şi o legumă de culoare galbenă

- al cincilea rând – cinci pomi fructiferi cu fructe de toamnă

- al şaselea rând – patru legume de toamnă a căror denumire conţine trei silabe

- al şaptelea rând – două fructe şi o legumă de toamnă care cresc în pădure
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- al optulea rând – două legume de toamnă în formă de ţăruş, cu partea comestibilă în

pământ

- al nouălea rând – un fruct de toamnă care nu creşte în pom

Aplicarea acestei metode la grupa de preşcolari a fost o reuşită şi intenţionez să o aplic şi pe
viitor.

Avantaje:

- cooperarea

- stimulare atenţiei

- dezvoltarea capacităţii de soluţionare a sarcinilor

- dezvoltarea spiritului de echipă

- activarea culturii generale

- antrenarea fiecărui copil în activitate

- stimularea interacţiunii între copii

- dezvoltarea gândirii

Dezavantaje :

- se stabileşte mei greu cu ce contribuie fiecare participant

- se produce gălăgie în timpul colaborării dintre copii.

Bibliografie:

Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalanu Horaţiu, Someşan Eugenia,

„Pedagogia învăţământului preşcolar. Instrumente didactice”, Presa

Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2009.
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Avantajele și dezavantajele folosirii

tehnologiei în procesul educativ

Autor: Morar Ioana Simona
Scoala de provenienta: Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca

Educatia prin intermediul tehnologiei constituie un punct important al didacticii contemporane.
Utilizarea aplicatiilor de invatare, a gadget-urilor, a mĳloacelor moderne de comunicare si invatare
constituie baza formarii unui stil de abordare digitalizata a invatarii, stil atat de necesar in contextual
social actual.

Multe dintre locurile de munca actuale au la baza competentele digitale, iar pandemia COVID-
19 ne-a demonstrat tuturor importanta si aportul pe care il poate aduce tehnologia in parcursul si
progresul scolar. Tehnologia trebuie folosita ca parte din curriculum, nu ca solutie provizorie pe timp
de criza..

Desi sistemul de invatamant a fost mereu influentat de inovatii, explozia de noi tehnologii si
cerintele societatii modere a facut ca acest proces de integrarea a inovatiilor in procesul de invatamant
sa fie unul foarte rapid.

Dezvoltatorii de software au lansat aplicatii de invatare, platforme, jocuri, clase virtuale. Au
aparut dispozitive mobile, table smart, chiar si lectii bazate pe realitate augumentata sau virtuala. Multi
entuziasti ai tehnologiei cred ca schimbarile din sistemul de educatie trebuie sa mearga inainte cu viteza,
sa tina pasul cu schimbarile continue, cu inventiile si tehnologiile noi. Ei sustin abandonarea totala a
educatiei traditionale deoarece aceasta nu va putea produce absolventi care sa faca fata noilor cerinte de
pe piata muncii.

Totusi, scepticii recomanda prudenta in implementarea imediata a tehnologiilor moderne in
procesul educativ tocmai pentru a intampina posibilele consecinte cum ar fi: cresterea necontrolata a
distantarii de viata sociala reala, numar crescut de indivizi care sufera de boli psihice, regresul cognitiv
al elevilor, progres academic lent sau unilateral.

Luand in considerare argumentele din ambele tabere, prezint mai jos o lista de avantaje si
dezavantaje ale folosirii tehnologiei in educatie.

Avantajele folosirii tehnologiei in procesul educativ.

Uitandu-ne inapoi la ultimii 100 de ani, evolutia tehnologiei s-a reflectat si in procesul educativ
de la schimbarea continuturilor la felul in care acestea sunt prezentate, prelucrate, receptate.
Introducerea dispozitivelor si a internetului au facut procesul educative unul mult mai atractiv si mai
facil. Avantajele folosirii tehnologiei vor fi prezentate mai jos.

1. Ajuta la crearea unei experiente interactive atata in timpul predarii cat si in timpul invatarii.
Odata cu introducerea telefoanelor, tabletelor, computerelor, aplicatiilor, materialelor video,
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cartilor digitale elevilor li s-a dat ocazia sa invete activ si cu mai mult entuziasm.
Deasemenea, ei au acum ocazia sa exploreze cat de mult doresc aria lor de interes, sa isi
identifice mai usor interesele si chiar sa aleaga mai responsabil viitoarea profesie.

2. Asigura acces la o cantitate nelimitata de informatii si date din diferite surse. In plus fata de
faptul ca elevii studiaza cu mai mult entuziasm, ei au si oportunitatea de a accesa cele mai
noi cercetari. In loc de a merge in biblioteca, de a cauta prin zeci de carti, totul se afla la
cateva click-uri distanta si totul este mai bine organizat in jurul subiectului de interes. Astfel,
elevii sunt pusi in situatia de a cauta si de a aborda un subiect in profunzime, in toata
complexitatea lui.

3. Asigura “alfabetizarea” digitala. Implementand tehnologia ca parte integral a educatiei, elevii
sunt ajutati sa tina pasul cu deprinderile digitale solicitate de piata muncii din secolul 21.
Aceasta forma de invatare este de ajutor in special acelor elevi care nu au acces la tehnologia
moderna acasa, ceea ce duce la reducerea diferentelor sociale.

4. Reduce costurile educatiei. Odata cu introducerea tehnologiei in procesul de invatamant,
resursele au devenit tot mai accesibile: nu e nevoie de achizitionarea atator carti, rechizite,
instrumente de scris.

5. Ofera instrumente mai precise de monitorizare si evaluare. Toate datele pot fi centralizate,
progresul elevilor se poate urmari mult mai usor, rezultatele evaluarilor pot fi comparate.
Astfel, se pot lua masuri din timp, se poate intervene asupra lacunelor, pot fi modificate
lectiile pentru a se recupera. Aceasta monitorizare se poate face individual sau la nivel de
clasa, scoala, etc.

6. Elevii pot allege intre invatarea in timp real sau invatarea in ritmul propriu. Desigur acest
lucru este posibil doar in scolile care au adoptat invatarea de tip hibrid (blended learning),
adica o combinatie intre invatarea asincron si invatarea sincron, in timp real. Ascultarea
unui professor in timp real, participarea la un curs impreuna cu colegii asigura un grad mai
mare de implicare, dar pe de alta parte, elevii mai independenti care isi pot administra cu
success timpul de invatare pot fi mai productivi daca invata dupa programul propriu.

Dezavantajele folosirii tehnologiei in educatie.

Este foarte important ca, pe langa optimismul in ceea ce priveste progresul continuu al educatiei,
sa nu pierdem din vedere efectele negative ale tehnologizarii educatiei si felul in care acest lucru poate
impacta tinerii pe termen lung.

1. Tehnologia poate sa distraga atentia in clasa si in afara clasei. Elevii continua sa foloseasca
tehnologia si dupa ce au finalizat activitatile legate de scoala, de studiu. Cu o doza zilnica marita
de social-media, jocuri, creierul copiilor sufera schimbari, atentia scade, interesul pentru alte
metode de invatare scade, scade interesul fata de carti sau fata de interactiunea fata in fata.

2. Limiteaza dezvoltarea cognitiva si capacitatea de rezolvare de probleme. Intentia folosirii
tehnologiei in educatie este de a usura, de a reduce timpul necesar pentru aceste activitati.
Totusi, tehnologia poate inlocui toate activitatile scolare. De ce ar mai invata cineva bazele
matematicii cand exista calculatoare, de ce ar mai invata gramatica atunci cand exista programe
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de autocorectare a scrierii? Asa ca, ceea ce era initial o intentie buna, ar duce la situatia in care
noile generatii nu vor mai fi capabile sa execute activitati de baza

3. Reduce interactiunea intre elevi. Omul este fiinta sociala iar lipsa interactiunii in timp real, fata
in fata poate avea consecinte grave asupra dezvoltarii si mentinerii sanatatii psihice. Numarul
adolescentilor diagnosticati cu depresie creste rapid, iar parintii si profesorii trebuie sa
incurajeze mereu interactiunea fata in fata cu colegii si prietenii.

4. Sa tii pasul cu tehnologia moderna este foarte costisitor. Costul upgrade-urilor, schimbarilor
dispozitivelor cu altele noi care sa faca fata noilor aplicatii poate fi foarte ridicat.

Este mai usor trisatul in timpul probelor de evaluare, plagiatul devine mai usor.
Numarul cadrelor didactice poate sa scada datorita automatizarilor.

Ganduri finale legate de aspectele pro si contra utilizarii tehnologiei in educatie.

Introducerea tehnologiei in educatie trebuie sa se faca treptat, dozat pe interval corecte de timp
pentru acomodare si evaluare a impactului. Nu trebuie sa ne mai uitam inapoi la educatia traditionala ci
trebuie sa o modernizam treptat, sa ii crestem calitatea cu ajutorul tehnologiei fara a uita ca tehnologia
este un instrument de educare, nu un scop al educarii.

Bibliografie:
o Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri si

strategii, Editura Aramis, București;
o Cucoș, Constantin, 2006, Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizarii formării, Editura
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o Făt, Silvia; Labăr, Adrian Vicențiu, 2009, Eficiența utilizării noilor tehnologii în educație,
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Rolul metodelor interactive în procesul de învățare

Prof. înv. primar Mudure Adina

Şcoala Gimnazială Nr. 18 Timişoara

În modernizarea procesului de învăţământ sunt implicate toate componentele

activităţii didactice, de la proiectarea didactică la tehnicile de cunoaştere a copiilor, la

evaluare, dotări materiale, parteneriate, activităţi extracurriculare. Educatorul

proiectează activitatea didactică alegând acele metode prin care se pot obţine

performanţe pe care copiii le percep şi care-i fac responsabili în rezolvarea sarcinilor

de lucru viitoare.

Noul curriculum pentru învăţământul primar oferă învăţătorilor libertatea de a-şi alege tipul

de activităţi, metode şi procedee în acord cu particularităţile de vârstă ale copiilor. Activitatea cu copiii
trebuie desfăşurată într-o atmosferă destinsă, unde copiii să se manifeste spontan, să gândească şi să
acţioneze în funcţie de situaţie.

Prin utilizarea metodelor interactive, copilul intră în necunoscut, într-o aventură a
descoperirii de noi cunoştinţe, de formare a unor deprinderi, abilităţi şi capacităţi, el fiind paricipant
activ la propria lui formare. Copilul se descoperă cu adevărat în universul copilăriei, în cadrul
colectivului de copii. Acţionând alături de ceilalţi din grup, începe să rezolve sarcini şi să simtă că este o
persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. Efortul lui este unul
intelectual, prin care se exersează procesele psihice cognitive.

Metodele interactive sunt capabile să mobilizeze energiile elevului, să-l facă să urmărească cu
interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou învăţate, care-l
determină să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria şi gândirea. Aceste
metode ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur sau în grup cunoştinţele pe care urmează să
şi le însuşească, să afle soluţii la probleme, să prelucreze informaţiile şi să ajungă la sistematizări de
cunoştinţe.

Prin aplicarea metodelor interactive de grup, copiii îşi formează capacitatea de a selecta
informaţii, de a comunica idei, deprind comportamente de învăţare necesare în viaţa de şcolar şi de
viitor adult. Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere,
de abordare a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare.

Metodele interactive promovează învăţarea interactivă, care se bazează pe schimbul

de informaţii şi idei, de experienţe şi reflecţii, de interpretări şi sugestii rezolutive, de opinii

şi convingeri, de impresii şi atitudini. Se bazează pe interacţiunile sociale care se stabilesc în

interiorul clasei de elevi, al micro-grupului sau între perechi.

Este vorba despre schimburi şi influenţe de reciprocitate care se structurează prin procesarea
în comun, prin implicarea membrilor grupului, prin elaborarea împreună a unor noi achiziţii



175

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

împărtăşite în comun. Fiecare participă la un exerciţiu al interactivităţii, la exersarea activă a propriei
gândiri, a propriilor operaţii mintale, la efectuarea unor actvităţi constructive, la dezvoltarea priceperii

de a lucra cu ceilalţi, în înţelegere şi armonie. În felul acesta subiectul îşi construieşte un ansamblu de
interacţiuni şi interrelaţii dezvoltate în cadrul procesului de învăţare. Interschimburile îi permit să-şi
extindă baza personală de cunoştinţe şi idei şi să ajungă la noi scheme cognitive, devenind beneficiar al
unor clasificări şi înţelegeri mai profunde.

Învăţarea interactivă poate fi definită ca învăţare prin cooperare sau colaborare. Dacă
învăţarea prin colaborare presupune activităţi împreună, cu sarcini şi scopuri distribuite, cu funcţii şi
responsabilităţi individuale între membrii grupului, fiecare subordonându-şi eforturile rezultatului
comun, în beneficiul tuturor, învăţarea prin cooperare este întemeiată pe lucrul împreună, în care
fiecare are roluri şi funcţii diferite.

Ceea ce este comun ambelor variante este faptul că ele facilitează un transfer mai mare de
cunoştinţe şi astfel creşte productivitatea muncii intelectuale, se crează o stare de satisfacţii. Activitatea
de grup favorizează împărtăşirea stărilor afectiv-emoţionale, ceea ce constituie sursa empatică ce

condiţionează relaţiile cu ceilalţi, de aceea spunem că interrelaţiile implică o influenţă educativă pozitivă
asupra individului şi grupului. Comun mai este şi faptul că învăţarea prin cooperare şi prin colaborare
atrag după sine schimbări ale rolului elevului şi profesorului. Rolul educatorului nu este subestimat
atâta timp cât calitatea interactivităţii depinde de modul în care sunt gestionate interacţiunile dintre
participanţi.

O contribuţie remarcabilă la crearea unor situaţii de învăţare interactivă, la analiza
mecanismelor sociale care au loc în cadrul acestora, a avut-o lansarea conceptului de conflict socio-
cognitiv, ce desemnează o interacţiune, o angajare activă a participanţilor într-o controversă sau
confruntare cognitivă generatoare de opoziţii, de puncte de vedere diferite, divergente, de opinii,
interpretări şi soluţii diferite. Fenomenul poate apărea spontan, indus sau provocat şi determină
membrii grupului să depăşească împreună divergenţele şi să găsească în comun soluţii şi rezolvări.

Psihologia cognitivă a subliniat importanţa mecanismelor de procesare intelectuală a
informaţiei primite, care presupune o implicare activă a structurilor intelectului.

Încă din clasa întâi, activitatea pe grupe îl obişnuieşte pe elev cu o gândire flexibilă, cu
schimbul de idei şi îl fac apt să activeze într-o lume care se caracterizează prin schimbări ce se succed
într-un ritm din ce în ce mai rapid. Prin utilizarea acestor metode, elevii reuşesc să se cunoască mai
bine, se sudează colectivul de elevi, se formează anumite deprinderi de comportament, se consolidează

cunoştinţele, se conturează sentimente pozitive cum sunt: respect, ajutorare, sacrificiu, dăruire,
împlinire; învaţă să gândească critic, creativ, constructiv şi eficient.

Învăţând să colaboreze unii cu alţii, elevii constată că scopurile personale ale fiecăruia pot fi
rezolvate prin muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contribuţia fiecărui membru al său.
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Astfel, elevii, din singuratici care învaţă, pot deveni colegi care învaţă împreună, care ating niveluri ale
competenţei academice în cadrul grupului.

Învăţarea activă pune bazele unor componente ce denotă:

- participare la activităţi – elevul e activ, răspunde la întrebări şi se implică direct în
activitatea de învăţare;

- gândire creativă- elevul are propriile sale păreri, sugestii, propune noi interpretări;

- învăţare aplicată- elevul devine capabil să aplice o strategie de învăţare într-o anumită
situaţie de învăţare;

- construire de cunoştinţe-elevul devine capabil să construiască noi cunoştinţe pe baza
cunoştinţelor pe care le posedă deja.

Voi prezenta în continuare două metode interactive pe care le-am folosit la limba română, la
clasa a II-a, având ca temă Puişorul şi vulpea, de Ion Pas.

Metoda CADRANELE. Elevii au fost împărţiţi în patru grupe. Pe tablă şi pe caiete se trasează

două drepte perpendiculare, în aşa fel încât să formeze patru cadrane. Fiecare grupă va primi pe o fişă
sarcina de lucru:

Cadranul 1, grupa 1 –Scrieţi titlul, autorul, personajele şi tema lecţiei ( Puişorul şi vulpea, Ion
Pas, puişorul, vulpea, neascultarea, naivitatea).

Cadranul 2, grupa 2 –Scrieţi sentimentele pe care le simţiţi atunci când citiţi textul ( milă, părere

de rău, regret pentru păţania puilor şi dispreţ, indignare pentru comportamentul vulpii).

Cadranul 3, grupa 3 – Imaginaţi-vă şi scrieţi un alt sfârşit al povestirii.

Cadranul 4, grupa 4-Scrieţi învăţătura desprinsă din această povestire.( Nu vorbim şi nu avem
încredere în persoane necunoscute).

Câte un reprezentant de la fiecare grupă citeşte ce a scris. Au loc discuţii între grupe şi se fac
completări,dacă este cazul.

DIAGRAMA VENN (figura 1) am utilizat-o pentru a arăta, comparativ, asemănările şi

deosebirile dintre cele două personaje, insistând pe trăsăturile morale.
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Figura 1. Diagrama Venn

Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai

adecvate a unui conţinut informaţional şi pentru exprimarea unor puncte de vedere personale,

referitoare la tema sau subiectul pus în discuţie.

Metoda poate fi folosită pentru a arăta asemănările şi diferenţele dintre două idei, concepte.

Elevii grupaţi în perechi sau grupuri mici,completează diagrama cu diferenţele caracteristice celor

două concepte comparate, de o parte şi de alta a intersecţiei, iar în partea comună asemănările dintre

ele.

Metoda este de o eficienţă maximă în formarea operaţiilor mentale, mai ales atunci când

este asociată cu metode clasice precum: observarea şi convorbirea, putând fi utilizată şi ca joc didactic,

îmbinând activitatea frontală cu cea în perechi şi individuală.

În concluzie, sunt considerate interactive acele metode care promovează învăţarea interactivă,
care sunt orientate spre intensificarea interacţiunilor şi interrelaţiilor în cadrul grupului de elevi, care
încurajează schimbul de idei, cunoştinţe, experienţe, confruntarea de opinii şi argumente în vederea
construirii unor noi cunoştinţe.
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Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică

Autor: Negrea Elena

Profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Perieți

Activitatea didactică reprezintă dimensiunea concretă/operațională a procesului de învățământ
determinată, pe de o parte, de finalitățile și structurile sistemului, iar pe de altă parte, de capacitatea de
proiectare pedagogică a profesorului asumată în funcție de condițiile specifice fiecărui colectiv de elevi
sau studenți.

Evoluţia fără precedent a tehnologiilor în toate domeniile de activitate ale societăţii, inclusiv în
pedagogie reprezentă punctul de plecare spre un nouă metodologie de predare – învăţare – evaluare.
Implementareainstrumentelor digitale şi platformelor educaţionale în procesul de învăţare este de fapt
o necesitate care are ca scop eficientizarea învăţării şi sporirea calităţii produselor şi proceselor de
învăţare. Dispozitivele digitale și Internetul au devenit obsesia generației Z. Generaţia Z este
reprezentată de copiii pentru care telefonul, tableta şi laptopul nu mai reprezintă careva simple gadget-
uri destinate distracţiei, ei încadrează la maxim, în fiecare colţişor din viaţă aceste ustensile. Avem în
faţă era învăţământului digital care în timp devine un ”must have”, din ce în ce mai util şi necesar în
procesul de predare – învăţare – evaluare. Suntem puşi în situaţia de a le menţine vie curiozitatea şi
dorinţa reala de a învăţa a copiilor şi atunci noi, ca profesori, venim să le oferim metode şi strategii de
învăţare eficientă, jocuri didactice bazate pe platforme de studiu online şi instrumente digitale care le
permit elevilor să îmbine utilul cu plăcutul şi în acelaşi timp să acumuleze cunoştinţe. Aceste platforme
sunt de fapt o imitaţie a jocurilor care le avem în cadrul orelor, doar ca sunt personalizate şi lansate în
mediul online, ca elevii să poată avea acces la ele, din gadgeturile pe care le posedă.

În aceste momente, când ştiinţa şi tehnologiile trec printr-o dezvoltare fără zăbavă, se pune accentul pe cele două
aspecte ale învăţării: „informative” - când elevul reţine şi stochează informaţia şi „formative” - când elevul se
învaţă a prelucra aceasta informaţie,o trece prin prisma sa şi modul în care operează cu conţinuturile propuse,
cum pune în practică aceste informaţii stocate la nivel cognitiv, prin stimularea participării elevului în procesul
asimilării cunoştinţelor, noi venim să îi motivăm spre cercetarea individuală, descoperirea a noi domenii de
cunoaştere.

În ultima perioadă, școala românească s-a confruntat cu o provocare imensă – activitățile educaționale
tradiționale, desfășurate în sălile de curs, față-în-față cu elevii – au fost suspendate și cadrele didactice s-
au văzut nevoite să se adapteze rapid, să găsească resurse atât legate de propriile competențe
profesionale, cât și de instrumentele digitale, care să le ajute și care să înlocuiască educația formală cu
care cadrele didactice erau obișnuite.

Învățarea în mediul virtual este ca o ,,școală altfel”, o școală care se caracterizează prin diversitate și
complexitate. Resursele web contribuie la schimbarea tipului de predare dintr-un model static într-unul
dinamic, în care joculețe simple cu potrivire de cuvinte, puzzle-uri, quiz-uri și multe alte tipuri de
aplicații pot susține într-un mod atractiv învățarea. În situația în care am fost nevoiți ca predarea să o
facem prin intemediul mĳloacelor digitale, am constatat că folosirea unor jocuri didactice interactive în
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cadrul orelor prin intermediul unor aplicații digitale duc la îmbunătațirea rezultatelor școlare ale
elevilor. În ,,școala de acasă”, pentru crearea unor resurse interactive pentru elevi, am folosit
următoarele platforme și aplicații digitale:

Platforma educaţionalăWordWall este una din acele platforme care vin în ajutorul cadrului didactic
pentru a face o lecţie mai interactivă. Ni se propun mai multe forme de joc, chiar şi realizând o
activitate, elevul are opţiunea să-şi schimbe aspectul jocului, condiţiile rămânând aceleaşi; această
platformă încadreză cu succes toate categoriile de vârstă, vine cu opţiuni diferite de a crea şi a dezvolta
creativitatea. Aplicația Wordwall este o aplicație utilă pentru crearea activităților, exercițiilor
interactive și distractive pentru copii. Este interesantă prin faptul că elevii percep aceste exerciții ca
drept jocuri, dar prin aceste jocuri le dezvoltăm competențe, le formăm aptitudini și deprinderi utile
(https://wordwall.net/ro/myactivities).

Aplicația LearningApps este o aplicație concepută pentru a sprĳini procesele de predare. Este un
instrument potivit pentru a fi utilizat în cadrul lecțiilor online cât și offline și poate fi folosit la oricare
etapă a lecției. De asemenea, platforma oferă posibilitatea de a crea conturi pentru clasele de elevi, în
care elevii au posibilitatea de a realiza sarcinile și rezolva exercițiile digitale propuse de către cadrul
didactic. Respectiv, cadrul didactic are posibilitatea de a vizualiza corectitudinea realizării sarcinii
propuse, timpul realizării sarcinii și numărul elevilor care au realizat sarcina corect
(https://learningapps.org/display?v=pbx62y15321).

Kahoot! este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită de către elevi. Este accesată de către aceștia de pe
dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau
laptopul. Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt
că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul
școlar, în educație. Avantajul aplicației Kahoot! este că antrenează elevii în activități rapide de evaluare
și de cunoștințe: test, quiz (https://create.kahoot.it/details/58b421a1-21fe-4fde-bc65-fdb3899c5784).

Aplicația Plickers un instrument interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă
și adevărat/ fals pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. Aplicația are o interfață extrem de
prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un cadru didactic mai puțin experimentat
poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui elevilor), un test. Profesorul are posibilitatea să-și
formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate adăuga imagini pe baza cărora
va formula întrebările. Elevii nu au nevoie de lucrare scrisă, deoarece aplicația permite proiectarea (cu
ajutorul unui videoproiector) întrebărilor și a variantelor de răspuns, aceștia răspunzând doar prin
ridicarea unui card (unic prin formă și personalizat) ce este oferit gratuit de aplicația Plickers.
Avantajele acestui tip de evaluare online sunt multiple, atât pentru elevi , cât și pentru profesori. Elevii
se simt mult mai confortabil știind că participă la un nou mod de a fi testați și că această nouă metodă
implică și gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic (Internet, tabletă, smartphone). Simplul fapt
că nu mai scriu răspunsurile pe o foaie, ci răspund cu ajutorul unui card pe care profesorul îl scanează
cu tableta sau telefonul inteligent, faptul că răspunsurile lor sunt ”live” îi motivează să se concentreze
asupra evaluării cu mai multă responsabilitate. De asemenea, elevii sunt câștigați și prin faptul că la
finalul testului pot primi scorul/ nota pe loc, aplicația afișând pentru fiecare participant la test
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răspunsurile corecte și pe cele incorecte (acestea fiind marcate distinct prin culoarea roșie). Elevii mai
pot primi și fișa individuală cu răspunsurile date, astfel încât să se poată realiza autoevaluarea și
autocorectarea, care se pot face direct în clasă.

În concluzie, învățarea trebuie să continue dincolo de școală cu aceste instrumente digitale accesibile
tuturor. Cu multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care
oamenii îl vor folosi. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie
să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună
dovadă a calității educaționale, a activității didactice, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o
exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un
sens pozitiv.
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Importanța chimiei în viața de zi cu zi

Autor: NICOLA RAMONA EUGENIA
Școala de proveniență: Școala Gimnazială Anton Pann Râmnicu Vâlcea

În cele ce urmează vreau să vă prezint de ce este atât de importantă chimia în viața de zi cu zi și
cum a apărut ea:
1. Totul este făcut din produse chimice. Sunteți fabricați din produse chimice. De asemenea, este
soarele. Drogurile sunt substanțe chimice. Alimentele sunt fabricate din produse chimice.
2. Multe dintre schimbările pe care le observați în lumea din jurul vostru sunt cauzate de reacțiile
chimice. Exemplele includ schimbarea culorilor frunzelor, gătitul și curățarea produselor alimentare.
3. Cunoașterea chimiei vă poate ajuta să luați decizii de zi cu zi care vă afectează viața. Pot să
amestec aceste produse chimice de uz casnic ?
4. Înțelegerea chimiei de bază este esențială pentru înțelegerea efectelor substanțelor chimice
asupra mediului. Aceste informații pot fi folosite pentru a da plantelor cele mai bune substanțe
nutritive pentru a le ajuta să crească.
5. Chimia este distractivă! Poate fi folosită pentru a schimba culorile, pentru a schimba rețete,
pentru focuri de culoare, pentru a face lucrurile să strălucească în întuneric sau chiar pentru a face ca
lucrurile să explodeze. Mulți oameni studiază chimia nu pentru că este o cerință pentru o clasă, ci
pentru că ei sunt interesați să o folosească pentru a explora lumea și a încerca proiectele științifice.
Odată cu trecerea hobby-urilor, chimia este ieftină deoarece chimicalele de uz casnic pot fi folosite
pentru a efectua multe experimente interesante.

Chimia este știința care se ocupă cu studiul compoziției, proprietăților și transformărilor
substanțelor din natură.

Globul pamântesc este un fel de laborator chimic uriaș care este în funcțiune de foarte mult timp.
În el au apărut în diferite etape condiții pentru desfășurarea celor mai variate reacții.

Oamenii s-au desprins să facă și să utilizeze forme, să transforme blana animalelor în piele, să
obțina fier din minereuri.

În perioada antică un rol deosebit în studierea lumii înconjurătoare și a misterelor acesteia au
avut-o egiptenii, grecii și romanii. Când Imperiul Roman s-a prăbușit tot ce era mai bun în domeniul
științei și al meșteșugurilor a fost preluat de arabi.

Arabii sunt cei care au dat numele alchimiei - ,,artă a transformării substanțelor”. Alchimiștii
considerau că pot obține orice substanță. Astăzi sub denumirea de alchimie întelegem chimia
antichității și a Evului Mediu.

În secolele XII-XIV eforturile alchimiștilor arabi sunt continuate de alchimiștii europeni. În
laboratoarele lor tainice pline de fum și emanații ciudate, aceștia făceau experimente în dorința de a
obține aur din metale simple cu ajutorul ,,pietrei filozofale”, sau de a obține elixirul vieții.

Toate acestea nu aveau nimic comun cu știința. Alchimia era mai degrabă o chimie aplicată, pusă
pe temelii neștiintificate, absurde și în plus iscusit cifrată, o căutare oarbă pe un drum care nu ducea
nicăieri.
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Din alchimie s-a născut chimia. Către sfârșitul sec al XIX-lea chimia devenea o știință în
adevăratul sens al cuvântului. Totuși, acum 200 de ani , nimeni nu putea bănui ce rol va juca aceasta în
viața societății actuale.

Realizând medicamente, parfumuri, esențe sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic , coloranți și
fibre sintetice, sinteza organică s-a dovedit a fi unul dintre aliații de nădejde ai omului în lupta sa pentru
o viață mai bună și mai frumoasă.

Până nu de mult parfumurile noastre se datorau florilor, iar esențele - fructelor. Chimistul însă a
cercetat și florile și fructele: le-a macerat, extras, distilat, analizat, iar la sfârsit ne-a convins că de fapt
mirosurile se datorează unor substanțe organice, uneori foarte simple ca eteri, esteri, alcooli nesaturați,
pe care le putem fabrica și noi nu numai natura. Astfel parfumul iasomiei este proprionatul de benzil, al
portocalului este nezolinia, iar al trandafirilor –geraniolul. Astăzi se fabrică prin metode chimice peste
1000 de produse destinate industriei de mirosuri.

Când lâna, mătasea și bumbacul au început să nu mai ajungă, chimiștii au inventat fibrele și firele
sintetice. Și astfel nailon-ul, capron-ul, perlon-ul, tergalul și terilena au rezolvat problema textilelor.

Dintre diferitele calități ale corpurilor cu care omul a făcut cunoștiință încă de la începutul
existenței sale, o atracție deosebită a exercitat-o asupra sa culoarea. În natură culoarea înseamnă lumină
și viață. Hemoglobina și clorofila, acești doi tainici purtători ai vieții animale și vegetale sunt intens
colorați.

Cea mai aleasă culoare din antichitate era purpura. Era privilegiul regilor, simbolizând puterea.
Colorantul se extrăgea din melcul de purpura de pe coastele Mediteranei. Pentru a extrage un 1gram de
purpură erau necesari 10 000 melci care se găseau foarte greu. Pentru a vopsi în întregime un veșmânt
cu purpura erau necesari 300 000 de melci. Un alt colorant, carmaz, extras dintr-o insectă și care colora
bumbacul și lâna în portocaliu, fiind și el foarte greu de procurat.

Se mai foloseau coloranți extrași din plante: indigo-ul și ganata.
Una din marile realizări ale chimiei organice o reprezintă producerea de coloranți sintetici care

sunt ieftini.
Chimia organică a făcut ca esența de trandafir și de rom, de vanilie și de camfor, indigo-ul și

purpura să fie articole accesibile pentru toți la fel ca sticla și hârtia.
De aici putem trage concluzia despre chimie cum că este foarte importantă pentru că este peste

tot în viața de zi cu zi. Aerul pe care îl luăm, apa pe care o bem și și mâncarea pe care o luăm conține
minerale vitamine și cele mai importante astăzi sunt medicamentele pe care le luăm pentru a vindeca
boala, astfel încât fără chimie nu este nimic și da, este un subiect complicat și imaginar.
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Comunicarea nonverbală profesor-elev – factor de influență

în atingerea succesului școlar de către elevii din clasele

primare

Autor: Nicolof Valentina-Florentina
Prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Castelu, Constanța

În sala de clasă, atât profesorii cât și elevii transmit și primesc, în mod conștient sau nu,
mesaje/semnale nonverbale de zeci sau sute de ori pe zi. Este important pentru profesori să
conștientizeze importanța comunicării nonverbale dintre ei și elevi din două motive principale: în
primul rând pentru a le transmite acestora mesaje nonverbale în concordanță cu mesajul oral transmis,
evitând, astfel, apariția unor erori și bariere in comunicare, iar în al doilea rând pentru a avea o bună
abilitate de decodare a mesajelor nonverbale venite din partea elevilor, pentru a se crea un canal de
comunicare comun între ei și elevi și a-i ajuta pe aceștia în învățare și, implicit, în atingerea succesului
școlar. Așadar, nu este important doar ceea ce spui în sala de clasă, ci contează foarte mult și modul în
care o spui.

Semnificația de bază a succesului școlar este greu de definit, deoarece niciun autor nu se
raportează la o definiție specifică. De exemplu, anumiți specialiști nu definesc succesul școlar, ci eșecul
școlar ca fiind incapacitatea elevilor de a face față ,,cerințelor școlii, de a-și însuși competențele
prevăzute de programele școlare, de a se adapta vieții școlare, de a răspunde probelor de evaluare”
(Ștefan, 2006, p. 123). Analizând definiția eșecului școlar, putem conchide că succesul școlar reprezintă
capacitatea elevilor de a face față cerințelor școlii, de a-și însuși cunoștințe, priceperi, deprinderi,
capacități, competențe și de a obține rezultate favorabile la probele de evaluare.

Este cert faptul că succesul școlar al unui elev depinde, într-o mare măsură de moștenirea sa
ereditară, de mediul de proveniență/trai, și de calitatea și complexitatea materialului instructiv. De
asemenea, pe lângă acești factori, o atenție sporită trebuie să îi fie acordată comunicării dintre profesor
și elev. Comunicarea didactică reprezintă un transfer complex ,,prin mai multe canale ale informațiilor
între două entități ce-și asumă simultan sau succesiv rolurile de emițători și receptori, semnificând
conținuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ” (Cucoș, 2014, p. 385), așadar
comunicarea didactică stă la baza procesului de instruire și se realizează prin intermediul limbajului.

Limbajul este definit ca ,,sistem și activitate de comunicare cu ajutorul limbii” (Popescu-Neveanu,
1978, p. 414), însă a comunica înseamnă mai mult decât a rosti cuvintele. De exemplu,
putem vorbi fără a comunica și să vorbim fără a rosti niciun cuvânt. Ce înseamnă acest lucru?

După natura semnelor utilizate în codarea informației și a canalului predilect de transmitere a
mesajului astfel rezultat, comunicarea poate fi de trei feluri (Cosmovici, Iacob, 2008, pp. 184-185):

A. Comunicarea verbală. Informația este codificată și transmisă prin cuvânt. Este specific umană, are
formă orală și/sau scrisă și utilizează canalul auditiv și/sau vizual. Permite formularea și
transmiterea unor informații și conținuturi complexe. A fost, multă vreme, considerată
dominantă exclusivă a comunicării.
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B. Comunicarea paraverbală. Informația este comunicată și trasnsmisă prin elemente prozodice și
vocale care însoțesc cuvântul și/sau mimica/gestica. În funcție de implicarea paraverbală, același
mesaj, identic codificat verbal, își poate modifica semnificația și devine altceva.

C. Comunicarea nonverbală. Informația este codificată și transmisă prin semne legate de gesturile,
mișcarea, mimica, postura și înfățișarea partenerilor. Comunicarea nonverbală este puternic
implicată în relațiile de socializare si interacțiune, întrucât poziția și distanța dintre parteneri,
orientarea corpului, privirea, gestica, mimica sunt esențiale în începerea, întreținerea și oprirea
unei interacțiuni de comunicare. De cele mai multe ori, limbajul nonverbal întărește mesajul
verbal transmis.

Este foarte important de reținut: comunicarea se produce cu întregul corp, nu numai prin
intermediul sunetelor și al cuvintelor, ci și prin modul de vestimentație, distanțele pe care le păstrăm
față de partenerii de conversație, mimica, gestica etc. În urma studiilor efectuate recent, se pare că
mesajele comunicării se transmit în proporție de 55% nonverbal, 38% paraverbal și doar 7% verbal
(ibidem, p. 186). În comunicarea didactică, care este cu dominanță verbală, cele trei tipuri de
comunicare, respectiv verbală, paraverbală și nonverbală formează un întreg bine structurat, complex și
convergent.

În cadrul clasei, profesorii trebuie să acorde atenție deosebită codării și decodării mesajelor
nonverbale. În interacțiunile tipice din clasă, profesorul servește, cel mai adesea, ca expeditor al
mesajelor nonverbale și este necesar să își adapteze conținuturile nivelurilor de interes si de vârstă ale
elevilor. Elevii sunt, în general receptorii mesajelor nonverbale venite din partea profesorilor și le
decodează semnificațiile. Desigur că deseori pot apărea blocaje în comunicarea profesor-elev sau
decodări greșite ale mesajelor. De exemplu, unui elev timid îi este dificil să păstreze contactul vizual cu
cadrul didactic. Acest lucru poate fi intrerpretat, de către cadrul didactic, ca dezinteres pentru lecție din
partea elevului. Totuși, acest lucru poate să nu fie adevărat, iar elevul să se simtă doar intimidat de
privirea profesorului, dar să fie interesat de conținutul lecției (White, Gardner, 2012, p. 124).

Interpretările greșite ale mesajelor specifice comunicării nonverbale pot afecta atât atitudinea
profesorului față de elevi, cât și motivația elevilor pentru procesul instructiv-educativ.

Expresivitatea nonverbală a profesorului

Expresivitatea nonverbală se referă la gesturile, postura, mimica, entuziasmul, privirea și interesul
pentru comunicare al emitentului de mesaje. În literatura de specialitate, anumiți experți, precumWitt,
Wheeless și Allen (2004), consideră că utilizarea eficientă a limbajului nonverbal poate influența pozitiv
relația profesor-elev și interesul elevilor pentru materie. Mai mult decât atât, un studiu din anul 1973
despre efectele expresivității nonverbale a profesorului asupra motivației de învățare a elevilor, a scos la
iveală faptul că același conținut al lecției transmis de către un cadru didactic expresiv, care folosește o
manieră dinamică de predare a conținutului, inflexiuni ale vocii, mișcare, mimică a feței, apropiere
fizică față de elevi și contactul vizual cu aceștia, a fost receptat și înțeles mai ușor de către elevi decât
același conținut, dar predat de către un cadru didactic static (Naftulin, Ware, Donnelly, 1973).

Apropierea profesor-elev la clasele primare

Apropierea se referă la reducerea distanței fizice și/sau psihologice dintre oameni și este foarte
importantă în mod deosebit în relația profesor-elev din clasele primare, întrucât copiii aflați la această
vârstă au nevoie de susținere, ajutor și încurajări constante din partea cadrului didactic.
Comportamentele de apropiere precum zâmbetul, menținerea contactului vizual și apropierea fizică de
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elevi sunt comportamente nonverbale menite să apropie, să întărească relația profesor-elev. Cercetările
din ultimii ani au arătat că apropierea dintre profesor și elev are efecte pozitive în învățarea cu ușurință
a conținuturilor și în creșterea motivației pentru învățare a elevilor (McCroskey, Richmond, 1992).

Ideea de bază din spatele menținerii unei bune comunicări între profesor și elev este că aceasta
duce, în cele din urmă, la o mai bună implicare a elevilor în activitățile de învățare. Acest angajament
determină calitatea relației elevului cu școala, cu oamenii care lucrează la școală și cu activitățile,
scopurile și valorile școlii. Conceptul de angajament include trei componente principale:
comportamentale (participarea la programe și activități extracurriculare), emoționale (emoții pozitive
și negative despre școală, profesori, colegi, materiile școlare) și cognitive (dorința și disponibilitatea de a
investi în înțelegerea și rezolvarea problemelor dificile, înțelegerea ideilor complexe, dobândirea
anumitor abilități).

Un alt factor important al relațiilor profesori-elevi se referă la efectele acestor relații asupra
profesorilor. Experiențele relațiilor profesorilor cu elevii pe care îi instruiesc sunt un izvor zilnic de
emoții pozitive în rândul profesorilor, influențându-le bunăstarea. Iar profesorii învață din aceste
experiențe, își îmbunătățesc metodele de instruire, generându-se, astfel, un angajament mai mare.
Relațiile pozitive profesor-elev sunt un izvor de emoții pozitive și de satisfacție care îi mențin pe
profesori în cariera lor didactică. Cercetările arată că profesorii care reușesc să construiască legături
strânse cu elevii lor se simt respectați și apreciați de elevi și simt că eforturile lor au un impact pozitiv
asupra celor din urmă, se simt mai fericiți și mai mulțumiți de profesia aleasă.

Așadar, profesorul, ca și conducător al experiențelor de învățare din sala de clasă, este cel care
trebuie să gasească soluții, căi pentru o comunicare didactică eficientă, astfel încât să ofere elevilor tot
suportul necesar pentru reușita școlară.
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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.

Conținutul jocului: Cunoștințe referitoare la caracteristici ale animalelor ( mediul de viață, înfățișare,
hrană, foloase )
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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.

Bibliografie:

Adina şi Cătălin Glava, Introducere în pedagogia preşcolară

Ion T. Radu, Evaluarea în procesul didactic

Lenuţa Băjenaru, Contribuţia jocurilor didactice la dezvoltarea limbajului, în Revista “Revista Învăţământului

Preşcolar”, nr. 1-2, 1996
Miron Ionescu, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj-
Napoca, 2000
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PROPOZIȚIA SUBORDONATĂAPOZITIVĂ

(APOZIȚIONALĂ)

Prof. Panduru Maria

Liceul Tehnologic ”Nicolae Stoica de Hațeg ”, Mehadia, Jud. Caraș-Severin

1. Definiţie

Apozitiva (apoziţionala) constituie varianta propoziţională a funcţiei sintactice de apoziţie.

GLR2, vol II consideră că : „propoziţia atributivă care exprimă aceeaşi idee cu cuvântul, grupul

de cuvinte sau propoziţia la care se referă se numeşte propoziţie apozitivă.”11

Observaţie: Caracterul relaţiei de apoziţie

GLR3, vol. II subliniază că: „relaţia apozitivă este un tip special de relaţie, de echivalenţă

discursivă, care se constituie între două secvenţe lingvistice coreferenţiale – baza (pe prima poziţie) şi

apoziţia (pe cea de-a doua). [...]

Deşi au caracteristici comune, relaţia apozitivă se delimitează de relaţiile sintactice de

subordonare şi de coordonare. Între termenii construcţiei apozitive nu se dezvoltă ierarhia sintactică,

specifică relaţiei de dependenţă.[...]

Situate pe poziţii sintactice identice, apoziţia şi baza sa nu se asociază într-o singură unitate

funcţional-sintactică, specifică relaţiei de coordonare. [...] Distincţia dintre ele apare la nivel referenţial:

apoziţia şi baza sa indică acelaşi referent, în timp ce termenii coordonaţi vizează referenţi diferiţi.12

Caracterul suprimabil, mobil, sau relativa independenţă sintactică a termenilor în cadrul

enunţului sunt trăsături care apropie structurile apozitive de categoria construcţiilor incidente sau

detaşate, turnuri de frază cu trăsături semantice şi sintactice particulare.

2. Reprezentarea propoziţională a apoziţiei

Conform GLR3, vol.II: „apoziţia poate fi realizată şi ca propoziţie. Valoarea fundamentală a

propoziţiei apozitive este explicarea, precizarea bazei, cu care esre echivalentă. Propoziţia apozitivă

reprezintă un supliment de informaţie. Deşi nondependente sintactic de bază, propoziţiile apozitive

pot fi introduse în enunţ prin conectori specifici subordonatelor (pronume, adverbe relative sau

conjuncţii)13:

# Condiția asta e: nu ai voie să vorbești. #

11
GLR2, vol. II, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966, p. 281

12 apud Mirela-Ioana Borchin, Suport de curs de sintaxă a frazei, UVT, 2012
13

Ibidem
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Aparent circumstanţiale, anumite propoziţii introduse prin adverbe relative, unde, când, cum,

se interpretează tot în termeni apozitivi, pe lângă o bază adverbială din regentă. Deşi au nuanţe locative,

modale sau temporale, sunt construcţii detaşate şi aduc informaţii suplimentare care nu sunt necesare

pentru identificarea referentului grupului precedent:
#Ne-am văzut acolo, unde am convenit.#

#Am stabilit așa, cum am dorit amândoi.#

#Mă solictiă atunci când dorește.#

3. Tipuri de propoziţii apozitive

În ceea ce priveşte încadrarea apoziţionalelor, părerile sunt împărţite.

I.Diaconescu,14 vorbeşte despre propoziţii apozitive principale şi secundare:

„Propoziţiile apozitive principale repoziţionează, în mod obişnuit, verbul predicativ dintr-o

propoziţie principală, al cărui sens îl explicitează sau îl corectează:

# Se știa, adică se presupunea omorul. #

Propoziţiile apozitive secundare repoziţionează fie o propoziţie secundară, fie părţi secundare ale

propoziţiei, pe care le explică:

#Simțea ceva: că lucrurile nu stăteau tocmai așa. #

b) în funcţie de naturamorfosintactică a termenului apozat:

(1) apozitive atributive: se referă la/ explică un substantiv sau un pronume:

# Mai am o singură dotință: sa vizitez lumea. #

„Căci asta-i tot ce mai cutez: să cânt.” (Radu Stanca, Versuri)

(2) apozitive completive: explică un adverb sau un verb:

# Așa ar fi vrut el să fie totdeauna : în inima ei să fie doar el. #
(3) apozitive care se referă la o propoziţie întreagă:

# Și ideea lui și ideea mea se potriveau: trebuia să devin doctor. #
Observaţie: Fraza apozitivă

Fraza apozitivă se constituie fie din coordonarea mai multor apozitive, fie în jurul unei

apozitive regente, fie într-o variantă mixtă, care presupune coordonarea unor apozitive dintre care cel

puţin una este şi supraordonată:

# Am fost la cinematograf, m-am întâlnit cu prietenii: ceea ce m-a făcut să ma relaxez și anume

mi-a dat o mare satisfacție #

4.Modurile cu care se construieşte apozitiva
o indicativul

# Mare păcat am săvârșit: am ucis un om. #

o conjunctivul

# Era de altă părere și anume: decât să dai de pomană, m-ai bine cheltui tu banii.#
4. Topica şi punctuaţia apozitivei

Apoziţia stă, în mod logic, în urma termenului apozat.

14
Ibidem
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# Doar atât vreau să știu: ce plănuește Ana . #

Antepunerea apozitivei este o excepţie:

# Ce mă doare mai tare, excursia nu s-a făcut la timp. #

Punctuaţia apozitivei implică folosirea unui semn de delimitare, care marchează o pauză

necesară pentru a pune în relief ceea ce se adaugă termenului apozat. Cel mai frecvent apozitiva se

separă de propoziţia apozată sau de termenul apozat prin virgulă sau printr-un semn echivalent:

paranteze rotunde, linie de pauză sau punct şi virgulă:

# Venea în curând noaptea, și anume cel mic venea în amurg; cel mĳlociu venea la miezul nopți. #

# Când am ajuns acasă am înțeles de ce lipsise de la masă – ca să îmi facă surpriza. #

Din dorinţa de a se mări pauza dintre apozitivă şi apozată se recurge la două puncte sau chiar la

punct, în fraza fragmentată:

„ Lache are o idee: să şază pe o bancă.”( I.L.Caragiale)
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JOCURILE ON-LINE

Petrescu Diana Gabriela
GPP Dumbrava Minunată, Slobozia

Jocul motivează copilul, îi facilitează concentrarea și îi stimulează memoria;
Jocul modifică și democratizează raportul cu învățarea: copilul este mai puțin supus la stres, la
frica de eșec, pentru că jocul se bazează pe reguli cunoscute și acceptate de către toți;
Jocul îl incită pe copil la verbalizarea gândurilor, la argumentarea alegerilor și, implicit, ajută la
perfecționarea limbajului.

JOCURI ON-LINE – Platforma educaţională WordWall este una din acele platforme care vin în
ajutorul cadrului didactic pentru a face o lecţie mai interactivă, mai frumoasă şi cu mai mult stil, reuşim
să ne jucăm atât în cadrul orelor, cât şi acasă. Înregistrarea se poate face simplu, prin contul de gmail și
odată înregistrat contul îți oferă posibilitatea de a crea jocuri gratuit. Platforma propune mai multe
forme de joc șabloane gata făcute unde noi trebuie doar să înlocuim cu conținutul necesar obiectului
nostru de studiu. Deși, chiar realizând o activitate prestabilită elevul are opţiunea să-şi schimbe
contentul jocului, condiţiile rămânând aceleaşi. Această platformă încadrează cu succes toate categoriile
de vârstă a copiilor pentru că fiecare din noi iubește să se joace, important să adaptăm acest joc
contingentului cu care noi lucrăm. Folosită în diferite etape ale lecției platforma vine cu diferite
oportunități: la evocare vine să ajute elevii să se implice în cadrul orei, la realizarea sensului o putem
utiliza cu succes ca metodă de transmitere a cunoștințelor, în același timp la reflexie procesăm
informația studiată cu ajutorul acestor jocuri

Tema – Fructe de toamna https://wordwall.net/resource/6405506/recunoa%c8%99te-fructele

DȘ – Cunoașterea mediului

- Să recunoască si denumească fructele de toamna

Întimpul desfășurării jocului dar și la finalul activității, aplicația afișează pentru fiecare participant la
test răspunsurile corecte, clasamentul si timpul de rezolvare, astfel incat participantii se pot autoevalua
in timp real.

Tema – Toamna https://wordwall.net/resource/6198462/sorteaz%c4%83-frunzele

DȘ – Activitate matematica

- Să grupeze frunzele in functie de marime si culoare

Jocul “Gaseste perechea ” https://wordwall.net/resource/10980652/fluturi-colora%c8%9bi
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Conceperea jocului ca metodă de învăţare, scoate mai mult înevidenţă contribuţia lui în
educarea copilului şcolar. Jocul,în special cel didactic,
angajează în activitatea de cunoaştere, cele mai importante procese psihice, având în acelaşi timp,un rol
formativ şi educativ.

Jigsaw Planet ( jigsawplanet.com) este o aplicație care ne ajută să creăm puzzle-uri dintr-o
fotografie. Avem posibilitatea de a încărca o fotografie, de a seta dificultatea puzzle-lui (numărul de
elemente), timpul de rezolvare. Materialul poate fi distribuit copiilor spre a fii rezolvat.

Tema – Fructe de toamna https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a570ded5a33

Tema – Legume de toamna https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=273b0340c33e
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Predarea la distanță în situații de urgență (emergency

remote teaching)

autor: Rânceanu Liliana

profesor învățământ preșcolar-Gradinița nr.50

o Ce este ERT?

,,Spre deosebire de cursurile care sunt planificate de la început și concepute pentru a fi online,
predarea de urgență la distanță (ERT) este o schimbare temporară a predării si instruirii către un mod
de livrare alternativ din cauza circumstanțelor de criză. Implica utilizarea de soluții de predare complet
la distanță pentru instruire sau educație care altfel ar fi livrate față în față sau ca cursuri mixte sau
hibride și care vor reveni la acel format odată ce criza sau urgența s-a atenuat.

Obiectivul principal în aceste circumstanțe nu este acela de a recrea un ecosistem educațional
robust, ci mai degrabă de a oferi acces temporar la instruire și suporturi de instruire într-o manieră care
se instalează rapid și este disponibilă în mod fiabil în timpul unei urgențe sau crize. Când înțelegem
ERT în acest fel, putem începe să ne detasam de termenul de „învățare online”. Există multe exemple de
alte țări care răspund la închiderea școlilor și universităților într-o perioadă de criză prin
implementarea unor modele precum învățarea mobilă, radioul, învățarea mixtă sau alte soluții care
sunt mai fezabile din punct de vedere contextual.

Ceea ce devine evident pe măsură ce examinăm exemple de planificare educațională în situații
de criză este că aceste situații necesită rezolvarea creativă a problemelor. Trebuie să fim capabili să
„gândim în afara cutiilor” standard pentru a genera diverse soluții posibile care să contribuie la
satisfacerea noilor nevoi ale elevilor și comunităților noastre.

Astfel, ar putea fi tentant să ne gândim la ERT ca la o abordare simplă a instruirii standard. În
realitate, este un mod de a gândi modurile de livrare, metodele și mass-media, în special atunci când
acestea se corelează cu nevoile în schimbare rapidă și limitările în resurse, cum ar fi sprĳinul și formarea
facultății.

Abordarea rapidă necesară pentru ERT poate diminua calitatea cursurilor oferite. Un proiect
de dezvoltare cu un curs complet poate dura luni de zile dacă este realizat corect. Necesitatea
„doar să-l obțineți online” este în contradicție directă cu timpul și efortul dedicat în mod normal
dezvoltării unui curs de calitate. Cursurile online create în acest fel nu trebuie confundate cu
soluții pe termen lung, ci acceptate ca o soluție temporară la o problemă imediată. Mai ales
îngrĳorător este gradul în care accesibilitatea materialelor de învățare ar putea să nu fie
abordată în timpul ERT.

o prin ce se diferențiază de învățămânul la distanță, respectiv de predarea online?
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Predarea online este un subiect firbinte, de actualitate si tratat in mod extensiv si se poate
confunda usor cu invatamanatul la distanta. Invatamantul la distanta si invatamanatul cu frecventa
redusa sunt forme de invatamant deloc noi, acestea asigura posibilitatea de formare, de perfectionare
sau conversie profesionala pentru mari categori de cetateni in diferite domenii. Acestea existand si
inainte de era digitala, nefiind o creatie a ERT.

Predarea online reprezinta o parte sau o metoda ( o parte destul de importanta in zilele
noastrte) a invatamantului la distanta. Predarea online spre deosebide de predarea la sala de curs
inglobeaza o serie de proceduri asistate de tehnologi digitale: internet, calulatoare, platforme de
comunicare, etc. Predarea online se poate face in 2 moduri: sincron si asincron. Predarea sincron se
refera la predarea in timp real, atat profesorul cat si studentul trebuie sa fie online, conectati intr-un
moment anume, deobicei predefinit, pe cand in cazul predarii asincron cursurile nu se desfasoara in
timp real ci materialul este pregatit din timp iar sudentul il aceseaza conform propriului program.

Deoarece exita notiunea de distanta atat in invatamatul la distanta cat si in predarea online
acesti doi termeni sunt adesea confundati dar exista o diferenta clara intre ei: invatamantul la distanta se
refera la prezenta in locatii geografice diferite a studentului fata de institutia de invatamanat pe cand
predarea online se refera la metoda de invatare folosind tehnologii digitale – internetul. Predarea online
este un mod de a furniza continulul cursurilor studentilor care urmeaza cursuri la distanta si in ERT
studentilor care urmeaza cursuri la zi. Pe de alta parte invatamantul la distanta folosete multe alte
metode de a furniza continulul cursului.

Asadar desi sunt notiuni diferite invatamanul la distanta si predarea online, nu exista o separare
dura a celor doua termene el coexistand intro intinsa zona gri de intrepatrundere.

o Care au fost provocările ERT, învățării online, la distanță în timpul pandemiei?

Pandemia COVID-19 a afectat toate domeniile din întreaga lume, iar efectele au fost cu
siguranţă resimţite în educaţie. De fapt, în primul an de pandemie, aproximativ 1,5 miliarde de studenţi
- 90 la sută din totalul studenţilor la nivel primar, secundar şi universitar din întreaga lume - nu au
putut să frecventeze şcolile sau campusurile pentru cel puţin o perioadă de timp.

Această perioadă de întrerupere a adus transformări importante. Furnizorii de educaţie din
întreaga lume s-au grăbit să adopte tehnologii inteligente pentru a asigura continuitatea educaţiei
pentru toţi, adaptându-se la predarea şi învăţarea online cu soluţii noi, agile şi mai eficiente. Utilizarea
tehnologiei în educaţie nu este o tendinţă nouă, desigur, dar această rundă de transformare digitală
aduce beneficii pe termen lung şi este mult mai mult decât simpla creştere a capacităţii de predare şi
învăţare la distanţă.

,,Adaptarea sistemului de educație și formare la evoluția tehnologică reprezintă un proces
complex, necesar pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane și element esențial al
dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor tehnologii digitale este calea directă
pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai
eficientă în a dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul vieții.
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Criza „Covid-19” a reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „față-în-față” la
mediul online, aspect care a generat o serie de reflecții care au pus în centrul atenției faptul că predarea,
învățarea și tehnologia emergentă nu mai pot fi considerate disparat, ci conturează, holistic, viitorul
educației digitale.

Acest aspect a evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-
evaluarea de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea unei abordări
strategice privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați.

În această perioadă, „predarea-învățarea” s-a mutat preponderent în mediul online,
iar provocările cu care s-au confruntat școlile din România au fost legate de:

� Lipsa de predictibilitate;
� rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ;
� Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic în

mediul online;
� Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet;

În prezent, abordarea integrată a tuturor aspectelor digitalizării serviciilor publice, inclusiv în
domeniul educației, este asigurată de prevederile Strategiei Naționale pentru Agenda Digitală România
2020.

Deși România dispune de conectivitate la internet cu o largă acoperire, încă sunt necesari pași
pentru asigurarea tuturor resurselor și a unui cadru integrat pentru acces la o educație de calitate în era
digitală”.In acest articol(,,Ministerul Cercetarii si Dezvoltarii a lansat pe 26 octombrie, procesul de
elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021 - 2027 - SMART.Edu
(ȘcoalăModernă, Accesibilă, bazată peResurse și Tehnologii digitale).

Bibliografie:

� Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021 - 2027 - SMART.Edu
(ȘcoalăModernă, Accesibilă, bazată peResurse și Tehnologii digitale).

� The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning ,Charles
Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust andAaron Bond,27 martie 2020).
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Mĳloace de învăţământ moderne utilizate la disciplina fizică

Ristache Lenuţa

Şcoala Gimnazială Valea Mare, Judeţul Dâmboviţa

Mĳloacele de învăţământ reprezinţă ansamblu de instrumente, aparate, dispozitive, materiale,
produse, adaptate şi selectate deliberat pentru a deservi cerinţelor organizării şi desfăşurării întregului
proces instructiv-educativ în şcoală.

Mĳloacele de învăţământ facilitează transmiterea de informaţii didactice, înregistrarea şi
evaluarea rezultatelor obţinute de către elevi, uşurând atât obţinerea de cunoştinţe cât şi formarea de
abilităţi şi capacităţi intelectuale.

Aprecierea mĳloacelor de învăţământ la disciplina fizică, în orice tip de lecţie, fiind un suport
material al procesului gândirii, constă în faptul că influenţează considerabil procesul de cunoaştere,
extinzând capacităţile de analiză în momentul în care sunt folosite într-o secvență didactică logică.

Folosirea mĳloacelor de învăţământ moderne la disciplina fizică, în practica şcolară
demonstrează că funcţiile pedagogice pe care le exercită nu se transformă în realitate, automat.

Informarea comunităţii a provocat pătrunderea a două mĳloace de învăţământ moderne la
disciplina fizică în instituţiile de învăţământ, cum ar fi: tabla interactivă şi calculatorul. Tabla interactivă
şi calculatorul pot fi utilizate la disciplina fizică pentru activităţi de: predare – învăţare − evaluare,
activităţi extraşcolare, cercetare, proiecte, constituind mĳloace de învăţământ moderne, utile
şi complexe.

Tabla interactivă şi calculatorul pot fi utilizate în predarea fizicii, determinând o formă nouă de
creare şi obţinere a învăţării, prezentând următoarele avantaje:

� Oferă posibilitatea de a furniza, pe baza unor programe elaborate de echipe multidisciplinare,
informaţii de calitate;

� Oferă posibilitatea particularizării învăţării fiecărui elev prin respectarea ritmului de lucru și a
nivelului de pregătire;

� Oferă posibilitatea unui număr mare de elevi, de a dirĳa învăţarea, acordându-le îndrumare
pedagogică de calitate;

� Orientează spre o bună înţelegere a fenomenelor, proceselor şi experimentelor simulate cu
ajutorul calculatorului;

� Oferă posibilitatea de a utiliza echipamentele bazate pe tehnologii
moderne, prezente în viaţa cotidiană.
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Prin intermediul tablei interactive şi calculatorului pot fi prezentate: jocuri didactice, exerciţii,
probleme, informaţii, aplicaţii, pot fi simulate unele fenomene, procese, itemi de evaluare şi
autoevaluare.

Mĳloacele de învățământ moderne utilizate la disciplina fizică îşi dovedesc utilitatea în limita în
care sunt integrate corespunzător în contextul lecţiilor şi determinând un scop pedagogic precis.
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Proiect de voluntariat SNAC – Exemple de bune practici

Prof. înv. primar Schipor Nicoleta
Şcoala Gimnazială ,,Petru Muşat,, Siret

Am derulat împreună cu elevii clasei mele un proiect de voluntariat cu titlul ,,Copil ca tine
sunt şi eu”. Este un proiect educaţional de voluntariat care face parte din Strategia Naţională de
Acţiune Comunitară şi se desfăşoară la nivel naţional. Ca parteneri în acest proiect au fost implicate
următoarele instituţii: Şcoala Gimnazială ,,Petru Muşat” Siret Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Suceava, Fundaţia ,,O nouă viaţă” Siret.

Acţiunea Comunitară reprezintă o importantă activitate voluntară, cu obiective clare ce
dezvolta în rândul voluntarilor o conștiință social responsabilă îndreptată spre desfășurarea de
activități de voluntariat cu și pentru elevii clasei a II-a C de la Şcoala Gimnazială ,,Petru Muşat” Siret şi
tinerii care activează la Centul Socio - Vocaţional de zi din cadrul Fundaţiei ,,O nouă viaţă” Siret.

Pentru proiectul ,,Copil ca tine sunt şi eu” am preluat obiectivele Strategiei Naţionale de
Acţiune Comunitară :

• Includerea tinerilor cu nevoi educative speciale în comunităţile locale.
• Implicarea tinerilor cu nevoi educative speciale, a profesorilor, a elevilor şi a altor

voluntari în cadrul unor proiecte care vor fi realizate împreună.
• Încurajarea elevilor de a se dedica activităţilor desfăşurate cu tineri cu nevoi educative

speciale, nu doar în cadrul proiectelor, dar şi după terminarea acestora, în scopul susţinerii procesului
de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

În vederea atingerii acestor obiective am stabilit un program de activităţi comune, activităţi
care să dezvolte abilităţile creative şi expresive ale copiilor si tinerilor, să dezvolte noi talente fizice prin
participarea comună la manifestări sportive și culturale , să dezvolte talentele lor individuale şi, în
general, activităţi prin care elevii cu nevoi educative speciale să simtă că fac parte din comunitate, că nu
sunt excluşi. Având drept scop creşterea gradului de integrare socială, acest parteneriat şcolar se
constituie ca un prim pas care se face în vederea normalizării vieţii tinerilor cu dizabilităţi. Trecând
peste barierele artificiale create de inegalitatea capacităţilor de operare cu termenii abstracţi specifici
învăţării şcolare, s-au organizat activităţi diverse care să răspundă nevoii tinerilor cu deficienţă de a se
simţi acceptaţi şi integraţi in comunitate.

Caracterul pozitiv al derulării acestui proiect rezidă prin proiectarea unor activităţi care să
permită acestor tineri să relaţioneze în situaţii cât mai diverse creându-le astfel posibilitatea
familiarizării lor cu problemele vieţii cotidiene. În acelaşi timp , tinerilor li se va stimula încrederea în
propriile puteri, stima față de propria persoană, își vor valoriza abilitățile croindu-și drum spre o
implicare activă în societate conștienți de propria valoare.

Nici un alt concept nu se corelează atât de strâns cu cel de excluziune socială cum este cazul celui
de „dizabilitate”. Această noţiune descrie rolul social atribuit persoanei cu deficienţă sau dizabilitate,
prin care aceasta este plasată ca dezavantajată, comparativ cu persoanele obişnuite.

Excluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale nu înseamnă doar un nivel redus al resurselor
materiale, ci, mai ales, dificultăţile sau imposibilitatea lor de a participa în mod efectiv la viaţa



200

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

economică, socială, politică şi culturală; în anumite privinţe, mai înseamnă alienare şi distanţare faţă de
societatea obişnuită. Excluderea socială este definită în termenii lipsei de acces sau ai accesului limitat la
drepturile civile, politice, sociale, economice şi culturale, reflectând, într-o anumită privinţă,
standardele de viaţă şi oportunităţile.

A fi persoană cu nevoi speciale echivalează cu experienţa discriminării, vulnerabilităţii şi
abuzurilor asupra identităţii şi stimei de sine

Aceste persoane au nevoie de un cadru stimulativ în care să - şi manifeste talentul şi dăruirea faţă
de cei din jur. Ei trebuie încurajaţi să colaboreze în cadrul activităţilor organizate şi să relaţioneze corect
cu cei din jur.

Accentul va fi pus pe dezvoltarea la tineri a sentimentului de apartenenţă la grup, ca punct de
plecare în clădirea strategiei personale de integrare în viaţa socio - profesională.

Acceptarea semenilor prin respectarea individualităţii fiecărui membru al grupului a constitui un
fir călăuzitor pe parcursul activităţilor din cadrul proiectului.

Scopul este, pe de o parte, conştientizarea de către tinerii instituţionalizaţi a faptului că în ciuda
unor anumite caracteristici care-i individualizează, ei sunt persoane capabile să primească şi mai ales să
dăruiască ceva societăţii. Pe de altă parte, se urmăreşte înţelegerea de către societate a faptului că toate
persoanele sunt fiinţe umane, care merită respectul şi dragostea noastră şi de la care putem adesea
învăţa lucruri folositoare.

Sprĳinirea şi promovarea integrării în comunitate a tinerilor cu nevoi speciale, printr-un proces
de normalizare a vieţii acestora.

Prin proiectul ,, Copil ca tine sunt şi eu” s-au atins următoarele obiective :
- creşterea gradului de implicare a comunităţii in problemele sociale existente;
- dezvoltarea spiritului de responsabilitate socială în rândul tinerilor;
- dezvoltarea de abilităţi de comunicare;
- reducerea gradului de inutilitate socială;
- ridicarea gradului de adaptabilitate la normele actuale ale societăţii;
- valorizarea si aplicarea abilităţilor individuale si de grup.

Învățământul actual presupune, printre alte finalități, însușirea unui comportament social
responsabil, care să genereze o atitudine responsabilă pentru valorile sociale, materiale și mai presus de
toate, față de cele umane. Societatea complexă în care trăim presupune o viziune de ansamblu asupra
tuturor aspectelor sale; această viziune va fi accesibilă doar celor care vor fi învățați ,,să vadă „ dincolo
de aparențe și de nevoile imediate și individuale. Pentru a depăși orizontul îngust al nevoilor personale,
tinerii trebuie să fie învățați ,, să vadă”, să simtă și să aplice principiile spiritului comunitar.

Prezentul proiect încearcă să rezolve una dintre problemele sociale apăsătoare ale lumii în care
trăim și ne desfăşurăm activitatea: dificultatea de adaptare socială a tinerilor instituționalizați. Pentru
această problemă s-au găsit o serie de soluții și argumentări, aceste soluții se bazează pe o serie de
principii:
- tinerii își construiesc propria identitate prin trăirea socialului;
- elevul este un membru al societății și este tratat ca atare;
- educația permite o socializare metodică a elevilor;
- toate acțiunile și intervențiile sunt centrate pe copil;
- elevul este implicat în propria formare;
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- aptitudinile elevului sunt valorificate la maxim.
Proiectul ,, Copil ca tine sunt şi eu” are în vedere două grupuri țintă distincte:

- tineri ai Fundaţiei ,,O nouă viaţă” Siret în calitate de beneficiari direcţi;
- elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Petru Muşat” Siret în calitate de voluntari.

Numărul voluntarilor implicaţi în proiect a fost de aproximativ 55 din care 26 de elevi din
clasa a II-a C şi trei voluntari, cadre didactice din şcoală, dar şi părinţi ai elevilor voluntari implicaţi,
beneficiarii fiind un grup de 60 de tineri. Preconizăm ca numărul voluntarilor să crească în viitor, iar
implicarea acestora să fie mai activă, prin diseminarea obiectivelor şi activităţilor proiectului ,,Copil
ca tine sunt şi eu”.

Activităţi concrete:
- Să ne cunoaştem , să comunicăm , să aflăm cine suntem şi ce ne place să facem..

- „Săptămâna fructelor şi legumelor donate”

- Pregătiţi ghetuţele

- „Noi suntem români!”

- „Vine primăvara!”

- “Înfloresc grădinile”

- „Bucuria Învierii”
- “Vine ziua mea!”

Participarea la programele Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară a promovat cunoştinţele şi
talentele copiilor şi tinerilor din grupurile ţintã cu privire la unele aspecte importante ale educaţiei,
într-un mod plăcut şi incitant; a îmbunătăţit înţelegerea şi a conştientizat nevoile individuale cu care se
confruntă alte persoane şi comunitatea; a încurajat practicalitatea, inteligenţa şi creativitatea lor pentru
a răspunde nevoilor individuale şi ale comunităţii; a oferit sentimentul de a fi răsplătiţi şi împliniţi
pentru că au depus o muncă importantă şi competitivă; a îmbunătăţit modul lor de a privi problemele
sociale importante; a ajutat la dărâmarea prejudecăţilor sociale şi la înlăturarea ignoranţei; a dezvoltat şi
îmbunătăţit calităţile lor de răbdare, angajament şi dăruire.

Inițierea și derularea activităților din cadrul acestui proiect a urmărit obținerea de rezultate pe
două niveluri:

- la nivelul implicării membrilor comunității în acțiuni de identificare și rezolvare a problemelor
sociale, în sensul promovării ideii de responsabilitate socială în mediul comunitar;

- la nivelul dezvoltării în rândul beneficiarilor a spiritului de apartenență la comunitate, a
valorizării propriei persoane, a creșterii încrederii și respectului de sine .

Aceste două niveluri au la rândul lor două orizonturi temporale:
- orizontul imediat, acela al prezentului, al momentului de desfășurare a activităților și de

diseminare a rezultatelor sale, moment care coincide cu cel al conștientizării importanței acțiunilor
desfășurate și al impactului acestuia asupra propriei persoane și al celor din jur;

- orizontul îndepărtat , cel determinat de promovarea realizată de actualii voluntari – acum elevi
ai Școlii Gimnaziale ,,Petru Muşat,, Siret - mai târziu studenți în diferite locații și membrii cu drepturi
depline ai societății.

Rezultatele așteptate în urma derulării acestui program sunt complexe și pe termen lung.
Acestea derivă din modul în care s-au desfășurat aceste activități și de gradul de implicare și de

responsabilitate al fiecărui voluntar, care au crescut pe măsura derulării activităților întreprinse în
proiect.
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În ceea ce privește rezultatele anticipate în rândul cadrelor didactice, se poate spune că activitățile
derulate în cadrul proiectului ,,Copil ca tine sunt şi eu” a dus la dezvoltarea și amplificarea
abilităților și competențelor legate de identificarea de soluții și strategii și aplicarea acestora pentru
desfășurarea activităților propuse , în situații și în condiții diverse. Având în vedere colaborarea
interdisciplinară, s-a îmbunătăți comunicarea cu cadrele didactice şi aspiraţia că li se vor alătura şi alte
cadre didactice voluntare pe viitor. Urmare a activităților desfășurate în cadrul acestui proiect, a vizat
dezvoltarea capacităților organizatorice și decizionale ce au ridica nivelul de pregătire profesională și a
dezvoltat abilitatea de a lucra în echipă , de adaptare la condiții diverse .
Rezultatele derulării acestui proiect s-au manifestat și la nivelul comunității locale :
- a schimba mentalitatea în legătură cu statutul, locul şi rolul tânărului cu dizabilităţi;
- a maximizat gradul de responsabilitate socială;
- a ridicat gradul de implicare în problemele sociale;
- s-a putut manifesta activ în ceea ce privește activitatea de voluntariat prin intermediul
parteneriatelor sau în calitate de inițiator de proiecte;
- a beneficiat de un exemplu clar de implicare socială.
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Exemple de bune practici în utilizarea instrumentelor

digitale în activitatea didactică

Autor: Prof.înv.primar Stanciu Claudia

Liceul Teoretic ,,Ion Gheorghe Roșca" , jud. Olt

În ultima perioadă, școala românească s-a confruntat cu o provocare uriașă – activitățile educaționale
tradiționale, desfășurate în sălile de curs, față-în-față cu elevii – au fost suspendate și cadrele didactice s-
au văzut nevoite să se adapteze rapid, să găsească resurse atât legate de propriile competențe
profesionale, cât și de instrumentele digitale, care să le ajute și care să înlocuiască educația formală cu
care cadrele didactice erau obișnuite.

Așadar, ce instrumente digitale folosim, cum o facem, cum le îmbinăm, cum îi învățăm pe elevi să le
utilizeze, cum adaptăm conținuturile pentru predarea online, la ce renunțăm din programa școlară, ce
ne ajută să evaluăm atât activitatea elevilor, cât și pe a noastră? Sunt întrebări la care, în calitatea mea de
cadru didactic, a trebuit să găsesc răspunsuri în momentul în care activitatea didactică a devenit online.

În primul rând, mi-am structurat tehnologiile digitale care îmi erau utile, atât în învățarea sincron, cât
și în cea asincron, în 3 mari grupe:

I. Tehnologii digitale de facilitare a predării online

II. Tehnologii digitale de facilitare a evaluării online

III. Tehnologii digitale de activizare și eficientizare a învățării online

Legat de prima grupă, tehnologiile de facilitare a predării online, ținând cont de faptul că în acest an
școlar sunt îndrumător al unei clase I din mediul rural și competențele digitale ale elevilor erau ca și
inexistente, a fost o provocare să organizez o predare eficientă, cu un conținut relevant, să identific
strategii interactive, În acest sens, am considerat că platformele care corespund unei interactivități
optime între cadrul didactic și elevi, dar și interactivității între elevii clasei sunt Zoom, Google Meet și
Google Classroom. Am folosit, ca tablă virtuală, OpenBoard, care mi-a permis să încarc toate
materialele de care aveam nevoie la fiecare lecție – manuale digitale, imagini, fișe de lucru, filme video
și mi-a oferit acces la o mulțime de instrumente extrem de utile: casetă de scriere, marker pentru
sublinierea conținuturilor esențiale, lupă, rigle, compas etc.

Predarea prin intermediul acestor platforme a fost o oportunitate ca elevii să fie implicați activ în
propria învățare, a permis obținerea unui feedback legat de cât și cum au înțeles sarcinile de lucru și
conținutul lor. Platformele digitale accesate au permis partajarea de materiale cu conținut interactiv –
jocuri educaționale, exerciții din manualele digitale, dar și formarea unor rutine de rezolvare a
problemelor de matematică sau de citire activă și conștientă, atât de necesare la școlarii mici.

Pentru a doua grupă, tehnologiile digitale de facilitare a evaluării online, după mai multe căutări, am
considerat că, pentru elevii clasei mele, sunt utile instrumentele oferite de Google Forms și
Liveworksheets. Cu ajutorul acestora, am creat probe de evaluare la disciplinele Comunicare în Limba
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Română și Matematică și Explorarea Mediului. Am avut în vedere ca aceste activități de evaluare să fie
ușor de parcurs, să necesite cât mai puțin ghidaj din partea părinților, să fie captivante și motivante, să
conțină materiale vizuale, să aibă relevanță și atractivitate, să fie adecvate particularităților stadiale ale
copiilor de clasa I.

Chestionarele Google oferă posibilitatea de creare a unor itemi de evaluare de tipuri diferite – de
completare, cu alegere multiplă, tip paragraf, casete de selectare sub formă de grilă, permite încărcarea
de fișiere, de imagini, inserarea de link-uri, de materiale video etc., de aceea sunt extrem de utile în
evaluarea online, deși are neajunsul că nu poți măsura cu exactitate cât de mult au fost ajutați copiii în
realizarea sarcinilor.

Platforma LiveWorksheets permite transformarea fișelor de lucru tradiționale în format doc, pdf, jpg
în exerciții interactive online. Pe lângă sarcinile de lucru din testele de evaluare clasice, fișele interactive
permit includerea de sunete, de videoclipuri, exerciții de vorbire pe care elevii le pot realiza cu ajutorul
unui microfon. Se lucrează ușor chiar și de către elevii de vârstă școlară mică și rezultatele pot fi trimise
în clasa virtuală sau pe adresa de e-mail a profesorului.

A treia grupă în care am organizat resursele digitale a fost aceea a tehnologiilor digitale de activizare și
eficientizare a învățării, pe care le-am integrat în activitățile de predare-învățare de la toate disciplinele.
Am selectat aplicațiile care mi s-au părut adecvate conținuturilor specifice clasei I și care să contribuie
la formarea competențelor și la atingerea obiectivelor lecțiilor într-un portofoliu cu resurse digitale
grafice, audio și interactive.

La orele de Matematică și explorarea mediului, am făcut călătorii virtuale pe alte continente cu
google.com/earth, am avut acces la grădinile zoologice, rezervații și ferme din întreaga lume cu ajutorul
explore.org/, am discutat despre mediile de viață ale animalelor pe baza videoclipurilor din canalul de
YouTube al National Geographic – youtube.com/c/NatGeo.

Copiii au fost îndrumați să-și instaleze în telefon aplicațiile ChatterPix și QuikGoPro, care i-au ajutat să
creeze videoclipuri, să insereze mesaje, să adauge tranziții și efecte sincronizate pe ritm muzical.
Aplicațiile au contribuit la dezvoltarea abilităților de editare video, i-a determinat să selecteze conținut
relevant, să-și construiască un plan, să aleagă dintre mai multe sugestii grafice, i-a învățat să-și prezinte
propriile creații într-o formă vizuală captivantă.

Cele mai iubite de copii au fost jocurile interactive pe care le-am realizat cu ajutorul aplicațiilor
wordwall.net, learningapps.org, dar și activitățile în care am folosit wordart.com, im-a-puzzle.com sau
padlet.com. Integrarea acestor aplicații în diferite etape ale lecțiilor și parcurgerea sarcinilor de lucrum-
au ajutat să creez contexte educaționale de calitate, interactive, care să susțină o învățare personalizată
și diferențiată, să contribuie la autonomia în învățare a elevilor, să se plieze pe interesele lor, să le
capteze atenția, să le ofere un feedback rapid.
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În căutarea creativității pierdute

Prof. Stanciu Daniela
Școala Gimnazială „George Voevidca”
Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

Creativitatea este definită ca tendința de a genera sau de a recunoaște idei, alternative sau
posibilități care pot fi utile în rezolvarea problemelor și în comunicarea cu ceilalți. Creativitatea este un
proces activ implicat în mod necesar în inovare, este cheia pentru a găsi soluții la provocările cu care ne
confruntăm în fiecare zi și pentru a ne îmbunătăți viața.

Creativitatea și inovația reprezintă esența predării și învățării. În procesul de predare creativă,
profesorul stimulează motivația și interesul elevilor pentru învățarea conținuturilor, găsește modalități
de a le stârni curiozitatea iar apoi îi determină să găsească singuri răspunsuri la întrebări, folosindu-se
de toate resursele disponibile. Gândirea creativă în sala de clasă modifică modul în care elevii abordează
problemele, le permite să gândească ”outside the box”, să experimenteze și să identifice soluții
inovatoare, le lărgește perspectivele și îi ajută să depășească frustrări, inhibiții, prejudecăți. O sală de
clasă care stimulează creativitatea îmbunătățește abilitățile de comunicare ale elevilor și vine în sprĳinul
învățării colaborative.

Istoria a demonstrat că arta și creativitatea pot înflori în vremuri dificile. Pandemia a închis școli
și a obligat la izolare, dar a deschis, în același timp, o fereastră libertății de a regândi, de a inova și
transforma sistemul de educație. Fac parte dintre acele cadre didactice care au văzut în educația online o
oportunitate de dezvoltare personală și profesională, de transformare a învățării într-o altfel de
experiență, la elevii mici, chiar distractivă. Am înțeles că este momentul cel mai potrivit pentru a-mi
îmbunătăți abilitățile, a mă familiariza cu diferite programe software, platforme educaționale și aplicații
și pentru a-mi reinventa stilul de predare prin adaptare la nevoile elevilor mei. Am aplicat toate
cunoștințele dobândite pe parcursul orelor de formare online în imaginarea de scenarii didactice și
explorarea de metode compatibile cu activitatea de predare-evaluare a cunoștințelor în mediul virtual.

O resursă extrem de ușor de folosit, la care am apelat constant pentru a facilita comunicarea și
schimbul de idei între elevii mei este Lino (https://en.linoit.com/), o aplicație dedicată realizării de
aviziere virtuale. I-am încurajat astfel să exploreze noi moduri de a se exprima și de a fi creativi,
originali și autentici. La fel ca și Padlet (https://ro.padlet.com/), alternativa sa ceva mai cunoscută,
Lino este utilizat pentru: socializarea clasei, învățarea prin colaborare, învățarea de la egal la egal,
colectarea cercetării și a resurselor pe un anumit subiect, măsurarea înțelegerii unui subiect sau a unui
concept studiat. Este util pentru a crea activități colaborative, pentru a trasa sarcini cu termene limită,
pentru a colecta rapid opiniile unui întreg grup de elevi.
Lecțiile de limba engleză au devenit mai atractive și mai captivante de când le-am propus elevilor mei,
ca sarcină facultativă, să contribuie la îmbogățirea avizierului intitulat ”In a word, English”

(http://linoit.com/users/danielastanciu237/canvases/In%20a%20word%2C%20English).
Atunci când un anumit cuvânt le atrage în mod deosebit atenția (fie pentru că are o sonoritate aparte,
ori pentru că le este ușor să se regăsească în înțelesul acestuia), elevii îl notează pe un bilețel digital, îi
definesc sensul și oferă o explicație pentru alegerea lor. Este pentru mine, ca profesor, o modalitate
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excelentă de a descifra și gândirea acelor elevi care, din diferite motive, sunt mai reticenți în a-și
exprima opiniile la oră, iar pentru copii un prilej de a intra în contact cu viziunea colegilor, de a explora
mentalități. Este un exercițiu de sinceritate efectuat în confortul și intimitatea spațiului personal, acolo
unde elevii nu se simt expuși ridicolului, și un îndemn la originalitate.

Ușor de accesat și îndrăgit de elevi, Lino este un instrument pe care îl integrez cu ușurință și în
activitățile extracurriculare. Astfel, Ziua Mondială a Alimentației a fost un prilej excelent de a-mi
stimula elevii să facă puțină muncă de cercetare și documentare cu scopul de a împărtăși colegilor o
serie de curiozități și informații mai puțin cunoscute despre alimente și despre calitățile acestora
(http://linoit.com/users/danielastanciu237/canvases/Curiozit%C4%83%C8%9Bi%20despre%20aliment
e).
Ne-am reamintit cu toții că trăim într-o lume care se îndreaptă spre autodistrugere în contextul
derulării unei serii de activități de conștientizare asupra problemelor mediului înconjurător (Săptămâna
Educației Globale) care s-a finalizat cu o expoziție de fotografii și mesaje ce reflectă grĳile și
preocupările elevilor pe această temă.
(http://linoit.com/users/danielastanciu237/canvases/Lumea%20noastr%C4%83%20depinde%20de%20
noi)

Aplicația Lino nu este singura noutate care a îmbogățit activitatea mea didactică. Book
Creator (https://bookcreator.com/), o aplicație care permite elevilor să creeze și să citească cărți
digitale, este o altă resursă pe care o integrez destul de des în procesul instructiv-educativ.
Este un instrument ideal pentru îmbunătățirea implicării elevilor în activitatea de la clasă și în propria
învățare prin crearea de povești și design multimedia.
The Story of Daedalus and Icarus este titlul povestirii pe care elevii clasei a VIII-a au ales să o includă
într-un volum virtual, alături de ilustrații reprezentative pentru conținut, nu doar pentru a face proba
cunoștințelor de gramatică în materie de verbe regulate și neregulate la timpul trecut, ci mai ales pentru
a finaliza într-un mod creativ seria de lecții pe tema ”Myths and Legends”.
(https://read.bookcreator.com/2NwPmccHxSVsarh0IcdDRk7gVM82/9J8HugiXSmPXXpSPqQ67w)
Prietenii cărților este volumul ce reunește gândurile a câțiva dintre elevii clasei a VI-a care au dorit să
marcheze astfel Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day) și să se alăture
tuturor celor care prețuiesc cărțile și recunosc meritul acestora în propria formare.
(https://read.bookcreator.com/2NwPmccHxSVsarh0IcdDRk7gVM82/G5Ntw6WRQvCP7dW7yiqxQ)

Încerc, pe cât posibil, să încurajez și să sprĳin astfel de inițiative din partea elevilor. Am
încredere în dreptul lor de a învăța, de a-și descoperi propriile adevăruri, de a se exprima și de a-și face
auzită vocea. Educația poate contribui la schimbare dacă le oferim elevilor șansa de a învăța despre ei
înșiși și despre locul lor unic în lume.

Se spune că profesorii buni sunt cei care recunosc importanța inventivității, însă profesorii
creativi sunt aceia care fac din dezvoltarea creativității și originalității un semn distinctiv al modului lor
de a preda. Recunoscându-și propria creativitate, ei caută să ajute elevii să-și dezvolte propriul potențial
creativ, încurajându-i să fie spontani, curioși și autentici în exprimarea emoțiilor, sentimentelor și
gândurilor.
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ACTIVITATE INTEGRATĂ ,,ÎN OGRADA GOSPODINEI”

Prof. Stoica Gabriela Florentina

Grădinița cu program prelungit ,,Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște

Activitatea integrată ADE (DȘ + DOS) + ALA ,,În ograda gospodinei” se va desfășura la grupa mijlocie
(nivel I), în cadrul proiectului tematic ,,Arca lui Noe”, având tema anuală de studiu ,,Cum este, a fost și va fi aici pe

Pământ?”, tema săptămânii ,,Animale și păsări mari și mici, în ogradă la bunici”, iar tipul activităţii fiind mixtă

(consolidare cunoștințeși formare de deprinderi motrice).

În vederea desfășurării activității în condiții optime, mobilierul este aranjat corespunzător
modului de concepere al activității și se asigură o atmosferă de lucru adecvată. Copiii sunt invitaţi de
către educatoare să se aşeze pe scăunele, în poziția în care poate fi stabilit contactul vizual cu toți
membrii grupei.

Activitatea integrată debutează cu Întâlnirea de dimineață, în care copiii au posibilitatea de a-
și manifesta starea de spirit și buna dispoziție.

Aceștia se vor saluta între ei, prin tehnica comunicării rotative: porneşte de la educatoare şi
este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta, folosind apelativ numele acestora. Prezența

va fi făcută în manieră interactivă la panoul special amenajat. Se va completa Calendarul naturii cu
jetonul corespunzător fenomenelor meteorologice, pentru a ilustra caracteristicile vremii din ziua
respectivă.

Împărtășirea cu ceilalți se realizează printr-o conversație, menită să dea frâu liber
imaginației copiilor. Preșcolarii sunt invitați să pornească într-o călătorie imaginară la fermă. După
mica incursiune sunt rugați să spună ce au întâlnit în călătoria lor.

În timp ce preșcolarii audiază cântecul ,,Gospodarul din Ardeal” (tranziție) în sala de grupă își
face apariția gospodina Măriuca care îi anunță pe copii că le-a pregătit o mulțime de surprize. Aceasta îi
invită pe cei mici într-o vizită în mica ei fermă. Pentru a descoperi ferma și pe toți prietenii acesteia,
preșcolarii vor avea de parcurs un traseu. Pe parcursul traseului, copiii vor avea de rezolvat diferite
sarcini (Noutatea zilei/Captarea atenției).

Astfel, se va desfășura frontal jocul didactic matematic: „Prietenii gospodinei din ogradă” ADE
(DȘ) - Activitate matematică. Prin acest joc, preșcolarii își vor consolida cunoștințele matematice
privind numerația în concentrul 1-5 (șirul numeric crescător/descrescător, corespondența numărului la
cantitate și invers, locul unui număr în șirul numeric, vecinii numerelor). După finalizarea tuturor
sarcinilor întâmpinate pe parcursul traseului, gospodina oferă copiilor daruri (tricouri personalizate cu
animalele/păsările de la fermă).

Acum, că au descoperit și au făcut cunoștință cu prietenii gospodinei din ogradă, vor porni spre
centrele de activitate dând din aripioare (brațe) ca puișorii de găină. (Tranziție). Preșcolarii vor intui
materialele puse la dispoziție pe măsuțele din fiecare centru de activitate.
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La centrul Construcții, preșcolarii vor construi adăposturi din cuburi de lemn numerotate cu cifre de la
1 la 5. Fiecare adăpost va fi construit doar din cuburile numerotate cu aceeași cifră, astfel încât ei trebuie să
identifice, în funcție de câte animale/păsări sunt pe masă, cărui prieten din ogradă îi trebuie construită căsuța.

La centrul Joc de rol, copiii vor pregăti fursecuri în formă de cifre: întind aluatul cu ajutorul sucitorului,

realizează fursecuri utilizând formele puse la dispoziție și respectă regulile de igienă în bucătărie.

La centrul Știință, copiii vor identifica pe planșa pregătită (harta României), utilizând lupa, animalele și
păsările domestice care trăiesc la noi în țară. Aceștia vor număra câte animale/păsări au descoperit și completează
legenda cu cifra corespunzătoare numărului de animale și păsări descoperite de același fel.

La centrul Alfabetizare, preșcolarii vor trasa peste linia punctată cifrele din concentrul 1-5 și drumul
animalelor/păsărilor către acestea. Cu fișele finalizate de către preșcolari se va realiza cărticica tematică ,,Prietenele

mele necuvântătoare”.

La centrul Artă se va desfășura cea de-a doua activitate pe domenii experiențiale ADE (DOS) –

Activitate practică, unde preșcolarii vor confecționa Cocoșul. Vor decupa după contur cele două cercuri care

formează corpul, vor lipi corect elementele date (ochii, ciocul și picioarele). În funcție de cifra identificată pe cioc,
preșcolarii vor lipi tot atâtea palme din hârtie colorată, realizând astfel coada cocoșului. Cocoșul realizat va fi
așezat în cotețul special amenajat.

Pe tot parcursul activității, educatoarea le va oferi indicații și îndrumări preșcolarilor, în vederea
realizării sarcinilor propuse. După finalizarea activităților din centrele de interes se va face evaluarea modului de
îndeplinire a sarcinilor, prin metoda Turul galeriei. Toate produsele realizate de către preşcolari vor fi expuse

pentru a putea fi apreciate și evaluate de către ceilalţi copii și educatoare.

În ultima etapă a zilei, pentru a destinde și a crea o atmosferă plăcută, preșcolarii intonează cântecul „Azi

Grivei e mânios” – tranziție și li se propune acestora desfășurarea a două jocuri: ,,În ogradă la bunici” – joc de

atenție, ,,Găsește perechea potrivită” – joc distractiv. Se explică regulile jocurilor şi se execută cu întreaga
grupă.

În încheierea activității, vor fi făcute aprecieri asupra modului de realizare a sarcinilor și a
comportamentului copiilor.
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Studiu de caz pentru elevul cu CES

Prof. Tătar Rodica

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, Bistrița/ CSEI nr.1, Bistrița

NUME: M. M

VÂRSTĂ: 13 ani

CLASA: a VII a

I. DEFINIREA PROBLEMEI

Modul de manifestare a subiectului în activitatea cotidiană

M.N este un copil foarte liniştit, care socializează mai greu. Manifestă oarecare rezistenţă la
schimbare, fiind deosebit de timidă. De multe ori refuză să comunice cu cei din jur,alegăndu-și persoane
pe care le consideră de încredere. Problemele de sănătate prin care a trecut și-au pus puternic amprenta
asupra ei.

Date despre mediul familial

M.M. este născută la date de 16.11.2008 în municipiul Bistrița, judeţul B_N. În prezent locuieşte în
Bistrița. Familia are o stare materială relativ bună.Locuiește împreună cu familia extinsa, cu cei 2 frați
dar și cu bunicii paterni.M.M. nu manifestă nicio deficienţă, venind în cabinetul de sprĳin doar din
prisma unui retard curricular dobandit în perioada de boală, ea fiind diagnosticată cu ”Leucemie acută
limfoblastică, grupă de risc standard cu recidivă medulară precoce”. Copiii sunt îngrĳiţi mai mult de
mama, deoarece tatăl este plecat în Italia pentru a asigura sursa financiară necesară tratamentelor,
revenind o dată la trei luni pentru o săptămână

Date despre starea sănătăţii

Diagnosticul medical primit: Leucemie acută limfoblastică, grupă de risc standard cu recidivă
medulară precoce, a avut un impact major asupra întregii familii. Starea de sănătate precară a necesitat
multe internări in perioada claselor primare, ceea ce a dus la instalarea unui retard curricular care se
manifestă prin lacune cognitive si educaționale, dar se inregistreaza progrese mici dar vizibile, familia
fiind un factor important de sprĳin în procesul educațional. Tehnologia în continuă dezvoltare, era
digitală pe care o traversăm a ajutat foarte mult deoarece a permis accesul la educatie si de la distanță,
spitalizările făcându-se în Italia.
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Date despre dezvoltarea personalităţii

Intelectual (inteligenţă, gândire, memorie, imaginaţie, limbaj): are achiziţii minime
corespunzătoare nivelului de studiu, dificultăţi de analiză şi de sinteză. Nivelul operaţiilor gândirii se
află la nivelul concret. Procesarea informaţiilor este deficitară şi datorită deficitului de atenţie. Câmpul
perceptiv este îngust, constanţa perceperii formei, mărimii, greutăţii se

realizează mai greoi şi cu dificultate. Realizează operaţiile gândirii: abstractizarea, generalizarea, în mai
mică măsură decât colegii ei. Gândirea nu este creativă şi doar reproductivă. Limbajul este insuficient
dezvoltat, vocabularul este redus. Memoria are eficienţă scăzută, nu are mecanisme de fixare
intenţionate, rigiditate în fixare şi reproducere.(are nevoie de foarte multe repetări, uneori pe parcursul
a mai multe zile) Este creativă mai ales în domeniul artelor, folosindu-se de abstractizare pentru a crea
desene destul de complexe.

Afectiv –motivaţional (conduita emoţională, interese . aspiraţii ): dă dovadă de imaturitate
afectivă.Este ataşat de mamă şi are grijă de fratele lui mai mic de la grădiniţă . Se integrează greu în
jocurile colegilor, mai ales în cele face to face.Ăn jocurile online este activă și face cu plăcere sarcini,
ascunsă în spatele unui ecran.

Perioada de online a fost benefică pentru ea, deoarece s-a putut exprima mai bine știind că nu
este în fata unui auditoriu fizic. Are nevoie permanenţă de apreciere şi de întăriri.

Volitiv (calităţile voinţei) Activitatea voluntară este disfuncţională, stabilindu-şi scopuri doar pe
termen scurt . Temperament : este introvertită, slabă reactivitate afectivă, calm, lent, caracterizată prin
răbdare, înclinaţie spre rutină, tenace.

Caracter: manifestă atitudini de colaborare în cadrul jocului, îi face plăcere să se îngrĳească de
animalele din gospodărie, iubește caii si face foarte multe desene, inclusiv în paint, cu cai. Nu este
dezordonată , manifestă responsabilitate în munca pe care o desfăşoară în gospodărie cu mama si
frățiorii.

Aptitudini : predomină aptitudile artistico-plastice, dar manifestă și interes pentru munca în
gospodărie.

Relaţiile în grupul de elevi

� este acceptată şi integrată pe cât se poate în jocurile colegilor. Totuşi,
preferă să stea singură sau cu colega de bancă, uitându-se prin cărţile din bibliotecă sau
pe panourile din clasă şi de pe hol. Acceptă să fie ajutată de colegi în activitate.
Activităţile care o mai stimulează sunt jocurile motrice, cele muzicale şi experimentele.

Date pedagogice (ruta şcolară, stil de învăţare, succes/eşec, discipline preferate, rezultate

şcolare, activităţi extraşcolare)
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Parcursul şcolar este cănd descendent când ascendent, în funcție și de starea de sănătate. Stilul
de învăţare a fost preponderent auditiv, ceea ce s-a observat în memorarea poeziilor în clasă, învăţarea
cântecelor. Rezultatele şcolare sunt sub medie. În primele clase s-a implicat în activităţile extraşcolare .

II. NEVOI SPECIFICE ALE SUBIECTULUI ÎNCAUZĂ

Copilul diferit se adapteaza greu la relatiile interpersonale, de aceea parintii trebuie sa joace
rolul de tampon, de mediator intre copil si persoanele straine. Uneori parintii pot dramatiza excesiv
reactiile inadecvate venite din partea unei persoane straine, identificand o falsa rea intentie intr-un gest
oricat de neutru.

Copilul cu deficienta trebuie sa se regaseasca pe acelasi plan afectiv cu fratii si surorile sale. El nu trebuie
sa monopolizeze dragostea parintilor, chiar daca are nevoie de o atentie si de o ingrijire suplimentara.
Acest copil este egal cu fratii si surorile sale, dar in acelasi timp este ingrijit corespunzator. Familia
impune copilului unele restrictii, incurajeaza activitatile practice si mai ales pe cele de autoingrijire,
stimuleaza abilitatile fizice si sociale ale copilului.

Integrarea scolara exprima: atitudinea favorabila a elevului fata de scoala pe care o urmeaza;
conditia psihica in care actiunile instructiv-educative devin accesibile copilului

III. OBIECTIVE

1.Accentuarea caracterului concret aplicativ al activităţilor desfăşurate, prin folosirea echilibrată
şi gradată a metodelor bazate pe intuiţie, cuvânt şi acţiune;

2.Abordarea diferenţiată, dusă până la individualizare, folosirea de exerciţii, probleme, sarcini,
material intuitiv diferenţiat, individualizat şi a fişelor de lucru individuale;

3.Dezvoltarea, trezirea şi consolidarea spiritului de observaţie şi a interesului cognitiv .

4.Utilizarea mĳloacelor media digitale, pentru dezvoltarea armonioasă si de actualitate a

elevei.

5.Colaborarea cu familia

6.Este necesar ca părinţii să manifeste o atitudine pozitivă faţă de şcoală, să-l aprecieze şi să-l
încurajeze pentru a învăţa;

8. Se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev acasă, în care să existe un
raport optim între timpul de muncă, timpul de învăţare şi cel pentru joc.

9.Creşterea respectului faţă de sine.
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IV. PLANDE ACŢIUNE

Accentuarea caracterului concret aplicativ al activităţilor desfăşurate, prin folosirea echilibrată şi
gradată a metodelor bazate pe intuiţie, cuvânt şi acţiune. Abordarea diferenţiată, dusă până la
individualizare, folosirea de exerciţii, probleme, sarcini, material intuitiv diferenţiat, individualizat şi a
fişelor de lucru individuale, jocuri video eduative;

- semnalizarea, prin răspunsuri adecvate, a înţelegerii mesajului interlocutorului;

- utilizarea modalităţilor alternative de răspuns la întrebări ;

-identificarea asemănărilor şi deosebirilor între el şi ceilalţi (colegi, profesori, părinţi etc);

- formularea corectă de enunţuri verbale adecvate unor situaţii;

- formularea de opinii personale referitoare la diferite situaţii;

- dezvoltarea vocabularului;

- valorificarea achiziţiilor din vocabular în comunicarea cotidiană;

- manifestarea de interes şi cooperare în comunicarea cu alţii;

- utilizarea unor variate moduri de exprimare (verbal, nonverbal, muzical, plastic);

Dezvoltarea, trezirea şi consolidarea spiritului de observaţie şi a interesului cognitiv prin :

- asigurarea contactului cât mai frecvent al elevei cu mediul înconjurător (natural şi social) şi dirĳarea
observaţiei către lucruri şi fenomene interesante ;

- imprimarea unui caracter atractiv, interesant tuturor activităţilor şi corelarea acestora cu
preocupările, interesele elevului ;

- implicarea elevului în sarcini de observare a fenomenelor din jur, ex. schimbarea vremii, a naturii şi
consemnarea acestora în „calendarul vremii”;

- folosirea pe scară largă a mĳloacelor audio-vizuale, a filmului de animaţie;

- utilizarea artterapiei şi meloterapiei, în scopul satisfacerii principiilor educaţiei estetice.

Colaborarea cu familia

-Sensibilizarea părinţilor faţă de problematica şi nevoile fetei.

- întocmirea împreună cu părinţii şi eleva a unui „orar” pentru acasă.
Creşterea respectului faţă de sine

-trasarea unor responsabilităţi în cadrul colectivului (responsabil cu serviciul pe clasă)
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- jocul de rol

- părinţii să acorde mai mult timp comunicării şi invers;

- consiliere educaţională;

▪ servicii de sprijin în continuare.
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ALEGEREA TRASEULUI PROFESIONAL–MOTIVAȚIE SAU

NECESITATE

Autor:Țoțan Luminița,Liceul Auto ,,Traian Vuia,,-Tg-Jiu.

Avem mereu impresia c-am putea să facem mai bine tot ceea ce fac alții.Din nefericire n-avem acelaș
sentiment cu privire la ceea ce facem noi îșine.

Autocunoașterea sau cunoașterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta și cu experiențele prin care
trecem.Pe măsură ce persoana avansează în vârstă,dobândește o capacitate mai mare și mai acurată de a se
cunoaște pe sine.

Totuș,niciodată nu vom putea afirma că ne cunoștem pe noi înșine în totalitate ;cunoașterea de sine nu
este un proces care se încheie odată cu adoleșcența sau tinerețea .Confruntarea cu evenimente diverse poate
scoate la ivealădimensiuni noi ale personalității,care sunt deja consolidate,însă cu care intrăm în contact numai în
anumite contexte

Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai
complex.

Ideile libertăţii, umanismului şi creativităţii în educaţie, chiar dacă pătrund cu greu în mentalitatea
oamenilor, ne îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al gândirii materialiste, care ani în şir a creat stereotipii
eronate.

Propunându-şi să dezvolte în individ toată perfecţionarea de care este susceptibil, educaţia este o
dimensiune constitutivă a fiinţei umane.

„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”, spune Kant.

În epoca noastră, puternic impulsionată de progresul ştiinţei şi al tehnicii, dezvoltarea societăţii şi a
individului, se află în legătură cu educaţia şi cu producţia.

Dimensiunile producţiei, dezvoltarea traseului profesional, se află sub puterea ştiinţei, şi ambele sub
incidenţa educaţiei, implicit sub influenţa educaţiei .

Preocupările specialiştilor pentru dezvoltarea economico – socială se îndreaptă către descoperirea acelor
modalităţi care să faciliteze traducerea ideilor ştiinţifice în valori economice.

Educaţia îşi propune atât responsabilizarea individului, cât şi pregătirea lui pentru afirmare şi adaptare,
deoarece dezvoltarea potenţialului uman determină, în ultimă instanţă, succesul sau eşecul dezvoltării sociale.

În momentul de faţă, ne aflăm cu toţii în faţa unei schimbări ce se întrevede a fi profundă, completă şi
radicală. Ne aflăm în faţa schimbării şi a unor imagini posibile ale viitorului pe care îl dorim.
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Pentru potenţarea gândirii ştiinţifice şi a aplicării acesteia, laboratoarele tehnologice au descoperit
modalităţi de stimulare reciprocă. Se constată că progresele ştiinţei sunt în legătură directă cu valoarea producţiei
şi aceasta, la rândul ei, cu rapiditatea transpunerii în lucru a descoperirilor ştiinţei.

Una din dificultăţile principale ale ştiinţei şi tehnologiei provine din imaginea lor curentă ca produs finit
şi nu ca proces de învăţare.

Importanţa educaţiei în stabilirea traseului profesional provine în principal din ideea: a învăţa să înveţi
şi a te perfecţiona continuu sunt condiţiile educaţiei permanente.

În prezent, dimensiunea educaţiei se suprapune pe dimensiunea întregii existenţe a individului.

Potrivit principiului organizatoric şi filosofic al educaţiei permanente sau continue, educaţia începe
odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale pe parcursul întregii vieţi.

Trebuie să amintim, în acelaşi timp, că transformarea existenţei contemporane are loc sub acţiunea a
diverşi factori, între care o importanţă particulară are dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. Progresul real nu e posibil
prin multiplicarea factoriologică şi prin proliferarea haotică de informaţii, a căror aglomerare ameninţă spiritul
cu strivirea, ci prin ordine, sistematizare şi sinteză.

Asamblarea informaţiilor într-o perspectivă globală nu e posibilă fără o permanentă structurare şi
restructurare a acestora, în conformitate cu investigaţia interdisciplinară şi cu dialectica filosofică. Însă noul
orizont al ştiinţei şi tehnicii, care a dobândit o amploare fără precedent, n-ar putea fi pătruns şi utilizat fără
anumite precizări şi diferenţieri impuse de cerinţele aplicării şi utilizării în viaţa practică.

Alegerea şi dezvoltarea carierei sunt procese extrem de complicate. Dezvoltarea carierei capătă o
importanţă deosebită pentru formarea potenţialului de muncă şi valorificarea lui, educaţia având un rol
hotărâtor.

În favoarea pregătirii într-o meserie pledează şansele mai mari pe piaţa de muncă, un venit mai mare,
posibilităţi de promovare şi de calificare mai mari şi o poziţie mai bună pe plan social. Alegerea profesiei care
corespunde cel mai bine nevoilor, dorinţelor şi aptitudinilor proprii depinde de mai mulţi factori.

Pentru dezvoltarea carierei personale trebuie să ne înţelegem pe noi şi în acelaşi timp să înţelegem lumea
în care trăim. Întrebările la care trebuie să răspundem includ atât lumea interioară, lumea exterioară, cât şi eul
interior al individului, care trebuie să-ţi găsească propria cale în viaţă.
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Studiul de caz – premisă a dezvoltării creativității elevilor

Autor: Prof. TRIF Flavia-Domnica

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Nr. 26 Sibiu

Literatura pedagogică propune demersului didactic un corpus bogat de metode și startegii,
multe dintre ele cu reale valențe în dezvoltarea creativității elevilor de liceu. Dintre acestea alegem spre
analiză metoda studiului de caz pe care o considerăm una dintre premisele stimulării potențialului
creativ al elevilor. Înainte de a explica modul în care această metodă realizează acest deziderat
(observabil încă din spectrul definirii studiului de caz ca metodă de explorare a realității), ne propunem
delimitarea câtorva aspecte conceptuale teoretizate, din perspective pe cât de diverse, pe atât de
integratoare.

Deși este o metodă utilizată adesea în cercetarea actuală, „studiul de caz” a fost abordat de mai
bine de două mii de ani în urmă, încă din Grecia Antică (de Solon), în China (de către Confucius), fiind
repusă în discuție în secolul al XIX-lea în cadrul Universității Harvard de către profesorul Colomb
Longdail, și în SUA la Graduale School of Business Administration din Massachusetts. Răspândirea
acestui demers metodologic a fost una de proporții, fiind, în prezent, una dintre cele mai relevante
metode de explorare a realității.

Pornind de la etimologia denumirii (lat. casus = cădere, accident, eveniment mai mult sau mai puțin

fortuit, întâmplător), Ioan Cerghit1 apreciază că studiul de caz ia naștere tocmai din nevoia identificării
unor căi de adaptare a procesului instructiv-educativ vieții reale și autentice, activităților practice,
sociale sau productive. Iată de ce, studiul de caz „s-a impus ca una dintre cele mai active metode, de
mare valoare euristică, dar și aplicativă, cu largi posibilități de utilizare în învățământ, mai ales în cel

liceal și universitar, ca și la cursurile postuniversitare, stagii de specializare etc”2.

În lucrarea dedicată studiului de caz, Amadeo Istocescu3 face o sinteză procesului definirii acestei
metode, trecând în reviste opinii consacrate ale unor teoreticieni precumW. Schramm (pentru care studiul
de caz are scopul de a clarifica o situație decizională, identificându-se un set de soluții pentru diverse decizii:
de ce au fost luate și cum s-au pus în practică, ce rezultate au adus), J Platt (descrie această metodă ca o
cercetare ce vizează o logică, o strategie rezultată de proiectarea acestuia), O. Nicolescu (studiul de caz este
„o metodă activă de învățământ, bazată pe o implicare intensă a participanților la procesul de pregătire în
abordarea și de regulă, în soluționarea unei soluții-problemă cu scopul aplicării creatoare a cunoștințelor

dobândite și aformării și dezvoltării de aptitudini și comportamente de management eficace”4).
Urmărind diacronic abordările conceptuale ale metodei, autorul concluzionează această sinsteză cu o
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viziune personală potrivit căreia studiul de caz „reflectă modalitatea în care aspectele teoretico-
metodologice ale managementului științific interacționează cu aspectele concrete, pragmatice, ale unui
caz concret.”

Observăm încă din acest exordiu al definirii studiului de caz prefigurări ale valențelor creative
pe care această strategie de cercetare le prezintă, în sprĳinul acestei idei venind și explicația conform
căreia studiul de caz – în contextul procesului instructiv- erducativ - „este o metodă se explorare directă
care stimulează gândirea și creativitatea determinând copiii să analizeze și să compare situații, să caute și

să dezvolte soluții pentru probleme reale”5.

Confruntarea cu situații/probleme din viața reală echivalează, în cadrul procesului de
învățământ, cu analiza și dezbaterea, respectiv soluționarea cazului propus spre studiu. Astfel, cazul se
conturează tocmai ca o modalitate de exemplificare a unor situații concrete, puternic contextualizată
care poate fi de interes pentru cercetare. În funcție de cazul ales, se poate fixa traiectoria acestei metode,
după cum explică și Ioan Cerghit care delimitează între studiul de caz în ipostază euristică, explorativă și
studiul de caz utilizat ca manieră practic –aplicativă.

Din perspectivă euristică și explorativă, metoda studiului de caz „mĳlocește o confruntare directă cu o situație

din viața reală, autentică”6 și propune elevilor acele cazuri tipice, reprezentative pentru o situație anume
pentru care aceștia caută și adptă soluția optimă. În acest fel, cazul propriu-zis este unul ales în mod
intenționat din spectrul realității specifice unui câmp de cunoaștere, iar înțelegerea lui de către elevi duce
inevitabil la înțelegerea realității de către aceștia. Putem exemplifica aici cazuri precum evenimente istorice,
fenomene ale mediului înconjurător, progrese și inovații tehnologice ș.a. (ex: Revoluția franceză de la 1789
pentru a înțelege mai bine conceptul burgheziei, urmările poluării aplicate situației concrete a unui râu,
mări și altele).

O abordare practic-aplicativă a studiului de caz, această metodă oferă ocazia și posibilitatea elevilor de a
empatiza și mai mult cu multiplele probleme ale vieții practice cu care pot mai târziu să se confrunte în
activitatea lor profesională, spre exemplu. Astfel, elevii își vor dezvolta mai multe competențe, aptitudini de
gestionare a informațiilor, de analiză și sinteză, de argumentare a soluțiilor și a deciziilor adoptate, aducând
schimbări reale și valoroase personalității. Tocmai aceste fapte subscriu și prefigurează ideea centrală a
lucrării de față, cea a dezvoltării creativității prin intermediul studiului de caz, întrucât, din perspectivă
practic-aplicativă, studiul de caz nu se concentrează pe îmbogățirea cunoștințelor cu noi informații, ci pe
„aplicarea și valorificarea creatoare a unei experiențe însușite deja la noi condiții și în combinații noi,
impuse de noua situație-problemă, care urmează să-și găsească rezolvarea pe baza unui efort comun de
gândire.
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Literatura pedagogică propune multiple variante de etapizare a prelucrării studiului de caz, dintre care

alegem spre prezentare versiunea elaborată de Ioan Cerghit7 în lucrarea sa dedicată metodelor de
învățământ. Acesta semnalează de reală importanță ca prim pas în utilizarea studiului de caz

familiarizarea elevilor cu specificul metodei, astfel încât o cât mai bună cunoaștere a acesteia va genera
eficiență în aplicarea ei. Odată reușit acest lucru, se poate proceda după următorii pași:

- Prezentarea clară, precisă și completă a cazului, în concordanță cu obiectivele propuse.

- Clarificarea eventualelor neînțelegeri în legătură cu acel caz: prin întrebări adresate
profesorului.

- Studiul individual al cazului – elevii se documentează, identifică soluții de rezolvare a cazului, pe
care le și notează.

- Dezbaterea în grup a modurilor de soluționare a cazului – analiza diferitelor variante de
soluționare a cazului; analiza critică a fiecăreia dintre acestea; ierarhizarea soluțiilor.

- Luarea deciziei în legătură cu soluția cea mai potrivită și formularea concluziilor.

- Susținerea concluziilor/soluțiilor finale.

- Evaluarea modului de soluționare a cazului și evaluarea participanților.

Luând în considerare toate atributele și caracteristicile studiului de caz prezentate până acum,
putem afirma că această strategie oferă posibilitatea exprimării libere a opiniilor, dar și alegerea soluției
optime după dezbaterea lor. Confruntarea elevilor de liceu cu situații specificee vieții reale și sarcina
identificării celor mai viabile soluții pentru problematica în discuție, generează flexibilitate și
originalitate în stabilirea traiectoriei de studiu, de soluționare, mizând pe diveritatea opiniilor, pe
ineditul lor. Modul în care elevii aleg să abordeze analiza „cazului” prezentat este unul individualizat și
particularizat structurii de personalitate ale acestora, în reală concordanță cu aptitudinile, competențele,
dar mai ales cu interesele lor.

Ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor de liceu, putem observa că, cel mai adesea,
ei sunt deja familiarizați cu munca în echipă, au deprinderi specifice investigării unui subiect, sunt
capabili să pună întrebări și să ceară explicații, să selecteze tocmai acele informații necesare soluționării
cazului în discuție, să-și organizeze singuri activitatea de studiu și de lucru. Tocmai pentru aceasta,
metoda studiului de caz se pliază foarte bine activității lor instructiv-educative, oferindu-le posibilitatea
să-și valorifice toate aceste capacități și aptitudini într-un mod cât mai creativ. Iată de ce, soluțiile
adoptate în rezolvarea unui caz, alături de tot parcursul luării deciziilor optime, dar mai ales
modalitatea de expunere a acestora sunt reale dovezi ale creativității elevilor: aceștia pot apela la
fotografii, colaje, imagini, desene, picturi, diverse interviuri, înregistrări audio sau video din timpul
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investsigațiilor, postere ș.a. care, trecute prin filtrul imaginației elevilor să evidențieze originalitatea și
creativitatea fiecăruia.

Așadar, putem conchide prin a menționa că studiul de caz , prin natura sa, poate fi un prilej de
învățare creativă, susținut și amplificat de caracteristicile și valențele formative ale limbii și literaturii
române, mai ales în etapa liceală. În valorificarea adecvată a acestor valențe, dar și în selectarea,
organizarea traiectoriei de cercetare, cadrul didactic are un rol primordial. Prin tact și măiestrie
pedagogică, acesta trebuie să prilejuiască un cadru optim al învățării creative, definind încă o dată
metoda studiului de caz ca premisă în stimularea și dezvoltarea potențialului creativ al elevilor.
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CodeWeek – proiect de activitate extrașcolară

Autor: Tudose Anca
Prof. Școala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc

Argument

Transformarea digitală a schimbat societatea și economia, având un impact din ce în ce mai
mare asupra vieții de zi cu zi. Contextul actual a demonstrat că este esențial să existe un sistem de
educație bine pregătit pentru era digitală, care să dezvolte în rândul tinerilor competențele cheie
necesare integrării pe o piață a muncii din ce în ce mai tehnologizată și digitalizată. Într-
un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică se arată că mai mult de o
treime din copiii de 13-14 ani care au participat la studiu nu aveau nici măcar nivelul minim de
competențe digitale. Astfel, sistemele europene de educație trebuie să le ofere tinerilor cunoștințele,
aptitudinile și competențele de care vor avea nevoie în viitor ca să poată inova și prospera. Tehnologiile
digitale îmbogățesc procesul de învățare și oferă oportunități de progres care trebuie să fie accesibile
tuturor. Peste 80 % din tinerii din Europa utilizează internetul pentru activități sociale, în timp ce
utilizarea tehnologiei în scopuri educative nu a ținut pasul cu aceste evoluții.

În acest context, săptămâna UE a programării este o inițiativă care își propune să aducă
programarea și competențele digitale la îndemâna tuturor într-un mod distractiv și antrenant.
Învățarea programării ajută tinerii să înțeleagă lumea care se schimbă rapid în jurul lor, să extindă
înțelegerea cu privire la modul în care funcționează tehnologia și să dezvolte competențe și abilități
pentru a explora noi idei și pentru a inova.

Prin derularea proiectului educaţional „CodeWeek”, desfășurat la Școala Gimnazială „George
Voevidca” Câmpulung Moldovenesc în cadrul Săptămânii UE a programării, urmărim conştientizarea
elevilor cu privire la rolul tehnologiei în a-i forma pentru viață și la rolul programării în modelarea
viitorului.
1. Titlul proiectului: „CodeWeek”

2. Tipul de activitate: Educație digitală (Activitatea se înscrie în cadrul acțiunilor realizate în cadrul
Săptămânii UE a programării)
3. Resurse (număr de cadre didactice, număr de elevi, număr de părinţi/ parteneri):

- 3 cadre didactice și 51 de elevi implicați.
Resurse materiale: internet, laptop, PC, platforma Zoom, platforma https://codeweek.eu/, platforma
https://scratch.mit.edu/ , afișe.
4. Loc de desfăşurare și perioada de derulare a proiectului:

- Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc
- Platforma Zoom

5. Scopul activităților:

Activitățile au drept scop dezvoltarea competențelor esențiale de gândire computațională,
rezolvare de probleme, făcând programarea mai vizibilă, mai accesibilă și mai atractivă în rândul
elevilor, încurajând colaborarea, creativitatea și gândirea critică în rândul acestora.
6. Obiective:

� Promovarea gândirii computaționale
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� Dezvoltarea competențelor de programare și rezolvare de probleme
� Dezvoltarea gîndirii critice
� Creșterea gradului de atractivitate și accesibilitate a programării
� Creșterea motivației în a explora și inova
� Promovarea interdisciplinarității prin integrarea programării în diverse arii curriculare
� Creșterea gradului de percepție și înțelegere a lumii care ne înconjoară, o lume în continuă

schimbare și dezvoltare tehnologică
� Dezvoltarea competențelor de comunicare și colaborare

7. Descrierea activităţilor:

Nr.

crt.

Denumirea

activității

Clasa/ Număr

elevi

Loc de

desfășurare

Forma de organizare

1. „Scratch: joacă sau

programare?”

Clasele a V-a și a
VI-a

51 elevi

Școala
Gimnazială
„George
Voevidca”

- laboratorul de

informatică

-programare Scratch: crearea de
animații și implementarea unor
algoritmi cu grade diferite de
dificultate

2. ”TheBrotherFOOD

Art Table”

Clasa a VII-a A

15 elevi

Școala
Gimnazială
„George
Voevidca”

- laboratorul de
informatică

-programare Scratch:

realizarea de animații grafice cu

alimente

3. ”De la

matematică la

programare

Scratch”

Clasa a VIII-a

15 elevi

Școala
Gimnazială
„George
Voevidca”

- Platforma
educațională
Zoom

Programare Scratch:

implementarea matematicii în

programare: coordonate
carteziene, operatori logici,
crearea de variabile

În cadrul activităților „Scratch: joacă sau programare?”, elevii vor crea animații și vor
implementa diverși algoritmi în programare, utilizând concepte de programare de bază sau de
programare vizuală/bloc.

În cadrul activităților ”The BrotherFOOD Art Table”, elevii vor folosi Scratch pentru a realiza
animații grafice cu alimente și astfel vor explorat creativitatea digitală.
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În cadrul activităților ”De la matematică la programare Scratch”, elevilor li se va explica
raționamentul matematic din spatele unor algoritmi, iar aceștia vor constitui apoi baza creării unor
algoritmi și a unor proiecte Scratch.
8. Rezultate calitative și cantitative:

Principalul rezultat al proiectului va fi schimbarea percepției în rândul elevilor asupra
programării, creșterea gradului de atractivitate în conceperea și implementarea algoritmilor în
programare, îmbunătățirea gândirii critice prin înțelegerea conceptelor matematice și logice ce stau în
spatele unui algoritm. Astfel, programând ”în joacă”, programarea nu mai e ”o joacă”, ci un mĳloc de
dezvoltare, progres și inovare.

Rezultatele cantitative sunt proiectele Scratch rezultate în urma activităților de proiect, proiecte
care urmează a fi dezvoltate pe măsură ce elevii își îmbunătățesc abilitățile de programare. Astfel, se
asigură continuitatea și sustenabilitatea acestui proiect.
9. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului:

Se va măsura creșterea gradului de interes în rândul elevilor asupra programării și rolului
acesteia, gradul de îmbunătățire a competențelor digitale, precum și sustenabilitatea proiectului.
10. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului:

Sustenabilitatea și continuitatea proiectului derivă din însuși interesul arătat constant față de
astfel de acțiuni. Astfel, prezentul proiect va constitui baza unor activități de programare ulterioare,
dezvoltarea competențelor digitale fiind o țintă cheie în viziunea școlii noastre.
11. Activități de promovare / mediatizare și de diseminare:

- diseminare pe pagina de Facebook a școlii
- diseminare pe site-ul școlii: www.sc2gvoevidca.ro
- diseminare în cadrul simpozioanelor regionale și naționale
- diseminare în cadrul proiectelor eTwinning derulate



223

SIMPOZIONUL “INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE” EDIȚIA 10, OCTOMBRIE 2022

Tradițional versus modern în evaluare

Autor: Tudose Anca
Prof. Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Evaluarea controlează şi condiţionează dinamica clasei, încât putem spune că nu există învăţare
eficientă fără evaluare. Ea acţionează în cadrul concret al clasei de elevi, folosind instrumente specifice
pentru analiza progresului acestora în grup şi individual. Metodele tradiţionale de evaluare, echilibrând
palierul probelor orale, scrise şi practice, sunt etichetate ca principale metode de evaluare ce domină
încă în desfăşurarea actului evaluativ din învăţământul preuniversitar. Didactica modernă, studiile şi
cercetările realizate în domeniul evaluării, precum şi practica educaţională punctează că strategiile
tradiţionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea rezultatelor şcolare este utilizată adesea ca
“mĳloc de constrângere” a elevilor, pentru a desfăşura o activitate de învăţare sistematică. Accentul se
pune, de cele mai multe ori, pe volumul cunoştinţelor asimilate şi rareori pe capacităţi, aptitudini,
competenţe, descurajând formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi şi aptitudini creative. În
practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii
eficiente între predare – învăţare – evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea
personalităţii autonome, libere şi creatoare.

Analiză comparativă între evaluarea tradiţională și evaluarea modernă

Evaluarea tradiţională Evaluarea modernă

� Expresiile cele mai frecvente
folosite pentru denumirea
activităţii de evaluare sunt:
examinare, verificare, ascultare,
control, chiar dacă această
activitate se desfăşoară într-un
context cotidian, şi nu la finalul
unui program de instruire;

� Aprecierea şcolară sau verificarea
se constituia ca moment separat de
activitatea de predare-învăţare;

� Acţionează cu precădere periodic,
realizând, de regulă, o evaluare
sumativă;

� Se finalizează cu clasificarea
(clasamentul cadrelor didactice,
evaluare comparativă);

� Este asociată grĳii faţă de măsurarea şi aprecierea
rezultatelor;

� Nu este un scop în sine, un simplu control, ci se
realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri
ameliorative;

� Pune accent pe problemele de valoare şi pe emiterea
judecăţii de valoare;

� Acordă preponderenţă funcţiei educative a evaluării;
� Încearcă să devină o interogaţie globală, preocupată

de promovarea aspectului uman în general;
� Acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele

afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare;
� Se constituie parte integrantă a procesului didactic,

nu mai este privită din exteriorul acestuia;
� Dezvoltă tot timpul o funcţie de feed-back ;
� Tinde să informeze personalul didactic asupra

punctelor tari şi punctelor slabe ale eforturilor
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� Nota sau calificativul
„sancţionează” învăţarea de către
cadru didactic;

� Selectează şi exclude anumite
domenii ale învăţării mai greu de
evaluat:atitudini,comportamente,
trăsături de personalitate etc;

� Evaluatorul constată, compară şi
judecă;

depuse, asupra eficienţei activităţii didactice;
� Îşi asumă un rol activ, de transformare continuă a

proceselor de predare şi de învăţare, de intervenţie
formativă;

� Devine un proces continuu şi integrat organic
procesului de instruire;

� Devine un mĳloc de comunicare de informaţii
asupra stadiului învăţării, în vederea ameliorării sau
reorganizării acesteia;

� Evaluează cadrelele didactice în raport cu o normă,
cu criterii dinainte formulate;

� Criteriile sunt cunoscute şi de evaluator şi de
evaluat;

� Solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a
metodelor, precum şi creşterea gradului de adecvare
a acestora la situaţii didactice concrete;

� Vizează deschiderea evaluării spre mai multe
perspective ale spaţiului şcolar (competenţe
relaţionale, comunicare; disponibilităţi de integrare
socială);

� Centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a
sancţiona în permanenţă pe cele negative;

� Oferă transparenţă şi rigoare metodologică;
� Caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de

procese care trebuie să conducă la învăţare.

În contextul pandemic, resursele online au devenit un mĳloc uzual în desfășurarea activității de
predare-evaluare. Profesorii s-au perfecționat și adaptat în a utiliza resurse digitale diverse în activitatea
didactică, găsind rețeta de echilibru între resursele tradiționale și cele moderne. Astfel, platformele
digitale de evaluare online au devenit o resursă ofertantă, asigurând obiectivitatea evaluării prin diverse
teste grilă, cu feed-back imediat. Totodată, s-a dovedit că elevii sunt mult mai atrași de evaluarea
digitală, decât de cea clasică, dovedind un interes sporit în a rezolva itemii și a găsi răspunsurile corecte.
Desigur, pentru evaluarea mai profundă și analitică a conținuturilor, evaluarea tradițională, prin teste
scrise sau evaluări orale, rămâne varianta recomandată. Însă, obiectivitatea evaluării se atinge cu
adevărat atunci când resursele tradiționale se împletesc cu cele moderne, în concordanță cu cerințele
pedagogice, cu programele în vigoare și cu politicile educaționale actuale. Iată câteva exemple de
platforme digitale ce oferă mĳloace de evaluare online:

https://eduboom.ro/
https://variante-mate.ro/bacalaureat/teste-online-bac-m1-m2
https://www.matematicon.ro/resurse/bacalaureat/teste-grila
https://platforma-edu.ro/teste-matematica-2/
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În concluzie, evaluarea şcolară nu este decât un mĳloc în slujba progresului elevului, nu un scop
în sine. Ea trebuie să aprecieze, înainte de toate, drumul parcurs de elevi: progres/regres, trebuie să
stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe
cât posibil.
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Importanța activităților extrașcolare. Exemple.

Autor: Udroiu Selena Elena

Prof. înv.preșc. la Grădinița cu P.N.Glodeni

În procesul instructiv-educativ din grădiniță, activitățile extrașcolare au un rol foarte important
în dezvoltarea personalității copiilor, a creativității acestora dar și a imaginației.

Pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte, educația trebuie să se realizeze nu numai în grădiniță, ci
și în afara acesteia prin plimbări, drumeții, vizite, serbări, vizionarea unor spectacole de teatru, prin
parteneriate cu diferite instituții (biblioteca, biserica, școala) etc.

Activitățile pe care le-am desfășurat cu copiii de la grupă au fost și sunt diverse, plăcute,
benefice mai ales pentru o mai bună integrare socială.

În cadrul acestor activități, copiii își pot exprima liber emoțiile, trăirile, comunică mult mai ușor
cu cei din jur, sunt mult mai creativi, află informații utile despre ceea ce ne înconjoară, luând de foarte
multe ori contact direct cu realitatea.

Exemple de activități extrașcolare desfășurate la grupă:
1.”Aranjamente florale”-concurs
Forma de organizare :

-observarea schimbărilor ce se produc în anotimpul toamna;
-realizarea unor lucrări practice cu materiale din natură şi având ca temă „Toamna”.

Această activitate s-a desfășurat prin implicarea părinților. Aceștia au realizat, împreună cu
copiii, diverse aranjamente florale dar și dovleci, pe care le-au adus la grădiniță, pentru a decora cât mai
frumos centrul tematic al clasei.

Fiecare grupă a fost jurizată și premiată de copiii care fac parte din consiliul elevilor din școala
noastră.

2.,,Toamna ne aduce daruri!’’- activitate practică
Această activitate s-a desfășurat în sala de grupă, unde au fost invitați părinții dar și bunicii

pentru a lucra împreună cu copiii la conservat murături pentru iarnă.
Fiecare preșcolar a fost echipat corespunzător cu șorțuleț și bonetă personalizată, au recunoscut

legumele de toamnă, le-au spălat, le-au tăiat dându-le diferite forme, bineînțeles ajutați și supravegheați
de adulți, au aflat importanța acestora dar și modul cum trebuie consumate.

Activitatea a avut un real succes, copiii au socializat, s-au ajutat reciproc la împărțirea unor
ingrediente, practic i-a responsabilizat.

3. Drumeție - plimbare în aer liber, este o altă activitate desfășurată cu preșcolarii grupei.
Locuind într-o zonă foarte frumoasă de deal, ne-am deplasat în apropierea unei păduri, aflate

lîngă unul dintre satele din localitate. un loc liniștit și foarte frumos.
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Obiectivele principale ale acestei plimbări au fost de a observa natura, de a desfășura jocuri în
aer liber și altundeva decât curtea grădiniței, de a petrece o zi minunată în natură.

Copiii au venit pregătiți cu sandvișuri, pături pentru picnic, mingii, iar câțiva părinți ne-au
întâmpinat cu deserturi pentru toți.

După ce au servit masa, am plecat împreună pe dealurile din apropiere, unde copiii au putut
vedea, spre norocul lor, căteva oițe și mielușei, au cules floricele pentru mămici, s-au jucat cu mingea,
au alergat, bucurându-se de această zi minunată.

Această activitate a avut loc în primăvară, dar atât și-a pus amprenta această zi, încât sunt copii
care încă își amintesc și întreabă cand o să mai mergem iarăși la o plimbare la pădure.

4.O altă activitate extrașcolară cu tema ,,Localiatea mea’’, a avut drept scop vizitarea instituțiilor
de pe raza localității (Biblioteca comunală, Primăria, Poliția, Poșta, Cabinetul medical, Farmacia, Școala).

De la fiecare institutie copiii au aflat lucruri interesante, au adresat întrebări, au fost curioși dar
în același timp foarte încântati de biroul domnului primar, de instrumentele de lucru ale domnului
doctor, au aflat de unde vin plicurile cu scrisori, de unde pot împrumuta cărți pentru a le fi citite de
către părinți, cum sunt așezate acestea etc.

În final ne-am deplasat la școală, aici fiind primiți de doamnele învățătoare pentru a le arăta
preșcolarilor, unde învață copiii mai mari și unde urmează să învețe și ei.

Prin desfășurarea unor astfel de activități, copiii ajung să respecte anumite reguli, se
autodisciplinează, iar ușor, ușor se pregătesc pentru viață. Având un caracter atractiv și plăcut, aceștia
participă în cadrul acestor activități cu voie bună, cu entuziasm, cu optimism și dăruire.

Întotdeauna trebuie să-i atragem pe copii, să-i facem să participe la astfel de activități,
folosindu-ne de toate mĳloacele și metodele pe care le deținem, să le trezim curiozitatea, să-i ajutam să
descope lucruri noi.

Bibliografie
https://www.google.com/search=activitati+extrascolare+importanta+la+gradinita
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-oradea/pedagogie/activitatile-

extrascolare-gradinita/3168005
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„Liniştea ȋn sala de grupǎ”- Exemple de bune practici
pentru desfǎşurarea activitǎţii ȋn ȋnvǎţǎmȃntul preşcolar

Prof. înv. preşcolar, Vinereanu

Roxana Dar ia Grǎdin i ţa cu Program

Pre lung i t ,,Lumea Copiilor” Cluj-Napoca, Jud. Cluj

„Shhhh!!!!Linişte, vǎ rog!”

În cadrul grǎdiniţei, odatǎ ce plânsul copiilor ȋnceteazǎ şi se ȋncheie procesul de adaptarea a
copiilor la grǎdiniţǎ, ȋn calitate de cadre didactice, constatǎm cǎ ȋn mediul grǎdiniţei, apare repede o
altǎ provocare, cea a zgomotului din sala de grupǎ.

Este bine-cunoscut faptul cǎ mediul ȋn care se aflǎ copiii influenţeazǎ modul ȋn care aceştia
ȋnvaţǎ deoarece ȋn procesul de ȋnvǎţare este esenţialǎ capacitatea copilului de a se concentra asupra
informaţiei pe care trebuie sǎ o ȋnveţe şi de a nu acorda atenţie lucrurilor care nu au legaturǎ cu
ȋnvǎţarea. Astfel, conform unui studiu fǎcut, zgomotul de fundal dintr-o salǎ de grupǎ poate face

dificilǎ ȋnvǎţarea pentru cǎ prea mult zgomot de fundal afecteazǎ copiii nu doar cognitiv dar şi psihic
şi fizic, performanţele lor scăzând datoritǎ modificǎrii nivelului de cortizol (hormonul stresului) şi

creşterii bǎtǎilor inimii.

Pentru a crea şi mai ales pentru a pǎstra un mediu de lucru plǎcut, care sǎ faciliteze şi sǎ

favorizeze ȋnvǎţarea şi ȋn care nivelul de zgomot sa fie acceptabil, avem nevoie sǎ cunoaştem şi sǎ

punem ȋn aplicare câteva strategii sau soluţii practice, prevenind astfel aceastǎ neplǎcere care poate
afecta procesul instructiv-educativ.

Ȋn lipsa aplicǎrii unor bune practici problema gǎlǎgiei copiilor se poate transforma ȋntr-o
problemǎ realǎ, atât pentru copii cât şi pentru cadrul didactic, ceea ce va ȋngreuna desfǎşurarea
activitǎţilor şi rutinelor specifice ȋnvaţǎmântului preşcolar.

Cele mai frecvente neajunsuri referitoare la acest aspect sunt acelea ca unii copii care nu

tolereazǎ un nivel cerscut de zgomot se plâng de dureri de cap sau se retrag iar cadrul didactic adesea

surmenat, recurge la ridicarea vocii pentru a acoperi vocea copiilor, folosirea unui fluier sau a unui

clopoţel, care la rândul lor produc o gǎlǎgie şi mai mare, alteori la ameninţǎri sau pedepse, soluţii care

nu sunt viabile pe termen lung sau ȋn beneficiul copiilor.
Problemele referitoare la zgomot pe care le ȋntâmpinǎm ȋn grǎdiniţǎ sunt fie copiii care

vorbesc toţi odatǎ, copiii care vorbesc prea tare, prea mult sau care ţipǎ frecvent, copii care fac
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zgomot, bat cu picioarele sau cu mâinile ȋn obiecte, trântesc jucǎrii, etc.
Pentru momentele ȋn care se produce un nivel de zgomot mai ridicat: la joaca liberǎ, la rutine

(la masǎ, la ȋmbrǎcat/dezbrǎcat), la activitatea de ȋnvǎţare, la momentul poveştii, etc. putem gǎsi

metode care sǎ fie prietenoase cu copiii.

Ȋn continuare propunem urmǎtoarele soluţii practice. Ȋn primul rând este de preferat ca tonul
vocii cadrului didactic sǎ fie unul foarte blând, rar iar tonalitatea una joasǎ, lucru care va da o stare de

calm şi ȋncredere dar totodatǎ ȋi va invita şi pe copii sǎ foloseascǎ un ton asemǎnǎtor.
Referitor la crearea zgomotului de fond datorat numǎrului de copii din sala de grupǎ trebuie sǎ

includem ȋn Regulile grupei ca reguli: „Vorbim pe un ton prietenos”, „Nu lovim!” (alti copii sau lucruri) iar

aceaste reguli sǎ fie expuse la vedere cu imagini sugestive şi sǎ fie reamintite cu fiecare ocazie.

Pentru a preîntâmpina vorbitul mai multor copii ȋn acelaşi timp ȋnvǎţǎm sǎ vorbim pe rând,

repetându-le copiilor la activitate cǎ trebuie sǎ ridicǎm mâna atunci când vrem sǎ vorbim şi sǎ ne

aşteptem rândul la vorbit cât şi sǎ respectǎm colegul care doreşte sǎ vorbeascǎ. De asemenea le

facilitǎm copiilor posibilitatea de a se exprima liber la Ȋntâlnirea de dimineaţǎ prinMomentul de

ȋmpǎrtǎşire cu ceilalţi, moment ȋn care putem invita pe rând pe cei care doresc sǎ vorbeascǎ, sǎ

ȋmpǎrtaşeascǎ cu ceilalţi Noutatea zilei.

Introducerea ȋn grupǎ a unui Spray pentru linişte. Acesta se poate confecţiona cu uşurinţǎ refolosind

un flacon cu pulverizator pe care sǎ aplicǎm o etichetǎ sugestivǎ şi pe care ȋl vom umple cu apǎ. Ȋn
momentul ȋn care se produce gǎlǎgie vom folosi acest spray sǎ puverizǎm cu el ȋn sala de grupǎ şi
astfel se va face linişte.

La momentul mesei ne vom folosi de tranziţii: „Pofta bunǎ! Mulţumim! Şi la masǎ nu vorbim!” şi

explicaţii legate de comportamente dezirabile la masǎ: „Nu vorbim ȋn timpul mesei, mâncǎm ȋncet

mestecând de mai multe ori mâncarea ca sǎ nu ne doarǎ burtica”, astfel ȋncât servirea mesei sǎ faciliteze
digestia şi nu sǎ creeze stare de agitaţie.

O altǎ propunere ar fi sǎ ne folosim de Jocul de rol atunci când trebuie sǎ ne deplasǎm pe

coridoare sau dintr-un loc ȋn altul propunând copiilor sǎ fim sau sǎ ne jucǎm de-a: „Omul

invizibil”, ,,Ninja”, ,,Balerinele” astfel ei vor intra rapid ȋn pielea personajelor fiind silenţiosi sau
umblând pe vârfuri.

Momentul poveştii ar trebui sǎ fie un prilej excelent de relaxare şi invitaţie ȋn lumea poveştilor dar
existǎ copii care ȋntampinǎ dificultǎţi ȋn a trece de la o stare activǎ la una pasivǎ şi continuǎ sǎ se mişte
sau sǎ vorbeascǎ deranjând colegii. Astfel, pentru a-i linişti şi a-i face atenţi la poveste, putem include

o tranziţie: „Guriţa este ȋnchisǎ/ Ochişorii pivesc,/ Urechile ascultǎ,/ Mâinile se odihnesc.”dupǎ care

ȋnchidem lumina ȋn sala de grupǎ, coborâm tonul vocii şi ȋncepem povestea. Putem chiar sǎ mergem

mai departe şi sǎ includem poveşti pentru 3-6 ani ȋn care se discutǎ despre acest subiect cum ar fi:

„Domnul Zgomotos”, „Linişte! Vreau sǎ dorm!”, „Shh! Faceţi liniste!”
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De fiecare datǎ când ȋntâmpinǎm ȋn activitatea didacticǎ momente ȋn care se creeazǎ gǎlǎgie sau
simţim cǎ pierdem atenţia copiilor este utilǎ folosirea unui scurt moment de mişcare care sǎ le

permitǎ sǎ se elibereze de energia acumulatǎ şi sǎ reintre ȋn starea de atenţie necesarǎ activitǎţii.
De asemenea, dupǎ o activitate care implicǎ mai multǎ mişcare sau dialog putem folosi jocuri de

liniştire sau de autocontrol: „Împăturatul tǎcerii”, „Sǎ liniştim pǎpuşa!” ca sǎ echilibrǎm starea copiilor.

O altǎ abordare beneficǎ pentru momentul ȋn care un copil face gǎlǎgie ar fi sǎ ȋnlocuim „Te rog sǎ

taci!” cu „Ai putea te rog sǎ vorbeşti mai ȋncet?” adǎugând faptul cǎ ne deranjeazǎ atunci când se produce

zgomot.

Copiii, rareori ajung sǎ ȋnveţe ȋn medii complet lipsite de zgomot de fundal ȋnsǎ cadrele
didactice ȋi pot ajuta pe copii prin reducerea acestuia şi scoaterea ȋn evidenţǎ a informaţiilor relevante
pentru ȋnvǎţare.

Desigur cea mai bunǎ modalitate de a aborda aspectul mai sus dezbǎtut şi care sǎ ofere

posibilitatea ca preşcolarii sǎ se exprime liber şi creativ cât şi sǎ-şi formeze comportamente dezirabile

este aceea de a crea oportunitǎţi zilnice pentru copii de a-şi folosi vocea prin cântec, joc, recitative,

numǎrǎtori dar şi sǎ se desfǎşoare ȋn aer-liber unde libertatea de a se manifesta este mai generoasǎ.
Succesul ȋn abordarea acestei provocǎri rezidǎ tocmai ȋn alternarea optimǎ a acestor momente:

cel de pǎstrare a liniştii prin creşterea capacitǎţii de autocontrol prin metode adecvate şi totodatǎ cel

de exprimare liberǎ, cu ajutorul exemplele practice.
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Modalități de desfășurare a lecțiilor de educație fizică și sport

în sistem online

Autor: Voinea Mihai Alexandru,

Prof. Educație fizica și sport, Scoala Gmnaziala Bratovoești

Ca urmare a schimbărilor apărute pe plan social și economic, școala românească a fost pusă și ea în
situația de a-și schimba multe dintre modalitățile de lucru, de a restructura formele și metodele de
predare, a redistribui conținuturile curriculare, astfel încât calitatea învățământului și pregătirea
elevilor să nu aibă de suferit. O formă de predare neutilizată și deci neexersată anterior în cadrul
învățământului general obligatoriu, aceea de predare online, a trebuit introdusă rapid, devenind pentru
o vreme singura posibilă, ceea ce a presupus căutarea de informații, pregătirea profesorilor pentru
utilizarea de platforme de predare online, dar și adaptarea conținuturilor diferitelor discipline la aceasta.

La unele activități didactice cu caracter preponderent teoretic, trecerea de la activitatea directă, față în
față, la cea online s-a putut face aparent cu mai multă ușurință, pe când la cele cu conținut practic, sau
în cazul profesorilor cu mai puține abilități informatice, de utilizare a instrumentelor TIC și media,
acest lucru a fost mai dificil. Dintre acestea, la disciplina educație fizică și sport, „activitatea care
valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a exercițiilor fizice, în scopul măririi, în principal,
a potențialului biomotric al omului în concordanță cu cerințele sociale” (Terminologia educației fizice
şi sportului, Editura Stadion, Bucureşti, 1974), au fost întâmpinate mai multe probleme, mai ales în
absența unor resurse materiale și virtuale, care ar fi putut fi un real ajutor pentru profesori. Pentru
realizarea unui act educațional de calitate, a fost necesar accesul la resurse materiale eficiente, care de
multe ori nu au fost accesibile, o calitate a internetului foarte bună, atât pentru profesor cât și pentru
elevi.

Dacă pentru realizarea de resurse – materiale teoretice, audio sau scrise, profesorii de educație fizică s-
au mobilizat mai repede, pentru cele cu conținut practic – filme, scheme de exerciții, acest lucru a fost
mai anevoios, fiind necesară o colaborare între profesorii de aceeași specialitate sau din discipline
diferite, cât și un timp mai lung de elaborare.

Astfel, în cazurile cunoscute de mine, orele de educație fizică au căpătat, în prima perioadă de activitate
online un caracter preponderent teoretic sau mixt, prin transmiterea de informații și filme cu exerciții
practice preluate din mediul virtual, treptat, s-a putut trece la activități directe, cu un timp de
desfășurare apropiat de cel de la școală, datorită dotării elevilor cu tablete conectate la internet și
realizării unei baze de resurse de specialitate.

În cazul lecțiilor de educație fizică teoretice, predate online, am utilizat ca modalități de transmitere
platforme Google classroom, Whatsapp, Messenger, iar conținuturile au fost cele din manualele
digitale recomandate de Ministerul Educației, dar și interdisciplinare, cunoștințele din anatomie, fizică,
geografie, alte noțiuni necesare în viața reală. Pentru a evita monotonia, am încercat să folosim
conținuturi diversificate, interesante, dar și adaptate nivelului de vârstă, ca acestea să poată fi înțelese și
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să contribuie, alături de cele dobândite la alte discipline, la formarea unui mod de viață sănătos, care să
implice o stare emoțională bună, prin alimentație sănătoasă, alternarea activităților cu odihnă și
activități de recreere activă, practicarea de activități motrice, iar aceasta să reprezinte o practică
generală.

În mediul online, între profesor și elevi, sau între elevi se realizează un alt fel de conexiune, uneori
directă, alteori indirectă, care trebuie condusă astfel încât să aibă rezultatele așteptate, să se asigure
participarea tuturor elevilor la activitatea de învățare, să se evite timpii morți, să se încheie cu un
feedback din partea elevilor, care să se simtă verificați și să primească, la rândul lor feedback obiectiv în
timp real, pentru activitatea depusă. Pentru aceasta, este utilă realizarea de seturi de întrebări sau
chestionare online, formate din maxim 10 întrebări din tema abordată în cadrul orei, care să fie aplicate
prin intermediul unor platforme dedicate, iar profesorul va putea avea o imagine asupra calității
informațiilor transmise, a nivelului asimilării celor transmise și chiar asupra interesului manifestat de
unii elevi la oră.

O modalitate mai dificilă de desfășurare a lecției la distanță este cea practică, care devine posibilă prin
transmiterea către elevi de materiale video și realizarea de către aceștia a unor complexe de exerciții
fizice după materialele înregistrate. Acest tip de activitate necesită o mai bună dotare materială, și chiar
existența unor lecții video înregistrate de către profesor, sau de alți specialiști. Pentru aceasta, la nivelul
școlii noastre s-a colaborat în cadrul comisiei metodice, realizându-se o bază de înregistrări video de
câte 10-15 minute, cu complexe de exerciții de dezvoltare fizică generală, dar și de formare a
deprinderilor motrice de bază, au fost selectate și unele dintre exercițiile și jocurile propuse de colegi
din alte școli pe platforme educaționale, au fost implicați și elevi cu aptitudini în domeniu.

Avantajul acestor lecții a fost acela că elevii salvau exercițiile și le puteau repeta chiar zilnic, le însușeau
și le puteau reproduce, ducând la o obișnuință în practicarea mișcării.

În conținutul lecțiilor practice ”face to face”, am utilizat platforme dedicate, Google Meet și Zoom, iar
interacțiunea cu elevii a fost directă, cu o supraveghere atentă și îndrumare, corectare. Lecțiile au avut
aproximativ etapele unei lecții obișnuite, elevii simțindu-se ca la școală, interacționând unii cu alții,
bucurându-se de revedere. Am stabilit reguli clare, am folosit exerciții fizice simple, cu grad redus de
dificultate, care se realizează fără efort fizic mare, în condiții de siguranță, fără solicitarea unui ajutor
extern. Pentru astfel de ore, am utilizat demonstrația personală sau de către un elev, dar și transmiterea
unor programe scurte de pregătire fizică pentru pregătirea organismului pentru efort și părți cu privire
la conținuturile de predare-învățare-exersare. Vizionarea filmelor de către elevi s-a făcut independent,
ca și realizarea sarcinilor de lucru de către fiecare participant, individual. În unele cazuri am urmărit
direct elevii în timp de exersau, alteori am solicitat înregistrarea modalității de lucru și transmiterea de
către fiecare elev în parte a înregistrării video, prin încărcare pe platforma în care se desfășoară tot
procesul didactic, în baza regulilor stabilite la începutul activităților online.

Evaluarea curentă și finală a activității s-a realizat în lecția curentă, în limita timpului disponibil, sau la
începutul lecției următoare. Pentru evaluări finale teoretice, am aplicat periodic teste grilă, cu timp
limitat de răspuns pentru fiecare item în parte, elevul primind punctaj sau notă. Pentru aceasta, mulți
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profesori au fost instruiți prin programul CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți,
existând în prezent baze de teste dedicate pentru diferite discipline, dar încă sărace pentru educație
fizică, poate și datorită caracterului preponderant practic al acesteia.

Avantajul abordării unor teme cu conținut practic, introducerea jocurilor de mișcare și a unor
provocări motrice, care să se poată desfășura în spațiul casei, fără a fi necesare resurse materiale
consistente, este acela de a contribui la creșterea nivelului de divertisment al orelor, captivând atenția
participanților la aceste lecții. Astfel, chiar în condiții de distanțare socială, starea de sănătate fizică și
psihică a fiecărui elev este îmbunătățită, exercițiul fizic, realizat în mod regulat, în ritmul zilnic, de zi cu
zi, cu un timp de execuție bine chibzuit creează plăcere, contribuie la relaxarea neuropsihică a
practicantului, indiferent că este activitate benevolă sau obligatorie ca activitate didactică, desfășurată
organizat.
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Calitatea în educație

Prof. Zălog Elena - Cristina
Liceul Auto “Traian Vuia” Tg-Jiu

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacție pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaționale din
domeniul învațamantului și formării profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute și a
unor rezultate excelente care sunt solicitate și la care contribuie participanții la procesul de învățare și
ceilalți factori interesați. Controlul calității include activitațile operaționale desfăsurate pentru
îndeplinirea cerințelor de calitate prin reglementarea performanțelor. Este un proces de menținere a
standardelor, și nu de creare a acestora.

Pentru toţi cei care contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, pregătirea lor pentru viaţă,
standardele reprezintă o resursă importantă ce orientează acţiunile educative în scopul sprĳinirii şi
stimulării învăţării, dezvoltării normale şi depline. În cel mai larg sens, standardele reprezintă un set de
afirmaţii care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui să ştie şi să poată face elevii în fiecare
domeniu de învăţare, la o anumită treaptă şcolară.

Standardele sunt definite pentru a sprĳini creşterea şi dezvoltarea copiilor de la naştere pînă la
intrarea în şcoală, apoi până la finisarea studiilor, atât în mediul familial, cât şi în cadrul instituţiilor de
învăţămînt. Ele reprezintă o resursă, un document ce informează asupra aşteptărilor pe care le pot avea
educatorii, părinţii şi societatea civilă, toţi acei care participă la creşterea, dezvoltarea şi educaţia
copiilor.

Ele reflectă finalităţile educaţionale, care, la rândul lor, conţin implicit cele mai importante
valori ale naţiunii sau statului, orientează şi îmbunătăţesc practicile în acord cu specificul dezvoltării
copilului într-o anumită perioadă a vieţii, având în vedere în mod holistic toate domeniile dezvoltării
lui.

Fără a zabovi nejustificat de mult asupra acestor particularitați, mă voi rezuma aici si acum la
evidențierea câtorva coordonate generale ale acțiunii educaionale:
Acțiunea educaționala este în esența, o relație între un subiect și un ,,obiect", în care subiectul
urmarește o schimbare, o transformare a obiectului în conformitate cu o anumită finalitate.

Relația dintre subiect și obiect are caracteristica unei interacțiuni active și creative, este o relație
socială și antropologică, la ambii poli aflându-se ființe umane.

Acțiunea educațională este componentă a unui ansamblu social care reglează și direcționeaza
într-un fel acțiunea.

Desfașurarea acțiunii educationale are caracter funcțional-dinamic, probabilist, prin relațiile
directe și indirecte ce se stabilesc între componentele sale, între factorii obiectivi și subiectivi
controlabili și necontrolabili, toți, stabilind ceea ce D. Todoran (1946) numea ,,câmp educativ";

Educația este un proces organizat, expresie a două laturi complementare, cea a socializarii
(resursee a unui ansamblu de influențe exercitate în mod organizat din exterior în vederea formării
personalitații umane potrivit unui ,,model" impus de anumite deziderate sociale) și latura
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individualizării care insistă pe dezvoltarea forțelor interioare, ereditare, ale ființei umane care vor
exprima personalitatea viitoare.

Socializarea și individualizarea se presupun reciproc, sunt complementare. In cadrul socializării
elevul este ,,obiect", pe când in cadrul individualizării este subiect al educației. Socializarea pune
accentul pe uniformizare, individualizarea pune accentul pe diferențiere.

Chintesența educației rezidă în reunirea acestor laturi opuse într-o relație de
complementaritate. Punem capăt acestor considerente generale cu următoarea definiție sintetică dată
educației în ,,Tratatul de pedagogie școlara al lui Ion Nicola (Edit. Aramis, 2003): ,,educația este o
activitate școlara complexă care se realizează printr-un lanț nesfârsit de acțiuni exercitate în mod
conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment, un subiect - individual sau colectiv - acționand
asupra unui obiect - individual sau colectiv - in vederea transformării acestuia din urmă într-o
personalitate activă și creatoare, corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale prezente și de
perspectivă, cât și potențialului sau biopsihic individual".

În cele ce urmează voi încerca să conturez unele aspecte privitoare la rolurile celor doi actori
principali ai acțiunii educaționale, profesorul si elevul în obținerea performanței școlare si combaterea
insuccesului sau eșecului școlar.

Diferite studii socio-psiho-pedagogice efectuate de specialiști din tara noastră și din alte țari în
perioade de timp diferite, arată că cea mai pregnantă realitate negativă cu care se confruntă
învațamantul o constituie rămânerea în urmă la învațatură, fenomen ce necesită analize complexe,
specializate, sistematice și concrete atât sub aspectul genezei cât si al profunzimii, analiza care apoi să
stea la baza unor măsuri concrete de diminuare a efectelor negative pe plan social-general și pe plan
individual-personal, ale fenomenului discutat.

Perioada în care copilul se află în școală este probabil una dintre cele mai marcante perioade din
viața lui în ceea ce privește dezvoltarea viitorului adult. În această perioadă se sedimentează aspecte
importante din viața interioară a copilului, cum ar fi încrederea în sine, socializarea fără inhibiții, dar și
interese și pasiuni noi. Dinamica profesor-elev-părinte este cea care pune bazele acestei dezvoltări,
modelând comportamentul copilului, dar și motivația lui pentru învățare. O relație de succes este o
relație ce funcționează pe principii și valori solide și care are la bază dorința comună de autodepășire și
dezvoltare continuă a tuturor celor implicați.

Raporturile dintre profesor și elev nu prezintă numai o latură intelectuală. Factorul afectiv are o
importanță deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de bună dispoziție în clasa
reprezintă o condiție necesară pentru evitarea eșecului școlar. Fiecare lecție se desfașoară într-un climat
afectiv particular, dispoziția clasei variază în funcție de cea a profesorului.
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ȘCOALA ONLINE – ÎNTRENECESITATE ȘI PROGRES

Prof. înv.preşc. Zăvoianu Cristiana

G.P.P Dumbrava Minunată Slobozia

În contextul școlii moderne, profesorul are rolul de a proiecta și organiza orele de curs astfel
încât să contribuie la dezvoltarea tuturor competențelor cheie prevăzute în programa școlară,
competențe care se suprapun și se întrepătrund pentru formarea profilului unui absolvent ancorat în
realitatea socială si culturală din care face parte. Pentru asta, vom urmări în primul rând dezvoltarea
capacității de a comunica în scris și verbal. Elevii vor avea abilitatea de a înțelege și de a reproduce
diferite mesaje orale si scrise în situații variate.

De asemenea, prin dialoguri, dezbateri și conversații în contexte date, prin proiecte de grup sau
sub forma unor prezentări Power Point, formăm elevului o gândire logică și organizată, foarte necesară
în dezvoltarea competențelor sociale, matematice și digitale. Proiectele pe care le realizăm cu elevii
ajută și la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor antreprenoriale, determinându-i să lucreze
cooperant și flexibil în cadrul unei echipe. Prin prezentarea acestor proiecte în anumite concursuri,
favorizăm exprimarea culturală a elevilor, stimulându-le imaginația și creativitatea.

Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele și tehnicile de lucru la clasă. Spre
deosebire de generațiile anterioare, actualele generații de elevi sunt mult mai independente în gândire.
Copiii zilelor noastre au personalități puternice bine conturate încă de la vârste mici. Aceștia folosesc
resursele digitale și se raporteaza diferit la societate.

Ca profesori, trebuie să creăm un mediu de învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor
compentențe, abilități și atitudini care să țină cont atât de interesele lor personale, cât și de exigențele
societății în care trăiesc. Așadar, foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a
comunicării on-line poate reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, realizând
o predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul lor educațional. În
calitate de profesor de Limba engleză, am proiectat activități suport pentru învățarea în mediul online,
precum și instrumente de evaluare aplicabile online.

Sprĳinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de
învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. Consider că în mediul
online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște
bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprĳin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual
ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală.

Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul
nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.
Dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță se referă în primul rând la lipsa
instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic –
platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor
potrivite pentru predare-învățare evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse
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digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar
pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. Învățământul on-line
este un învățământ, în general, individual.

În fața calculatorului. Elevul primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când
dorește. Are un timp limită de postat cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai
important. Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. Așadar,
viitorul nu aparține exclusiv învățământului on-line. Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern,
între tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii
tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație. Schimbarea trebuie să fie parte componentă a
ființei noastre, indiferent de ce profesie avem. Nevoia de schimbare este demult la ușa învățământului
românesc, dar cine să îi deschidă? Să deschidă necesitatea de a progresa, de a trece prin foc pentru a
deveni noi. Nu mai poți ține pasul cu noile generații dacă nu te schimbi continuu.

Pentru tineri, tehnologia este ceva firesc, pentru noi, din 11.03.2020, a devenit, obligatoriu, o
necesitate. Mulți cochetau cu online-ul, alții chiar lucrau zilnic, folosind tehnologia, dar mulți, prea
mulți pentru aceste vremuri, școala online a venit ca un tsunami. Ori nu știau, ori nu foloseau, ori nu
aveau cele necesare, ori nu doreau. Nu contează! Acum important este că ,,trebuie”, iar fiecare va simți
nevoia să se schimbe. Ne aflăm în fața unui progres continuu, pe toate planurile, doar că mulți au furat
deja startul, iar o parte încă stă și se minunează. Nu cred că trebuie să pierdem esența însă.

Nimeni nu cere să trecem de la o extremă la alta, de aceea, ,,O educație de calitate înseamnă
echilibru între tradiție și inovație, între creativitate și rutină” . Sir Ken Robinson Unde ne-am pierdut
noi? În opinia mea, ne-am pierdut la trecerea dintre generații. Cadrele didactice cu experiență sunt
tradiția, temelia, esența, iar celelalte, inovația, creativitatea. Sigur că fiecare categorie are și o parte din
cealaltă, dar aș vrea să le privim separat, pentru că fiecare și-a arătat și își arată măiestria cu generații
diferite de copii.

Dacă legătura între cele două ar fi fost mai firească, lină și plină de înțelegere, cu siguranță
nevoia de progres s-ar fi rezolvat cu ușurință. Deși învățământul online este preponderent unul
individual pentru elevi, pentru cadrele didactice a sosit vremea unei strânse colaborări. Cu toții vom
îmbrățișa schimbarea, când vom realiza că trebuie făcută trecerea de la conservatorism la maximizarea
folosirii tehnologiei. Cred cu tărie că echilibrul este sănătos, că este cheia dintre necesitate și progres, că
o fuziune este calea cea mai bună.

Nu neglĳăm nici celălalt tăiș al progresului, așa că voi lăsa pe fiecare să reflecteze asupra
următoarelor întrebări: -Cât timp alocăm tehnologiei în procesul de învățare? -Cât de des este sănătos
să o folosim? -Ce surse asigurăm copiilor pentru a se informa, a cerceta, a descoperi, fără să îi expunem
pericolelor online-ului? -Cum putem gestiona problema controlului asupra acestui proces, pentru a fi ei
în siguranță și a le oferi o educație de calitate? -Cum procedăm în cazul elevilor care nu au acces la
tehnologie, din motive diverse? -Cum asigurăm o educație pentru toți, indiferent de mediu, nevoi,
posibilități etc? Soluții sunt și, în concluzie, trebuie să apelăm la copilul din noi. Acesta va fi cel mai bun
liant dintre necesitate și progres. ,,Nu-ți limita copilul la propria cunoaștere. El s-a născut în alte
vremuri.”
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ȘCOALA ONLINE ÎNTRE PROVOCARE ŞI SCHIMBARE

Prof.înv.preşcolar Zeldea Mihaela,

Școala Gimnazială 133, Bucureşti

În zilele noastre cursurile / formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai
multe institute si companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularității educaţiei online,
grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorita concepţiei greşite. În acelaşi
timp, in ciuda popularității în creştere a cursurilor online, formarea tradiţională (in clasa) se luptă si
încearcă sa adopte mĳloace mai noi de a menține interesul cursanților. Exista întotdeauna doua fete ale
unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivita, in timp ce pentru alţii formarea
in clasa este metoda preferata.

Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-si creşte nivelul de calificare si pentru a-si
spori oportunităţile de cariera. De exemplu, pentru a obţine promovarea la un nivel superior si locuri
de munca mai bine plătite. Cu toate acestea, mulţi angajaţi pot fi epuizaţi după muncă si nu doresc sa
participe la orele obişnuite. Deci, fireşte, o clasa on-line este mai convenabila pentru ei, deoarece
economiseşte timp, bani şi energie..
Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este ca indivizii pot lua un curs din confortul biroului sau
acasă.

În cursurile online, copiii nu interacţionează direct cu instituţia. Deci, în cazul în care aveţi
întrebări, poate fi dificil sa întrebi instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte
impersonala. Cu toate acestea, aceste cursuri oferă de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line,
e-mailuri si camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utilă.
Oamenii adesea cred ca interacţiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a învăţa, deoarece
este interactiva si permite comunicarea bidirecţionala. Astfel, cursurile poate fi mai potrivite pentru
adulţii care își continua educația in timp ce lucrează.

În ceea ce priveşte cursurile tradiţionale, acestea sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenţii
si tinerii adolescenţi care încă nu s-au alăturat forţei de munca. Participarea frecventa la cursuri ii ajuta
sa interacţioneze cu alte persoane de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinaţi, sa urmeze un program
regulat si sa-si îmbunătăţească aptitudinea fizica şi cunoştinţele.
Învăţarea in clasa îi ajuta pe copii şi pe profesori sa se cunoască mai bine. Acest lucru permite

profesorilor sa cunoască elevii si sa evalueze mai bine punctele forte si punctele slabe, sa acţioneze ca
mentori si sa ghideze studenţii in posibilităţile lor de cariera.
Intr-o clasa tradiţională, elevii pot sa-si împărtăşească in mod direct opiniile si sa-si clarifice propriile
întrebări cu profesorul, obţinându-şi astfel răspunsurile imediat.
Înţelegând modelul de întrebări si răspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experienţă, elevii pot
găsi mai multe informaţii utile decât atunci când utilizează note si sugestii online generalizate,
disponibile pe internet.
De asemenea, învăţarea în clasă este mai utilă datorita unei interacţiuni continue intre studenţi si
profesori, deoarece ii ajută pe elevi sa scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se
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poate întâmplă cu îndrumarea online.
În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivaţia copiilor şi elevilor de a

obţine aprecieri şi note mai mari.

Ce am învățat din ea? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? O parte dintre noi s-au simțit ca în
vacanță. Ei și-au lăsat probabil teancul de teme adunat pe ultima sută de metri. Alții au profitat de perioadă
ca să recupereze serialele și cărțile de care nu au avut timp. Și, probabil cei mai puțini, și-au format un
program de lucru zilnic pentru a ține pasul cu materia, iar cei mici s-au bucurat de familie, joc şi relaxare.

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste săptămâni, cu toții am rămas cu anumite impresii
legate de școala online
Însă, nu pot nici să neg că libertatea de a-mi organiza singur programul de studiu m-a determinat să-mi

rezolv sarcinile mai eficient și cu mai mult drag.
În unele săli de grupă din România sunt peste 25 de copii. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să aibă

șansa să participe activ la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai ales că la
grădiniţă programul este diferit. Și totuşi şcoala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare.
Metodologia clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mĳloace mai atractive. În acest
răstimp am găsit o groază de videoclipuri cu activităţi predate diferit față de cum eram obișnuit. M-au
ajutat să privesc activităţile de predare la grădiniţă dintr-o altă perspectivă. Activităţile , modul de abordare
a tematicii, căutarea zilnică pe diferite site-uri … Toate acestea sunt doar câteva exemple de studiu altfel!
Da, vă asigur că veți rămâne cu ceva din ele, chiar dacă poate părea că nu.
Până acum v-am prezentat câteva avantaje ale școlii online, dar haideți să vedem și fața cealaltă a

monedei. Dacă nu v-ați regăsit în rândurile de mai sus, poate că sunteți dintre cei care preferă școala
clasică. Să vedem câteva argumente în favoarea ei!
Primul avantaj menționat a fost că îți poți face singur programul de lucru. Pentru unii însă asta se poate

transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o
dezinteres.. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să-ți fie dictate de profesori şi educatori, te
trezești că acum trebuie să te organizezi singur. În consecință, ești confuz și nu știi de unde să începi.
Notificările de pe Classroom nu se mai opresc. Te-ai trezit la 11 și nu ai niciun chef să te apuci acum de

teme, soarele îți face cu ochiul și serialele te așteaptă. O duminică înainte să înceapă școala, te apuci să-ți
faci temele, stresat de cantitatea gigantică a acestora. Probabil că am exagerat, dar cine nu se regăsește
măcar puțin în acest scenariu?
Ne lipseşte socializarea…te auzi spunându-ți des asta? Ei bine, dacă pentru unii atmosfera liniștită de

lucru de acasă și lipsa colegilor gălăgioși sunt fantastice, pentru alții este exact invers. Ne lipsesc colegii,
prietenii de la grădi, chiar și…mai cu seamă Doamna!
Cu toate că interesul tuturor actorilor educaţionali este foarte vizibil, procesul de instruire îşi pierde,

din punctul meu de vedere, din calitate şi din consistenţă. Există, conform studiilor efectuate de specialişti,
probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor şcolare, dar sunt convinsă că noile experienţe prin care
trecem cu toţii vor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluţii eficiente de reglare a
procesului de învăţământ.
Și nu uitați să vă bucurați de această deconectare de la ritmul galopant din cursul anului, rămânând

totodată sănătoși!
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ste o practică pe care o desfășor la clasă, încă din clasa a II-a.
Astfel, în fiecare lună toți elevii citesc aceeași carte pe care o aleg

împreuna dintr-o oferta de 3 carti.( de obicei de la Clubul de Lectură
Arthur).

Săptămânal , vinerea ,în cadrul orei de lectura se discută pe baza
capitolelor citite in acea săptamână.

În a treia săptămâna, aduc cartea la școală și citesc timp de
aproximativ o jumătate de oră, fără oprire. La semnalul
elevii se opresc și notează, pe un bilețel numărul paginii la care ajuns și
numele său.
In ultima săptămâna se realizează o harta a textului sau o fisă de
lectura.
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La final, stabilim un clasament al primilor 3 elevi care au citit
cele mai multe pagini până la momentul acela.

In ultima săptămâna se realizează o harta a textului sau o
fisă de lectura.

Această activitate sporește interesul pentru lectură, motivația
de a citi cât mai mult acasă dar, sprijină și dezvoltarea
personală prin creșterea stimei de sine.
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” SUPERSTARURI DE FINALURI”

Astăzi, când școala trebuie să răspundă exigențelor contemporaneităț ii,
la
nivelul învățământului primar se conturează dezvoltarea unei noi abordări
educaț ionale. Metodele interactive acţionează asupra modului de gândire și
de
manifestare a copilului. Prin aplicarea lor la clasă, elevii își exercită
capacitatea
de a selecta informaţii, de a comunica idei și deprind comportamente de
învăţare
necesare în viaţa de școlar și de adult.

Metoda este o metodă care stimulează imaginaţia
copiilor,
asocierile de idei și originalitatea. Prin intermediul acesteia, se exersează
capacitatea de a găsi o soluţie originală unei situaţii posibile. Prin exersarea
creării de povestiri se realizează trecerea de la o etapă de repetare stereotipă
la
crearea mai multor variante inedite pe aceeași temă.
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” SUPERSTARURI DE FINALURI”

•
•
•
•
•

O adaptare a acestei metode am realizat-o la clasa mea, elevii
făcând predicț ii referitoare doar la finalul textului citit. Acesta poate fi la
fel pentru toată clasa sau diferit, pentru grupuri de 4-5 elevi. După ce
vor citi, au ca sarcină să creeze finalul ( în câteva rânduri). Prezintă
fiecare ce a lucrat, după care se alege finalul cel mai apropiat de cel
real. De asemenea, elevii mai pot fi apreciaț i și după diverse
criterii de genul:
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Aplicaț ia WordArt
WordArt este o aplicație care realizează ușor un „nor de

cuvinte”
– un mod de reprezentare vizuală a unui text sau a unui șir decuvinte,
în care, de obicei, semnificația unui element-cuvânt este relevatăde
mărimea acestuia relativă la celelalte elemente.

Poate fi un instrument pentru analiză de conținut sau pentrucrearea
unui suport pentru prezentare de conținut, în formă grafică –statică
sau interactivă.
https://digitaledu.ro/aplicatii/wordart/#:~:
text=Link%3A%20https%3A//wordart.com
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